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*  Türkiye'nin emniyetini gaye tutan, hiçbir milletin aleyhinde olmayan bir sulh isli« 
kameti bizim daim a düsturumuz olacaktır. (Kasım 1931)

*  M ukabil emn-ü selâmet bütün dünya milletlerinin temenni eylemesi lâzım olan 
bir esas-ı saadettir. Ancak, emn-ü selâm et bütün milletlere teşmil edilmedikçe umumî 
bir sulhu temine mâtul olmaktan ziyade saha-ı faaliyet tasmim olunan bir kısım millet
lere karşı diğer bir kısım milletlerin iktisab-ı serbestisini temin mahiyetinde telâkki olun
mak zarurîdir. (Aralık 1921)
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DIŞİŞLERİ BELLETENİ 

ile ilgili Birkaç Söz

Bütün meslek hayatım  boyunca Dışişlerinde yayın  ve tanıtma ça lış
m alarının ileri ve günün icaplarını karşılar şekilde tanzim ini özlem işim 
dir. Bu vad ide, hatırladığım  kadar, zam an zam an bazı teşebbüsler y a 
pılmamış değild ir. Fakat bunlar noksan ve tatm inkâr olm aktan uzak ka l
mış; hizmet çerçevesinde ve sırf m eslekdaşların kendi iştigal sahaları ile 
ilgili bazı konularda faydalanab ilecekleri yayın lardan  ileri gidememiştir. 
Bu durumun yeterli memur darlığ ından ve özellikle m atbaa gibi yayın 
tesislerine Bakanlıkça duyulan ihtiyacın giderilememiş olm asından ileri 
geldiğine şüphe yoktur.

Son 10 sene zarfında Bakanlıkta mevcut telsiz, kripto vesa ir teknik 
servislerde sağ lanan tekâmüle muvazi o larak halen, karşılanm asında 
m aalesef gecikilm iş olan bu icabın da yerine getirilmesi im kânları ger
çekleştirilm iş bulunuyor. -Belleten' i Bakanlık  faaliyetlerin in  geliştirilm e
sinde önemli ve pek fa ide li bir hamle o larak m ütalâa ediyor ve dış s iy a 
setimizin Türkiye umumî efkârında yakından izlenerek ve denetlenerek 
başarı içinde yürütülmesi istikametinde büyük hizmet vaadeden kıymetli 
bir yayın aracı o larak selâmlıyorum. Derginin önümüzdeki sayılarında 
daha da geliştirilm esi suretiyle hizmet gayesinin mümkün olan en yük
sek seviyede başarıya ulaştırılm asını temenni ederim.

Feridun Cemal ERKİN 
Dışişleri Bakanı





DIŞİŞLERİ BELLETENİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Dışişleri Belleteni’ni, dış siyasetim izin gerek prensipleri ve uygulanm ası, 
gerek komu oyumuz önünde izlenerek denetlenmesi a lan larında seçkin bir ta r
tışma forumu saym aktayım .

Türkiye'nin jeopolitik durumu, tarih î gelişm esi, yani üç k ıt'aya uzanan 
bir imparatorluğun vâris i olması, Dışişleri Bakanlığ ın ı, memleketin m addî imkân 
ve kaynakları içinde ayırabild iğ i bir bütçe ile her zam an orantılı o lm ayacak 
işler görmekle zorunlu ve görevli k ılm aktadır. Gerçekten; halen 57 Büyükelçilik 
ve Elçilik , 3 Daim î Delegelik ve 28 Başkonsolosluk ve Konsolosluktan kurulmuş 
bir dış teşkilâtla bunu manen ve maddeten besliyen ve yöneten bir iç teşkilât, 
topyekûn 400 kadar meslek memuru ve bunun yarısı kadar idare ve ihtisas 
memuru ile yürütülmekte olmasına rağmen, yerine getirmekle görevli olduğu 
işler bir modern büyük Devlet Hâriciyesinin bütün icaplarını kapsayan genişlik 
ve nitelik arzetmektedir. Bu vâd ide Türkiye’nin durumu hattâ benzeri herhangi 
bir clevletinkinden de fa rk lıd ır : Z ira memleketimiz hemen bütün m illetlerarası 
teşekküllerde üye olduğu gibi yukarda temas ettiğim veçhile, bölge işbirliği 
tertiplerinden NATO ve CENTO m isalinde görüldüğü üzere, bazan bunlardan 
ikisine birden üyedir. Birleşmiş M illetlerde Batılı Gurupta yer alırken ayni z a 
manda A sy a -A fr ik a  Gurubunun çalışm alarına da üye sıfatı ile katılır. A s y a - 
A frika memleketleri konferanslarına (Bandung) Batının üyesi o larak çağrılan 
tek memlekettir.

Kısaca denebilir ki fiilen ancak 100 milyon liraya tekabül eden senelik 
bütçesi ve az sayıda personeli ile Dışişleri Bakanlığ ı devrim izin , S ilâhsızlanm a 
m isalinde olduğu gibi, geniş ihtisası ve derin tetkiklerin yapılm asını gerektiren 
karışık ve çetrefil bütün dış siyaset problemlerini cesaretle ele a la rak  m illet
lerarası alanda memleketimizin mevkii ve prestiji ile mütenasip bir ortamda, 
bu problemlerin tartışılmasına ve çözümüne katılm ak durumundadır.

Dışişleri Belleteni’ni belki de bu icapların yerine getirilmesi açısından 
incelemek ve değerlendirmek isabetli o lacaktır. Gündelik işler >IgiIi servisleri, 
sınırlı im kânlar ve personel darlığı do layısiyle o layların  ve problemlerin deri
nine inmekten alıkoym aktadır. Ancak bu cihetin de gereği gibi gözönüne a lın 
ması ve yerine getirilmesi Bakanlığın kaçınılm az görevlerinden birini teşkil et
mektedir ve zam anla çok daha artacak bir önem kazanm aktadır. İlk sayısını 
bütün kusurları ve eksiklerine rağmen hayırlı ve fa ideli bir teşebbüs o larak 
selâm ladığım  Dışişleri Belleteni nin böyle bir Özlülükte ve yönde geliştiğini 
görmek hepim iz için en samimî ve İçten bir arzudur.

Fucst B A Y R A M  O Ğ L U
Büyükelçi, Dışişleri Bakanlığ ı Genel Sekreteri
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DIŞİŞLERİ BELLETENİ’nİn düşündürdükleri

Ümit Haluk BAYÜLKEN
Genel Sekreter 

S iyasî İşler Yardımcısı

Dışişleri Bakanlığ ınca belli sürelerde muntazam an yayın lanacak bir Dergi 
çıkarılm ası ve dış politika ile ilg ili konuların kamu oyu tarafından daha iyi an 
laşılm asına yardımcı o lunabilm esi; ilhamını Atatürk ilkelerinden a lan , barışçı 
karakteri memleketimizin jeopolitik, tarih î, sosyal özelliklerine göre şekillenen 
ve daim a memleketimizin yüce m illî m enfaatlerinin gerçekleştirilm esine yöne
len bir dış politikanın Bakanlığ ım ızca nasıl uygulandığının aç ık lanm ası....

Birçok meslekdaşım gibi şahsen benim de zihnim i y ıllard ır kurcalayan bu 
tasavvur bir tcıkım teknik güçlükler dolayısile şim diye kadar bir türlü tatbikat 
a lanına konulam am ıştı. M illetlerarası güvenliğin çağım ızdaki teknik gelişm e
lerle büsbütün hassas bir denge üzerine oturmuş olması vak ıası, şüphesiz, dış 
politika gelişm elerinin günlük hayatta herkesçe takib in i âdeta zarurî bir hale 
getirm iştir. Bu bakım dan dünyanın en uzak köşelerinde olup bitenlerle dahi 
herkes yakınen İlgilenmekte ve böylece dış politika o layları gerek cemiyetin 
gerek fertlerin hayatında gittikçe daha önemli bir yer işgal etmektedir. Bu se
beple, Dışişleri konularının ve faaliyetlerin in  meslekî bakım dan dış me
seleleri izlemekte o lan larla beraber genel o larak kamu oyuna mümkün olan 
en geniş şekilde duyurulm asındaki lüzum ve fa ide açıktır. Belletenin yay ın lan 
m aya başlam ası, herşeyden evvel, bu ihtiyaca, çok mütevazi ölçüde de olsa, 
bir cevap vermesi bakım ından memnuniyet vericidir.

Ayrıca, Dışişleri Belleteni, genel o larak önemli m illetlerarası meseleler ve 
Özellikle memleketimizi ilgilendiren, s iyasî, İktisadî, stratejik, kültürel çeşitli dış 
politika konuları üzerindeki görüşlerim izin aksettirilebileceği bir forum sa ğ la 
mış o lacak, diğer taraftan da, içinde tam metin halinde verilecek belgeler do- 
layısile , Dışişleri ile ilgili hususlarda inceleme yapm ak isteyenlerin el altında 
bulundurm akta fayda görecekleri bir belge niteliğini taşıyacaktır.

Siyaset P lânlam a Grubu Bakanlığ ım ızda yeni bir kuruluştur. 1959 yılında 
faa liyete  geçen bu Grup şim diye kadar, çok dar im kânları İçerisinde yüzlerce 
araştırm a, tahlil ve tavsiye etüdü ve belgesi hazırlam ak suretile Bakanlığ ım ıza 
kısa bir süre içerisinde kıymetli hizmetlerde bulunmuştur. Bu Grubun eski bir 
başkanı o larak yazdığım  bu satırlarda bütün gayretlerim e rağmen bu Dairede 
görevli iken gerçekleştirmeye imkân bulamadığım bir arzunun halefim  ta ra fın 
dan başarı ile tatb ikat sahasına konulmuş olm asından büyük bir memnuniyet 
duyduğumu da bu vesile ile belirtmek ister, Dışişleri Belletenine fayda lı ve ha
yırlı bir yayın hayatı dilerim .





YAYINA BAŞLARKEN :

İhtisaslaşm anın zirveye doğru yol aldığı bir çağda yaşıyoruz. Ferdler 
günümüzde, şim diye kadar ya ln ız uzm anların inhisarında olan birçok konu
larla yakından ilgilenmektedirler. Gerçekten muhtelif meslek sınıfından kim
selerin her türlü ihtisas alanında genel mahiyette de olsa bilgi sahibi olmak 
istediği bir vak ıad ır. Günlük gazetelerim izin sütunlarında sık sık yer aldığını 
gördüğümüz kanser hakkında m akaleler, sellüloz sanayiine dair incelemeler 
bunun müşahhas delillerid ir. Y ılların  yılı kullana geldiğ im iz harcı âlem ilâçların 
dahi bir «public relations»i olduğuna şahit oluyoruz. Bu şartlar a ltında, m illî 
toplum hayatının en önemli veçhelerinden birini teşkil eden dış siyasetim izle 
ilgili ilkeler, faaliyetler ve tatbikatın da umumî efkârım ıza tanıtılm asından daha 
tab iî ve zarurî bir görev tasavvur edilemez.

Diğer taraftan , memleketimizde dış politika konularına genel o larak du
yulan ilgi son yıllarda belirli şekilde artmıştır. Milletçe derin bir hassasiyetle 
takip etmekte olduğumuz Kıbrıs meselesindeki gelişmeler her çağdaki va tan 
daşımızın d ikkatini dış politika a lan ına çekmiş bulunuyor. Bu durumda dış 
politika o layları ile ilgili o larak Türk kamu oyuna muntazam an etraflı bilgi 
verilmesi her zam andan daha müstacel bir hizmet hüviyeti kazanm ıştır. Bu 
husustaki dilek ve teşebbüslerin bir türlü gerçekleşememesine sebep olan teknik 
noksanlar şu sırada kısmen telâfi edilebileceğinden Dışişleri Belleteni'nin y a 
yın lanm asına nihayet m uvaffak olmuş bulunuyoruz.

Bu sayı, m uhakkak ki, bir alanda atılcın ilk adımın kusurlcırile malûldür. 
Ancak, müteakip sayılarda bu kusurların ve noksanların giderileceğine tam 
güvenim iz vard ır. Her hal ve kârda, dış siyasetim iz ve Dışişleri Bakanlığ ının 
ihtiyaç ve meselelerile yakından İlg ilendiklerini memnuniyetle İzlediğ im iz M iI-
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iet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri Basınımız ve Üniver
sitelerim iz başta olm ak üzere Hükümet ve özel sektör çevrelerini siyasî, ticarî, 
İktisadî, kültürel ve İdarî konularda Bakanlığ ım ızca, yurt içinde ve dışında sar- 
fedilen gayretler hakkında gereği gibi tenvir etmek hususunda şevk ve azim le 
yayına başlam ış bulunuyoruz, ileri sürülecek tenkit ve temennileri de göz önün
de tutarak bu sam im î arzumuzun zam an içinde en başarılı şekilde gerçekleşe
ceğinden şüphe etmemekteyiz. G ayem iz, gösterilen ilgiye lâyık olmağa ça lı
şırken, m illî vasıf ve hüviyetini öteden beri titizlikle koruduğumuz dış siyaset 
üzerinde kamu oyuna en etkili şekilde denetleme imkânını sağlam aktır.

Bakanlığ ım ız ve dış meselelerim izle ilg ili konularda önemli tebliğ, kanun 
ve an laşm alar üç ayda bir yayın lanacak olan bu dergide aynen yer alacaktır. 
Böylece, lüzumlu incelemeleri yapm ak isteyen bütün aydınlarım ız gerekli m al
zemeyi el altında bu lacaklar, bunları aram ak için zam an kaybetmeyeceklerdir. 
Bu, Belleten'im izin dokümanter veçhesini teşkil ermektedir.

""'^ n'im ize dış tem silciliklerim izin mensupları gerek m illetlerarası mü- 
Türkiyö'yi ilgilendiren politik, ekonomik ve kültürel meseleler 

: ekleri m akaleler ve incelemelerle katılabileceklerdir. Bu da-
..3 icabe, etmelerini kendilerinden bilhassa rica ediyoruz. Merkez Daireleri

mizin de, bu sayıda gösterdikleri işbirliğ in i önümüzdeki sayılarda daha ziyade 
artırm aların ı ve bize imkân nispetinde en geniş ölçüde yardımcı olm alarını te
menni ederiz.

Siyaset Plânlama Gurubu
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SİYASÎ OLAYLAR

İ KIBRIS OLAYLARI :

a .  Kısa tarihçe :

Bilindiği üzere, 1959 yılında Kıbrıs'ın İngiltereden ayrılm ası kararlaştırıl
dığı zam an, Türkiye, gerek A d a ’da yaşayan  100 bini mütecaviz soydaşının 
istikbali gerek kendi güvenliği bakım ından arzettiği stratejik önem dolayısiyle 
Ada'n ın gelecekteki statüsü ile ilgili o larak yap ılan  müzakerelere katılmış, 
Zürih ve Londra A nlaşm aları memleketimiz bakım ından bazı eksikler ihtiva 
etmesine rağmen, bu pek çetin meselede müttefikler arasında varılab ilen  bir 
uziaşm a formülü ve hal çaresi teşkil ettiğinden tarafım ızdan da kabul ed il
mişti. Statünün eksik tarafların ın  Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluk, 
ittifak ve NATO içinde ortak güvenlik ve m enfaat m ülâhazaların ın ışığında 
tatb ikatla tam am lanabileceği düşünülmüş, hattâ, Kıbrıs tecrübesile iki millet 
arasındaki münasebetlerin gelişerek A da'daki cem aatlerinin münasebetlerine 
de yapıcı bir etkisi olacağı ümit edilm işti.

Sonradan, 16 Ağustos 1960 tarih inde Lefkoşa'da Türkiye, Büyük Britanya 
ve Yunanistan ile Ada'daki Türk ve Rum cemaati temsilcileri tarafından im za
lanan 3 Andlaşm a - Kuruluş, Garanti ve ittifak A ndlaşm aiarı - ile Anayasa 
Yunanistan ve Türkiye'nin o zam ana kadar ileri süregeldikleri idd ia larından , 
yani Enosis ve Taksimden vazgeçmeleri karşılığında Kıbrısta iki cemaatin va r
lığına ve haklarına dayanan bağımsız bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur.

Bu Cumhuriyetin rejim i, Kıbrıslı Türklerle rumlar arasında Anayasanın 
gösterdiği şekiide bir işbirliği ve A da'da iki ayrı m illî toplumun varlığ ı esasına 
dayanm akta idi. Kıbrıs Anayasasın ın  181 inci maddesinde açıkça belirtildiği



üzere Anayasan ın  bir parçası olan Garanti Andlaşm asına sayı bakım ından 
azın lıkta olan Kıbrıs Türk Cem aatinin A nayasada yazılı haklarının çoğunluğu 
ellerinde bulunduran Rum cemaati tarafından çiğnenmesini önlemek gayesile 
bazı hükümler konmuştur.

b. Anlaşmaların uygulanması:

Kibrisin özelliklerini gözönüne alan  ve karşılıklı fedakârlık  esasına d a y a 
nan böyle bir sistemin başarı ile yürütülebilm esi, tab iatile , ancak tarafların  a n 
laşm alara hürmet ve riayet zihniyeti ile hareket etmeleri ve Anlaşm a hüküm
lerinin büyük bir sam im iyet ve sadakatla  uygulanm ası suretile kabild i. Halbuki 
tatb ikat, tamamen aksi istikamette cereyan etmiş, çoğunlukta olmaları itibarile 
genç Cumhuriyetin idaresinde büyük sorum yüklenm iş bulunan Kıbrıslı Rum 
idareciler, Anayasan ın  temel hükümlerinin yürürlüğe girmesine engel olm uşlar 
ve daha ilk günlerden itibaren A nayasa ve A n laşm alar hükümlerinin değ iştiril
mesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir.

Bundan başka , resmî ve gayrî resmî Rum şahsiyetler, başta Cum hurbaş
kanı M akarios olm ak üzere, açıkça Enosis «Yunanistan la birleşme» lehinde 
çalışm ışlar, gaylerin in Enosisi gerçekleştirmek olduğunu ilân etmekten çekin
memişler ve Hükümetimizin müteaddit ikazlarına rağmen Anayasanın ihlâli 
hareketlerine devam eylem işlerdir. Bu konuda, 13 Şubat 1962 tarihinden 1963 
A ra lık  ayı başına kadar Kıbrıs Hükümeti nezdinde, tarafım ızdan, 14 teşebbüs 
yapılm ıştır. Ayrıca, A nayasa üzerinde ahdî hakkım ız olduğu, rızamız olm adan 
hiçbir değ işiklik  yap ılam ıyacağ ı ve böyle bir teşebbüsün Kıbrıs dâvasını 1959 
an laşm alarından evvelki karanlık devreye geri götüreceği Ankara'yı ziyaretinde 
Başpiskopos M akarios’a izah edilm iştir.

c. Aralık 1963 olayları:

Bütün bu teşebbüslere rağmen Anayasan ın  ihlâline devam eden Kıbrıslı 
Rum idareciler dolam baçlı yo llardan A nayasa ve Andlaşm aları değiştiremiye- 
ceklerinİ an layınca gayelerine ulaşm ak için kuvvete başvurm aya karar verm iş
lerdir. Silâhlı Rum çetecileri bu m aksadla 21 A ra lık  1963 tarihinde ve onu takip 
eden günlerde evvelden hazırlanm ış bir plân dahilinde, Cumhuriyetin Türk 
asıllı va tandaşla rına karşı bir imha hareketine girişm işlerdir. Kıbrıs Cum huri
yeti Emniyet Kuvvetleri de bu feci harekete iştirakle cânilerin yanında yer a l
mıştır. Bunun üzerine, Türkiye, bu topyekûn imha hareketine bir son verilmesi 
için gerek sorumlu rum şahsiyetler gerek ilg ili dost devletler nezdinde m ütead
dit teşebbüsler yapm ış, ancak bunlardan bir sonuç alınam am ıştır.

Cum hurbaşkanı M akarios ile Yardım cısı Dr. Küçük arasında varılan  
«ateş - kes» an laşm alarına Rumlar riayet etmemişler; teminatçı üç devletin 
ateşin kesilmesini sağ lam ak için 24 A ra lık 'ta  Kıbrıs Hükümetine yaptıkları or
tak çağın (E k : 1) da bir sonuç vermemiştir.
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d. Türk müdcsSıaiesi ve so n u ç la r ı :

Bütün diğer im kânların kullanılm asına rağmen Rum saldırıları durduru- 
lam ayınca, Hükümetimiz, Garanti Andlaşm asının 4 üncü maddesi hükümlerine 
müsteniden diğer 2 teminatçı devlete müracaatla katliam ın durdurulması ve 
ateş kesilmesinin sağlanm ası gayesile müştereken harekete geçilmesini teklif 
etmiş, aksi halde tek taraflı müdahale vecibesini yerine getirmek zorunda ka
lacağını bildirm iştir. Bu teşebbüse de makûl bir süre içinde cevap alınam ayın
ca, Hükümetimiz, tek başına müdahale hakkını kullanm aya karar vererek 25 
A ralık  günü 5 jet uçağı göndermiş ve jetler, Türk Cem aatine karşı girişilen kat
liamın durdurulması için (Ek : 2.) Kıbrıs sem alarında bir ihtar uçuşu yapmıştır.

Bu ihtar uçuşundan bir kaç saat sonra A da'da İngiltere ve Yunanistan 
ile birlikte üçlü müdahale tesis edilm iş (Ek : 3) ve ertesi günü Kıbrıs Hükümeti 
teminatçı devletlerin Ada'da güvenliği sağlam cıları hususundaki ortak teklifini 
kabul etmiştir. Ancak, 27 A ralıkta başlıyan ve fiilen İngiliz kuvvetleri tara fın
dan yürütülen üçlü müdahaleden sonra dahi ırkdaşlarım 'zın can vc mal emni
yetine karşı rum çetecilerin giriştikleri hukuk dışı ve kanlı tertipler durmamıştır.

Bunun üzerine İngiltere, meseleye hem âcil güvenlik tedbirlerinin tespiti 
hem de uzun vadeli bir hal sureti bulm ak m aksadiyle (*) teklifinde bulunmuş
tur. Tarafım ızdan, evvelâ , Konferansın A d a ’da barış ve güvenliğin yerleşm e
sinden sonra toplanması mukabil teklif o larak İleri sürülmüştür. Ancak, İng il
tere Hükümeti bu cihetin konferansta öncelikle tezekkürü üzerinde durmuş ve 
konferansın toplanm asında İsrar etmiştir. Kıbrıs dâvasının barışçı yollardan 
halledilm esi için teenni ve soğukkanlılık la hareket etmekte olan Hükümetimiz 
neticede Londra Konferansına katılm ağa karar verm iştir.

13 Ocakta 3 teminatçı devlet Dışişleri Bakanları arasında yap ılan istişarî 
tem aslardan sonra 16 Ocakta aktedilen 5 İİ toplantıda Türk Heyeti Başkanı 
Dışişleri Bakanım ız Feridun Cemal Erkin tarafından A d a ’nın coğrafî mevkii, 
stratejik durumu, ve üzerinde yaşıyan cemaatlerin hususiyetleri etraflı şekilde 
izah edilm iş, Londra ve Zürih Anlaşm alcıriyle kurulan dengenin bozulması 
üzerine ortaya çıkan, vahim olduğu kadar elim durum tafsilâtile  açık lanarak 
Kıbrıs dâvasının Türkiye için taşıdığı önem belirtildikten sonra son kanlı o lay
ların müsebbiplerinin cezalandırılm aları, zarar görenlere tazm inat ödenmesi, 
evleri tahrip edilmiş soydaşlarım ızın emin yerlerde İskân edilm eleri, aynı z a 
manda A d a ’da güvenliğin ve normal hayat şartlarının avdet için gereken ted
birlerin tam olarak derhal alınm ası, istenmiş,- bütün bu istek ve tedbirlere ilâ 
veten Kıbrıs'ın statüsünün - ileride benzeri o layların tekrarlanm asına kesin su
rette engel olacak şekilde, - tesbiti ve bundan böyle Kıbrıs Türklerinin can, mal, 
hak ve menfaatlerinin munzam ve fiilî teminatla tam olarak korunması talep 
olunmuştur.

(*)  L on dra 'd a üç terrıinaîçı devlet ile Türk ve Rum cem aatleri tem silcilerinin k a 
tılac a ğ ı bir konferans aktedilm esi.



Konferansta Kıbrıs Türk Cemaatı tem silcileri, Hükümetimizin görüşüne 
benzer bir görüşü savunm uşlardır. Ancak, gerek Yunan Hükümeti gerek Kıbrıslı 
rum temsilcilerinin Zürih ve Londra Anlaşm aların ın  işlem ediği, Ada nın statü
sünün beşerî esaslara göre tesbit edilmesi gerektiği tezinde ısrar etmeleri se
bebiyle Kıbrıs'ın istikbali ile ilg ili uzun vadeli bir çözüm yolu hususunda bir 
gelişme kaydedilem em iştir. Vr

Diğer tara ftan , Londra Konferansı müzakereleri sırasında Ada da sa ld ı
rılar devam edegelm iş, can ve ma! emniyeti tam amen sağlanam adığı gibi 
Türk cem aatinin m allarına karşı tecavüzler de durm am ış, b ilâkis dinî m ahal
lere kadar uzanmıştır. Bu durum, menfur icraatile kendi kendini yitiren Kıbrıs 
Hükümeti yerine A d a ’da güvenliği sağ lam akla  görevlendirilen bir İng iliz G e
neralinin idaresindeki müşterek kum andanlığ ın, anormal şartlar içinde nisbî 
sükûnu sağ lam ak için giriştiğ i mahdut gayretlerin görevin gerektiği şekilde 
yerine getirilm esine kâfi gelm ediğini göstermiştir. Gerek bu durum gerek Kıb
rıs’ ın müstakbel statüsü üzerinde an laşm aya varılam am ası sebebiie A d a ’da 
güvenliğin sağlanm ası konusu Londra Konferansında ön plâna geçmiştir.

İngiltere’nin mevcut kuvvetlerile ve dünyanın muhtelif yerlerinde yük
lendiği sorumluluk muvacehesinde Kıbrıs'ta uzun müddet polis vazifesin i ifa 
edemeyeceğini ileri sürmesi üzerine can ve mal emniyetinin etkili şekilde sağ 
lanm ası ve idamesi için NATO üyesi devletlerin ayıracakları karma bir barış 
kuvvetinin ad aya gönderilmesi fikri müzakere konusu olmuştur.

Konferansın bu safhasında , İngiltere Hükümeti tarafından bu nazik me
seleye Am erikan Hükümetinin yakın alâkasın ın  celbedilmesi istikametinde ye 
ni bir gelişme kaydedilm iştir. Hükümetimiz de, buna muvazi o larak, Kıbrıs'ta 
herşeya’en evvel can ve mal emniyetinin sağlam  surette yerleşmesine atfettiğ i
miz büyük ehemmiyeti Am erikan Hükümetine katiyetle belirtmiştir. Bu teşeb
büsler sonucunda Am erika Birleşik Devletleri Hükümeti Ada da emniyet ve sü
kûnun iadesi m aksadile fiilen görev alm ayı kabul etmiştir.

Bu safhada Birleşik Am erika ve Büyük B ritanya ’nın K ıbrıs’ta barışın ko
runması için 31 Ocak 1964 tarih inde yaptık ları ortak teklifin ana hatlar söy
ledi r :

  NATO memleketlerinden alınacak Kuvvetlerle Kıbrıs'ta bir Sulhu Ko
ruma Kuvveti tesis edilecektir. Böyle bir kuvvet Kıbrıs'ta bu görevi yerine ge
tirmek için gerekecek en kısa müddetle kalacaktır. İlgili memleketler, verecek
leri kuvvetleri üç aydan faz la  o lm ayan bir süre için K ıbrıs’ta tutmayı taahhüt 
edeceklerdir.

  Yunan istan , Türkiye, İngiltere ve Am erika Birleşik Devletleri Hükü
metleri kuvvetin tesisini destekleyeceklerdir.
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 Türkiye ve Yunanistan Hükümetleri Garanti Andlaşm asının 4 üncü
m addesiyle kendilerine tanınmış bulunan tek taraflı müdahale hakkını üç ay 
müddetle kullanm am ayı taahhüt ederler. Şu şartla ki sözü edilen devre zar
fında Sulhu Koruma Kuvveti m ahallinde kalacaktır.

 Türk ve Yunan Hükümetleri K ıbrıs’taki Türk ve Yunan cemaatlerini
itidale sevk için âzam i gayret sarfetmeyi taahhüt ederler.

Üç teminatçı devlet ve Am erika Birleşik Devletleri Başpiskopos M aka- 
rios ve Doktor Küçük'ten aşağ ıdaki hususları istihsâl edeceklerdir:

A . Kuvvet tesisinin kabulü

B. Kıbrıs’taki Cem aatleri itidale sevk için âzam i gayret sarfetmek hu
susunda teminat.

 A lâkalı ta ra fla r karşılıklı uzlaşm a zihniyeti içinde, görüş ayrılıklarını
hâl için arabuluculuğu kabul etmek hususunda mutabıktırlar.

  Teminatçı Devletler arasında varılacak  bir an laşm a ile Birleşik Am e
rika ve üç teminatçı devletten gayrı bir NATO memleketinden bir arabulucu 
seçilecektir.

Bu teklife tarafım ızdan şu cevap verilm iştir:

«Türk Hükümeti,
Londra ve Zürih Anlaşm aları ve bunlara istinaden akid ve imza edilen 

Kuruluş, G aranti, İttifak A ndlaşm aları ve Kıbrıs Cumhuriyeti A nayasası ile 
Türk Cem aatine tanınan hakların ve Türkiye Cumhuriyetine düşen görev ve 
hakların saklı ve yürürlükte bulunduğunu esas tutarak,

20-21  A ra lık  1963 de başlayan ve başlıca Türk Cem aatinin m ağduriye
tine sebep olan şiddet hareketlerinin durdurulması ve K ıbrıs’ta emniyetin tesis 
olunması için 26 A ralık 'ta teminatçı devletler arasında m utabakatla kurülmuş 
olan üçlü idareden sonra açılmış bulunan Londra Konferansı neticesinde K ıb
rıs'ta emniyetin tesisi ihtiyacı birinci mesele o larak kendini göstermiş Kıbrıs ih
tilâ fına , devamlı bir hal şeklî bulunmak için yeni bir müzakere usulü kurul
masını lüzumlu görerek,

Am erika ve İngiltere tarafından müştereken yapılm ış olan 31 Ocak 1964 
tarih li teklifi kabul etmiştir.

Bu teklifin muhtelif m addelerinin tatbiki için alınacak tedbirler tab iatiy le 
müşterek müzakere konusu olacaktır. Londra Konferansı bu suretle ilk çalışm a 
safhasını yeni izharî kararlarla bitirm iş, emniyet tesisi ve yeni müzakere usulü 
ile hal şekli aram a yoluna girm iştir.»

e. Güvenlik Konseyi kararlan  ve tatb ikata:

‘i  Konseyin 4 Mart 1964 tarih ve iS/5575) No. la k a ra n : Kıbrıs Hükû-
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metinin rum kanadı İngiliz - Am erikan ortak teklifine 4 Şubat 1964 te verdiği 
cevapta m ukabil şartlar ileri sürerek, m illetlerarası bir kuvvetin teşkil edilip 
Kıbrıs'ta yerleşm esinin kabul edilebileceğini, ancak bu kuvvetin Güvenlik Kon
seyine tâbi olması gerektiğ ini, bu kuvvete Türk ve Yunan kuvvetlerinin katıl
m alarının kabul edilem iyeceğini ve m illetlerarası kuvvetin Cumhuriyetin top
rak bütünlüğünün him ayesini deruhte etmesini ve normal şartların avdetine 
yardımcı olması icap eylediğini b ildirm iştir.

A d a ’da barış ve güvenliğin kurulması yo lundaki bu teşebbüsün de böy- 
lece akam ete uğram asından sonra Kıbrıs Rumları an laşm azlığ ı Güvenlik Kon
seyine götürmeğe karar verm işlerdir. Ingiltere Hükümeti ise, teşebbüsü elde 
bulundurm ak istediğini bildirerek Başpiskopostan önce hareket etmiş olmak 
gayesile 15 Şubatta G üvenlik Konseyine başvurm uştur. Bunun üzerine cereyan 
eden müzakereler sonunda Konsey 4 Martta şu karara varm ıştır:

Konsey kararı : .4

«Güvenlik  Konseyi

Kıbrısla ilg ili ha lihazır durumun m illetlerarası barış ve güvenliği tehdit 
edebilecek mahiyette olduğunu ve barışı korumak ve devamlı bir hal tarzını 
araştırm ak için süratle munzam tedbirler alınm adığı takdirde durumun daha 
da kötüleşebileceğini not ederek; 16 Ağustos 1960 tarihinde Lefkoşe'de im za
lanmış olan an laşm alarla  ilg ili o larak tarafla rın  ittihaz ettikleri durumları na
zarı d ikkate a la rak ,

Birleşmiş M illetler Yasasın ın  ilg ili hüûmlerini ve aşağıda metni münderiç 
ikinci maddesinin 4. fıkrasını hatırda tutarak; «Teşkilâtın bütün üyeleri, M il
letlerarası münasebetlerinde gerek herhangi bir bcışka Devletin toprak bütünlü
ğüne veya siyasî bağım sızlığ ına karşı, gerekse Birleşmiş Milletlerin am açlarıy la 
te lif edilemeyecek herhangi bir surette tehdide veya kuvvet kullanılm asına b aş
vurm aktan kaçınırlar.

1. Birleşmiş M illetler Yasası dairesindeki vecibelerile ahenkli o larak ege
men Kıbrıs Cumhuriyetinde durumu kötüleştirebilecek veya m illetlerarası barışı 
tehlikeye koybalicek her türlü hareketten veya hareket tehdidinden sakınm a
larını bütün üye memleketlerden talep eder.

2. Kanun ve nizamın m uhafaza ve iadesinden (tekrar kurulmasından) 
sorumlu ve yetkili bulunan Kıbrıs Hükümetinin, K ıbrıs’ta şiddet hareketlerini 
ve kan akım ını durdurm ak için gerekli bütün munzam tedbirleri alm asını ister;

3. Kıbrıs cem aatlerini ve onların liderlerini âzam i itidalle hareket etmeğe 
davet eder;
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4. Kıbrıs Hükümetinin mutabakatı ile K ıbrıs’ta bir Birleşmiş Milletler barış 
kuvvetinin teşkilini tavsiye eder. Kuvvettin kuruluş şekli ve miktarı, Kıbrıs, Y u 
nanistan, Türkiye ve Birleşik K rallık  Hükümetleri ile istişare halinde Genel Sek
reter tarafından tesbit edilecektir. Kuvvet Kumandanı Genel Sekreter tara fın 
dan tayin edilecek ve kendisine rapor verecektir. Genel Sekreter kuvveti temin 
eden hükümetlere tam bilgi verecek ve kuvvetin harekâtı hakkında Güvenlik 
Konseyine zam an zam an rapor sunacaktır.

5. M illetlerarası barış ve güvenliğin m uhafazası yararına o larak, kuvve
tin görevinin, çarpışm aların yeniden başlam asına mani olm ak için elden gelen 
gayreti sarfetmek ve lüzum hasıl oldukça, kanun ve nizamın m uhafaza ve ia
desi ve normal şartlara -dönülmesine yardım etmek, olmasını tavsiye eder.

6. Kuvvetin üç ay bir müddet için bulundurulmasını ve buna dair bütün 
m asrafların kıtaları temin eden hükümetler ve Kıbrıs Hükümeti tarafından, cırcı
larında mutabık kalınacak bir tarzda, karşılanm asını tavsiye eder. Genel Sek
reter, bu m aksatla , gönüllü o larak bağ ışlar da kabul edebilir.

7. Ayrıca Genel Sekreterin, Kıbrıs Hükümeti ve Yunanistan , Türkiye ve 
Birleşik Krallık Hükümetleriyle an laşarak , cemaatlerin ve yukarıda cıdıgeçen 
dört hükümetin tem silcileriyle, Kıbrıs halkının bir bütün o larak refahını ve m il
letlerarası bcırış ve güvenliğin m uhafazasını gözönünde tutarak, Kıbrıs»ın kar
şılaştığı meseleyi, Birleşmiş M illetler Yasasına uygun o larak barışçı bir hal ça
resine ve üzerinde m utabakata varılacak bir an laşm aya ulaştırm ak am acıyle, 
elden gelen gayretlerini scırfedecek bir arabulucuyu tayin etmesini tavsiye eder. 
Arabulucu gayretlerinin neticesi hakkında zamcın zam an Genel Sekretere rapor 
verecektir.

8. Arabulucu ve m aiyetindeki memurların, maaş ve m asrafların ı, Birleş
miş M illetler bütçesinin uygun görülecek faslından sağlanm asını Genel Sekre
terden talep eder.

2 _ 4 Mart kararından sonra cereyan eden o la y la r : Konseyin bu kararını
hemen takip eden günler zarfında rumların, Birleşmiş M illetler kuvveti gelme
den evvel kat’ i bir netice cılmcı gcıyretile kıtal hareketine tekrar başladıkların ın 
ve evvelki ateş - kes anlaşm aların ı kaale alm aksızın vahşiyane taarruzlarını de
vam ettirerek Türk Cem aatine kayıtsız - şartsız teslim olması talebi ile açıkça 
kanlı bir harekete giriştikleri bizzat sorumlu rum liderleri tarafından iftiharla 
ilân edildiğinin görülmesi üzerine Hükümetimizce Başpiskopos M akarios'a 13 
Mart tarihinde bir Nota verilerek, Türk Cem aatine karşı girişilen saldırıların 
derhal durdurulm ası; A d a ’nın her tarafında derhal ateş kesilmesi; mevcut a te ş 
kes an laşm alarına ve Lefkoşe’de Yeşil Hat Anlaşm asına harfiyen riayet ed il
mesi; Türk halkına uygulanan m uhasaranın her yerde ve derhal kaldırılm ası; 
hareket, ulaştırma ve haberleşme serbestisinin iadesi; Türk rehinelerin ve bun-
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lardcın katledilenlerin naaşların ın vakit geçirilm eksizin geri verilmesi talep ed il
miş, aksi takdirde Hükümetimizin 16 Ağustos 1960 tarih li Garanti Andlaşm a- 
sının Türkiye'ye tanıdığı yetkiyi ku llanarak münferiden harekete geçeceği b il
d irilm iştir. (Ek : 4)

Bu teşebbüse muvazi o larak aynı gün -13 Mart - Birleşmiş M illetler Genel 
Sekreterine tevdi edilen bir muhtırada Kıbrıs an laşm azlığ ının sa fahatı, Ada 
rumlarının hakikî gayeleri, bu gayelerine varm ak için takip ettikleri hukuk dışı 
ve kanlı tertipler ve uzlaşm ayla ttuumları yüzünden Türkiyenin barışçı gayret
lerinin nasıl akam ete uğradığı izah edilm iş, Başpiskopos M akarios’tan vaki 
taleplerim izin yerine getirilmemesi halinde and laşm alara uygun o larak mü
dahale kararı ald ığım ız açıklanm ıştır. (E k : 5)

13 Mart tarih li Nota’mız üzerine Başpiskopos M akarios Güvenlik Konse
yine başvurmuş ve yap ılan müzakereler sonunda 14 Mart Î9 6 4 ’de Konseyde 
aşağ ıdaki karar a lınm ıştır:

«Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye ve Yunanistan 'ın Temsilcilerinin demeç
lerini dinlemiş bulunan,

4 Mart 1964 tarih li Kararını (S 15575) teyid eden,

Bölgedeki gelişmelerden derin endişe duyan,
Genel Sekreter tarafından , K ıbrıs’ta bir Birleşmiş M illetler Barış Kuvveti 

kurulması bakım ından kaydedilen ilerleme hakkında varilen b ilg iyi dikkate 
a lan ,

4 M art 1964 tarih li Konsey Kararında öngörülen Birleşmiş M illetler Ba
rış Kuvvetinin kurulm ak üzere bulunduğu ve bu kuvvetin öncü unsurlarının h a
len Kıbrıs'a hareket etmiş olduğu hususunda Genel Sekreterce verilen teminatı 
d ikkate a lan ,

Güvenlik Konseyi,

 1  Birleşmiş M illetler Yasası dairesindeki vecibelerile ahenkli o larak
egemen Kıbrıs Cumhuriyetinde durumu kötüleştirebilecek veya m illetlerarası 
barışı tehlikeye koyabilecek her türlü hareketten veya hareket tahdidinden sa 
kınm aları hususunda bütün üye memleketlere vâki talebini teyid eder.

 2  Genel Sekreterden, 4 Mart 1964 tarih li Konsey Kararını tatbik et
mek yolundaki gayretlerini hızlandırm asını ve bu m aksatla Genel Sekreterle 
işbirliğ inde bulunm alarım  üye memleketlerden talep eder.

G üvenlik Konseyinin bu kararından sonra Birleşmiş M illetler Genel Sek
reteri çalışm aların ı hızlandırm ış ve Teşkilât emrine en önce Kanadaiı b irlikler 
olm ak üzere verilen kuvvetler A da 'ya  yavaş yavaş gelerek barış gücü 27 
M art'ta Hintli General Gyan i'n în  komutasında görevine resmen başlam ıştır,
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Bilâhare, Konsey Kararına' uygun o larak, keza Birleşmiş M illetler Genel 
Sekreteri tarafından arabulucu tayin edilen Finlcındiyalı Diplomat Sakari 
Tuomioja Nisanın ilk günlerinde Kıbrıs’a m uvasalat etmiştir.

Ancak, Güvenlik Konseyince «çarpışm aların yeniden başlam asına mani 
olmcık için elden gelen gayreti sarfetmek ve lüzum hasıl oldukça kanun ve ni
zamın m uhafaza ve iadesine ve normal şartlara dönülmesine yardım etmek» 
üzere K ıbrıs’a gönderilen barış gücüne, ızdırap içinde- yaşayan Türk Cem aati, 
büyük ümit bağlam ışsa da bu kuvvetin gelişinden sonra da tecavüzler, utanç 
verici a ram alar, öldürmeler, tevkifler ve em rivakiler, m aalesef bizzat bu kuv
vetin gözü önünde devam etmiştir. Bu durum Kıbrıs Türk Cemaati nezdinde 
büyük hayal sukutu ve üzüntü yaratm ıştır.

Arcıda Başpiskopos M akarios 4 Nisan tarihinde ittifak Andlaşm asını a r
tık muteber addetm ediğini ilân eylemiştir.

Nisan sonunda CENTO Bakanlar Konseyi toplantısına katılm ak üzere Vcı- 
şington’a giderken yol üstünde Nev - York ’ta tevakkuf eden Dışişleri Bakanım ız 
Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U-Thant ile K ıbrıs’ta cereyan eden o lay lar ko
nusunda etraflı surette fik ir teatisinde bulunmuştur.

f. CEN TO  ve N A T O ’d a  Kıbrıs :

  CENTO Bakanlar Konseyi Vaşington toplantısı münasebetiyle 26 N i
sanda Vaşington'a m uvasalat eden Dışişleri Bakanım ız, Başkan Johnson, Dı
şişleri Bakanı Dean Rusk ve Amerikan Hâriciyesi ileri gelenlerde Kıbrıs konu
sunda müteaddit görüşmeler yapmıştır. Dışişleri Bakanım ız K ıbrıs’taki elim o lay
lara son verilm esindeki âcil zarureti, m uhataplarına teferruatı ile izah edere.k 
Yunan Hükümetinin bu husustaki tutumunun A da'daki durumu ıslah yerine b i
lâkis daha da kötüleşmesine yol açan tehlikeli veçhelerine d ikkatlerini çekmiş, 
Kıbrıs’cla çarpışm aların sona ermesi ve meseleye uzun vadeli hal suretinin b a
rışçı yo llarla  sağlanm ası gerektiği Güvenlik Konseyi kararında açıkça beyan 
edilm iş olm asına rağmen Rum çetecilerin masum Türk halkına karşı tevali eden 
tecavüzlerinin bu kararcı aykırı olduğunu, üstelik, Saint Hilarion mevkiine te
cavüz hadisesinin gösterdiği g ibi, Rumların, M akarios H ikâm etinin sorumlu 
bakanların ın sevk ve idaresi altında plânlı askerî harekâta girişecek kadar ileri 
g ittiklerini kaydettikten sonra Başpiskoposun pervasızca ve tek taraflı şekilde 
A ndlaşm aları feshetmesini asla kabul etmeyeceğimizi beyan etmiştir. Diğer 
taraftan bu fesih teşebbüsünün, Güvenlik Konseyi kararının Kıbrıs’ta durumu 
daha da vahim leştirecek hareketlerden kaçınılm asına da ir hükmüne aykırı düş
tüğünü, dolnyısile bu kararı ihlâl mahiyetinde olduğunu, barış kuvvetinin Kon
sey Kararının lâfzına ve ruhuna uygun hareket etmesi gerektiğini gerekçeleriIe 
birlikte ve etraflı surette açıklam ıştır.
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Am erikalı idareciler, Hükümetlerinin Ada daki gelişmelerden ciddî end i
şeler duyduğunu beyanla Birleşmiş AA ilil et I e r kararının daha etkili şekilde tat
biki hususunda Türkiye ile müştereken gayret sarfedeceklerini ifade eylemişler 
ve filhak ika  derhal bazı teşebbüslere girişm işlerdir.

Bu vesile ile Am erika Birleşik Devletleri Senatosu Dış Münasebetler Ko
misyonu Başkanı Mr. Fulbright'ın önce Yunanistan 'a müteakiben memleketi
mize M ayıs başlarında yapmış olduğu ziyareti de kaydedelim . Başkan Johnson’un 
gösterdiği lüzum üzerine ve kendisinin özel temsilcisi sıfatile Yunan Başbakanı 
ve Hükümet erkânı ile yaptığı tem aslardan sonra memleketimize gelen Sena
tör Fulbright'a Kıbrıs'ta gelişmekte olan durumun vaham eti ve bunun gelecek
teki muhtemel neticeleri etraflı şekilde izah edilm iş ve Hükümetimizin bu m ak
satla an laşm azlığ ın barışçı yo llar ve dostluk ve ittifak anlayışından ilham alan 
bir tutum çerçevesinde halli için sarfettiği gayretlere mukabil Yunan Hüküme
tinin Kıbrısla ilg ili an laşm aları yürürlükte saym am ağa ve NATO çerçevesindeki 
bağ larım ız da dahil olmak üzere, dostluk ve işbirliği zîhniyetiIe bağdaşm ayan 
tutumu dolayısile iki memleket arasındaki münasebetlerde vukubulm akta olan 
gerginlikten duyduğumuz pek ciddî endişeler belirtilm iştir.

CENTO Toplantısı bu görüşlerim izi etraflı şekilde açıklam a imkânını ver
miştir. Bütün CENTO müttefiklerim iz, Heyetimizin izhar ettiği haklı ve büyük 
endişeye katılarak görüşlerim izi desteklem işlerdir. Neticede, CENTO Bakan lar 
Konseyinin, 1963 A ra lık  ayından beri Kıbrıs'ta cereyan eden şiddet hcıreketlerile 
yakından ilg ilend iğ i, bu hareketlerin bütün bölgenin barış ve güvenliği bakı ■ 
mınclan tehlikeli bir durum yarattığı ve Konseyin, Birleşmiş Milletler kararlarına 
uygun o larak  şiddete derhal bir son verilm esini istediği toplantı sonunda y a 
y ın lanan ortak bildiride açıklanm ıştır.

 NATO'nun 12 ilâ 14 M ayıs tarihlerinde Lahey’cle yapılan Bakanlar
Konseyi toplantısı, Kıbrıs konusunda NATO müttefiklerim izin müessir bir şek il
de d ikkatlerin i çekmemize imkân sağlam ıştır. Yunanistan 'ın , A da'daki elim 
o layların  müsebbibi ve tahrikçisi M akarios’u kayıtsız şartsız desteklemesinin 
T ü rk -Y u n an  münasebetleri üzerinde çok menfi tesirler yarattığı 27 Nisan ta 
rihinde memleketimize gelmiş olan Teşkilât Genel Sekreterine daha önce etraflı 
şekilde anlatılm ış bulunuyordu.

Lahey toplantısında, Dışişleri Bakanım ızın başkanlığ ındaki Heyetimiz, Y u 
nan Hükümetinin takındığı tasvipkâr ve hcıttâ teşvikkâr denilebilecek tutum 
dolayısile  Tü rk -Y u n a n  münasebetlerinin çok bozulmuş ve daha da bozulmağa 
m üsait bir seyir takip  etmekte olması vakıasına NATO müttefiklerim izin ilgisini 
çekerek ittifakın bu konuda harekete geçmesini talep etmiştir. Bu teşebbüs Kon
seyde geniş bir incelemeğe tâbi tutulmuş ve 2,5 gün süren toplantının bir günü 
boyunca, mahdut işti ra kİ i celselerde, Kıbrıs meselesinin Türk - Yunan m ünase
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betleri ve dolcıyısile Teşkilâtın Güney Doğu kanadı üzerindeki menfi tesirleri 
müstakil bir konu halinde etraflı surette müzakere edilm iştir.

Bu müzakerelerde, Dışişleri Bakanım ız Kıbrıs meselesinin coğrafî, strate
jik ve etnik veçhelerini, Zürih ve Londra an laşm alarile  varılan komprominin 
esaslarını, Kıbrıs Rumlarının A nayasayı ve Andlaşm aları uygulam am a husu
sundaki sistemli faaliyetlerin i ve nihayet, üzerinde mutabık kalınmış olan hukukî 
düzeni şiddet yo llarile yıkma teşebbüslerinin son 5 aydır devam edegelen fe- 
caiye müncer olduğunu teferruatile anlatm ış, Yunan Hükümetinin, Yunanistanın 
da imzasını taşıyan M illetlerarası A n laşm alara rağmen Başpiskopos Mcıka- 
rios’un hukuk dışı tutumunu destekleyen politikası dolayısile Kıbrıs meselesinin 
bir Tü rk-Yunan  anlaşm azlığ ı haline geldiğini belirtmiştir. Ayrıca Yunanistan'ın 
bu durumu maskelemek gayreti içinde ve dünya kamu oyunun dikkatini Kıb
rıs'ta cereyan eden facia lardan  başka tara fa  çekme am acile, Türkiye aleyhinde 
sistemli bir kötüleme kam panyası açtığını, memleketimizde gayrı müslümlerin 
din serbestisinin tahdit edildiği yolunda isnatlar yaym ağa çalıştığını, hakikatte 
ise Türkiye’nin, tarihi boyunca olduğu gibi bugün de, Patrikhanenin ve şah ıs
ların günlük faaliyetlerin i kısıtlam ağı asla düşünmediğini belirterek Yunan is
tan ’ın bu garip hukuk ve ittifak anlayışı yüzünden Tü rk-Yunan  münasebetle
rinin çok vcıhim bir istikamete yöneldiğ ini, iki memleket arasındaki gerginliğin 
NATO tesanüdü ve ittifakın Güney Doğu kanadı için ciddî bir tehlike teşkil ey
lediğini izahla Kuzey Atlantik Andlaşm asının birinci maddesi ve ittifak üyeleri 
arasındaki ih tilâ flarda tavassut m ekanizmasının harekete geçirilmesine dair 
14 A ralık  1956 tarih li Konsey karcın çerçevesinde Konseyin icap eden tedbirleri 
müstaceliyetle alm asını İstemiştir.

Yunan Dışişleri Bakanı, meseleye Birleşmiş M illetlerin el koyduğunu ileri 
sürerek NATO ’nun Kıbrıs an laşm azlığ ına m üdahale edemiyeceği iddiası üze
rinde İsrarla durmuşsa dcı dost ve müttefik devletler Bakanlarının çoğunluğu 
NATO’nun, Teşkilâtın iki üyesi arasındaki an laşm azlığa bigâne kcılamıyacağını 
kuvvetli bir lisan la ifade eylediklerinden Konsey, neticede, Heyetimizin isteğine 
uyarcık konuyu resmî bildiriye ithal etmek ve ayrıca Genel Sekreter Dr. Stikker’ i 
ihtilâfın bundan sonraki gelişmelerini d ikkatle inceleyip kendisine bilgi verme 
işiyle görevlendirmek suretile meseleye atfettiği önemi ve duyduğu endişeyi 
hiç şüphesiz mahal kalm ıycıcak şekilde göstermiştir. Böylece, NATO'nun Kıbrıs 
meselesile doğrudan doğruya bir rabıta kurması sağlanırken, Ada'dcı sulh, sü
kûn ve asayişin  hukuk nizamı çerçevesinde iadesi, aynı zam anda an laşm azlığa 
nihaî bir hcıl çaresi bulunması hususları ile görevlendirilm iş olan Birleşmiş M il
letler Güvenlik Konseyinin çalışm alarına NATO'nun m üdahalesinin bcıhis ko
nusu bulunm adığı, b ilâkis , NATO Konseyinin, aldığı kararla Birleşmiş Milletlere 
verilen görevin başarılm asında ona yardımcı olacağı kanaati toplantıda ge
nellikle benimsenmiştir.
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Halen, Genel Sekreter Dr. Stikker'in , yapıcı olduğuna kani bulunduğumuz 
faaliyetleri dikkatle, izlenmektedir. Genel Sekreterlik görevinden Ağustos ay ın 
da oyu lacak olması dolayısiie 1 1 - 1 3  Haziran tarihlerinde memleketimize ya p 
tığı veda ziyareti sırasında da, kendisile, yüklendiği görev konusunda fayda lı 
görüşmeler yapılm ıştır.

g. Hükümetimizin diğer teşebbüsleri:

Hükümetimiz, bir taraftan üyesi bulunduğumuz m illetlerarası teşekkülle
rin yüksek organlarında barışçı yo llardan giriştiği çalışm alara devam ederken 
diğer taraftan ay lardan beri A d a ’da vuku bulan hukuk ve insanlık dışı hare
ketlere hız verild iğ i görülmüştür. Bunun üzerine tarafım ızdan an laşm alar ve 
huk k nizamı çerçevesinde yeni teşebbüslere g iriş ilm iştir:

  Bu teşebbüslerden ilkini A d a ’daki o lay larla  ilgili o larak diğer iki te-
minatçı devlet İngiltere ve Yunanistan 'a 22 M ayıs’ta verilen Nota’lar teşkil eder. 
Bu N ota 'larda, Birleşmiş M illetler barış kuvvetinin resmen işe başlam asından 
sonra iki ay kadar zam an geçmesine rağmen ne silâhlı tecavüzlerin ve bunların 
neticesi olan geniş çaptaki çarpışm aların ne de katil, yağm a, tahrip ve bilhassa 
adam kaçırma gibi kanunsuz fiillerin  önlenemediği, bundan başka, Kıbrıs'ta 
bugün yegâne hukukî d ayan ak  olan A nayasan ın  açıkça ihlâline Rum liderler 
tarafından pervasızca devam  edild iğ i, bu cümleden olmak üzere A nyasaya a y 
kırı o larak Başpiskopos M akarios’un kurulduğunu bildirdiği 5.000 kişilik  sözde 
m illî muhafız teşkilâtına ilâveten bu kere Rum liderlerin 5 sınıfı silâh altına a la 
cağının açıklandığ ı, diğer taraftan Rum liderlerin, bombardıman ve avcı uçak la
rıyla hücum botları dah il, harp malzemesi ve ağır silâh lar satın alm ak için y a 
bancı memleketlerle müzakerelerde bulunduklarının haber alındığı, Rumların bu 
hareket tarzlarının A da'daki Türk Cem aatini kendi seçecekleri bir anda tam am ile 
yok etmek hedeflerine doğru süratle ilerlediklerini gösterdiği belirtilerek Hükü
metim izin, bu vahim  gelişm eleri, bunlardan duyduğu samim î ve derin endişe 
ile b irlikte, teminatçı devletler sıfatiyle İngiltere ve Yunanistan Hükümetlerinin 
dikkatlerine sunmayı lüzumlu gördüğü ifade olunmuştur. (Ek:  6)

 Bundan başka , Kıbrıs Hükümetine 27 M ayıs tarihinde bir Nota verile
rek bu Hükümetin bombardıman ve avcı uçakları, hücumbotları da dahil olmcık 
üzere harp malzemesi ve yeni silâh lar alm ak için tem aslara girişmesi ve mec
burî askerlik  konusunda bir kanun tasarısını Lefkoşe'de Rum kanadının yasam a 
organlarına şevketmiş olması protesto edilerek, bahis konusu teşebbüslerin, 
Cum hurbaşkanı yardımcısının m uvafakati alınm adan yapılm ış olması ¡tibarile 
Kıbrıs Anayasasın ın  yeni bir ih lâlin i teşkil ettiği ve keza Güvenlik Konseyinin 
4 Mart tarih li kararına da aykırı düştüğü belirtilm iştir. (Ek : 7)

  Hükümetim iz bu konuda iki gün sonrcı, 29 AAayısta, İngiltere ve Yunan
Hükümetleri nezdinde de teşebbüsler yapm ıştır. Bu münasebetle ad ları geçen
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Hükümetlere verilen Nota’ larda, Kıbrıstaki Rum liderlerin hukuk ve insanlık dışı 
davranışları ve özellikle zor ku llan ılarak rehine alınm ası konusu üzerinde du
rulmuş, en ilkel hukukî, İnsanî ve ah lâk î kuralları çiğnemekle kalm ayıp , İnsan 
Hakları Evrense! Beyannam esinin, Birleşmiş M illetler Anayasasın ın , Avrupa in
san Hakları ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleşmesinin temel ilkelerinin açıkça 
reddi manasını taşıyan , ayrıca Kıbrıs'ın A nayasasına , Kuruluş Andlaşm asına ve 
nihayet Güvenlik Konseyinin 4 Mart tarih li kararına da aykırı olan bu davran ış
lar üzerine İngiltere ve Yunanistan Hükümetlerinin dikkati çekilm iştir (Ek:  8)

  3 Haziran tarih inde mecburî askerlik kanununun Temsilciler Meclisinin
Rum üyeleri tarafından kabul edilmesi bir Nota ile Kıbrıs Hükümeti nezdinde 
protesto edilm iştir (Ek:  9).,

h. Haziran ayında kaydedilen gelişmeler;

   Dr. Küçük’ün çağınsı : 3 H aziran 'da , Kıbrıs Cum hurbaşkanı Yardımcısı
Dr. Fazıl Küçük, Birleşmiş M illetler Genel Sekreterinin şiddet yo llarına1 baş vurul 
maması hususunda her iki cemaat liderinin kendi halkı üzerinde nüfuzlarını k u l
lanarak A d a ’da nizamın teessüsünde barış kuvvetlerine yardım etmelerini is te 
miş olduğu düşüncesinden hareketle Başpiskopos M akarios'a bir çağında bu
lunmuştur. Dr. Küçük, bu çağrısında Başpiskoposu ve rum cemaatini A nayasa 
nizam ına ve uluslararası and laşm alara riayete bir defa daha davet etmiş; Rum 
idarecilerin bu hususu kesin bir şekilde beyan ve taahhüt eylemeleri şartiyle, 
münhasıran Birleşmiş M illetler Kuvvetlerinin güvenliği sağ layacakları Yeşil Hat 
üzerinde bir m ahalde, Kıbrıs Hükümetinin Türk ve Rum kanatlarının katılm asile 
Bakanlar Kurulunun meşru şekilde bir toplantı yapm asını istemiş, iki cemaat 
münasebetleri bakım ından hayatî önem arzeden konuların bu toplantının gün
demine a lınarak  derhal müzakeresini talep etmiştir. Bu çağrı Başpiskopos ta ra
fından reddedilm iştir (Ek:  10).

    Arabulucunun Â n ka ra ’y 1 z iya re ti: Arabulucu Sakari Tuomiojcı, 3 - 5  H a
ziran tarihlerinde memleketimize gelerek Kıbrıs meselesinin çözümlenmesi ko
nusunda o tarihe kadarki çalışm a ve temasları hakkında bilgi verm iştir. Bu mü
nasebetle arabulucuya Türk görüşü Dışişleri Bakanı ve yetkili mesai arkadaşları 
tarafından bir kere daha izah olunmuş, görüşümüzü teyit eden bütün o laylar, 
vesika larile  birlikte bir kere daha ortaya konmuştur.

NATO Genel Sekreteri Dr. Sfikker’in Ankara’yı ziyareti: Görevi Ağus
tosta sona erecek olan Dr. Stikker üye memleketler başkentlerine veda ziyaretleri 
meyanında 11- 13  Haziran tarihleri arasında A nkara 'ya  gelm iş, bu m ünase
betle tabiatile Kıbrıs an laşm azlığ ının son safha larile  de ilgilenmiş ve kendisile 
Sayın Başbakanım ız ve Dışişleri Bakanım ız arasında faideli görüş teatisi ya p ıl
mıştır.
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  Güvenlik Konseyinin 20 Haziran tarihli karar! : Birleşmiş M illetler G ü
venlik Konseyi, Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresinin 27 H aziran ’da sona 
ereceğini gözönüne a la rak  19 ve 20 Haziran tarih lerinde yaptığı müzakereler 
sonunda, Genel Sekreter tarafından verilen raporda izhar edilen arzuya uygun 
şekilde barış gücünün görevinin 3 ay - 26 Eylüle kadar - uzatılmasını kara rlaş
tırmıştır, (Ek : 11)

i. Türk - Amerikan temasları:

  A. B. D. nîn anlaşmazlığa faal şekilde katılması : Kıbrıslı Rum idareci
lerin A nayasa ile A nd laşm alara aykırı tutumlarına devam etmek ve bu arada 
öze’ • kİ e Rum halkının silâhlanm asını hızlandırm ak suretile an laşm azlığ ı had 
bir sa fhaya sokm aları ve Türk cem aatini geniş ölçüde imha için hazırlık ların ı ke
sin bir şekilde ikm ale koyulm aları üzerine Türkiye'nin m üdahale mecburiyetini 
hissederek gerekli tedbirleri a lm ası, bu yüzden NATO'nun iki üyesi Türkiye ile 
Yunanistan arasında silâhlı bir çatışma çıkmasının arzuya şayan bulunmadığı 
kanaatinde olan Birleşik Am erikanın konu ile daha yakından ilgilenerek an laş
m azlığa faa l şekilde katılm asına sebep olmuş ve Türkiye ile bu devlet arasında 
seri halinde tem aslara yol açmıştır.

NATO Başkomutanının Ankc*ra’yı ziyareti : NATO Başkomutanı Orgene
ral Lemnitzer 5 H aziran 'da A n ka ra ’ya gelerek Scıyın Başbakan ve Bakanlığ ım ız 
erkânı ile görüşmelerde bulunmuştur.

  Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısının Ankara’yı ziyareti : Dışişleri Ba
kan Yardımcısı Mr. BalI Başkan Johnson'un talim atı üzerine Atina ve A nkara 'ya  
gelerek, Kıbrıs meselesinin ilg ili ta ra fia r için tatm inkâr ve devamlı bir hal şek
line bağlanm ası gayesile Sayın Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Bakanlık  yetk ili
leri ile görüşmeler yapm ıştır.

  Başbakan İnönü’nün Amerika’yı ziyareti : Cum hurbaşkanı Johnson Kıb
rıs meselesinde İstişarelerde bulunm ak üzere Sayın Başbakanım ızı 5 Haziran ta 
rihli mesajı ile A m erika ’ya davet etmiştir. Başbakan, refakatinde Dışişleri Ba
kanı Feridun Cemal Erkin, M illet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Prof. Nihat 
Erim ve yetkili uzm anlardan mürekkep bir Heyetle 21 H aziran ’da Vcışington’a 
hareket etmiştir. 22 ve 23 Haziran tarihlerinde Heyetimizle Başkan Johnson, 
Am erika Dışişleri Bakanı Mr. Dean Rusk ve Bakan Yardımcısı Mr. BcılI ve diğer 
yetkili Am erikan şahsiyetleri arasında, Türkiye ile Yunanistan arasında vahim  
bir ih tilâ fa sebep olan Kıbrıs meselesine ne şekilde bir hal çaresi bulunabileceği 
konusunda görüşmeler yapılm ış ve bu görüşmelerle ilg ili o larak şu ortak bildiri 
yay ın lan m ıştır :

«Türkiye Başbakanı İnönü ve Am erika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson 
Kıbrıs meselesinin bütün veçhelerini müzakere etmişlerdir, iki lider Başkanın d a 
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veti üzerine Başbakanın yaptığı ziyaretin etraflı bir fik ir teatisi hususunda bah
şettiği imkânı memnuniyetle karşılam ışlard ır.

Görüşmeler, mevcut andlaşm aların  halihazır bağlayıcı mahiyeti noktasın
dan hareket ederek bugünkü güçlüklerin müzakere ve m utabakat yo luyla g ide
rilmesini sağlıyabilecek yolları kapsamıştır. Devamlı hal çarelerine varabilm ek 
için böyle bir m utabakata varm anın âcil bir zaruret olduğu belirtilm iştir.

Başbakan ve Başkan, K ıbrıs’taki cemaatlerin emniyet ve selâmetini sağ 
lamcık için Birleşmiş M illetler tarafından sarfedilen gayretlerin takviyesi yolun
da kendi memleketlerince neler yapılabileceğin i de incelemişlerdir. İki lider a ra 
sındaki çok samimi ve açık görüşmeler Türkiye ve Am erika Birleşik Devletleri 
arasrında esasen mevcut olan geniş an layış zihniyetini kuvvetlendirm iştir. Baş
bakan ve Başkan m illetlerinin müşterek demokratik prensiplere, ferdin hürri
yetine, insanlık vekarına ve adalete dayanan barışa olan bağ lılık ları hususun
daki inançlarını ifade etm işlerdir.»

Tebliğ'den sarih şekilde an laşıld ığ ına nazaran , Zürih ve Londra A n laşm a
larının mevcut, muteber ve yürürlükte olduğu esasında ve her müzakere ve hal 
çaresinin ancak bu noktadan hareketle aranabileceği hususunda tara fla r a ra 
sında tam bir m utabakata varılm ıştır. Tem asların, ayrıca, müttefikim iz Am erika 
ile aram ızda, K ıbrıs’taki mezalim i durdurmak için mevcut and laşm alar çerçe
vesinde Türkiye'nin m üdahale mecburiyeti ve yetkisi hususunda zuhur eden ya n 
lış an lam aları ortadan kald ırarak tam bir an laşm a ve işbirliği hasıl olm ası, y a 
kınlık ve güvenin kuvvetlenm esi, ta b i ati I e, toplantının memnuniyeti mucip bir 
sonucu olmuştur. Kıbrıs faciasının bir an evvel durdurulup güvenliğin teessüs et
mesi ve kesin bir hal şekli bulunması için Am erika tarafından faa l surette ça lış
m alara geçilmesinin kararlaştırılm ış olması, keza, kayda değer diğer ikinci bir 
sonuçtur.

  Sayın Başbakanın Başkanlığ ındaki Heyetimizin İngiltere Başbakanı Sir
Alec Douglas - Home ve yetkili İngiliz idarecilerile Londra’da 28 ve 29 Haziran 
günleri yaptığı görüşmelerde 2 Hükümetin, an laşm aların  yürürlüğe, teminatçı 
devletlerin görevleri ve A d a ’da güvenliğin bir an evvel teessüs etmesi lüzumu 
konularında aynı görüşe sahip oldukları, ara larında güven ve işbirliği bulunduğu 
memnuniyetle müşahede edilm iştir.

Heyetim iz, müteakiben 1 Temmuz'da Fransa Cum hurbaşkanı General De 
Gaulle ile Kıbrıs konusunda görüş teatisinde bulunmuştur.

j. Türk-Yunan münasebetleri:

  A n ka ra ’da 30 Ekim 1930 tarihinde 1 ürkiye ile Yunanistan arasında im 
zalanm ış bulunan «ikam et, Ticaret ve Seyrisefain M ukavelenam esi», bugünkü
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ihtiyaçlara cevap vermediği için, Türkiye tarafından A nkara 'dak i Yunanistan 
Büyükelçiliğine verilen 16 Mart 1964 tarih lî bir nota ile feshi ihbar edilm iştir. 
Fesih, mezkûr M ukavelenam enin 36. m addesindeki şartlara uygun şekilde ya p ıl
mıştır.

M ukavele ile Yunan uyruklu kimselere memleketimizdeki diğer yabancı
lara nazaran daha elverişli im kânlar tanındığından ve tek taraflı bir fedakârlık  
şeklinde tezahür eden ve son o layların  ışığı altında bu im kânların idamesini 
muhik gösterecek bir sebep kalm adığından , m ukavelenin feshi lüzumlu görül
müştür. Kaldı ki, M ukavelenâm enin ticaret ve seyrisefain le ilgili k ısım ları, e sa
sen GATT ve diğer A nd laşm alarla  tesbit edilen hususlar olduğundan, artık lü
zumsuz bir hale gelmiş bulunuyordu.

Bahis konusu fesih ihbarından sonra, memleketimizdeki ikamet ve ça lış
ma şartları kanunlarım ıza aykırı duruma düşen veya yurdumuzun güvenliği 
bakım ından muzır görülen bir kısım yun an lıla rla , Türkiye aleyhine faa liye tle r
de bulundukları kat’ i o larak  tesbit edilm iş Rum asıllı iki metrolopit sınır dışı 
edilm işlerdir.

  Yunanistan ile aram ızdaki 10 Şubat 1955 tarihli Vize M uafiyet A n 
laşm ası da , görülen lüzum üzerine, Hükümetimiz tarafından ta lik  edilm iş ve 
keyfiyet 6 Nisan 1964 tarih inde A n ka ra ’daki Yunan Büyükelçiliğine b ild iril
miştir.

D iplom atik pasaport ve diğer resmî görev belgelerini hâmil sivil ve a s
kerî şah ıslar hariç o lm ak üzere, Yunan uyrukluların vize taleplerinin istizana 
tâbi tutulacağı dış tem silciliklerim ize tamim edilm iştir.
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II _ _  İKİLİ MÜNASEBETLER :

a. Türk-Alman münasebetleri:

Dışişleri Bakanım ız 19- 24  Ocak 1964 tarihleri arasında Federal A lm anya 
Hükümetinin daveti üzerine bu memlekete resmî bir ziyaret yapm ış, Şansölye 
Erhard, Dışişleri Bakanı Schröder ve diğer A lm an Devlet adam larile  iki devleti 
ilgilendiren çeşitli siyasî ve İktisadî konularda görüşmelerde bulunmuştur. Z i
yaret sırasında Federal A lm anya'nın memleketimize yaptığı İktisadî ve askerî 
yard ım larla ilgili hususlarda tam bir m utabakat hasıl olmuş,- memleketimize 
50 milyon m arklık Alm an askerî yardımı bu vesile ile açıklanmıştır.

Parlamento Heyetimizin 1963 Ekim ayında Federal A lm anya 'ya yaptığı 
ziyareti iade m aksadiyle, Bundestag Başkanı Dr. Eugen Gerstenm aier Başkan
lığında 6 kişilik bir Federal Alman Parlâmento Heyeti 31 Mart - 11 Nisan 1964 
tarihleri arasında memleketimizi ziyaret etmiştir. Heyet mensuplan bu vesile 
ile memleketimiz muhtelif bölgelerini de gezmişlerdir.

Federal A lm anya M illî Savunma Bakanı Ekselans Von Hassel ve Genel 
Kurmay Başkanı Orgeneral Heinz Trettner, M illî Savunma Bakanım ızın dâvet- 
i¡si o larak, 30 Nisan - 6 M ayıs 1964 tarihleri arasında memleketimizi ziyaret 
etmişlerdir. Bu ziyaret esnasında Ekselâns Von Hassel ile M illî Savunma Ba
kanım ız ilhami Sancar arasında bir askerî yardım Anlaşm ası im zalanmıştır. 
Federal A lm anya tarafından memleketimize 50 milyon Alm an Markı tutarında 
askerî malzeme yardımı yapılm asını derpiş eden bu an laşm a, iki memleket 
arasında 1962 yılında başlam ış olan temasların ve Türkiye M illî Savunma ve
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Dışişleri Bakanların ın son zam anlarda Federal A lm anya 'ya  yapmış oldukları 
ziyaretleri sırasında Alm an Devlet Adam ları ile vaki görüşmelerinin bir sonu
cudur.

Bu tem aslar ve bunlara ilâveten Federal A lm an İktisadî işbirliği Bakanı 
W alther Scheel’ in memleketim ize daha evvel vaki ziyareti Türkiye ile A lm anya 
arasında mevcut çok samimi münasebetlerin yeni tezahürlerine imkân sa ğ la 
mış ve iki memleket arasındaki ananevî dostluğun daha da geliştirilm esi uğ
runda atılm ış yeni birer adım olmuştur.

b. Türkiye - İspanya münasebetleri:

Türkiye ile yakın ve dostane münasebetler idame etmekte olan ispan- 
ya'n ın  Dışişleri Bakanı Ekselâns Fernando M aria Castiella y M aiz, Hükümeti
mizin davetlisi o larak 1 6- 1 9  Flaziran tarihleri arasında memleketimizi ziyaret 
etmiştir. İki memleket arasındaki görüş benzerliği ve dostluk bağları ile işb irli
ğinin daha da kuvvetlendirilm esi hususları ziyareti müteakip yayın lanan a şa 
ğıdaki ortak bild iride ifadesini b u lm aktad ır :

«Türk Hükümetinin daveti üzerine ispanya Dışişleri Bakanı Ekselâns Fer
nando M aria Castie lla y M aiz, lo  Hazirandan 19 H aziran ’a kadcır A nkara 'ya 
resmî bir ziyaret yapm ıştır.

Bu ziyaret sırasında İspanya Dışişleri Bakanı, Türkiye Cum hurbaşkanı Sa
yın Cemal Gürsel ve Türkiye Başbakanı Sayın İsmet İnönü tarafından kabul 
olunmuştur.

Diğer taraftan , İspanya Dışişleri Bakanı ve Türkiye Dışişleri Bakanı Feri
dun Cemal Erkin, mesai arkadaşların ın  da katıld ıkları müteaddit görüşmeler 
yapm ışlard ır.

İki Dışişleri Bakanı, ispanya ile Türkiye arasındaki karşılıklı münasebetleri 
ve m illetlerarası durumu, bu çırada b ilhassa Akdeniz bölgesindeki durumu 
gözden geçirm işlerdir.

Türkiye Dışişleri Bakanı, İspanyol m eslekdaşına, Kıbrıs meselesinin tarih 
çesini ve bugünkü safhasın ı, meseleye siyasî yo lla rla  bir nihaî hal sureti bu
lunm asına değin A d a ’da emniyet ve hukuk düzeninin kurulması am aciyle Tür
k iye ’nin sarfettiği çeşitli gayretleri ve ihtilâfın kesin o larak çözümüne dair Türk 
Hükümetinin görüşünü etrafıy la anlatm ıştır.

İki Dışişleri Bakanı, Türk - İspanyol münasebetlerinin mükemmeliğini bü
yük bir m em nunlukla müşahede etmişler ve son y ılla r içinde memleketleri cırcı
sındaki işbirliğ in in kaydettiği muntazam gelişm eyi kıvançla karşılam ışlard ır. 
İki dost memleketin yakın işb irliğ ini daha da kuvvetlendirmek arzusu ile, iki
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Dışişleri Bakanı, memleketleri arasındaki münasebetleri her sahada çoğaltmak 
ve aralarında belirli süreler sonunda muntazaman istişareleri öngören bir usul 
kurmak hususları üzerinde mutabık kalm ışlardır.

Memleketlerinin cihan barış ve güvenliği ve m illetlerarasında işbirliği 
ideallerine olan sam im î bağlılığını müşahade eden iki Dışişleri Bakanı, m illet
lerarası büyük meseleler üzerinde görüşlerinin benzerliğini memnuniyetle kay
detmişlerdir.

Türk ve İspanyol devlet adam ların ın görüşmeleri, iki memleket arasında 
mevcut sam im î ve itimada dayanan dostluğa uygun bir hava içinde cereyan 
etmiştir.

İspanyol Dışişleri Bakanı, Türk meslekdaşını yakın bir gelecekte ispanya’ya 
resmî bir ziyaret yapm ağa davet etmiştir. Türkiye Dışişleri Bakanı bu nazik 
daveti memnunlukla kabul etmiştir. Bu ziyaretin tarihi bilâhare tesbit o luna
caktır.»

c. Türkiye - Sovyetler Birliği temasları:

Arpaçay b a ra ji : Sovyetler Birliğinin Arpaçay üzerinde Türkiye ile müşte
reken bir baraj inşasına dair teklifi ilk defa 25 Haziran - 4 Temmuz 1962 ta 
rihleri arasında Erivan'da yapılm ış olan Türk-Sovyet Karm a Komisyonu top
lantısında incelenmişti. Hükümetimizin böyle bir barajın inşasına prensip iti
bariyle m uvafakat eylediği bilâhare Sovyet Hükümetine bildirilm iştir.

9 - 2 5  Nisan 1963 tarihleri arasında A nkara'da toplanan Türk-Sovyet 
Karma Komisyonu barajın tipi ve yüksekliği, istim lâk, projelerin hazırlanm ası, 
barajın inşası, A rpaçay ve Aras sularının taksim i ve fotoğrametrik haritalar ko
nularını müzakere etmiş ve bu hususlar 25 Nisan 1963 tarih li Protokol’de tes
bit olunmuştur. Mezkûr protokolün tasdiki ile ilgili işleme geçilmiş bulunm ak
tadır.

M arkara köprüsü : İğd ır-Erivan  yolunda, Türk-Sovyet hududunu teşkil 
eden Aras nehri üzerinde kâin M arkara köprüsü 1945 yılına kadar hassaten 
Sovyetler Birliğine canlı hayvan ihracında kullanılm ıştı. 1945 de yıkılan bu 
köprünün yeniden inşası hususundaki teklifim izin Sovyet Hükümetince uygun 
görülmesi üzerine Türk ve Sovyet mühendisleri 1 Temmuz 1962 tarihinde ça lış
m alarına başlam ışlar, her iki taraftaki inşaat 15 Haziran 1963 tarihinde sona 
ermiş ve köprü 1 Temmuz 1963 tarihinde işletmeye elverişli duruma gelmiştir.

Tarafla r, bu kerre beton olarak inşcı edilen 165 metre uzunluğunda ve 6 
metre genişliğindeki M arkara köprüsünün kendi toprakları içinde kalan kısım
larını ayrı ayrı inşa etmişler ve proje ve inşaat m asrafları her iki Hükümetçe 
ayrı ayrı karşılanm ıştır,

21



Köprünün Türk-Sovyet Karm a Komisyonu tarafından 10 ve 11 Eylül 1963 
tarihlerinde teknik kabulü yap ılm ış, 12 Eylül 1963 tarihinden itibaren Türkiye 
ile Sovyetler Birliği tarafından müştereken ve devam lı surette işletilmesi kara r
laştırılm ıştır.

Diğer taraftan köprüde uygulanacak trafik  rejimi ve şartlarının her iki 
ta ra f yetkili m akam larınca ileride müzakere edilmesi hususu da keza tesbit 
olunmuştur. Bakan lık la rarası bir Komisyon trafik  rejimi ve şartlarının tesbiti için 
gerekli ça lışm alara başlam ış olup bu konudaki müzakereler devam etmektedir.

d. Türkiye - Romanya münasebetleri:

1964 yılı İlkbaharında, Bükreş'teki Türk Deniz Ataşesi Romen m akam la
rının arzusu üzerine Türkiye ’ye dönmüş ve Türkiyedeki Romanya Büyükelçili
ğine mensup bir üçüncü kâtip «İstenmeyen şahıs - Persona non grata» ilân 
edilm iştir. Sonradan iki memleket arasındaki münasebetlerin düzelmesi husu
sunda karşılıklı o larak izhar edilen arzu üzerine, bu iki hâdise kapanmış adde
dilm iştir. Bundan böyle Türkiye ile Romanya arasındaki münasebetlerin müs- 
bet yönde gelişmesi beklenmektedir.

e. Türk - Buîgar münasebetleri:

Bulgaristan ’ ın İstanbul Başkonsolosluğu M uavin Konsolosu iken casusluk 
suçundan dolayı 1955 senesinde tevkif edilip , 1960 yılında kesinleşen m ahke
me kararı ile 12 sene 6 ay hapis cezasına mahkûm edilen Georgi Varbanof 
Çolakof, 28 M art 1964 tarih ve 442 num aralı Kanun gereğince affed ilm iş, b ilm u
kabele on üç soydaş ve vatandaşlarım ızın  serbest b ırakılm aları üzerine, 8 Nisan 
1964 tarih inde Tü rk -B u lg a r hududunda Bulgar m akam larına teslim edilm iştir. 
Bahis konusu on üç vatandaş ve soydaşım ızdan, üçü Sofya Elçiliğ im iz, Filibe 
ve Burgaz Konsolosluklarım ız eski hizm etlilerinden olup, Bulgaristan'da k a l
m ışlard ır. Geriye kalan on soydaş ve vatandaşım ız ise yurda dönmüşlerdir.

f. Türk-İsveç münasebetleri:

19 Şubat 1923 tarih inde Cenevre'de im zalanm ış bulunan «Türkiye Cum 
huriyeti ile İsveç K ırallığı arasında Uzlaşm a, Adlî tesviye ve Hakem M uahedesi» 
gereğince kurulmuş olan «Tü rk-İsveç  Daimî Uzlaşm a Komisyonu» Başkan lığ ı
na, aynı komisyon üyesi Belçika uyruklu Prof. Henri Rolin’ in tayini Türk ve İs
veç Hükümetlerinin tasvib i ile kararlaştırılm ıştır.

Komisyonun diğer üyeleri şu n la rd ır :

İng iliz uyruklu Si r Humphrey VValdock, İsviçre uyruklu Prof. Rudolf 
Birdschedler. Ayrıca iki memleket tarafından tesbit edilen birer komiser de Ko
misyonun üyeleridir.
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g. Türkiye ~ Ekvator, Honduras ve San Dominik münasebetleri:

Hükümetimiz, Ekvator, Honduras ve San Dominik’de muhteiif tarihlerde 
kurulan yeni hükümetleri tanımıştır. Bu husustaki kararım ız Vaşington Büyükel
çiliğim iz vasıtasıy la , adıgeçen memleketlerin Vaşington'daki tem silciliklerine 
24 Şubat 1964 tarihinde bildirilm iştir.

h. Türkiye - Panama münasebetleri:

Hükümetimizle Panama Hükümeti arasında varılan m utabakat üzerine,
iki memleket temsilciliklerinin karşılıklı o larak Büyükelçilik seviyesine yüksel
tildiği 25 M ayıs 1964 tarihinde her iki Başkentte ilân edilm iştir.

i. Türkiye - Brezilya münasebetleri:

1 Nisan 1964 tarihinde Brezilyada vuku bulan iktidar değişikliğ i m üna
sebetiyle, Hükümetimiz, bazı devletlerin yaptığı g ibi, cıyr:ccı tanıma muam ele
sine girişmeden, m uvakkat Devlet Başkanına bir tebrik mesajı göndermek su
retiyle iki memleket arasında mevcut dostane münasebetlerin idamesi ve daha 
da inkişaf etmesi hususundaki temennilerini izhar etmiştir.

j. Türkiye - İrlanda münasebetleri:

İrlanda'nın Roıma’daki Büyükelçisi, memleketini Türkiyede de temsil et
mek üzere akredite edilm iştir. Büyükelçi Joseph F. Schields 15 Nisan 1964'de
A n ka ra ’ya gelerek itimatnamesini takdim etmiştir.

k. Türkiye - Kanada temasları:

Kanada M illî Savunma Kolejine mensup bir heyet memleketimize her yıl 
vaki mutad ziyaretlerinden birini bu sene 8 - 1 2  Nisan 1964 tarihleri arasında
yapmıştır.

î) Türk-Â. B. D. Temasları:

A. B. D. M illî Savunma Koleji mensuplarından bir grup 1 5- 1 6  Nisan 1964 
tarihleri arasında yıllık mutad ziyaretlerinden birini y a p m ış t ı r .

m. Türkiye - Belçika temasları:

Belçika Harp Okulu Kumandan, öğretmen ve Öğrencilerinden müteşekkil 
36 k işilik  bir grup 4 - 9  Mayıs 1964 tarihleri arasında memleketimize gelmiş 
ve İzm ir, Ankara ve İstanbul’u ziyaret etmiştir.

23



TİCARÎ ve İKTİSADÎ OLAYLAR

I ___ ORTAK PAZAR :

  12 Eylül 1963 tarih inde A nkara 'da im zalanm ış olan «Türkiye ile A v 
rupa Ekonomik Topluluğu arasında bir O rtaklık yaratan Anlaşm a» ve ekleri, ta 
rafım ızdan 4 Şubat 1964 tarih inde onaylanm ıştır. Anlaşm anın onaylanm asının 
uygun bulunduğuna da ir 397 sayılı kanun 12 Şubat 1964 tarihli ve 11631 sayılı 
Resmî Gazete'de yayınlanm ıştır. Böylece, O rtaklık Anlaşm asının yürürlüğe g ir
mesi için Türkiye bakım ından form aliteler tam am lanm ış bulunmaktadır.

Anlaşm anın bütün âkit ta ra fla r hakkında hüküm ifade edebilmesi için,
Topluluk üyesi altı memleket ve Topluluk Konseyi tarafından da tasdiki gerek
mektedir.

Topluluk Konseyi, A n laşm ayı, 18.12.1964 tarihinde onaylam ıştı.

A ltılardan Fransa, A lm anya , Lüksemburg, Belçika ve Hollanda Parlam en
toları ortaklık anlaşm asını onaylam ışlard ır. Anlaşm anın İtalya tarafından tas
diki keyfiyeti, Meclis Dışişleri Komisyonu gündemine alınmıştır. Komisyonun 
bu husustaki tasarıyı kısa zam anda görüşmesine intizar olunm aktadır.

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında bir O rtaklık Yaratan 
A n laşm a , 19 Mart 1964 günü G ATT’a, GATT Anlaşm asının 24/4 maddesi hük
mü çerçevesinde takdim  edilm iştir.

Toplantıda ilk sözü Başkan a larak  konuyu açıklam ış, Âkit tarafların  şüp
hesiz An laşm ayı tetkik etmek isteyeceklerini ve tatbikat yönünden soracakları
sualler bulunabileceğini belirttikten sonra bu tetkikatın Umumî Heyet yerine 
bir Çalışm a Grubunda yapılm asının düşünülebileceğini ilâve etmiş ve sözü 
Türk Delegesine bırakm ıştır,
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Delegemiz ve onu takiben de Topluluk adına söz alan Beiçika Delegesi, 
Brükselde müştereken hazırlanm ış olan nutuklarını okumuşlar, bundan sonra 
da Çalışm a Grubu teşkili teklifi Umumî Heyetçe kabul edilm iştir.

Bunu müteakip sırasıyla söz isteyen Hindistan, Yunanistan , A. B. D. ve 
İsrail Delegeleri teşkil edilecek Çalışm a Grubuna girmek istediklerini aç ık la
mışlardır.

Başka söz isteyen bulunmadığından Başkan, teşkil edilecek Grubun A n
laşmayı GATT zaviyesinden tetkik edeceğini, Gruba dahil olmak isteyenlerin 
Sekreter/aya m üracaat etmeleri gerekeceğini, sual sormak isteyenlerin de su
allerini yazılı o larak 30 Nisan 1964 tarihine kadar Sekreteryaycı yazdırm aların ı, 
Grubun b ilâhare tespit edilecek tarihte toplanarak Başkamnı seçip çalışm aya 
başlayacağını beyan etmiş ve müzakere böylece kapanmıştır.

GATT içinde yap ılacak olan tetkikat ve çalışm alar, bu teşkilâtın normal 
prosedürü icabı olup O rtaklık Anlaşm am ızın yürürlüğe girmesi üzerinde her 
hangi bir tesir icra etmeyecektir.

   O rtaklık Anlaşm asının imzası ile Hükümetimiz ve Topluluk arasında
mevcut münasebetlerin müzakere safhası kapanmış ve icra safhası açılmıştır. 
Bununla beraber, gerçek anlam da icra safhası, Anlaşm anın yürürlüğe girmesi 
ile başlayacak ve münasebetler, Anlaşm anın kurduğu organlar ve bunlar için 
tesbit ettiği vazife ler çerçevesinde tanzim olunacaktır. Ancak, ara yerde geçe
cek zam an zarfında tatbikatla ilgili hususları hazırlayacak ve Türkiye ile Cam ia 
arasındaki münasebetleri tanzim ve ifa edecek bir organ ihdasına da ihtiyaç 
duyulmuştur. Bj  ihtiyaç göz önünde tutularak bir «Ara Komite» derpiş ed il
miştir. Ara Komitenin ilk toplantısı 6 Mart 1964 tarihinde Türkiye ve Topluluk 
üyeleri Büyükelçileri seviyesinde yapılm ıştır. Ara Komite toplantısı O rtaklık an 
laşmamızın im zasından bu yana Türkiye ile A ltılar arasında ilk önemli karşılaş
mayı teşkil etmektedir. Komite gündemi tasarısında mevcut m addeler aynen 
kabul edilerek müzakere edilm iştir. Müzakereler karşılıklı ve tam bir iyi niyet 
havası içerisinde cereyan etmiştir.

Gündemde, Ara Komitenin teşkilâtlanm asına, O rtaklık organlarının kuıul 
masına ve iç tüzüğün hazırlanm asına m üteallik maddeler, Yunanistan emsali 
göz önünde tutulmak suretiyle neticelenmiştir. Komite, O rtaklık Konseyinin y ıl
da iki defa Dışişleri Bakanları seviyesinde toplanmasını kararlaştırm ıştır. O r
taklık Anlaşm asının 27 nci maddesi, Avrupa Parlâmentosu ile Türkiye Büyük 
M illet Meclisi arasında temas ve işbirliği kolaylaştıracak her türlü faydalı ted
birlerin Ortaklık Konseyince alınmasını âm ir bulunm aktadır. Komite, bu konu
da Avrupa Parlâmentosunun anlaşm am ızı tasvip eden oturumunda ittihaz ey
lediği karar suretini göz önünde bulundurarak, her iki parlâmento arasındaki 
tem aslar hakkında bilgi sağlanm asını uygun görmüştür.



Tütün, kuru uzum, incir ve fındıklarım ız için geçici protokolün 5 nci m ad
desi gereğince açılacak tarife kontenjanları, bu kontenjanların, ihraç m addele
rim izin «m evsim lik niteliği» göz önünde tutu larak artırılm ası meselesi görüşül
müş ve derinleştirilm ek üzere M üsteşarlar seviyesinde toplanacak bir A lt Ko
miteye havale edilm iştir. Konu, Alt Komitede incelendikten sonra Ortaklık Kon
seyinde karar a lınacaktır. Keza, gündemde yer alan ve geçici protokol muci
bince tarife tenzilâtından fayd a lanacak  m addeler için tarafım ızdan verilecek 
menşe ve mahreç şehadetnameleri de Alt Komiteye havale edilmiş olup, b ilâ 
hare tesbit o lunacaktır. M alî protokol çerçevesinde Avrupa Yatırım lar Bankası 
vasıtasiy le  sağ lanacak kredilerin şartları da müzakere edilm iştir. Bu konuda, 
Daimî Delegeliğim iz gerekli açık lam alarda bulunmuş, görüşlerimizi Komiteye 
bild irm iştir. Görüş ve taleplerim iz tetkik olunm ak üzere Komite tarafından not 
edilm iştir.

Diğer taraftan Strazburg Hukuk Fakültesi Profesörlerinden M. Pierre Louis 
Reynaud, beraberinde beş fakülte öğrencisi ile birlikte 10 Mart 1964 de mem
leketim ize gelerek, 15 gün müddetle, Türkiye ile Ortak Pazar devletleri a ra 
sında ticarî münasebetlerin ve Türk Tarım ve Sanayiin in  geliştirilm esi için ön
görülen program lar konusunda araştırm alarda bulunmuştur. Strazburg Üni
versitesi Hukuk ve S iyasî ve İktisadî ilim ler Fakültesine bağlı olan «Hukuk ve 
M ukayeseli İktisat Enstitüsü Ekonomi Lâboratuvar»ını idare eden Prof. Reynaud, 
çalışm a ve araştırm aların ı yeni bir usulle, «Ekonomi Psikolojisi» metodları ile 
yapm aktad ır. Heyetin esas gayesi, her memleketteki insan unsurunun kendine 
has özelliklerini göz önünde bulundurarak, daha yüksek bir İktisadî verim elde 
edilmesi için nasıl yönetilmesi gerektiğinin araştırılm asıd ır. Gerçekten Prof. 
Reynaud, şöyle bir felsefe ileri sürm ektedir: « iktisatçılar 1945 yılına kadar na- 
zariyelerinde insan faktörünü psikolojik yönden ön plânda görmemişlerdir. 
Psikoloji İlm înin insan davran ışları bakım ından iktisada yardımcı olacağı hu 
susu yeni yeni m ünakaşa konusu yap ılm aktad ır. Gelişm e halindeki memleket
lerde ne serbest p iyasa nizam ından hareket eden iktisat, ne de tam amen plân 
üzerine eğilen güdümlü iktisat her derde çare olam am ıştır. Bugün bu devletler 
klâsik doktrinler dışında formül aram aktad ırlar. Zam anım ızda bütün İktisadî 
tatb ikat cninde sonunda ferdlerin bu tatbikatı kabul edişleri nisbetinde b aşa
rıya ulaşm aktadır. O halde yap ılacak  şey, insan unsurunu yetiştirmekten ib a
rettir. Memleketlerin gelişme seviyesi kültür seviyesi ile yakından irtibatlı olup, 
hızlı kalkınm a için kirle eğitimi şarttır.»

Prof. Reynaud, Yunanistan 'ın  Avrupa Ekonomik Topluluğuna O rtak Üye 
o larak  katılm asının ertesinde, bu memlekette de aynı tarzda bir araştırm ada 
bulunmuştur.

Heyetin çalışm aların ı kolaylaştırm ak ve gerekli b ilg ileri sağ lam ak mak- 
sad iyle , ilgili Bakan lık la rla  Devlet Plânlam a Teşkilâtı, Ankara ve İstanbul Üni
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versiteleri ve Özel Sektör mensuplan, Prof. Reynaud ve beraberindekilerle te
mas etmişlerdir.

li BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TİCARET VE KALKINMA KONFERANSI:

Birleşmiş AAilletler Ticaret ve Kalkınm a Konferansı 23 Mart 1964 ta 
rihinde Cenevre de 122 devletin iştirakiyle açılmıştır.

Konferansın açılm asına tekaddüm eden hafta zarfında Asya - A fıik a , Do
ğu memleketleri, Lâtin Am erika ve Batı memleketleri gruplarına dâhil delegas
yonlar kendi aralarında toplantılar yaparak , seçimler, komitelerin görevleri, 
Hazırlık Komitesince hazırlanan Gündem ve iç Tüzük gibi hususları incelemiş 
ve prensip kararlarını tesbit etmiştir.

23 Mart günü saat 11.00 de Bakanlar seviyesinde bir toplantı yap ılm ış
tır. Bu toplantıda hazırlık çalışm aları gözden geçirilerek alınan kararlar tasvip 
olunmuştur.

Konferans, aynı gün saat 14.45 de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
U-Thant tarafından açılmış ve ilk konuşmaları İsviçre Konfederasyonu Başkanı 
M. Von Moos ile U-Thant yapm ışlardır. Müteakiben Birleşik Arap Cumhuriyeti 
Delegasyonu Başkanı M. El Kaissouni ittifakla Konferans Başkanlığına seçil
miştir.

Konferansın ilk «pleniere» toplantısı bu şekilde son bulmuş ve iç tüzük 
gereğince beş Komisyon Başkanının seçimine geçilmiştir. Bunlara sırasiyle M. 
AA. Grinspun (Arjantin), Swam inathan (Hindistan), Prof. Stanovnik (Yugoslavya), 
Howson - Wright (N ijerya), Sir Ronald W alker (Avusturalya) getirilm işlerdir. 
Müteakiben Konferans Raportörlüğüne Lübnan Delegasyonundan M. Georges 
Hâkim seçilmiştir.

Genel Kurul çalışm alarında ortaya çıkan önemli bir siyasî mesele Cenubi 
A frika ile Portekiz'in Konferanstan çıkarılm ak islenmesi olmuştur. Bununla be
raber, Konferansın 7 inci oturumunda Hint delegesi Asycı - A frika , Trinidad, 
Jam aika  ve Tobcıgcı cıdına bir konuşma yaparak  Konferans boyunca Cenubi 
A frika ve Portekiz'i bilmezlikten geleceklerini bildirmekle iktifa etmiş, ihraç 
talebinde bulunmamıştır. Ayrıca Konferansın 21 inci oturumunda Portekiz ve 
24 üncü oturumunda da Cenubî A frika delegeleri konuşurken A sy a -A fr ik a , 
Doğu Avrupa ve Lâtin Amerika Grupları bir kaç istisna ile salonu terketmişler- 
dir.

Genel Kurulda yapılan konuşmaların esasları aşağıda hülâsa ed il
miştir.

27



cı. Az gelişm iş m em leketler:

Az gelişm iş memleketlerin yaptıkları beyanların esasların ı, ihracat ge
lirlerinin devamlı surette düşmesinden uğranılan zararların  belirtilm esi, ge liş
miş memleketlerle kendi ara larındaki İktisadî uçurumun gittikçe arttığının ve 
a ld ıkları İktisadî ve teknik yardım ın ticaret şartlarının müsait olmaması dola- 
y ıs i le gereken kalkınm ayı sağ layam adığ ın ın  kaydedilm esi ve m illetlerarası t i
carette, kendilerine dahcı müsait şartlar tanınması icap ettiğinin üzerinde ısrarla 
durulması teşkil etmiştir.

Ticaret şartlarının iyileştirilm esini temin gayesi ile az gelişmiş memle
ketler temsilcilerinin ileri sürdükleri taleplerin başlıca ların ı, iptidaî maddelerin 
gelişm iş memleketler pazarlarında daha kolayca sürümünü sağ layacak ted
birlerin alınm ası, (gümrük tarifelerin in indirilm esi, m iktar tahditlerinin ilgası 
g ibi), iptidaî m addeler fiatların ın  yükseltilm esinin ve stabilizasyonun temini, 
az  gelişm iş memleketlerin imâl ettikleri yarı - mamul ve mamul maddelerin 
gelişm iş memleketler pazarlarına daha kolay girebilm elerinin sağ lanm ası, Do
ğu Bioku memleketlerinin az gelişm iş memleketlerden daha fazla ithalât ya p 
m aları ve görünmez kalemler ticareti ile ilg ili güçlüklerin bertaraf edilmesi teş
kil etmektedir.

Az gelişm iş memleketlere yap ılan  İktisadî ve m alî yardım ların arttırıl
ması konusu da bu memleketler temislcilerinin üzerinde durdukları ana nok
talardan biri olmuştur. Birleşmiş M illetler Kalkınm a On Yılı Kararı'nda tesbit 
edilen, gelişm iş memleketlerin m illî gelirlerinin % l ’ i oranında az gelişmiş 
memleketlere yardım  edeceklerine dair kararın tatbik edilmediği belirtilm iş ve 
bu nisbetin arttırılm ası gerektiği ifade edilm iştir. Delegeler, yap ılan yatırım 
ların şartsız, uzun vadeli ve düşük fa iz li o lm aları icap ettiğini söylem işlerdir.

Az gelişm iş memleketler temislcileri ayrıca, yap ılan yard ım larla memle
ketlerinin sanayileşm esini teminen, bu sahada takyitler konulmamasını, y a r
dım ların proje finansm anı şeklinde değil, genel kalkınm anın finansm anı sağ 
layacak  şekilde tahsis edilm esini ve bazı sanayi m amullerinin im âlinin sırf az 
gelişm iş memleketlere bırakılm ası gerektiğini ifade etmişlerdir,

A sya , A frika  ve Lâtin Am erika temsilcileri de, ticaret şartlarının islâhı im 
kânlarından biri o larak az gelişm iş memleketler arasında «bölge İktisadî grup
ları» kurulm asının ve karşılıklı tercihler tanınm asının faydalı olacağı fikrini sa 
vunm uşlardır.

Müşterek Pazar'a «associé» olan A frika memleketlerinin dışında kalan 
az gelişm iş memleketler ve hususiyle diğer A frika memleketleri, bu çeşit «as- 
sociatİon»ların m ahzurlar doğurabileceğini, «associé»lere tanınan «tercihli mu- 
am ele»lerin , d iğerlerinin ticaret im kânlarını balta layab ileceğin i ve dolayısile 
tercihlerin um umileştirilmesi lâzım geldiğini beyan eylem işlerdir. Buna mukabil
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«associé» A frika memleketleri, Müşterek Pazarla akdetmiş oldukları an laşm a
nın kalkınm aları için büyük fayd a la r sağladığını, filhak ika Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun diğer az gelişm iş memleketlerle olan ticarî mübadelelerinin de 
artış gösterdiğini belirtm işler ve mevcut «tercihli muameleler»den temin ettik
leri fayd a lar, başka yo llarla sağlandığı takdirde bunlardan vazgeçebilecekle
rini söylemişlerdir.

b. Gelişmiş memleketler :

Konferansta söz alan Batı grubuna dahil gelişm iş memleketler tem silci
leri de, m illetlerarası ticaret şartlarının, az gelişm iş memleketlerin aleyhine iş
lediğini müdrik bulunduklarını ve durumun düzeltilmesi için müşterek tedbir
ler alınm asının zarurî olduğunu belirtm işlerdir. Ancak, gelişmiş memleketler
den gelecek yard ım lar yanında, cız gelişmiş memleketlerin de, kalkınm alarını 
sağlam ak için, içeride ekonomik ve sosyal tedbirler alm aların ın şart olduğunu 
b ilhassa ifade etmişlerdir. Ayrıca, az gelişmiş memleketlerle gelişm iş memleket
lerin menfaatlerinin birbirine zıt o lm adığına, böyle bir düşünüşün tehlikeli o la
bileceğine de işaret etmişler ve Konferanstan «mucize» beklenilmeyeceğini, 
meselenin realist ve program atik bir surette ele alınm asının lüzumlu bulundu
ğunu kaydetm işlerdir.

Batılı gelişm iş memleketlerin hemen hepsinin üzerinde durdukları diğer 
bir husus da, az gelişmiş memleketlerin kalkınm asında önemli rolü olan y a 
bancı sermayenin ürkütülmemesi lâzım geldiğini ısrarla kaydetmek olmuştur.

Bu arada Am erika Birleşik Devletleri temsilcisi Mr. Bail da Am erika'nın 
daim a «m ultilatéral» ve «non - discriıminatiore» bir ticaret sistemini savundu
ğunu kaydederek ve Müşterek Pazarı ima ederek, bazı gelişmiş memleketlerin 
sadece bazı az gelişmiş memleketlere tercihler tanım aların ı uygun görmedik
lerini ifade etmiş, az gelişm iş memleketler sanayi mamulleri için düşünülen 
umumî tevcihler sisteminin tehlikeler de doğurabileceğini belirtmiş ve Kenned 
Round müzakerelerinin, az gelişmiş memleketlerin iptidaî, yarı - maınûl ve m a
mul maddelerine tatbik edilen tarife ve diğer engellerin kaldırılm asında büyük 
rol oynayacağını, tercih sisteminin mahzurlarını da ortadan kaldıracağını ileri 
sürmüştür. Amerikan delegesi, ticaret hadlerinin devamlı o larak düşmekte o l
duğunu ve düşmekte devam edeceğini iddia eylemenin doğru bir görüş telâkki 
edilem eyeceğini, filhak ika son bi r - i k i  yıld ır iptidaî madde fiyatlarında bir 
yükseliş görüldüğünü ve bu İtibarla , önümüzdeki y ıllarda az gelişmiş memle
ketlerin ihracat gelirlerinde bir salâh olmasının İmkân dahilinde bulunduğunu 
ifade eylemiştir. Mr. Bail, ayrıca, cız gelişmiş memleketler ticaret şartlarının ıs
lahının, sanayileşm iş memleketlerdeki hayat seviyesinin ve gelişme hızınm art
ması ile yakından ilgili olduğunu belirterek, az gelişm iş memleketleri, her şey
den önce, dah ilî istihlâklerini ve bölgelerindeki memleketlerle olan ticaretlerini 
arttırm aya dâvet etmiştir.
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İngiltere temsilcisi Mr. Heath, az gelişm iş memleketler lehine on m ad
delik bir hareket programı teklif etmiştir. Bu program;

1 ___ Az gelişm iş memleketler için hususî önem taşıyan mamullere tatbik
edilen gümrük tarifelerinin ağırlaştırılm am asını (statükonun m uhafazası),

2 ___ M iktar tahditlerinin kald ırılm asını,

3 ___ Tropikal m addelerle ilg ili gümrük vergilerinin ilgasını,

 4  Az gelişm iş memleketlerden ithâl edilen iptidaî maddelere tatbik
edilen gümrük vergisinin ilgasını,

5    Az gelişm iş memleketlerden ithâl edilen yarı mamûl ve mamûl m ad
de! re ait tarifelerin indirilm esini,

6 _ _  Sırf veya başlıca az gelişm iş memleketlerde istihsal edilen m adde
lerle ilg ili dah ilî vergi ve resimlerin önce indirilm esini, sonra da kald ırılm asını,

7 Az gelişm iş memleketlere tek taraflı tercihler tanınm asını,

8 Az gelişm iş memleketlerin kendi aralarında birbirlerine tercihler ta 
nım aların ı,

9 iptidaî m addeler fiyatların ın stabilizasyonunu,

10 ___ Az gelişm iş memleketlere yap ılan yardım ların imkân derecesinde 
art tın İm asını, öngörmektedir.

Görüleceği üzere, İngiliz Delegesinin teklif ettiği «hareket program ı»nda, 
yer alan tekliflerin ilk dokuz tanesin i, zaten G ATT’da esas itibariyle kabul ed i
len hususlar teşkil etmektedir. Yardım ın arttırılm ası fikri ise, umumî bir görüş 
halinde ifade edilm iştir.

c. Doğu Bloku memleketleri :

Sovyet Rusya ve diğer Doğu Bloku memleketleri temsilcileri, beyan ların
da , dünya ticaret şartlarının cız gelişm iş memleketler aleyhine işlemesinin se
beplerini şu şekilde izaha ça lışm ışla rd ır:

Dünya pazarlarında kap italist monopollerin faa liyetleri,

 Neo - koloniyaüzm politikası,

Kapalı İktisadî grupların menfî faaliyetleri,

Batıkların körüklediği soğuk harbin zararlı tepkileri.

Bir zam anlar az gelişm iş memleketler üzerinde büyük tesirler icra eden 
bu kabil iddia ve itham ların, birkaç istisnasıyla , az gelişm iş memleketler yö
nünden artık cazibesini kaybetmiş olduğu ve bu memleketlerin, sanayileşm iş 
Doğu Bloku'nun kendi lehlerine ne gibi tedbirler aldığını veya alacağın ı a ra ş
tırarak Sovyet Blokuna müteveccih talepler de ileri sürdükleri görülmüştür.
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Sovyet Bloku tem silcileri, az gelişmiş meınleketlerce ileri sürülen bütün 
talepleri desteklemişler ve kendi yönlerinden az gelişmiş memleketler lehine 
bütün gerekli tedbirleri ald ıkların ı iddia ederek, son senelerde bu memleketler
le olan ticarî mübadelelerinin büyük artışlar kaydettiğini ve yaptıkları yard ım 
ların devamlı surette arttığını ifade etmişlerdir. Temsilciler, GATT'a şiddetle hü
cum etmişler ve az gelişmiş memleketlerin ticarî meselelerini halledecek yegâ
ne çarenin bir «M illetlerarası Ticaret Teşkilâtı» kurulması olduğu iddiasını tek
rarlam ışlardır.

Uzun vadeli ticaret an laşm aları akti suretiyle iptidaî maddeler f iy a t la 
rının stabilizasyonu, silâhsızlanm a neticesinde serbest kalacak kaynakların az 
gelişmiş memleketlere tahsisi, askerî bütçelerin muayyen bir nisbetinin, şim di
den ayrıla rak , az gelişmiş memleketlere yardım o larak verilm esi, m illetlerarası 
teçhizat ve sanayi kalkınm a Fonları kurulması gibi malûm m evzular da Doğu 
Bloku temsilcilerinin beyanlarında yer almıştır.

d. Milletlerarası Teşekküller:

M illetlerarası Teşekküller adına konuşmalar, genel o larak, müesseseleri- 
nin şim diye kadar az gelişm iş memleketlerin lehine o larak sarfettikleri faaliyet 
ve gayretleri an latm ışlar ve bundan sonra da aynı yolda daha kuvvetli ve ve
rilecek yeni direktifler dairesinde adım lar atm aya çalışacakların ı söylem işler
dir.

Müşterek Pazar ad ına, Belçika Teknik Yardım  Bakanı M. Brasşeur konuş
muştur. M umaileyh çok umumî bir mahiyet arzeden konuşmasında, Müşterek 
Pazar’ ın az gelişm iş memleketlerle olan ticaretinin kaydettiği gdlişmelerden ve 
bu memleketler lehine aldığı tedbirlerden, (bazı gümrük tarifelerinin indirilmesi 
gibi) «association» anlaşm asının A frikalı memleketlere sağladığı fayda lardan , 
dolayısile ileri sürülen tenkitlerin sağlam  esaslara dayanm adığından bahset
miş ve iptidaî, yarı mamul ve mcımûl maddeler ticaret şartlarının ıslahı için 
m illetlerarası tedbirler alınm asına taraftar o lduklarını, ancak bütün meselelerin 
büyük bir « ihtiyat»la ele alınması gerektiğini ifade etmiştir.

Müşterek Pazar üyesi diğer memleketler temsilcilerinin, iptidaî maddeler 
ve sanayi mamulleri için bazı ko laylık lar temin edilmesine (gümrük tarife leri
nin indirilm esi, madde an laşm aları, pazarların organizasyonu suretiyle f iy a t
larda istikrar ve yükseliş sağlanm ası, bir kısım sanayi mamulleri için tek ta 
raflı preferanslar tanınması için) taraftar oldukları anlaşılm ıştır.

Dünya Bankası Başkanı Mr. G. VVoods’un yaptığı konuşma hususî bir il
gi uyandırmıştır. M umaileyh, beyanatında, bankanın finanse edebileceği proje 
mevzularını gözden geçirdiğini ve az gelişmiş memleketlerin kalkınm asına d a 
ha iyi hizmette bulunabilm ek için finansm an yapabileceği sahaları genişlet
meye karar verdiğini ve bundan böyle z ira î projelerle, eğitim projelerinin de 
finanse edilmesi im kânlarının araştırılacağını açıklam ıştır.
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Mr. Woods, finansm an şartlarına daha fazla  bir e lastik iyet,.verilm esine, 
teknik yardım faaliyetlerin in  arttırılm asına ve Banka safi kazancının bir kısm ı
nın «International Development Association»a devredilerek, az gelişm iş mem
leketlere daha düşük fa iz li ve uzun vadeli kredi im kânları temin edilm esine ça
lışılacağını da sözlerine ilâve etmiştir.

GATT'ın İcra Sekreteri Mr. White ise, bu teşekkülün son senelerde az ge
lişmiş memleketler lehine faaliyetlerin i geliştirmekte olduğunu izah ederek, ge
nel A n laşm aya «ticaret ve kalkınm a» meseleleri ile ilg ili yeni bir bölüm ilâve 
edilm esine taraftar olduğunu belirtmiş ve yeni bir «M illetlerarası Ticaret Teş
kilâtı» kurulması fikrin in şiddetle aleyhinde bulunmuştur. Plânlı ekonomiye sa
hip memleketlerin G ATT’a iltihakların ı temin edebilecek bir formül bulunm a
sının mümkün olduğunu ileri süren Mr. W hite, bu duruma bir misâl, o larak Bir
leşik Arcıp Cum huriyeti, Yugoslavya ve Polonya'nın G ATT’a «geçici» veya «or
tak üye» sıfatiyie  katılm aların ı göstermiştir.

Konferans 16 Haziran 1964 tarih inde çalışm aların ı bitirm iştir. Kom isyon
larda alınan kararlar şöyledir.

I) Komisyon kararlan :

A) Gelişme halinde olan memleketlerin ekonomik kalkınm aların ın yakıt 
ve maden ihracatlarına bağlı olduğunu ve bu maddelerden gelişm iş memleket
le rce alınan vergilerin yüksekliğ ini gözönüne a la rak , gelişm iş memleketlerin bu 
m addelerin istih lâk ve ticaretine uygulad ıkları engelleri aza ltm aları veycı k a l
dırm aları teklifi.

Bu teklif, itiraz o lm adığından, oylam aya gidilmeden kabul edilm iştir.

B) Engellerin kaldırılm ası ve ticaretin geliştirilm esi ile ilgili teklif.

1 Gelişm iş memleketler, az gelişm iş memleketlerin ilkel m addeler t i
caretini engelleyecek hiç bir yeni gümrük manii koym ayacak ve hcılihâzır m an i
leri kald ırm aya çalışacaklard ır.

2 Gelişm iş memleketler, az gelişm iş memleketlerden gelen ana m ad
delerle, tropikal maddelerden alınan gümrük vergilerini ve dahili vergileri 
mümkün olan en kısa zam anda, gelişme halinde memleketlerin arzusu olan 
31 A ra lık  1965 tarih ini nazarı itibara a la rak , en geç Birleşmiş M illetler Kalk ın
ma On yılının sonuna kadcır kald ıracaklard ır. Bütünü ile veya hassaten az ge
lişm iş memleketlerde yetişen maddelere tatbik olunan dah ilî engelleri de aynı 
tarihe kadar kald ıracaklard ır.

3 Aynı şekilde gelişm iş memleketler, az gelişm iş memleketler için bü
yük önemi olan maddelerin ithaline tatbik ettikleri kantitatif kısıtlam aları ka l
kınma on yılı içinde mümkün olduğu nisbette kald ıracaklard ır.
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4 _Gelişm iş memleketlerle az gelişmiş memleketler arasında mevcut
olup diğer az gelişmiş memleketlerin aleyhine bulunan ve uygulanması ilgili
az gelişmiş memleketlerin ihracat gelirlerinin artması ve iktisadiyatlarının ka l
kınması bakım ından zarurî bulunan tercihli muameleler, bunlardan fa yd a la 
nan memleketlere en az o kadar avanta jlı m illetlerarası tedbirler tanındıkça 
yavaş yavaş kald ıracaklard ır.

İzah edilen teklif Konferans Genel Kuruluna Başkan tarafından getirilm iş 
ve oya m üracaat edilmeden kabul edilm iştir.

C) Konferans, Birleşmiş M illetler içinde kurulacak yeni teşkilâtın,

1 ___ İlkel maddelerin satışı için, istihsale ve satışa mütedair m illî veya
milletlerarası tedbirlerin ne şekilde tam am lanacağını incelemesini,

2   , Daha iyi satış usulleri bulm ak, ticarî fuarlar ve ticarî seyahatler ter
tiplemek, gümrük form alitelerini basitleştirmek ve pazarlar hakkındaki b ilg i
lerin yayım  ve duyurulmasını sağ lam ak m aksadiyle hükümetlerce tedbirler a lın 
masını,

3 ___ Keza hükümetlerin istihlâki arttıracak faa liyet göstermelerini,

4 ___ Az gelişmiş memleketlerde m ahallî ana maddeleri işleyecek fa b ri
kalar kurulmasının kolaylaştırılm asını,

5 ___ Bir ticarî enformasyon merkezi kurmasını tavsiye etmektedir.

Bu karar tasarısı oylam aya başvurulm adan kabul olunmuştur.

D) Konferans, tab iî mahsullerin sentetik mamullerle rekabeti halinde güm
rük engellerinin kaldırılm asının mahdut bir değer ifade edeceğine inanarak 
bu sahada m illî veya m illetlerarası tedbirler alınm asını tavsiye etmektedir. Bu 
da f¡atların indirilebilm esi için tabiî maddelerin teknik müessiriyetini arttırm ak, 
kalitesini düzeltmek, bu sahada teknik araştırm aları h ızlandırm ak, tab iî m ad
delerin gelişmiş memleket pazarlarına daha çok girmelerini temin etmekle o la
caktır.

Bu karar da oylam aya bcış vurulm adan kabul olunmuştur.

E) Konferans, ana maddeler üzerindeki an laşm aların  ¡¡kel maddeler p a
zarlarına istikrar getirdiğini nazarı itibara a larak , bu an laşm aların  gelişme h a
lindeki memleketlerin İktisadî kalkınm alarında oynadığı role işaretle, mezkûr 
an laşm alar için aşağıdaki prensip ve hedefleri teklif etm ektedir:

1 Gelişme halindeki memleketlerin net ihracat gelirlerini arttırmak,

Bunun için :

a) Gelişmiş memleketlerin ihraç ettikleri ana maddelere müstakar, a d i
lâne ve kâr bırakacak fia tla r tesbit etmek,
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b) Gelişm iş memleketlerde ana m addeler, mamul veya yarı mamul m ad
delerin istihlâkini arttırm ak,

c) Az gelişm iş memleketlerin ana maddelerinin müsait şartlarla  ge liş
miş memleketler pazarlarına girmelerini sağ lam ak,

d) Ana maddelerin ticareti ile istihsalini düzenlemek için dünya istihsali 
ile istih lâkini daha ekonomik ve iyi bir hale getirmeye çalışm ak ve tüketim 
fazlası ile artıkların zara r verici tesirlerini bertaraf etmek için gayret göster
mek, büyük fiyat d a lga lanm alarına  fırsat vermemek, arz ’ ın yetersiz olduğu 
yerlerde istihsali arttırm aya ve ad ilâne bir dağıtım sağ lam aya gayret etmek, 
dünya pazarların ın bünyesindeki değişiklik lere uygun olarak istihsalin artm a
sını kolaylaştırm ak.

Bu hedeflere ulaşm ak için inceleme grupları aracılığı ile Hükümetler bir- 
birleriie istişare edebilirler. Ana maddelerle ilgili o larak yap ılacak  an laşm a
ların her biri bir çeşit mahsule ait olmalı ve o mahsulle ilg ili o larak ithalâtçı 
veya ihracatçı memleketlerin m enfaatlerin i, bu konudaki ticaretin ve an laşm a
ların mahiyetini gözönünde bulundurm alıdır. Ayrıca bu an laşm alar, m illî istih
sal ve istih lâki en iyi şekilde düzenlem ek; az gelişm iş memleketlerin gelişm iş 
memleketlerin pazarlarına girm elerini teminat aitına aim ak, m alların dağ ıtı
mını, pazarların ı ve ticaretini geliştirm ek hususunda da hükümler ihtiva etme
lid ir.

Birleşmiş M illetler Ticaret ve Kalkınm a Konferansının müstakbel Daimî
Komitesi, ana maddelerle ilg ili o larak bir «Ana Madde Anlaşm aları ve S iya
seti Komisyonu» kurm alıdır.

Bu karar da komisyonda oya konulmadan kabul edilm iştir.

F) Dünya G ıda Programı İle ilg ili o larak , Konferans, Birleşmiş M illetler
ile FAO'nun 1965 yılında bu mevzuda yapacak ları inceleme sırasında, bu prog
ram ın, hem gıda maddesi sıkıntısı inceleme sırasında, bu programın, hem gıda 
m addesi sıkıntısı çeken az gelişm iş memleketlere hem bu maddeleri ithal eden 
gelişm iş memleketlere fayda lı o lacak şekilde ayarlanm ası im kânlarını sa ğ la 
m alıd ır.

Bu karar da oylam aya konulmadan kabul edilm iştir.

G) Konferans, bir Hükümet Eksperleri Özel Çalışm a Grubu kurulmasını 
ve bunun m illetlerarası ana maddeler ticaretini düzenlemeye mâtuf bir hare
ket programı tesbit eylemesini tavsiye etmektedir. Özel çalışm a grubu 1965 
O cak ayında toplanm alı ve mezkûr konuda bir rapor verm elidir. Bu raporun 
hazırlanm asını teminen Birleşmiş M illetler, üye hükümetler ve ihtisas teşekkül
leri hazırlayacak ları raporu anılan tarihten önce Konferans Genel Sekreterine 
u laştırm alıd ırlar.
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Bu karar 80 lehte, 3 aleyhte (A. B. D., Kanada, İngiltere) ve 15 (geri ka
lan EFTA üyeleri, Çin dahil) çekimser oyla kabul edilm iştir. Türkiye lehte oy 
kull anmıştır.

H) Konferans, UNCTAD/Document de T rava il/C . 1/WP.  Q/1 sayılı bel
genin 1 ilâ 22 nci paragrafla rındaki prensip ve direktiflerin kurulacak olan ana 
maddelerle ilgili An laşm alar Komisyonuna havalesin i, bu komisyonun yukarı
da (E) kararında teklif edilen prensip ve direktifleri incelemesini teklif etmek
tedir.

I) Az gelişmiş memleketler arasında ticareti geliştirecek tedbirler konu
sunda Konferans, bu memleketlere, ana m addeler mübadelesini geliştirmek 
için aralarındaki ticarî ve m alî münasebetleri arttırm alarını, dış ticaretlerini m illî 
kalkınma plânları içine alm aların ı; m illî kalkınm a plânlarını kıt’ ala r içi ve kıt’ a - 
lar arası mübadeleleri fazla laştırm ak gayesi ile dış ticaret, nakliyat ve ulaştır
ma ihtiyaçlarına uygun bir hale getirmelerini tavsiye etmektedir. Bu memle
ketler, a lacakların  ödenmesini kolaylaştırm ak için m ahallî tediye birliklerinin 
kurulmasına yardım etmelidirler. Kendi aralarındaki mübadelelerin artması için 
tercihli muameleleri öngören an laşm alar yapm alıd ırlar. Ancak bu an laşm alar 
diğer az gelişmiş memleketlerin ihracatını baltalayıcı olm am alıdır.

Gelişm iş memleketler, az gelişmiş memleketlere teknik yardım da bulun
m alı, diğer memleketlerin pazarlarında az gelişmiş memleketlerin nakliyatının 
düzenlenmesi de öngörülmelidir.

M illetlerarası malî müesseseler, az gelişmiş memleketlerin karşılıklı o la 
rak kabul ettikleri ödeme metodlarını incelemeli ve bunları ana maddeler mü
badelesini kolaylaştıracak hale getirmelidirler.

Bu teklif de oylam aya konulmadan kabul edilm iştir.

Si) Komisyon kararları :

A) Konferans, az gelişmiş memleketlerin sanayi yapıların ı çeşitlendirmek 
ve bu suretle mamûl veya yarı mamul maddelerinin ihracatını arttırm ak için 
m illetlerarası işbirliğinden istifade etmeleri gerektiğine inanarak, bunların sa 
nayileşm elerini kolaylaştırm ak gayesiyle, sanayi gelişme konusunda bir ihti
sas müessesesi kurulmasını tavsiye etmektedir. Birleşmiş M illetler Genel Kurulu 
bu meseleyi X IX  uncu toplantısında müzakere etmelidir. Kurulacak olan ihtisas 
müessesesi, sanayi sahasında program ve p lânlar hazırlayacak , elde ettiği b il
gileri yay ın layacak , tefsir edecektir. Az gelişmiş memleketlerin sanayi ka lk ın
masına yardım etmek gayesile bölgesel İktisadî kom isyonlarla işbirliğinde bu
lunacaktır. Plân ve program hazırlanm ası, istihsal, teknoloji meseleleri üzerin
de araştırm alara yardım edecektir. İstek üzerine iç ve dış para lar ve ana m ad
deler üzerinde etüdler, mütehassıs eleman yetiştirilm esi hususunda diğer ihti
sas teşekkülleri ile işbirliği yapacaktır.
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Bu teklif oylam ada 81 müsbet, 23 menfi ve 8 çekimser oyla kabul ed il
miştir. Türkiye çekimser kalm ıştır.

B) Konferans, az gelişm iş memleketlerin mamul ve yarı mamul ina lla r ih
racatlarının genişletilmesi ve çeşitlendirilm esi lüzum una; bu memleketlerde, 
dünya pazarlarına giriş im kânları olan endüstriler kurulması gerektiğine, az ge
lişmiş memleketlerle gelişm iş memleketler arasında sanayi m amulleri m üba
delesi yapılm ası lâzım geldiğine inanarak , bu mevzuda an laşm alar yap ılm a
sını tavsiye etmektedir. Bu an laşm alar iki veya çok taraflı o lab ilin  bunlar Plânlı 
ekonomi memleketlerinde Hükümetler, ticarî teşekküller, istihsal organları ile 
gelişme halindeki memleketlerin hükümetleri veya resmî ve hususî teşekkülleri 
arasında akted iieb ilir. Belli bir endüstri için yeterli ham maddesi bulunan az 
gelişm iş memleketlerde, sanayi kuru lab ilir. Plânlı ekonomiye sahip memleketler 
uygun şart ve fa izlerle  kredi vereceklerdir. Bu kredilerin ödenmesi, kısmen ve
ya tam am en, ham madde ihracatı veya sanayi başladıktan sonra mamul m ad
de ihracatı ile ödenebilir. Plânlı ekonomi memleketleri tarafından veriien ma- 
kina, teçhizat ve teknik servislerle, az gelişm iş memleketlerin ihraç edecekleri 
m alların fiya tla rı, dünya fia tlarına ve norm larına göre tara fla r arasında a n la 
şarak tesbit edilecektir.

Bu karar, 84 lehde, 1 aleyhte (ABD) ve 22 çekimser (Batıklar) oyla kabul 
edilm iştir. Türkiye müsbet oy verm iştir.

C) Konferans, az gelişm iş memleketlerin marnûl ve yarı mamul m allar 
ithalâtını arttırm ak için, yetkili hükümet teşekkülleri veya buna benzer teşek
küller içinde servisler kurulm asını, sanayi maddelerini ihraç etmek için kurul
muş müesseselere m alî ve teknik yardım yapılm asını az gelişm iş memleketlere 
yatırım  yapm ak isteyenlere, bu memleketler hakkında bilgi verilm esini teklif 
ve tavsiye  etmektedir.

Bu teklif 108 lehde, 5 çekimser oyla kabul edilm iştir.

D) Konferans, Plânlı ekonomi mem leketlerinin, az gelişm iş memleketler
den ald ıkları mamûl veya yarı mamul maddelerin artmasını ve çeşitlenmesini 
temin için gerekli tedbirleri a lm aların ı, bunlar üzerindeki gümrük resimlerini 
indirm eyi, tek lif etmektedir. Az gelişm iş memleketler de, bu memleketlere, d i
ğer gelişm iş memleketlere tanıd ıklarından daha az müsait şartlar tan ım aya
caklard ır. Plânlı ekonomi memleketleri de elde edecekleri fonları, az gelişm iş 
memleketlerden mamûl ve yarı mamûl maddeler a lm aya hasredeceklerdir. Plânlı 
ekonomi mem leketleri, az gelişm iş memleketlere teknik yardım da bulunm aya 
hazırd ırlar. Az gelişm iş memleketlerin ihracat im kânları plânlı ekonomi mem
leketlerinin ithalât im kânlarına paralel o larak, son haddine kadar gölürüle- 
bilir. Plânlı ekonomi memleketleri az gelişm iş memleketlerden ald ıkları m alları 
tekrar ihraç etmeyeceklerdir.



Bu teklif 86 lehde, 24 çekimser oyla kabul edilm iştir,

E) Konferans az gelişmiş memleketler arasındaki mamûl ve yarı mamul 
m allar ticaretinin azlığ ın ı, bu memleketlerde serm aye, döviz, teknik bilgi kay
naklarının darlığını ve pazarlarının verim sizliğini dikkat nazarına a larak , az 
gelişmiş memleketler arasında ikili yahut çok taraflı an laşm alarla kurulacak 
sık: bir işbirliğinin bu memleketlerin kalkınm a hızını arttıracağına inanm akta
dır. Bu m aksatla birbirlerine kalkınm a plânları hakkında bilgi verm eliler ve 
bu plânları ahenkli bir şekle sokm aya çalışm alıd ırlar. Ticaretin kalkınm ası, nor- 
malizasyonu ve bilgi mübadelesi için servisler kurm alıdırlar. N akliyat ve u laş
tırmayı düzenlem elidirler. Az gelişmiş memleketler, kendi aralarında im tiyazlar 
tanım alı ve bunlardan 'gelişmiş memleketler faydaland ırılm am ahdır. Birleşmiş 
M illetler Teşkilâtına bağlı organlar, bölgevî ekonomik komisyonlar ve diğer 
m illetlerarası teşekküller; az gelişmiş memleketlere, mamul ve yarı mamûl m ad
delerin ticaretini geliştirmek gayesi ile teknik yardım da bulunm alıdırlar.

Bu karar, Genel Kurul’da itiraz olmadığından oya konulmadan kcıbul 
edilm iştir.

F) Az gelişmiş memleketlerin mamûl ve yarı mamûl maddeleri ticareti
nin arttırılması ve bunların gelişmiş memleket pazarlarına girebilmelerini sağ 
lam ak gayesi ile, az gelişm iş memleketlerden gelen m allara latbik olunan 
gümrük tarifelerini arttırm am ak, diğer ayırımcı tedbirleri alm am alı ve bu m al
ların kendi pazarlarına girmelerini kolaylaştırm alıd ırlar. Fevkalâde haller do- 
iayısiy le  mamûl ve yarı mamûl maddelere ağır maniler konulduğu takdirde 
bu engelleri koyan gelişmiş memleket, zarar gören az gelişm iş memleketle mü
zakereler yapm ayı kabul etmelidir.

M illetlerarası ticarî müzakerelerde, gelişm iş memleketler, mamûl ve yarı
tncırnûl maddelere koydukları kısıtlayıcı tedbirleri kald ırm alı, eğer bu m a l l a r

az gelişm iş bir memleket için ehemmiyet arzediyorsa, en ziyade m üsam ahaya 
mazhcır milet prensibi esasına göre, önceik tanım alıd ırlar.

Az gelişmiş memleketlere mezkûr konuda gelişmiş memleketlerce ko lay
lık lar tanınmadığı hallerde, m illetlerarası teşekküllerin m alî ve teknik yardım 
yapılm ası im kânları incelenmelidir.

Tercihler konusunda da, gelişmiş memleketlerin az gelişmiş memleket
lere tercihli muamelelerde bulunmayı kabul ettikleri nazarı itibara a lınarak , bu 
tercihlerin en iyi sisteme bağlanm asını teminen, B. M. Genel Sekreterinin, en 
kısa zam anda ilgili memleketler resmî temsilcilerinden kurulacak bir komite
toplam ası ve komitenin hazırlayacağı raporun Hükümetlere ve Ticaret ve ka l
kınma konseyine sunulması teklif edilm iştir.

Bu kcırar, Gene! Kurul'dcı oya konulmadan kabul edilm iştir.

37



!!i) Komisyon kararları :

Bu Komisyonda yirm îaİti karar kabul edilm iştir. Bunların en önemlileri 
özet halinde aşağ ıya çıkarılm ıştır.

A) Az gelişm iş memleketlerin kalkınm a hızının arzu lanan seviyeye u laş
m adığını nazarı dikkate alan Konferans aşağ ıdaki tavsiyelerde bulunm uştur:

1. Kalkınm a için gerekli kaynaklar, gelişme yolundaki memleketlerin 
m illî kaynakların ın seferber edilmesi ve diğer taraftan gelişm iş memleketlerin 
az gelişm iş memleketlere yapacağı yard ım larla temin edilm elidir.

2. M illetlerarası teşekküller ve konferanstan sonra kurulması mutasavver 
organ, az gelişm iş memleketlerin iktisadı plân ve politikalarını inceleyerek d a 
ha hızlı bir gelişme imkânı aram alıd ırlar.

3. Az gelişm iş memleketlerin görünmez kalemler gelirleri ve bu memle
ketlere serm aye akımı arttırılm alıd ır. Bu gayeye ulaşm ak için bütün tedbirler 
a lınm alıd ır.

Her gelişm iş memleket, m illî gelirinin % 1 i net nisbetinde, serm aye ithâl 
eden memleketin özel durumlarını da hesaba katarak, yardım yapm aya ça lış
m alıdır. Bu nisbet bir «M axim um » olmadığı g ib i, bazı ileri memleketlerin y a p 
tıkları teknik ve diğer yard ım lar için de ölçü teşkil etmez.

Bu karar, 107 müsbet ve 9 çekimser (Doğu Bloku ve Güney A frika Birliği)
reyle kabul edilm iştir. Türkiye müsbet oy kullanmıştır.

B) Sanayileşm iş memleketler tarafından az gelişm iş memleketlere yap ı
lan m alî yardım  aşağ ıdaki vasıfları haiz o lm a lıd ır:

a) Bunlar, imkân nisbetinde, m ahallî, m illî ve m illetlerarası kalkınm a
program larının gerçekleştirilm esi ve hazırlanm asına matuf o lm alıd ır. P lân lar 
devam lı tatb ik edilecek nitelikte, iyi hazırlanm ış ve az gelişm iş memleketlerin 
iç kaynakların ı geliştirecek şekilde hazırlanm alıd ır.

b) M alî İşb irliğ i, çok taraflı müesseseler aracılığ ı ile dış yardım ların a rtt ı
rılm asına çalışm alıd ır. Ödeme şartları ve kâr hadleri tesbit edilirken cılıcı mem
leketin global ödeme im kânları nazarı itibara a lınm alıd ır. Dış borçların öden
mesinde yeni bir itfa baremi tesbit edilm elid ir.

c) Gelişm iş ve az gelişm iş memleketlerle, m illetlerarası teşekküller dış 
yardım ın zam anında yap ılab ilm esin i sağ lam ak için idarî muameleleri basit
leşti rmel id i rler.

d) Teknik yard ım , memleketin icaplarına uygun o lm alı, az gelişm iş mem
leketin bu yardım ın tümünden istifadesi ve kendi teknik im kânlarının gelişmesi 
sağ lanm alıd ır.
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Bu karar, oy birliği ile kabul edilm iştir;

C) Gelişm iş memleketlerin, az gelişmiş memleketlere ikili veya çok taraflı 
an laşm alar çerçevesinde yapm akta oldukları teknik ve malî yard ım lar, az ge
lişmiş memleketlerin siyasî ve İktisadî bağım sızlıklarını kuvvetlendirmelidir. Y a r
dım lar, bu memleketlerin sanayileşm e, tarım sal kalkınm a, dış ticaret ve istih
salin çeşitlendirilmesi a lan larında gösterdikleri gayreti kolaylaştırm alı ve hiçbir 
surette siyasî, İktisadî, askerî veya diğer başka bir şarta bağlı olmamalıdır.

Az gelişm iş memleketlere verilecek kredilerin fa iz  haddi % 3 ü geçme
melidir. Bu borçların ödenmesi ile elde edilecek meblâğ, az gelişmiş memle
ketlerden mal a lm aya hasredilm elidir.

Karar, 89 lehde, 1 aleyhte (Birleşik Am erika Devletleri) ve 26 çekimser 
(Batılılar) oyla kabul edilm iştir. Türkiye teklifin lehinde oy verm iştir.

D) Gelişm iş memleketlerin az gelişmiş memleketlere yaptıkları yardım 
kısmen m ahaliî pcıra ile ödenmelidir. Vadeler 20 yıldan az olm am alı ve uz'atı- 
lab ilm elid ir. Ödeme, borçlu memlekette imâl edilen m allarla yap ılab ilm elid ir.

Yard ım , imkân nisbetinde, muayyen sahalara inhisar etmemeli, eğitim,
sağlık ve sosyai kalkınm a konularında da yap ılab ilm elid ir.

Teçhizat alımı ile ilgili yard ım larda, teçhizatın mutlaka yardım ı yapan
memleketlerden alınacağı şartı ileri sürülmemeli ve daha avanta jlı paralardan 
alıntına müsaade edilm elidir. Ycırdım m alları mutlaka yardım yapan memle
ketin vasıta ları ile nakledilm em elidir. M alların ycırdım yapan memlekette s i
gorta ettirileceği mecburiyeti bulunm am alıdır.

M illetlerarası İmar ve Kalkınm a Bankası, memleketlere yap ılan  yard ım 
ları koordone etmek için konsorsiyum veya bölgevî teşekküller kurmalıdır. Y a r
dım İle ticarî mübadelelerin düzenlenebilmesi için ilg ili memleketler her türlü
kolaylığı göstermeli ve bilgileri verm elidirler.

Bu karar 81 lehde, 9 (bcızı batılı memleketler) aleyhte ve 23 çekimser (Ba
tıklar ve Doğulular) oyicı kabul olmuştur. Türkiye müsbet oy kullanmıştır.

E) Az gelişm iş memleketler iktisadiyatında önemli fc r yer tutan amme 
sektörü, ımamûl ve yarı marnûl maddelerin ihracında ve çeşitlendirilmesinde 
fayda lı olabileceği cihetle, kalkınm a p lânlarında bu sektörün iştirakine geniş 
imkân verilmeli ve özel sektöre yapılan teknik yardım , amme sektörüne de 
cıynı şartlarla yapılm alıd ır. M illetlerarası teşekküller, müesseseler ve bilhassa 
m alî teşkilâtlar, az gelişmiş memleketlerin amme sektörüne de yardım etmeli
dirler.

Bu karar, 114 lehde, 1 aleyhte (ABD) ve 1 çekimser oyla kabul edilm iştir. 
Türkiye lehde oy kullanmıştır.



F) Özel sermaye akım larının az gelişm iş memleketlerin kalk ınm alarında 
oynadığı önemli rol nazarı d ikkate a lınarak  yabancı yatırım ların arttırılm ası 
için aşağ ıdaki tedbirlerin alınm ası teklif edilm iştir.

1 ___ Gelişm iş memleketler, az gelişm iş memleketlerde sermaye yatırımı
yapm ak isteyenlere hiçbir şekilde mani o lm am alı, serm aye akımını ko lay laş
tırm alı, M illetlerarası Finansm an Kurumu da istikraz yetkisini ku llanarak ya tı
rım ları arttırm ak im kânlarını aram alıd ır.

2 . Gelişme halinde olan memleketler, yabancı serm ayeye her çeşit ko
laylık ları gösterm elidirler. Bu memleketler yatırım büroları ve yatırım larla ilg ili 
bilg iler verebilecek servisler kurm alıd ırlar.

3 ___ Birleşmiş M illetler Teşkilâtının yetkili organları, Hükümetler ve d i
ğer ilg ili teşekküller, az gelişm iş memleketlerin yatırım  şartları, im kânları, m ev
zuatı hakkında bilg iler verecek istihbarat merkezleri kurm alıd ırlar.

4 ___ Yabancı yatırım cılar, m isafir bulundukları memleketin hâkim iyetine
saygı duyarak, m ahallî serm aye ile işbirliği yapm alı, bu memleketin yerli kay
naklarını ku llanm alı, İktisadî kalkınm a plânı çerçevesi içinde çalışm alı ve b il
hassa ihracatını arttırm aya gayret etmelidirler. Elde edecekleri kârları gene bu 
memlekette yatırım yapm aya hasretm elidirler.

5 ___ M illetlerarası İm ar ve Kalkınm a Bankası, yatırım sigortası m evzu-
undaki etüdünü derinleştirerek en geç 1965 Eylülüne kadar Birleşmiş M illetlere 
verm elid ir. Dünya Bankası yatırım lardan doğabilecek an laşm azlık ları hal için 
bir organ kurulması problemini de incelemelidir.

Bu teklif Türkiye Delegasyonu tarafından yapılm ış, b ilâhare Pakistan da 
katılm ıştır. O ylam ada teklif 94 müsbet, 1 menfi (Küba), 22 çekimser oyla (Doğu 
Bloku ve bazı Lâtin Am erika memleketleri) kabul edilm iştir.

G) Kredi ve kredilerin garanti edilm esine hem gelişm iş, hem de az g e liş
miş memleketlerin verdiği önem hesaba katılarak ve bu konuda yap ılan  tek
liflerin çeşitliliğ i nazarı itibara a lınarak , İm ar ve Kalkınm a Bankasına aşağ ı
daki çalışm aları yapm ası tavsiye ed ilm iştir:

 1  Az gelişm iş memleketlerin ödeme im kânları, tediye muvazeneleri
ve diğer güçlükler dikkate a lına rak , gelişm iş memleketlerden az gelişm iş mem
leketlere yap ılan  ihracatı finanse etmek, az gelişm iş memleketlerle gelişm iş 
memleket ve bu sonuncuların kendi arasındaki ihracat rekabetinin tesirlerini 
ölçmek, az gelişm iş memleketler arasındaki ticarî mübadelelere m alî yardım da 
bulunm ak gayesine matuf olm ak üzere, krediler ve kredilerin sigortasının kul
lanılm ası ve çeşitlilikleri konusunda bir inceleme hazırlam ak,

2 ___ Bu konuda konferans sırasında ileri sürülmüş olan tavsiye ve f ik ir
lerden fayd a lanm ak ,
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3 __ . Borç servislerinin doğurduğu veya doğurabileceği güçlükleri tesbit
etmek ve çözüm yolları aram ak,

4 _ . Bu incelemeyi, uygun tekliflerle birlikte en kısa zam anda Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtına sunmak.

Bu teklif oycı m üracaat edilmeden kabul edilm iştir.

H) Turizmin m illetlerarası ticaret ve ekonomik kalkınm ada önemli bir fa k 
tör olduğu gözönüne alınarak , gelişmiş ve az gelişmiş memleketlerle, m illet
lerarası teşekküllerin aşağıdaki tedbirleri a lm aları tavsiye o lunm aktadır:

1 . Gelişm iş memleketler, turizm konusunda az gelişm iş memleketlere 
malî ve teknik yardım yapm alıd ırlar. Turizm için özel ve kamu yatırım larını 
kolaylaştırm alıd ırlar. Turizmin gelişmesine mani o lacak vergi, harç, m alî engel 
ve gümrük resimlerini bertaraf etmelidirler. Yabancı memleketlerde turizm bü
roları açm ak isteyen az gelişm iş memleketlere, belli başlı şehirlerdeki istihba
rat merkezlerinden faydalanm a imkânı verm elidirler. Her türlü gelir seviyesine 
mensup kimselerin de iştirakini sağ layarak , grup halindeki seyahatlerin art
masına yardım etmelidirler. AAiiletierarası Konferans ve gösterilerin az gelişmiş 
memleketlerde yapılm asını kolaylaştırm alıd ırlar. Az gelişm iş memleketlerde tu
rizm endüstrisinin gelişmesi için kolaylık göstermelidirler.

2 Az gelişm iş memleketler, turizmi, kalkınm a plân ve program larına 
alm alıd ırlar. Turizm alanında yap ılacak yerli ve yabancı yatırım lara müsait 
şartlar tanım alıd ırlar.

Az gelişm iş memleketler, Birleşmiş M illetler teşkilâtı veya bölgevî teşek
küllerle temasa geçerek turistik kudretlerini tesbit etmelidirler, iç turizmi arttır
m aya gayret etmelidirler, icabı halinde, turizm sahasındaki teknik yardım  pro
jelerini hazırlam ak ve uygulam ak için Resmî Turizm O rganları M illetlerarası 
Birliği servislerini kullanm alıd ırlar.

3 . M illetlerarası teşekküller, az gelişmiş memleketlerin turistik kudretini 
arttırm ak için inceleme ve çalışm alar yapm alıd ırlar. Turizm endüstrisinin geliş
mesi için, uzun vadeli ve uygun şartlarla finansm an yolları aram alıd ırlar. Tu
rizmle ilgili teknik ycırdım tasarılarına öncelik tanım alıd ırlar. O rganlarının nor
mal ve fevkalâde toplantılarını az gelişmiş memleketlerde yapm alıd ırlar. A rke
olojik, tarih î ve tabiî güzellikleri olan yerlerin m uhafazası, restorasyonu ve işle
tilmeleri için yardım etmelidirler. AAiiletierarası seyahatlerle uğraşan teşekküller 
ve hükümetler, az gelişmiş memleketlerde turistik seyahatlerin artması için, se
yahat ücretlerinin indirilmesi imkânlarını aram alıd ırlar.

Bu teklif turizm konusunda verilm iş olan 5 ayrı teklifin konsolide edilmiş 
metnidir. Tekliflerden biri Türkiye ve Pakistan tarafından müştereken yapılm ış 
tır,
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I) Sigorta ve reasürans m uam elelerinin m illetlerarası bir esasa bağlanm ası 
gerektiği ve bu esasın az gelişm iş memleketlerin menfaatlerine uygun olması 
nazara a lınarak , rasyonel bir temele dayanan m illî bir sigorta ve reasürans p a
zarı kurulmasının İktisadî kalkınm anın kaçınılm az bir unsuru olduğu düşünüle
rek, gelişm iş memleketler, az gelişm iş memleketlerin döviz stoklarını arttırm ak 
gayesi ile bu memleketlerin sigorta ve reasürans pazarların ın kuvvetlendirilm e
sine yardım  etmelidirler. Bu konuda gerekli teknik yardım ı ve bilgi im kânlarını 
verm elid irler. Sigorta ve reasürans şirketleri a ld ıkları garanti bedelleri ile tek
nik rezervlerini, primi ödeyen memleketlere yatırm alıd ırlar. Bu yatırım lar koiay- 
laştırılm alıd ır. Deniz, hava ve kara nakliyatı sigortasının yeknesak şartlara b ağ
lanm ası yolları aranm alıd ır.

J) Az geiişm iş memleketlerin ihracat gelirlerinin menfi eğilim lerinin ka l
kınm aya mani olabileceği ncızcırı d ikkate a lına rak , M illetlerarası Para Fonunun, 
tediye muvazenesini teminen yardım  yapabileceği düşüncesiyle M illetlerarası 
İm ar ve Kalkınm a Bankasının aşağ ıdaki hedeflere göre yeni bir mütemmim f i
nansman m ekanizm ası kurması teklif edilm ektedir.

a) İhracat gelirlerinin menfi eğilim leri yüzünden kalkınm a program larının 
çökmesine meydan vermemek için az geiişm iş memleketlere uzun vadeli yardım  
yapm ak,

b) Kurulacak m ekanizm a için iştirak eden memleketler ara larında eşit 
bir suretle ayarlanacak  m alî yardım da bulunacaklardır.

c) Bu m ekanizm adan sadece az gelişm iş memleketler fayd a lanacak  ve 
yardım müsait ve elâtiki şartlarla  yap ılacaktır.

d) Yard ım , tesbit edilen açığın makul bir miktarının kapatılm ası suretiyle 
yap ılacaktır.

O ylam ada karar 106 lehte, 10 çekimser oylcı (Doğu Bloku) kabul ed ilm iş
tir. Türkiye lehte oy kullanmıştır.

IV) Komisyon Çalışmaları:

Komisyon, az gelişm iş memleketlerde İktisadî kalkınm anın h ızland ırıl
ması, bütün memleketlerde hayat seviyesinin yükseltilebilm esi için m illetler
arası ticaretin önemli bir rol oynadığına inanarak , bu hususta takip edilmesi 
gereken İktisadî politikaların tatbikin i ve koordinasyonunu sağ lam ak ve m il
letlerarası ticaretin geliştirilm esine gayret göstermek üzere bir m illetlerarası t i
caret teşkilâtı meselesini incelemiştir.

Komisyonca kabul edilen karar, başlıca ticaret yapan memleketlerin des
teğini sağ layam adığ ından Genel Kuru! çalışm aları sırasında geniş bir kulis fa 
aliyeti cereyan etmiş ve özeti aşağ ıda bildirilen ve Başkan tarafından teklif 
edilen karar sureti bu ça lışm alar neticesinde oy birliği ile kabul edilm iştir.



Konferans X IX . Birleşmiş M illetler Genel Kurulunun şu hükümleri kabul 
etmesini tavsiye eylem iştir:

1 ___  B. AA. Ticaret ve Kalkınm a Konferansının, Birleşmiş Milletler Genel
Kurulunun bir organı haline gelmesi ve Konferansın Birleşmiş M illetler, İhtisas 
Teşekkülleri ve M illetlerarası Atom Enerjisi A jansı üyelerinden teşekkül etmesi,

2    Konferansın âzam i üç yılda bir toplanm ası, yer ve zamanının Genel
Kurul tarafından tesbit edilm esi,

3   Konferansın v a z ife le r i:

a) AA i 11 eti erci ra s ı ticareti geliştirmek,

b) M illetlerarası ticaret ve İktisadî kalkınm a ile ilgili prensip ve po litika
ları tesbit etmek,

c) Bu prensiplerin tatbiki ile ilgili teklifler yapm ak,

d) Birleşmiş Milletlerin ve ilgili teşekküllerin m illetlerarası ticaret ve İkti
sadî kalkınm a ile ilgili faaliyetlerin in  koordinasyonunu incelemek ve ko laylaş
tırmak.

4 Konferansın daim î bir organı o larak, Ticaret ve Kalkınm a Konseyi
namı altında Birleşmiş Milletlere bağlı bir mekanizma kurulması, Konsey, Kon
feransın seçeceği 55 üyeden teşekkül edecektir. 55 üyeliğin 22 ’ s i Asya - A frika 
memleketlerine, 18'i Batıklara, 9'u Lâtin A m erika’ya , diğer 6 sı ela Doğu Bloku 
memleketlerine tahsis edilm iştir.

5 _  _ Konseyin v a z ife le r i:

a) Konferansın toplantı halinde olmadığı hallerde, Konferansın va z ife 
lerini ifa etmek,

b) Konferans tarafından kabul edilecek olan iavsiye , karar ve beyanna
melerin tatbikini temin etmek,

c) Gerekli etüd ve raporları hazırlam ak veya hazırlatm ak,

d) Gerekli ta lî organları kurmak; meselâ ana madde, mamuller ve finans
man meseleleri için.

6 . Konferansın ve Konseyin vazifelerin in tam ifasını temin edebilmek 
üzere Birleşmiş AAilletler Sekreteryası içinde özel bir Sekreterya kurulması ve 
bu Sekreteryanın, Birleşmiş AAilletler Genel Sekreteri tarafından seçilip, Genel 
Kurulca tasvip edilecek olan bir Genel Sekreter tarafından yönetilmesi.

Birinci Birleşmiş M illetler Ticaret ve Kalkınm a Konferansı son toplantısın
da Ticaret ve Kalkınm a Konseyi üyeliklerine aşağ ıdaki memleketleri oy birliği 
ile seçm iştir;



a) 22 Asya - A frika memleketi o la ra k : A fgan istan , Kamerun, Seylan, 
Kongo (Leopoldville), Dahomey, Habeşistan, G ana , G ine, H indistan, Endonezya, 
İran, Irak, M adagaskar, M ali, Fas, N ijerya, Pakistan, Filipin, Tangan ika , 
Zanzîbar, Birleşik Arap Cumhuriyeti ve Yugoslavya .

b) 18 Batı memleketi o la ra k : A vustra lya , Avusturya, Belçika, Kanada, 
Danim arka, Federal A lm anya , Fransa, İta lya , Japo nya , Hollanda, Yeni Ze lan
da, Norveç, İspanya , İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere ve Am erika Birleşik Dev
letleri.

c) 9 Lâtin Am erika memleketi o la ra k : A rjantin , Bo livya, Brezilya, Ş ilî, 
Ekvator, El Sa lvador, Honduras, M eksika ve Uruguay.

d) 6 Doğu Bloku memleketi o la ra k : Bulgaristan, Çekoslovakya, M aca
ristan, Polonya, Romanya ve Sovyet Rusya.

V) Komisyon Kararlan :

A) Geliştirilm esi istenilen m illetlerarası ticarette önemli rol oynayan tran
sit nakliyatta , denize çıkışı o lm ayan memleketlerin ihtiyaçlarına cevap vermek 
İçin bu memleketlere Devletler Hukukuna uygun haklar tanınm ası, meselenin 
gelecek Ticaret ve Kalkınm a Konferansında görüşülmesi ve bu yolda bir A n 
laşm a hazırlanm ası teklifi. Buna uygun o larak Birleşmiş M illetler Genel Sek
reteri 1964 yılında denize çıkışı o lm ayan , transit nakliyatı yapan ve diğer ilgili 
Devletlerin eksperlerinden müteşekkil 24 k işilik  bir Komisyon toplayacaktır. Bu 
Komisyon bir Anlaşm a tasarısı hazırlayacak ve tasarı 1965 yılında toplanacak 
bir Konferansta görüşülecektir.

Bu teklif, itiraz o lm adığından oya konmadan kabul edilm iştir.

B) Hükümetlerin ticarî ve yardım program larında, bilim ve eğitimin ge
nişlemesinin ihtiyaçların ı da dikkate a lm ayı, UNESCO’nun bilim ve eğitim m al
zemelerinin mübadelesi konusundaki incelemesine devam etmesini, Ticaret ve 
Kalkınm a Konferansı kararların ı göz önünde tutarak, Ekonomik ve Sosyal Kon
seye ve diğer Birleşmiş M illetler organlarına tavsiyelerde bulunmasını ve ince
lemelerinden Birleşmiş M illetler Teşkilâtını haberdar kılmasını Öngören teklif 
de, itiraz olm adığından oylam asız kabul edilm iştir.

C) İktisadî kalk ınm aları için gerekli teçhizat malzemelerini teminen az 
gelişm iş memleketlerin, yenilenemiyen tabii m addelerinin ihracatını çoğalta
bilm ek için m illetlerarası teşekküllerin yardım ını öngören teklif, 83 lehde, 1 
aleyhte, 24 çekimser reyle kabul edilm iş; Türkiye lehde oy kullanmıştır.

D) Dünya ticaretinin geleceği hakkında tahm inler, f¡atların yap ısı, tica
retin cesameti, taksim i ve terekkübü hakkında uygun ara lık la rla  incelemeler 
ve raporlar yayın lanm ası; çeşitli memleketlerin ekonomik ve sosyal kalkınm a



plânlarını mukayeseli o larak inceleyen, bu plânların ticaret politikaları ve m il
letlerarası ticaret üzerindeki in'ikâslcmnı gösteren etüdler yapılm ası, hükümet
lerin bu çalışm alara yardım etmesi ve inceleme ve raporların b iraraya getiril
mesi hakkındaki teklif, itiraz olmadığından oylam a yapılm adan kabul ed il
miştir.

E) Kalkınm a derecelerinin dünyanın birçok yerlerinde değişik olması do- 
iayısiyle bazı bölgelerdeki şartların teknik ilerleme ve insanlık vakarı ile uyuşa- 
m ıyacak kadar düşük olduğundan, beşerî, İktisadî ve siyasî problemler özel bir 
önem kazanm aktadır. Konferanstan sonra kurulacak teşekkül bu mesele üze
rine eğilmeli ve gerekli tedbirleri alm alıd ır.

Bu teklif 105 müsbet ve 5 çekimser oyla kabul edilm iştir. Türkiye ınüsbet 
oy kullanmıştır.

E) Az gelişm iş memleketlerin İktisadî kalkınm asını sağ lam ak ve engelle
yici tesirleri bertaraf etmek için en iyi metodlardan biri olan uzun vadeli an 
laşm aların yap ılm ası, bunların değişik İktisadî ve sosyal sistemlere scıhip mem
leketler ve az gelişm iş memleketler arasında akdini ve an laşm aların  muhteva, 
teknik ve tesirleri üzerinde milletlerarası teşekküllerle, ilgili tarafların  incele
melerde bulunması teklifi oylam ada 88 lehde, 1 aleyhte ve 22 çekimser oyla 
kabul edilm iş, Türkiye müsbet oy kullanmıştır.

G) ihraç edilen m allarla  ithal edilen malların maliki sıfatiyle Hükümet
lerin ticarî teşekküllerinin dış ticarete katılm aları karma ekonomi sistemine sa 
hip bir çok memleketlerde memnuniyet verici sonuçlara ulaştığından ve bu 
durum az gelişmiş memleketlerin İktisadî kalkınm alarında faydalı görüldüğün
den, gelişm iş memleketlerin bu teşekküllere karşı ayırımcı tedbirler a lm am a la
rını öngören teklif, 87 lehde, 1 aleyhte ve 21 çekimser oyla kabul edilm iş, Tür
kiye müsbet oy kullanmıştır.

H) Komisyon bu karcın ile m illetlerarası İktisadî münasebetler ve kalk ın
ma konuları hakkında bir seri prensip kabul etm iştir:

1 Genel Prensip ler:

a) Memleketler arasındaki İktisadî ve ticarî münasebetler, Devletlerin 
eşitliğ i, milletlerin kendi kendilerini idaresi ve diğer devletlerin iç işlerine mü
dahale etmeme prensipleri hakkında duyulan scıygı üzerine kurulacaktır.

b) Sosyal - ekonomik sistemlerin ayrılığı do layısiyle hiç bir ayırımcı mu
amele yapılm ayacaktır. Ticarî metocJların uygulanm ası buna göre olacaktır.

c) Her memleketin, halkının refahı ve İktisadî kalkınm a m enfaatine, kendi 
tabii kaynakların ı serbestçe kullanm akta ve diğer memleketlerle ticarî m üna
sebetlerini hür bir şekilde kurmakta egemen bir hakkı vardır.
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d) İktisadî kalkınm a ve sosyal ilerleme bütün m illetlerarası cam ianın me
selesi olmalı ve İktisadî refah arttıkça m illetlerarasındaki işbirliğ ini ve sulhçu 
münasebetleri kuvvetlendirm elid ir. Bu cihetle bütün memleketler, içte ve dışta, 
bütün dünyada İktisadî h ızlanm ayı arttıracak bir İktisadî politika takip etmeli 
ve b ilhassa , az gelişm iş memleketlerle gelişm iş memleketler arasındaki hayat 
seviyesi farkın ı aza ltm ak için, vasa tî gelirin muntazam ve devam lı bir şekilde 
artmasını temin edecek bir ilerleme nisbetinin gerçekleşmesine yardım etm eli
dir.

e) M illî ve M illetlerarası İktisadî po litika lar, bütün dünya m em leketleri
nin ve bilhassa az gelişm iş memleketlerin m enfaat ve ihtiyaçlarına uyacak şe
lale . yeni bir m illetlerarası iş bölümünün gerçekleşmesine müteveccih o lm alı
dır. Gelişm iş memleketler, az gelişm iş memleketlere İktisadî ve sosyal ka lk ın
m alarını hızlandırm ak, bu memleketlerin ekonomilerini çeşitlendirmek için a la 
cakları tedbirlere katılm ak için yardım  etmeli ve kendi ekonomilerinde gerekli 
ayarlam a la rı yapm alıd ırlar.

f) M illetlerarası ticaret, İktisadî kalkınm anın en önemli faktörlerinden b i
ridir. Sosyal ve ekonomik kalkınm anın gerçekleşmesine uygun prensiplerle yö
netilmeli ve bu gayeyle kab ilite lif o lm ayan tedbirlerle engellenmemelidir. Her 
memleket, m illetlerarası ticaret için, az gelişm iş memleketlerde ihracat ge lir
lerini arttıracak şartlar yaratm aya ve genel o larak, kalkınm a seviyeleri ile eko
nomik ve sosyal sistemleri ister aynı olsun, ister olmasın bütün memleketler 
arasındaki ticareti çeşitlendirmeye ve genişletmeye çalışacaktır.

g) M illetlerarası ticaretin genişlemesi ve çeşitlenmesi, ana maddeler ih
racına, kâr bırakıcı f¡a tla r tesbitine ve pazarlara g irişlerinin arttırılm asına b ağ
lıdır. Gelişm iş memleketler, b ilhassa az gelişm iş memleketleri ilgilendiren m a l
ların istih lâkini teşvik edecek ve gümrük vergileri ile diğer ticareti engelleyici 
tedbirleri aza ltacak lar ve icabı halinde kaldıracaklardır,- bu m allara pazarlar 
açm ak veya pazarları genişletmek için müsbet tedbirler a lacak lard ır. Bütün 
memleketler, sistemli bir şekilde hazırlanm ış m illetlerarası an laşm alar aracılığı 
ile, ana m addeler ihracatı gelirlerini arttırm ak ve istikrara kavuşturm ak için 
a lınacak  tedbirlerin tatbikine çalışacak , ana m addeler fiyatları ile işlenmiş 
m addeler fiyatları arasında iki tarafça kabul ed ileb ilir bir münasebet bulun
masına ve ana maddeler fiyatların ın  kâr bırakıcı ve makul olm asına gayret 
göstereceklerdir.

h) Bölgesel İktisadî grup laşm alara dahil gelişm iş memleketler, kendi b ir
leşm elerinin, üçüncü bir memleketten, b ilhassa az gelişm iş memleketlerden 
- ister birisinden ister bir kaçından - yaptık ları ithalâtın gelişm esini zedelem e
mesine veya zararlı o lm am asına bütün güçleri ile gayret edeceklerdir.
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i) Az gelişm iş memleketlerdeki bölgevî, İktisadî gruplaşm a, teşekkül ve 
diğer İktisadî işbirliği müesseselerini, bu memleketlerin bölge içi ve bölge dışı 
ticaretlerinin hacmini arttırm ak için cesaretlendirmek ve ilgili memleketin İkti
sadî ve sosyal kalkınm asının özel veçhelerini hesaba katarak, tarım ının, sana
yiinin çeşitlendirilmesine ve iktisaden kalkınm asına yardım etmek gerektir, 
işbirliğ in i, bu memleketlerin İktisadî kalkınm asına tesirli bir şekilde yardım 
etmesine dikkat göstermeli ve bu gruplaşm alara dahil olm ayan az gelişmiş 
memleketlerin İktisadî kalkınm asına zarar vermesini önlemelidir.

j) M illetlerarası teşekküller ve gelişm iş memleketler, m illetlerarası tek
nik, İktisadî ve m alî yardımın net bir şekilde artmasını temin etmelidirler. Bu 
yardım , gelişm iş memleketlerin ihracat gelirlerine eklenerek, m iilî İktisadî ka l
kınma plân veya programları ve politikaları çerçevesi içinde gelişecek istihsa
lin çeşitlenmesi, artması ve sanayileşm esi sayesinde hızlanacak İktisadî geliş
melerini teminen sarfetrikleri gayretlerin kuvvetlenmesi ve ayakta kalmasını
sağ layacaktır. Bu yardım hiç bir siyasî veya askerî şarta bağlı olm am alıdır.

k) Bütün memleketler, tesirli bir m illetlerarası kontrol altında, tam ve 
genel bir silâhsızlanm a anlaşm asının tahakukunclan sonra müteselsil merha
lelerle serbest kalacak kaynakların , önemli bir kısmının, az gelişm iş memle
ketlerin İktisadî kalkınm alarını kolaylaştırm akta kullanılabileceğini kabul et
m işlerdir.

I) Komisyon, bu fıkra altında, denize çıkışı olm ayan memleketler hak- 
kındaki meseleleri incelemiş ve ayrı -8 prensip vazetm iştir.

m) Koloni memleketlere ve milletlere bağım sızlık verilmesi hakkındaki
Birleşmiş M illetler Beyannamesine uygun o larak yap ılan dekolonizasyon ve 
koioniyalizm in her ne şekilde olursa olsun kalıntılarının temizlenmesi, İktisadî 
kalkınm a ve tabii kaynaklar üzerindeki egemen hakların kullanılm ası için ka
çınılm az bir şarttır.

2 _ . Yukarda maruz genel prensiplerden başka, V'rvcİ Komisyon, onüç 
tane özel prensip tesbit etmiştir.

Genel Kurul’da bu prensiplerin büyük bir kısmı az gelişm iş memleketle
rin oylariyle kabul edilm iş, fakat gelişmiş memleketler bunlara rıza gösterme- 
formülü o larak, bu prensiplerin kurulacak olan Ticaret ve Kalkınm a Konseyin
de yeniden ele alınmasını öngören bir teklif getirmiş ve bu formül oya m üra
caat edilmeden Konferansça kcıbul edilm iştir.



3} Türk-İran Transit Anlaşması:

Türkiye ile İran arasında 1 Şubat 1964 tarih inde yeni bir transit an laş
ması im zalanm ıştır.

Memleketim izle İran arasında ilk defa 1937 senesinde bir Transit A n la ş
ması akdedilm iş, ancak an laşm a zam anın ihtiyaçlarını karşılayam adığ ından 
1949 senesinde yenilenm iş, 1956 senesinde ise 1949 Anlaşm asına Ek bir Pro
tokol tanzim edilm işti.

1949 Anlaşm ası ve ona Ek Protokoller ile 1956 tarih li Ek Protokol Tür
kiye ile İran arasındaki transiti sadece memleketimiz İstikametinde ve m uay
yen transit yo lları üzerinde m ütalâa etmekte ve bugün m illetlerarası transit 
nakliyatında uygulanan serbesti ve kolaylık ları temin edecek hükümleri ihtiva 
etmemekte idi. Bütün bunlara ilâveten iki memleketin, transit nakliyatına uy
guladıkları farklı gümrük form alitelerini mezkûr anlaşm a ile te lif edememiş 
o lm aları da transit nakliyatın  gelişm esine engel teşkil etmekte idi. M emleke
timizle İran arasında yeni bir transit anlaşm asının akdine başlıca yukarıda kay
dettiğim iz sebepler âm il olmuştur.

1 Şubat 1964 tarih li Transit Anlaşm asının iki memleket arasındaki tran
site tanıdığı kolaylık ların  en önemlileri aşağ ıda gösterilm iştir:

1   İkî memleketten herbiri yekdiğerine ait yolcular ile cinsine, çıkış ve
varış yerine bakılm aksızın yolcu eşyası, ticarî eşya ve taşıtlar için serbest tran
sit hakkı tanım aktadır.

2 Hususî ve umumî taşıtlar beynelm ilel geçiş m üsaadesini (carnet
de pcıssage) hamil bulundukları takdirde bu m üsaadeler teminat o larak kabul 
edileceklerdir. Bu hükmün iki memleket arasındaki turizmi de teşvik edeceği
ümit edilm ektedir.

3 . Transit nakliyatı herhangi bir vergi ve harçtan m uaf tutulmuştur.
Ayrıca, ta ra fla r, transit nakliyatın ın gelişm esini teminen, karşılıklı olcırcık, de
m iryolu, denizyolu navlunları ile liman ve demiryolu hizmeti ücretlerinde â za 
mi tenzilâtı yapm ağa gayret edeceklerdir.

4 . İşbu Anlaşm a ile transit eşyasının naklinde kullanılan Türk taşıt 
vasıta ların ın  İran üzerinden Pakistan ve A fgan istan istikametinde transit ge
çişleri İran 'lıla r tarafından kabul edilm iş bulunm aktadır.

5 _ Transit nakliyatı Tarafla ra  ait bilumum taşıtlara açık o lm akla be
raber, transit nakliyatın ın emin ellerde toplanması gayesiyle , Ta ra fla r, yekd i
ğerlerine tezkiye edecekleri nakliye şirket ve müesseselerine gümrük form alite
leri bakım ından kolaylık la r tanınm asını kararlaştırm ış bulunm aktadırlar. Bu
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kolaylık ların başında, tezkiyeli şirketlerin, kendi taşıtları ile yaptıracakları nak
liyatta , transit eşyasının gümrük bedelinin tamamı yerine sadece her hudut 
kapısından girişte 12.000 Amerikan dolarının kendi memleketinde tedavülde 
bulunan para ile karşılığını nakit veya banka mektubu o larak diğer tarafın 
gümrüğüne yatırm aları gelmektedir. Ayrıca tezkiyeli şirketlerce yap ılacak nak
liyata gümrük formaliteleri yönünden âzam i kolaylığın uygulanması da derpiş 
edilmiş bulunmaktadır.

6     Tarafların  iki memleket arasındaki demiryolu bağlantısının en kısa
zam anda tesisine çalışacakları an laşm ada yer almış bulunmaktadır. Türkiye 
ile Iran arasında demiryolu irtibatı temin edildiği takdirde, iki memleket a ra 
sındaki transitin büyük gelişmeye rnazhar olacağına şüphe yoktur.

Anlaşm a ve eki protokollerde, transit nakliyatına tanınan kolaylıkların 
biran önce tatbikata intikali arzuya şayan görüldüğünden, tara fla r bu kolay
lıkları bir Procès - verbal'e dercederek anlaşm anın yürürlüğe girmesi için lü
zumlu formalitelerin tahakkukunu beklemeksizin tatbike başlam ak hususunda 
gerekli tedbirleri alm ışlardır.

4) Tü rk-F in  Teknik İşbirliğ i Arılaşm ası :

Fin landiya ile memleketimiz arasında teknik işbirliğini geliştirmek aına- 
ciyle bir müddetten beri yapılan tem aslar neticelenerek, Hükümetimizin davet
lisi o larak A n ka ra ’da bulunan Finlandiya Sanayi ve Ticaret Bakanı Ekselans 
O lavi J. M attila ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakan Vekili Dr. Kemal 
Satır arasında 14 Mcıyıs, günü bir Anlaşm a im zalanmıştır.

Muhtelif sahalarda teknik yardım ve hizmetler teatisini derpiş eden bu 
Anlaşm a çerçevesinde memleketimize Fin uzman ve teknisyenlerinin getirilmesi 
ve teknik malzeme alınm ası sağlanacaktır, ayrıca, memleketimizden Finlan
d iy a ’ya stajyer gönderilmesi mümkün olacaktır.

5) Anlaşm alı memleketlerle ticaret :

Aram ızda iki taraflı Ticaret An laşm aları bulunan memleketlerden Sovyet- 
ler Birliğ i, Çekoslovakya, Bulgaristan, M acaristan, Polonya, Romanya, İsrail ve 
Yugoslavya ile y ıllık  mal mübadelelerim izi tanzim m aksaciy le  Şubat-M cıyıs 
1964 ayları içinde akdedilen Protokollerin, Bakanlar Kurulunun onayı ve Resmî 
Gazetede neşrini müteakip tatbikine başlanm ıştır.

Bu memleketlerle 1963/64 devresi zarfında mübadele edilecek m allar 
Protokollere ek (A) ve (B) listelerinde yer alm aktadır. Ayrıca, kontenjanları tüke
nen m allar ile listelerde mevcut olmayan m alların , tarafların  sefâhiyetli m a
kamlarının önceden müsaadesi alınm ak suretiyle yekdiğerine ihraç o lunabile
ceği protokollerde derpiş edilmiş bulunmaktadır.
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Çekoslovak Ticaret Heyeti ile 23 Ocak 1964 tarih inde Ankarada başlıyan 
ve karşılıklı an layış içinde geçen m üzakereler neticesinde 7 Şubat 1964 ta ri
hinde bir Protokol im zalanm ıştır. Bu protokol 23 .636.000 $ tutarında iki taraflı 
mal mübadele hacmini derpiş etmektedir. Mezkûr Protokole ekli mübadele 
edilecek mal listeleri geçen senelere kıyasla bazı yenilikler ihtiva etmekte ve 
bunların başında ihraç m addelerim izin sayısının çoğaltılm ış olması gelm ekte
dir. Bu m eyanda bundan önceki senelerin listelerinde bulunm ayan tekstil m a
mulatım ızı da zikredebiliriz . Ayrıca, ihraç maddelerim iz arasında yer alm akta 
olan krom cevheri için Çekoslovakya’ya ayrılan  kontenjan bu seneki Protokol’de 
mühim ölçüde arttırılm ış bulunm aktadır. Diğer taraftan , Çekoslovakya'dan 
memleketimize ithâl edilecek m addeler m eyanında, mezkûr Protokol’d e, ya tı
rım ve inşaat malzemesine geniş ölçüde yer ayrılm ış bulunm aktadır.

Malûm olduğu üzere, an laşm alı memleketlerden vâki ithalâtım ız 5 sene
lik kalkınm a plânım ızın koymuş olduğu esaslar dahilinde Kotalarla tesbit o lu
nan ithalât program larım ıza uygun o larak yap ılm akta ve seneler itibariyle mü
him değişiklik ler göstermemektedir. Bu memleketlerden 1961 yılında 655 .826 .528 
Türk Lirası tutarında, 1963 senesinin 11 ay lık  devresinde ise 654 .619 .498 Türk 
Lirası değerinde mal ithal edilm iş, buna mukabil bahis konusu memleketlere 
ayrı müddetler zarfında sırasiyle 337.467 .546 Türk Lirası ve 384 .025 .042 Türk 
Lirası tutarında ihracatta bulunulmuştur.

Önümüzdeki devre zarfında , iki taraflı an laşm alı memleketlerden 65 m il
yon dolarlık f ii lî bir ithalâtın realize edilebilm esini teminen, kontenjanların, ev
velki senelerde % 45 ile % 50 nisbetinde tahakkuk ettirmiş olduğu da nazara 
a lın a rak , 120 milyon do larlık  bir hacim dahilinde sözü geçen memleketlere 
tevzii gerekmektedir.

Türkiye - 5ovyeiîer Birliği:

Sovyetler Birliği ile memleketimiz arasındaki 1964/65 devresi mal mü
badelelerini tanzim edecek Protokol 9 M art 1964 tarihinde A nkara 'da im za lan
mıştır. İki taraflı o larak 31,5 milyon U .S.A . Dolarlık mübadele hacmini derpiş 
eden mezkûr Protokol iki liste ile üç adet mektup ekli bulunm aktadır. Proto
kole Ek (A) listesinde, memleketimize ihraç edilecek Türk m alları zikred ilm ek
tedir. (A) listesinde tadat olunan Sovyet m allarının başlıcaların ı makine ve teç
hizatı, elektrik motorları, motosiklet, bisiklet ve deniz motorları, inşaat maki- 
na ları, blum ve kütükler, demir ve çelikten profiller, saçlar, şeritler, film aşin , 
çimento, gazyağ ı ve kâğıt teşkil etmektedir. (B) listesinde yer alan  ihraç m al
larım ızın başlıca ları fındık, kuru üzüm, narenciye, tütün, pam uk, bakır, canlı 
hayvan la r, pirinç v .s . dir.

Türkiye - Çekoslovakya :

50



Protokole Ek mektupların en mühimini 3 .500.000 U.S.A. Doları tutarın
daki yatırım mektubu teşkil etmektedir. Mezkûr mektup ile Sovyetler Birliğine 
resmî ve hususî sektörümüzün 1964 yılı ihtiyaçlarında kullanılm ak üzere yu
karıdaki meblâğ tutarında bir ilâve kontenjan tanınmış bulunmaktadır. İkinci 
mektup İzmir Fuarı ile ilg ilid ir. Anlaşm alı memleketlerle bu yıl akdedilen Pro
tokollerin hepsinde yer alan mezkûr mektupla, 1964 yılında Fuar kontenjanın
da umumî bir indirme yapıldığı takdirde, bu indirmede Sovyetler Birliğinin d i
ğer devletlerle eşit muameleye tâbi tutulacağı derpiş edilmektedir. Üçüncü mek

tup, selâhiyetli Türk Teşekkülleri veya firm aları ile Sovyet Dış Ticaret Teşekkül
lerinin işbu Protokolün yürürlük süresi zarfında, her iki memleket selâhîyetli 
m akam larının önceden m uvafakati şartiyle, yekdiğerine satm ak istiyecekleri 
dolu film için karşılıklı o larak 20.000'er U .S.A. Dolarlık kontenjan, ayrıca Tür
kiye ithâl rejimi listelerine pik boru konulduğu takdirde, Sovyetler Birliğine ih
tiyaç nisbetinde 500.000 U .S.A . Dolarına kadar mezkûr madde için kontenjan 
tefrik edeceklerine mütedairdir.

Türkiye - Bulgaristan :

Memleketimiz ile Bulgaristan arasında 1964/65 devresi mal mübadele
lerini tanzim etmek gayesiyle 6 Şubat 1964 tarihinde Sofya’da başlıyan mü
zakereler, 19 Şubat’ta yeni bir Protokolün im zasiyle sona ermiştir. Protokol (A) 
ve (B) listeleri ile dört mektuptan ibarettir. Türkiye'ye ihracı derpiş olunan Bul
gar m allarına (A) listesinde Bulgaristan’a ihraç edilecek Türk m allarına ise (B) 
listesinde yer verilm iştir. (A) listesinde gözüken Bulgar malları şun lard ır: Blum 
ve kütükler, kimyevî maddeler, film aşin , demir ve çelikten saçlar, marangoz 
âletleri ve (B) listesinde bulunan m allarım ızdan büyük m iktarda kontenjanlara 
baliğ o lanları ise şun lard ır: Kuru üzüm, borasit, krom ve demir cevheri, keçi 
boynuzu, bakla , fasu lye, narenciye. Bu Protokole Ek birinci mektup, Bulgar iş
letmelerinin memleketimizde resmî sektöre mal teslimine müteallik ihalelere 
diğer memleketlerin işletmeleri ile aynı şartlar altında katılabileceklerine d a
irdir. ikinci mektup, yatırım mektubu olup bununla 1964/65 devresi içinde res
mî ve hususî sektörümüzün ihtiyaçlarının karşılanm asını teminen Bulgaristan’a
500.000 dolarlık bir ilâve kontenjan tanınm aktadır. Üçüncü mektup İzmir Fua
rına, dördüncü mektup ise şanj garantisine aittir. Bu sonuncusuna göre, tedi
yelerde esas alınan U.S.A. Dolarının kıymetinde bir değişiklik vukuu halinde, 
T. C. Merkez Bankası, hiçbir iş 'a ıa  lüzum oim adan, borç ve a lacak bakiyesini 
cıynı günde yeni partiye göre değiştirecektir. Protokol iki taraflı o larak 12 m il
yon U.S.A. Dolarlık mal mübadele hacmini derpiş etmektedir.
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M emleketim iz ile M acaristan arasındaki 1964/65 devresi mal m übade
lelerine mütedair Protokol 3 Mart 1964 tarih inde Budapeştede im zalanm ıştır. 
İki taraflı o larak  21,7 milyon U .S.A . Dolarlık mübadele hacmini derpiş eden 
Protokole iki liste ile dört adet mektup ekli bulunm aktadır. Protokole ilişik (A) 
listesine göre, M acaristan memleketimize kim yevî maddeler, elektrik motorları, 
boyayıcı maddeler, tıbbî âletler, optik âletler, blum ve kütükler, demir ve çe
likten mamul saç, boru ve profiller ile alim inyum  levhalar v .s . ihraç edecektir. 
(B) listesinde tadat olunan ihraç m allarım ızın büyük kontenjanlara baliğ o lan
ları ise şun la rd ır: Kuru üzüm, narenciye, fasu lye , bakla , palam ut ve hülâsası, 
kükürt, krom, borasit ve ferrokrim .

Protokole ekli mektupların birincisi 1964/65 devresi içinde resmî ve hu
susî sektörümüzün ihtiyaçların ı karşılam ak m aksadiyle , M acaristan ’a 1 milyon 
USA Dolarlık bir ilâve kontenjan tanındığına dair yatırım mektubudur. İkinci 
ve Üçüncü mektuplar diğer memleketlere olduğu gibi İzmir Fuarı ile m em leke
tim izde yap ılacak  ihalelere iştirâke mütedairdir. Dördüncü mektupta ise, işbu 
Protokolün tatbikat müddeti zarfında , Türkiye’de mer’î ithalât listelerinde ka
yıtlı M acar m alları için, ithalât taleplerine ait m üracaatların mezkûr Protokolün 
(A) listesinde «m uhtelif» faslına tahsis edilm iş miktarın hudutları dahilinde Türk 
m akam ları tarafından hayırhahlık la inceleneceği kaydolunm aktadır.

Türkiye - Polonya :

Memleketim iz ile Polonya arasında bu yıl içinde yap ılacak  ticarî m üba
deleler 21 Mart 1964 tarih inde V arşova 'da tanzim olunan Protokolde tesbit 
olunmuştur.

Protokole, diğerlerinde olduğu gibi (A) ve (B) listeleri ekli olup mezkûr 
listelere göre iki taraflı mal mübadele hacmi 14,2 milyon U .S.A . Dolarına baliğ 
olm aktadır.

(A) listesinde gözüken Polonya m allarının başiıcaları kim yevî maddeler, 
boyalar, film ler, demir ve çelikten mamul profil ve saçlar, el â letleri, elektrik 
motorları, benzin ve dizel motorları ve bunların yedek akşam ı, tıbbî âlet ve ci
hazlard ır. (B) listesine göre, Polonya’ya başlıca şu m allar ihraç ed ilecektir: N a
renciye, meyve ezmesi, badem , defne yaprağ ı, ceviz kütüğü, balık yağ ı, demir, 
m anganez cevherleri, tıbbî nebatlar.

Protokole Ek mektuplardan birincisi resmî ve hususî sektörümüzün bu 
yıl ki ihtiyaçların ın karşılanm ası için Polonya’ya 3 milyon U .S.A . Dolarlık bir 
ilâve kontenjan tanındığına mütedairdir. Diğer iki mektup İzmir Fuarına ve 
memleketim izde yap ılacak  ihalelere Polonya’ lı işletmelerin diğer memleketler
le m üsavi şartlar altında iştirak edebileceklerine daird ir.

Türkiye - Macaristan :



Türkiye - Romanya :

Bükreş'te im zalanan 6 Mart 1964 tarihli Protokol iki adet liste ile dört 
adet mektuptan ibarettir. (A) listesinde sayılan Romanya m allarından baş11- 
çaları gazyağ ı, çimento, sentetik lifler, kurşun karbonat, buzdolapları ile ilgili 
soğutucular, yağ lam a müstahzarları ve elektrik motorlarıdır. (B) listesinde yer 
alan ihraç m allarım ız ise demir cevheri, borasit, taze balık, krom cevheri, p a
lamut hülâsası, narenciye, pamuk ve pamuklu mensucat, kenevir tohumu ve 
haşhaş kellesinden ibaret bulunmaktadır.

Protokole Ek o larak dört adet mektup teati edilm iştir. Bunlardan birin
cisi, Romen işletmelerinin memleketimizde resmî sektöre mal teslimine müte
a llik  ihalelere diğer memleketlerin işletmeleri ile aynı şartlar altında katılab i
leceklerine, ¡kincisi Protokolün mer’ iyet süresi içinde muhtelif teçhizat ihtiyaç
larının karşılanm asını teminen Rom anya’ya 500.000 dolarlık bir ilâve kontenjan 
tanındığına, üçüncüsü İzmir Fuarına, dördüncüsü ise, 1964/65 devresi içinde 
imkân hasıl olduğu takdirde, Romen yetkili mercilerinin, blum, kütük ve fil- 
maşinin memleketimize ihracı için münasip kontenjanlar tanıyacaklarına ve 
buna m ukabil yetkili m akam larım ızın da Rom anya’nın ihtiyacı olan ve listede 
yer alan bazı maddelerim izin kontenjanını arttıracaklarına mütedairdir.

İşbu Protokol gereğince bu yıl içinde Romanya ile memleketimiz arasın 
da mübadele edilecek m alların hacmi iki taraflı o larak 8,7 milyon U .S.A . Do
larına baliğ olm aktadır.

Türkiye - Ssrai! :

1964/65 devresi Tü rk - İs ra il Ticarî mübadelelerini düzenliyen Ek Protokol 
23 Mart 1964 tarihinde Kudüs'te im zalanmıştır. Protokole, Türkiye'nin İsrail'e 
ihraç edeceği m alları muhtevi (A) listesi ile İsrail'in memleketimize ihraç ede
ceği malları tadat eden (B) listesi ve 5 adet mektup ekli bulunm aktadır. (A) 
ve (B) listelerinde yer alan malların değeri cem’an 23 milyon A .B .D . doları tut
maktadır.

Türk ihraç m allarının bulunduğu (A) listesinin başlıca kalem lerini, b a lık 
lar, dondurulmuş et ve canlı hayvan lar, kemik ve boynuzlar, deriler, pamuk, 
bak liyat, palam ut hülâsası şeker, tütün, sigara ve purolar, k om, borasit, m an
ganez ve antimuan cevherleri, inşaat kerestesi, sinema film leri teşkil etmek
tedir. İsrail ihraç malları listesinin başlıca kalemleri ise kim yevî maddeler, ilâç
lar, plâstik maddeler, ham kauçuk, memleketimizde imâl edilmeyen ebatta 
İc ve dış lâstikler, emniyet cam ları, çelik borular, alüminyum profiller, saçlar, 
şeritler, çeşitli elektrik levazımatı ve makine parçaları, elektrik motorları, kır
tasiye eşyası, radyo ve buzdolabı imali için lüzumlu maddeler v.s. den ib a
rettir.



23 Mart 1964 tarih li Protokolün imzası ile birlikte 5 adet mektup teati 
edilm iştir. Söz konusu mektuplardan birincisi, Türkiyenin 16 Ocak 1963 tarihli 
ve 6/1270  sayılı kararnam e çerçevesinde İsra il'e , icabında arttırılm ak kayd iyle , 
4 milyon dolarlık krom ihracı için lisans vermesini ve bu m iktardan 2 milyon 
dolarlık kısım ile İsrail menşeli bazı m allar ithal edilmesini derpiş etmektedir. 
Mektupta tesbit edilen İsrail m alları kim yevî gübreler, vernik ve boyalar, çeşitli 
kimyevî m addeler, p lâstikler, sentetik reçineler, am balâj kutu ve sandıkları, 
m atbaa ve yazı kâğıtları v .s . olup bu m addeler için Protokole Ek (A) listesin
deki kontenjanların mektupta gösterilen m iktarlarda arttırılm ası kabul edilm iş 
bulunm aktadır. İkinci mektupta, memleketimizin 1964 yılı resmî ve hususî sek
tör ekipman ihtiyaçların ın karşılanm asını teminen Türkiye tarafından İsra il’e 
1 milyon A .B .D . Dolarında bir ilâve kontenjan tanındığı b ild irilm ektedir. M ek
tupların üçüncü, memleketimizde resmî sektörün yapacağı ihalelerde İsrail f ir
m alarına diğer memleket firm aları ile eşit şartlar tan ınacağına, dördüncüsü İz
mir Fuarına, beşincisi İse memleketimizin 1964 U luslararası T e l-A v iv  Fuarına 
iştirakine mütedairdir.

Türkiye - Yugoslavya :

A ram ızda iki taraflı ticaret anlaşm ası bulunan memleketlerle 1964-65  
devresi mal mübadelelerini tanzim m aksadiyle aktedilen Protokollerin sonun
cusu 25 M ayıs 1964 tarih inde A nkara 'da Yugoslavya ile im zalanm ıştır.

31 A ra lık  1959 tarih li Ticaret ve Ödeme A nlaşm asına ek teşkil eden Pro
tokol, ihtiva ettiği (A) ve (B) listeleriyle iki taraflı o larak 16,2 milyon A .B .D . 
Dolarlık mal mübadele hacmini derpiş etmektedir. Türk ihraç m allarının bu
lunduğu (A) listesine göre, bu sene zarfında Yugo slavya 'ya  başlıca kuru üzüm, 
narenciye, küspe, pam uk, taze balık, bakla , fasu lye , krom ve demir cevheri 
vesaire ihraç edecek ve Yugoslavya 'dan  (B) listesinde sayılan film aşin , demir 
çelik ve alüm inyum  m am ûlleri, benzin ve dizel motorları, makine akşam ı, z ira î 
âletler, elektrik motorları, yeraltı kab lo ları, su sayaçları, sinema m akineleri, bo
yayıcı m addeler vesaire gibi mamûller ithal edilecektir. Protokole ek o larak 
beş adet mektup teati edilm iştir. Bunlardan birincisi, resmî ve hususî sektörle
rim izin yıl içindeki muhtelif teçhizat ihtiyacını karşılam ak m aksadiyle  Yugos
la v y a ’ya 3 milyon dolarlık ilâve kontenjan tanındığına, ¡kincisi, iki memleketin 
karşılıklı o larak yekdiğerinden ithâl edeceği m alları dah ilî istihlâkde ku llana
caklarına ve reeksportasyon mevzuu yapm ayacak la rına , üçüncüsü, ilgili türk 
m akam ların ın önceden m üsaadesi a lınm ak ve dah ilî mevzuata uygun olmak 
şartiy le , kamyon, kamyonet, ve otobüs im alâtı ve montajı için Yugoslav müte
şebbislerine münasip bir kontenjan tahsis edileceğine, dördüncü mektup, izmri 
Fuarına ve sonuncu mektup da , Türk ve Yugoslav PTT İdareleri arasındaki an 
laşm a gereğince karşılıklı o larak yap ılan PTT hizmetlerinden dolayı 31 Mart 
1964 tarih ine kadar yerine getirilmemiş bulunan m ükellefiyetler ile bu Proto
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kol'ün yürürlük süresi esnasında tahaddüs edecek aynı mahiyetteki m ükellefi
yetlerin 31 A ra lık  1959 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşm ası hükümleri gereğince 
tasfiye edileceğine mütedairdir.

6) CENTO Ekonomik Komitesi çalışm aları :

CENTO Ekonomik Komitesi XII nci yıllık toplantısını 17-19  Mart 1964 ta 
rihleri arasında A n ka ra ’da akdetmiştir. Amerika Birleşik Devletleri Heyeti Baş
kanı o larak bahis konusu toplantılara katılan Nazır Yardımcısı Mr. Philips Tal- 
bot, yaptığı açış konuşmasında, T ü rk-Iran  Demiryolu ile ilgili o larak Türkiye 
ve Iran Hükümetlerinin AID'e sundukları ikraz taleplerinin tasvip edildiğini 
açıklam ıştır. Evvelce Hükümetimizin İstikraz talebi miktarı 13.810.000 dolar 
o larak bildirilm iş ise de, Karabük tesislerinde bazı demir akşamın imali müm
kün ve uygun m ütalâa edildiğinden verilmesi kararlaştırılan kredi miktarı
10.500.000 dolar o larak tespit edilmiş bulunmaktadır.

Türk ve İran demiryollarının birbirine bağlanm ası için, Van gölünün bcıtı 
kıyısından, İran hudutları içinde «Karatepe» mevkiine kadar takriben 200 km 
I i k ray döşenmesi gerekmektedir. Projenin en geç dört yıl içinde tam am lanm a
sına gayret edilecektir.

Toplantının açılış celsesinde İngiltere Delegasyonu da, İngiliz Parlâm en
tosunun tasvibine mazhar olması kaydiyle, Nisan 1965 tarihinden sonra 
CENTO’ya verdikleri yardım ların 850.000 Sterlinden 1 milyon Sterline ç ıkarıla
cağını açıklam ıştır. İngiltere Hükümetinin bilateral o larak memleketimize tah
sis ettiği burs kontenjanı ise bu yıl 25.000 Sterlinden 40.000 Sterline çıkarıl
mış buiunmaktadır.

Ekonomik Komitenin mezkûr toplantısında bundan başka CENTO O rga
nizasyonunun çalışm a süratini arttırm ak ve üst organları talî derecede önemi 
haiz konularla işgal etmemek için bazı bünye değişikliklerinin yapılm ası karar
laştırılm ıştır. Üye memleketler arasında varılan m utabakata göre bundan sonra 
Teşkilâtın ekonomik sahadaki daim î organları şunlar o lacaktır:

Ekonomik Komite 
Ekonomik Eksperler 
Ekonomik Steering Grup 
Bayındırlık ve Ulaştırma Talî Komitesi 
Tarım Talî Komitesi 
İlmî Konsey
Kara Tarım Mcıkina ve Toprak M uhafaza Merkezi 
MTCF (Çok taraflı Teknik işbirliği Fonu)

Ayrıca ta lî komite ve çalışma grupları toplantılarının ne zcımcın akded i
leceği veya konferans, seminer veya sempozyumların tanzim i, Ekonomik Ko
mite tarafından kararlaştırılacaktır.



Yeni usule göre bütün toplantı raporları, eğer yakın bir tarihte Ekonomik 
Eksperler toplanm ıyorsa ve tezelden harekete geçmek gerekiyorsa Steering Ko
miteye havale edilecektir.

CENTO Sekreteryası Ekonomik Komiteye karşı, toplantılarda alınan ka
rarların tatb ikiy le  ilg ili hususları hükümetler nezdinde takip  etmekten sorumlu 
olacaktır.

Yeni şekle göre CENTO'nun en mühim üç organının görevleri kısaca şöy
le o la ca k tır :

a) Ekonomik Komite :

Ekonomik Komite teşkilâtın ekonomik sahadaki faaliyetlerden dolayı N a
z ırla r Konseyine sorumlu bulunacaktır. Komite kendine arzedilen ekonomik me
seleler üzerinde ancak oybirliğ i ile karar a lab ilir . AAutabakata varılam ayan 
veya üst organa arzı m uvafık m ütalâa edilen meseleler N azırlar Konseyine ar- 
zed ilir. Ekonomik Komite yıldcı bir defa CENTO Ekonomik program ında kayde
dilen ink işa fla rı gözden geçirerek, eldeki m alî im kânlar ve m illî kalkınm a p lân
larına göre ileriye m üteallik ekonomik eğilim leri inceleyecek, N azırlar Konse
yine gereken raporları verecektir. Yukarda belirtildiği g ib i, müteakip yıl içinde 
yap ılacak  toplantıları da tespit edecektir.

b) Ekonomik Eksperler:

Ekonomik Eksperler, Ekonomik Komitenin hazırlayıcı organı o larak Eko
nomik Komite toplantılarından takriben iki ay evvel teşkilât merkezinde top
lanıp , bütün ekonomik faa liyeti gözden geçirecek, Ekonomik Komiteye arze- 
dilmesi lüzumlu görülmeyen hususlarda oybirliğ i ile karar a lacak , Ekonomik 
Komiteye sunulacak gelişme raporunu hazırlayacak ve tavsiyelerde buluna
caktır.

c) Ekonomik Steering Group :

CENTO Ekonomik Programlarının inkitaya uğratılm aksızın yürütülmesini 
ve gereken koordinasyonu sağ lam akla  görevli Ekonomik Steering Group teş
kilât merkezinde muntazam fa s ıla la rla  toplanacaktır.

Bu Komite, Ekonomik Eksperler toplantısı yakın olmadığı zam anlarda , 
âcilen harekete geçilmesini icabettiren hususlar için oybirliğ i ile o lm ak şartiyle 
karar a lab ilecektir. Steering Komite teşkilârın ekonomik program ına müteallik 
hususlarda idarî ve prosedürel mahiyeti haiz olup daha üst bir organa arzına 
lüzum görülmeyen konularda, .karar a lm a yetkisine sahiptir. Lâkin esasa mü
tea llik  ekonomik plân ve teknik konuları müzakere etmeyerek doğruca Ekono
mik Eksperler veya Ekonomik Komiteye sunacaktır,



KÜLTÜREL,. HUKUKÎ VE İDARÎ OLAYLAR

i; Türkiya - Tunus Kültür A n la şm a s ı:

Türkiye ile Tunus arasında bir kültür an laşm ası aktine dair görüşmeler 
tam am lanm ış ve bu husustaki an laşm a, Dışişleri Bakanlığ ında, Dışişleri Bakanı
Feridun Cemal Erkin ile Tunus Büyükelçisi J ilan i Sfar tarafından ..............................
tarihinde İm zalanmıştır.

Türkiye ile Tunus arasında mevcut dostane münasebetler asırlar boyunca 
teessüs etmiş tarih î bağlara dayanm aktadır. İki memleket arasındaki kültür 
münasebetleri son senelerde hızla gelişm iştir. Bu an laşm a, mübadelelerin art
masını ve Türk kültürünün daha yakından ve gerçek değerleri ile Tunus’da ta 
nınmasını scığlıyacaktır.

Bilindiği g ibi, geçen Ağustos ayında Tunus'a bir Türk folklor heyeti g it
miş ve a lâka çeken gösterilerde bulunmuştu. Ayla Erduran ve Gülseren Sadak, 
Tunus’da başarılı resitaller verm işlerdi.

Tunus’tan da Güzel San’atlar ve Konservatuvar Müdürü Salah el Mehdi 
Kasım 1963 de Hükümetimizin davetlisi o larak tetkik ve tem aslarda bulunmak 
üzere memleketimizi ziyaret etmişti.

Bilimsel ve Teknolojik edandaki ça lışm a la r :

İkinci Dünya Savaşından sonra m illetlerarası işbirliğinin harp öncesiyle 
k ıyaslancım ıyacak derecede artması ve çeşitlenmesi Dışişleri Bakanlarının gö
revlerine hem nitelik, hem de nicelik bakım ından tesir etmiştir,
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Bilimsel ve Teknolojik gelişme sosyal değişme ve İktisadî bünyenin ana 
unsurlarındandır. Bu durum iktisaden yeter derecede gelişmemiş memleketlere 
yap ılan  yard ım lar arasında, teknik yardım ın çok defa ön plâna geçmesi so
nucunu verm iştir. M illetlerarası münasebetler bakım ından bu konuların önem 
kazanm asının bir başka sebebi de şüphesiz bilim ve teknolojinin doğrudan 
doğruya veya vasıta lı o larak m illî güç içindeki payının büyüklüğüdür.

Dışişleri Bakanlığ ı çeşitli Daireleri yo luyla bilimsel ve teknolojik a landaki 
işbirliğinde nazım rol oynam akta, bazı program lar ise doğrudan doğruya B a
kanlık tarafından idare edilm ektedir.

Aşağ ıda bu ça lışm alar hakkında, beynelm ilel teşekküller esas alınm ak 
üzere yap ılan bir s ıra lam aya göre bilgi verilm iştir.

A) NATO içinde biihrssel ve teknolojik işbirliği :

N ATO ’da bilim sel ve teknolojik geliştirme ve işbirliğ i faaliyetin in  sistemli 
o larak ele alınm ası, bu konuda hazırlanan raporların tavsiyesiy le  1957 yılında 
NATO İlim Komitesi'nin kurulması Genel Sekretere bir İlmî İşler Yardımcısının 
tayini ile başlar.

1959 -60  y ılla rınd a , «Batı İlmniin Geliştirilm esi» genel başlığı altında 
yap ılan çalışm aların ağ ırlık merkezini üye memleketlerde İlmî gelişm eyi en- 
gelliyen sebepler ve bunların giderilmesi yolunda alınacak tedbirler teşkil et
miştir. Bu incelemeler çok defa gelişmenin İlmî olmıyan sebeplerden, meselâ 
siyasî ve İdarî sebeplerden ileri geldiğ ini ortaya koymuş ve program lar da bu 
engelleri gidermeye yarıyacak  şekilde hazırlanm ıştır. Bu program ların doğru
dan doğruya askerî m aksatlarla  yapıld ığı zannedilm em elidir. Ancak, bilim ve 
tekneloji geliştikçe savunm a im kânlarının da kendiliğinden kuvvetleneceği bir 
gerçektir. N ATO ’nun yürürlüğe koyduğu program lar aynı zam anda Teşkilâtın 
az gelişm iş üyelerinin mevcudiyetini de nazarı itibare ald ığ ından memleketi
miz için bilhassa fayda lı o lm aktadır. Bu faydanın  program larla ilgilenen bilim 
adam larım ız ve araştırm a müesseselerim iz sayısı ile orantılı o larak artacağı 
cıcıktır.

1. Araştırma bursları programı: Programın gayesi genç bilim ad am ları
nın, kendi memleketlerinden başka yerlerde çalışm alarına imkân hazırlam ak 
suretiyle hem ilm î b ilg iyi, hem de m illetlerarası an layışı arttırm aktadır.

Program 1959 yılında 900.000 do larla başlam ış, 1961 yılında 2,5 milyon 
do lara çıkmıştır ve halen bu seviyede devam etmektedir. H issemize düşen m ik
tar yılda 240 .000 dolara varm aktad ır. NATO programın uygulanm asında de
ğişm ez kura llar koymamış, üyelerin m illî ihtiyaçlarına uygun bir siyaset takip 
etmelerine imkân hazırlam ıştır.



Bizde burs programı nasıl idare edilmektedir? NATO bursları program ı
nın m illî ihtiyaçlarım ıza göre kullanılm asını sağ layacak siyasetin tesbiti, buna 
göre bursluların seçimi, Ankara ve İstanbul Üniversiteleri (İstanbul Teknik Üni
versitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Fakülteleri) profesörlerinden seçi
len ve Bakanlığ ım ız Genel Sekreter NATO Yardımcısı Başkanlığındaki Türk 
NATO İlim Komitesi tarafından yapılm aktadır. Komite’nin bursların yönetim in
de takip ettiği siyaset şudur: Memleketimizde temel fen bilim leri alanında 
araştırıcı ve öğretici sıkıntısı büyüktür. Temel bilim ler gelişmedikçe memleket 
İktisadî bünyesinde hissesi olan tatbikî bilim lerin gelişmesi im kânsızdır. Diğer 
taraftan , tatb ikî bilim ler alanında yetişmek için gerek özel, gerek devlet sek
törü tarafından nisbeten yeter derecede burs sağlandığı halde, temel bilimler 
alan ında, (bu alanda çalışm a kısa zam anda İktisadî - m alî fayda getirmediği 
için) m alî destek im kânları azdır.

Komite'nin dikkatle tatbik ettiği ikinci bir prensip de, temel veya tatbikî 
bilim lerden hangisine girdiğine bakılm aksızın memleketimizde en çok sıkıntı 
çekilen ve yabancı memleketlerde eleman yetiştirilmesine zarurî ihtiyaç olan 
sahalara  burs tahsisleri yapm akdır. Buna misâl o larak elektronik m ühendisliği, 
harekât araştırm ası, meteoroloji gibi a lan lardaki faaliyet gösterilebilir.

Burslar, doktora bursları ve ilmî araştırm a bursları o larak başlıca iki ka
tegoriye ayrılm ıştır.

Doktora bursları (3 yıl) Türkiye'de Üniversiteyi bitiren gençlere, araştır
ına bursları (ençok 10 ay) dcı doktora sonrası çalışm a yapacak lara  verilm ekte
dir.

Tatbikî bilim ler alanında verilen «Teknik İhtisas» bursları geniş ölçüde 
ve dışcırda Üniversitede okuyacak Lise mezunlarına verilen «Üniversite Burs
ları» tamamen kaldırılm ıştır.

Şim diye kadar NATO burslarından, kategorilere göre ve 1 aydan 6 yıla 
kcıdar istifade etmiş veya etmekte olanların listesi şö y le d ir :

Üniversite
(Masier dahil Doktora Teknik İhtisas İlm î Araştırma

5 -6 yüî) (3 yi!) (1 - 10 ay) (1 - 10 ay) Toplam

25 48 34 41 148

Halen 55 burslu yabancı memleketlerde bulunmaktadır.

NATO ilim Komitesi, memleketimiz bilim hayatına bir katkı olmak üzere
bu yıl yeni bir program yürürlüğe koymuş bulunmaktadır. Programın gayesi,
kabiliyetli gençleri, liseyi bitirir bitirmez temel bilim ler alanına sevkederek ye 
tiştirmektedir, Bu yıl liselerin muayyen bir kontenjan dahilinde gösterdikler:
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ad ay la r m üsabaka im tihanına tâbi tutulmuştur. Neticeler kısa zam anda ilân 
edilecektir. Bu gençler, ilim Kom itesi’nin vereceği bursla Türkiye'de Fen Fakü l
telerinde okuyacak, başarı gösterenler doktora için Avrupa ve Am erika'ya gön
derilecektir.

Doktora ve İlmî Araştırm a bursları için m üracaadar her yıl 1 Eylül ta ri
hine kadar kabul edilmekte ve gazetelerle duyurulm aktadır. M üracaatlar 
«NATO İlim Komitesi - Dışişleri Bakanlığ ı - A nkara» adresine yap ılm alıd ır.

2. Bilimsel Araştırmalara Yardim  Programı : Bu program, araştırm a y a 
pacak bilim adam larına m alî yardım  temini ve üye memleketler bilim ad am 
ları arasında bilimsel işbirliğ in i teşvik gayesini gütmektedir. Üniversitelerim ize 
bu program dan şim diye kadar (tabiatiyle araştırm a im kânlarım ızın bugünkü 
seviyesiyle orantılı o larak) 200 .000 dolar sağlanm ış ve bu sayede bir kısım 
laboratuarlarım ız için kıymetli malzeme temin edilm iş ve araştırm alara g iri
şilmesi tahakkuk etmiştir. Programdan istifade im kânları ve şartları konusunda 
NATO Dairesince ilim müesseseleriyle sıkı temas teminine çalışılm aktadır.

Projeler, NATO İlmî işler Bölümü tarafından , beynelm ilel işb irliğ ini ge
rektiren «A» tipi projeler ve m illî seviyede «B» tipi projeler diye ikiye a y rıl
makta ve b ilhassa «B» tipi projeler için malzeme temin edilm ektedir. A la ca 
ğımız yardım  ilim adam larım ız tarafından sunulacak projelerin kalite ve ad e
diyle orantılı o lacağından ilim adam larım ızın ilgilerinin sağ layacağ ım ız ya r
dımın hacmi üzerinde kesin tesiri olacağı aşikârd ır. Programın mahiyeti hak ’ 
kında zam an zam an Üniversite ve araştırm a müesseselerine bilgi verilm ek
tedir.

3. NATO Yaz  Enstitüleri Programı : Program, b ilhassa müspet bilim lerin 
yeni a lan larında tanınmış ilim adam ların ın katılm asıyla çok yüksek seviyeli
kurslar tertiplenmesini ve bu sayede ilim adam ları arasında fik ir ve bilgi tea
tisini derpiş etmektedir. M emleketim izde bugüne kadar NATO'nun m alî ya r
d ım ıyla türk ilim adam ların ın  idaresinde fiz ik , biyoloji ve astronomi a lan la rın 
da 3 yaz okulu tertiplenm iştir ve bu yıl da Ya le  Üniversitesi Profesörlerinden 
O ktay Sinanoğlu idaresinde «Quantum Kim yası» konulu bir kurs tertiplene
cektir. Bu okullar, türk bilim  adam ların ı en son gelişm elerle doğrudan doğruya 
tem asa getirmek bakım ından istifadeli olduğu kadar, üstün ilm î hüviyetleri 
beynelm ilel seviyede tanınmış ve halen yabancı üniversitelerde profesörlük 
yapm akta olan bilim adam larım ızı muayyen müddetler için de olsa memle
ketim izdeki m eslekdaşiarıyla temasa geçirmek yönünden de fayda iı o lm ak
tadır.

İlim adam larım ızın Y az  Enstitüleri tertiplemek üzere teşebbüste bulun
m aların ın çeşitli bakım lardan İlmî faa liyete  fayda lı olacağı şüphesizdir.
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4. NATO İstişare Grupları: Problemlerin teşhisi ve bununla ilgili teşkilât 
meselelerini halletmek m aksadıyla muayyen konularda istişarî gruplar kurul
maktadır.

Oseanografi Grubu, sivil ve askerî tatbikat m aksatlarıyla okyanus b ilim 
leri a lan larında işbirliği sağlam a gayesini gütmektedir. Buna benzer olarak 
savunma psikolojisi, harekât araştırm ası ve meteoroloji grupları sayılab ilir. 
Üniversitelerimizin bu çalışm alarla ilgilendirilm esine ve memleketimizde bu 
alanda incelemeler yap ılm asına, gerektiğinde dış yardım da sağ lanarak, g ay
ret sarfed ilmektedir.

B) CENTO dahiîinde bilimse! ve teknolojik faaliyetler:

CENTO İlmî faaliyetleri üye memleketlerin temsilcilerinden teşekkül eden 
«CENTO iim î Konseyi» tarafından yürütülmektedir. Faaliyet başlıca iki grup a l
tında to p la n a b ilir :

a) Bölge memleketlerini ilgilendiren belirli konularda sempozyumlar ter
tipleyerek b ilhassa fen bilim leri öğretiminin İslahı, bilimse! ve teknolojik geliş
menin çabuklaştırılm ası için gereken tedbirler üzerinde Hükümetlere tavsiyeler
de bulunmak.

b) CENTO Tatbikî ve Nükleer ilim ler Enstitüsüne (Tahran) bölge memle
ketlerini ilgilendiren ve ekonomik kıymeti olan projeler üzerinde çalışm alar 
yaptırm ak.

Bölge memleketlerinin Enstitü'ye uzman ve araştırıcı göndermeleri için 
burslar verilmektedir. Memleketimize yılda 8 araştırm a bursu düşmesine rağ
men bir taraftan atom enerjisi ile ilgili işleri koordone etmekle vazife li m akam 
larımızın im kânsızlık ları, diğer taraftan araştırıcılarım ızın yeter derecede ilgi 
duym am aları yüzünden m aalesef bu kontenjanın her yıl yarısı dahi doldurula- 
m am aktadır. Atom enerjisinin özellikle ziraatte ve zira î mücadelede tatbiki ile 
görevli müesseselerimizin daha yakın ilgiieri sağlandığı takdirde hem eleman 
yetiştirilm esi hem de ekonomimiz için önemli olan projelerin yürütülmesi imkân 
dahiline girecektir. Enstitü çalışm alarıy la ilgilenmek isteyen müesseselerimize 
ve uzm anlarım ıza Bakanlığ ım ız veya Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekre
terliği tarafından lüzumlu bilgiler sağlanır.

Y ine CENTO kanalıyla cıtom enerjisinin tatbiki alanında iki taraflı an laş
m alarla bilhassa İngiltere tarafından teknik yardım yapılm aktadır. Bu yard ım 
lar da iki çeşittir.

a) İngiltere Hükümeti CENTO İlmî M üşavirliği Fonu : Bu fondan değeri 
500 sterlini geçmemek üzere âcil malzeme yardım ı yapılm aktadır.
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b) iki td iaflı teknik ya rd ım la r: Devlet Su İş lerine  verilen laboratuar m al
zemesi, Sağlık Bakanlığ ına temin edilen uzm anlar buna örnek gösterilebilir. 
Son o larak, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, başlıca, arkeolojik eserlerin y a 
şının tayininde ku llan ılacak bir Karbon 14 Saym a istasyonu kurulması için
14.000 sterlinlik bir yardım talebim iz kabul edilm iştir.

C) M illetlerarası Atom Enerjisi A jansı :

M illetlerarası Atom Enerjisi A jansı ile münasebetler de Bakanlığ ım ız ka
nalıy la  yürütülmektedir. Bu yıl A jans, atom enerjisinin tatbiki a lan ında eleman 
yetiştirilm esi için memleketimize 8 burs tahsis etmiştir. Ayrıca birer yıllık süre
leri. çalışm ak üzere Z iraat Fakültesi Radyoizotop Laboratuarı için bir uzm anla, 
Maden Tetkik ve Aram a Enstitüsü için uranyum işlenmesi konusunda bir eksper 
temin edilm iştir.

Memleketim izde depolanmış hububata yılda 30 milyon lira civarında 
zarar veren çeşitli zararlı böceklerle radyasyon yo luyla mücadele için A jansla  
müştereken yap ılacak  bir projenin hazırlanm asına girişilm iştir. A jans uzm an
ları bu yıl memleketimizdeki depolam a tesislerinde incelemelerde bulunm uş
lardır.

A jans ayrıca, atom enerjisinin tıp, z iraat ve tab iî kaynaklarda uygu lan
ması konularında araştırm a projelerine m alî yardım temin etmektedir. «A raş
tırma Kontratı» adı verilen bu yardım şeklinden ilgili müessese ve uzm an la
rımızın ilg isiyle  önemli fayda sağlanm ası imkânı mevcuttur.

¡31. Dışişleri ile UgıÜ k an u n la r:

Bakanlığ ım ızla ilg ili olup 1 Ocak ilâ 30 Haziran 1964 tarih leri arasında 
Türkiye Büyük M illet Meclisince onaylanan kanunlarla Önemine binaen 
31.5 .1963'de kabul edilm iş olan m illetlerarası and laşm aların  yap ılm ası, yü 
rürlüğü ve yayın lanm ası ve bazı and laşm aların  yapılm ası için Bakan lar Kuru
luna yetki verilm esi hakkındaki kanunla ilg ili bazı b ilg iler aşağ ıya çıkarılm ış
tır :

Kanun No : Kabul Tarihi : İ s i m

244 31 M ayıs 1963 M illetlerarası And laşm aların  yap ılm ası, yü
rürlüğü ve yayın lanm ası ile bazı andlaşm a- 
ların yapılm ası için Bakan lar Kuruluna yetki 
verilm esi hakkında Kanun. (Ek : 2)

397 A Şubcıl 1964 Avrupa Ekonomik topluluğu ile Türkiye a ra 
sındaki ortaklık anlaşm asının onaylanm asına 
ta i r Kanun (Ek : 3).
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Kanun No : Kabul Tarihi :

403

461

1 1 Şubat 

30 Nisan

1964

1964

464 30 Nisan 1964

465 30 Nisan 1964

475 14 M ayıs 1964

Türk Vatandaşlığ ı Kanunu (Ek : 14).

Evlilik dışı çocukların tanınm alarını kabule 
yetkili m akam ların yetkilerinin genişletilmesi 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanm asının uy
gun bulunduğuna dair Kanun (Ek : 5).

Kan gruplarının tayinine yarayan reaktiflerin 
mübadelesi hakkında Avrupa Andlaşınası ve 
Ek Protokolün onaylanm asının uygun bulun
duğuna dair Kanun.

Özel tıbbî tedavi ve termo klim atik kaynaklar 
alanında karşılıklı yard ım laşm aya dair A vru
pa Andlaşm asının onaylanm asının uygun bu
lunduğu hakkında Kanun.

Lübnan'a silâh satışından doğan alacağım ızla 
Fransız Hükümetinin emrimize verdiği bazı 
meblâğların Lübnan'da ve Fransa'da Türk 
misyonları için arsa, bina satın alınm asına 
veya yaptırılm asına ayrılm ası hakkında K a
nun (Ek : 6).

476 15 Mayıs 1964 Karasuları Kanunu (Ek : 17).

İV) K on fe ranslar:

M illî Savunma Akadem isi ile Kuvvetler Harp Akadem ilerinde dış politika 
iie ilg ili konular, ezcümle Türk Dış Politikası, Türkiye'nin m üttefiklerile; komşu- 
larile , Asya ve A frika devletlerile münasebetleri ve önemli m illetlerarası me
seleler hakkında her sene Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından verilmekte 
olan seri konferanslara 1963 -1964 devresinde de devcım edilm iştir. Bu cüm
leden o larak yaln ız M illî Savunma Akadem isinde Nisan - Haziran 1964 devresi 
zarfında 14 Konferans verilm iş bulunmaktadır. Ayrıca, memleketimizi bu ders 
yılı devresinde ziyaret eden NATO Savunma Kolleji, A .B .D ., Kanada, İsrail ve 
Hindistan M illî Savunma Koleji mensuplarına Türkiye Dış Politikası ve m illet
lerarası meseleler konularında Bakanlık yetkilileri tarafından geniş izahat ve
rilm iştir.
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V) Mısır’daki vakıf mallarında hak sahibi olup Avukat Ebu Zeyd’e vekâ
let vermiş bulunan 304 vatandaşımıza 9 Haziran 1964 tarihinde şu tamim 
mektup gönderilmemiştir:

«Mısır Hükümeti, 24 Ağustos 1958 tarihinde çıkardığı 122 sayılı kanunla, 
M ısır'daki vak ıf m allarda hissedar olan vatandaşlarım ızın  24 Ağustos 1959 
gününe kadar b izzat M ısır'a giderek, hayatta olduklarını ısbat sadedinde, Isbatı 
Sıfat Kom isyonlarına m üracaat etmeleri mecburiyetini koymuştu. M üracaat için 
tanınan bir y ıllık  müddetin kısalığı do layısıy la ilg ili vatandaşlarım ızın  bir kısmı 
kanunda şart koşulduğu şekilde M ısır'a gidem emişti. Bu durum karşısında, Hü
kümetimiz müddetin uzatılm ası için Mısır Hükümeti nezdinde ısrarlı teşebbüs
lere1 bulunmuş, neticede Mısır Hükümetince, sadece ihtiyarlık , hastalık v .s . se
beplerle gerekli şekilde m üracaatta bulunam am ış o lanların 2 Mart 1960 ta ri
hine kadar, isterlerse bir vekil vasıtasıy la  ela, bahse konu müracaatı yap m a
larına m üsaade edilm iştir. Ancak bu m üsaadeye da ir 273 sayılı Kanun 26 A ra 
lık 1959 tarih inde neşredildiğinden ilg ililere m üracaat İçin sadece iki ay lık  bir 
müddet kalm ıştı.

Yukardaki hususlar basın vasıtasıy la  ilg ililere duyurulm uş, bunlardan 
Bakanlığ ım ıza m üracaat edenlere m evzüaf metinleri ve gerekli izahatı muhtevi 
notlar da gönderilm işti.

İşte bu durum da, vatandaşlarım ızın  işlerini kolaylaştırm ak ve vekil bu- 
lam ıyanların  haklarının kaybolm asını önlemek m aksad ıy la , m ahaliî mevzuata 
vak ıf Mısırlı bir avukatın son müddet 2 Mart 1960 tarih ine kadar Kahire Baş
konsolosluğumuz nezdinde Hukuk M üşaviri o larak çalışm ası ve vekil nasbe- 
dem iyenlerin vesaik in i onlar cıdına Evkaf Vezareti Isbatı Sıfat Komisyonuna 
zam anında aksettirmesi temin edilm iş ve ücreti, kendisinin Başkonsolosluk M ü
şaviri olması sebebiyle, Hükümetimizce ödenmişti. B ilâhare, Mısır Hükümeti 
1 Mart 1960 tarih ini taşıyan 55 sayılı Kanunu çıkarmış ve bu Kanunda, yukar
da an ılan 122 sayılı Kanuna göre gerekli işlemi yapıp hak sahibi olduğunu 
ısbat edenlerin kendi hisselerini vak ıf mal olmaktan çıkarıp özel mülk haline 
getirmeleri derpiş edilm işti. Keyfiyet tekrar ilgili vatandaşlarım ıza basın va s ı
tasıy la duyurulmuş ve 55 sayılı Kanuna göre yap ılacak  taksim  muamelelerini 
eskiden Başkonsolosluk M üşaviri o larak çalışmış bulunan Mısırlı Avukat Ebu 
Zeyd'e vekâlet vermek ve ücretini kendileri ödemek suretiyle yapabilecekleri 
b ild irilm işti. Ancak, birçok vatandaşım ızın bu kanuna göre gerekli işlemi ya p 
m akta ağ ır davrand ık ları an laşılm aktad ır. Bununla beraber, 4 Şubat 1962 ta 
rihli 44 sayılı diğer bir Mısır Kanunu tekrar vcıkıf m alların taksim i hususunda 
hükümler koymuş vak ıfla rd a  hak sahibi olanların 14 Nisan 1962 gününe ka
dar «taksim  davası»  ikame etmelerini derpiş etmiştir. Bu sıra larda Mısır ile d ip
lomatik münasebetlerim iz kesik bulunduğundan, M ısır’daki m enfaatlerim izi ko
rum akla görevli İsviçre'nin Kahire Büyükelçiliği vatandaşlarım ızın  Mısırlı bir
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cıvukcıt vasıtasıy la taksim davaların ı ikame etmelerini telkin ederek, dosya ba
şına 23 Mısır lirası ödendiği takdirde Avukat Ebu Zeyd'in kendilerine vekâlet 
edebileceğini b ildirm iştir. Anılan Büyükelçilik, Ebu Zeyd’den başka bir kaç 
avukat ismi daha tavsiye ederek bunların da M ısır'da vekil tutacak vatandaş
larım ıza duyurulmasını telkin eylem iştir.

'vatandaşlarım ıza bu son 44 sayılı Kanun hakkında da basın yolile bilgi 
verilm iş ve Ebu Zeyd ile birlikte diğer avukatlar tavsiye edilerek ödemeleri ge
reken ücret de belirtilm iştir.

Kanunun neşri ile m üracaat için tanınan son tarih arasında iki ay gibi 
gayet kısa bir müddet bulunması karşısında ekseriya vesaikin i tam am lam a
dan m üracaat edenler de dahil olmak üzere çok sayıda vatandaşlarım ızın aynı 
anclcı gerek Bakanlığ ım ıza gerek M ısır’da menfaatlerim izi korumakla görevli 
İsviçre'nin Kahire Büyükelçiliğine yaptıkları m üracaatlar ilg ili avukatlara intikal 
ettirilm iştir. Bu vatandaşlarım ızdan 304 kadarının yani büyük bir ekseriyeti
nin Avukat Ebu Zeyd'e vekâlet verdikleri görülmüş ve bu vekâletnam eler adı 
geçen avukata tevdi edilm iştir.

Bu müddetten sonra, vatandaşlarım ızın menfaatini korumak ve bunun 
için de avukata fahiş vekâlet ücreti ödemelerine mani olmak emeliyle hareket 
eden Bakanlığ ım ızla Avukat Ebu Zeyd arasında vekâlet ücreti konusunda İh-, 
ti lâf çıkmıştır. Avukat «dosya başına» tabirinden hissedar başına manasını 
kasdettiğini iddia eylerken, bu tabirin vekâletnam e başına m anasına geldiği, 
bir çok hissedarın birden verdiği müşterek vekâletnameden de aynı ücretin a lın 
ması gerekeceği tarafım ızdan ileri sürülmüştür. Neticede, şu hal şekline va r ıl
m ıştır: Vekâletnam e bir tek hissedara ait ise vekâlet ücreti 20 Mısır lirası, b ir
çok hissedara ait ise ilk hissedar için 20, diğer hissedarlar için 13'er Mısır Lirası 
vekâlet ücreti ödenecektir.

Avukat Ebu Zeyd Bakanlığ ım ıza müteaddit defa m üracaat ederek, ken
disine vekâletnam e vermiş o lanların vak ıf işlerini takip etmiş olduğu halde, bu 
kimselerin vekâlet ücretlerini göndermediklerini bildirerek, M ısır'da carî âdete 
göre, avukatların ücretlerini peşin ald ıkların ı, kendisinin ise türkleri kardeş b il
diğinden ve Hükümetimize güveni olduğundan vatandaşlarım ızın işlerini peşin 
ücret alm adan ve kendi cebinden m asraflar da yapm ak suretiyle görmüş o l
duğunu, yurtdaşlarım ıza karşı gösterdiği bu hüsnü muamelenin suiistimal ed il
meyeceğine inandığını ifade etmekte ve vekâlet ücretlerinin bir an evvel öden
mesine vasıta lık  etmemizi rica eylemektedir. Kaldı ki Avukat hak ettiği vekâlet 
ücretlerinin kendisine derhal gönderilmemesi halinde cırtık müvekkillerinin vak ıf 
işlerini takibi bırakacağını da bildirmektedir.

Avukat, kendisine vekâletnam e vermiş olup vekâlet ücretini henüz öde
meyenlere ait bir de liste göndermiş bulunm aktadır.»
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Listede adresleri bulunan vatandaşlarım ızla listede ismi geçip adresi Ba
kanlığım ızca malûm o lan lara gönderilen m ektuplarda keyfiyet kendilerine yu- 
kardaki şekilde izah edilm iştir.

V ak ıf işlerinin takib i için adıgeçen avukata vekâletnam e vermiş bulun
duklarına göre vekâlet ücretini de göndermeleri gerektiği ilâve edilm iştir. Bu 
ücreti göndermedikleri takdirde, Avukatın kendilerine vekâlet etmekten v a z 
geçmesi do lay ısıy la , hakların ın , usul m uam elelerinin yerine getirilememesinden 
kaybolabileceğine, keza aynı m ektuplarda, nazarı d ikkatleri çekilm iştir.
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YURT DIŞINDAKİ İŞÇİLERİMİZLE İLGİLİ MESELELER

î. İşçi şevkinde anlaşmaların rolü ve bu alanda yapılan çalışmalar:

Son y ılla rda , yüksek İktisadî konjonktür ve sınaî genişleme halinde bulu
nan bazı Batı Avrupa memleketlerinin yabancı işgücü talebi ve mem leketim iz
deki strüktürel işsizlikten doğan işgücü arzının neticesi o larak yurdumuzdan bu 
gibi memleketlere yıldan yıla hissedilir şekilde artan bir işçi akımı başlam ış 
bulunm aktadır. Önemli bir kısmı Federal A lm anya ’da olmak üzere, halen yurt 
dışında çalışan işçilerim izin adedi 75.000 gibi yüksek bir rakam a varmıştır.

1961 yılına kadar hususî teşebbüs vasıtasile , özellikle Federal A lm an
ya 'ya  gönderilmekte olan işçilerim izin bu memlekette bir çok güçlüklerle kar
şılaştık ları, kendilerine tatm inkâr iş im kânları sağ lanm adığ ı, A lm an işçilerile 
her zam an aynı haklara sahip kılınm adıkları, diğer taraftan , faaliyetleri kanu
nen men edilmiş olan özel iş bulma aracılarının tavassutlarının bazen iyi ne
ticeler vermediği görülmüştür.

Bu duruma bir çare olmak üzere ve gittikçe artm ak istidadını gösteren 
işçi akım ını bir düzene sokmak m aksadile, Federal A lm anya Hükümeti .ile bir 
işçi anlaşm ası akdi hususunda müzakerelere geçilmiş ve 30 Ekim 1961 tari
hinde Bonn Büyükelçiliğim iz ile Federal A lm anya Hariciye Nezareti arasında 
teati edilen N o ta la rla , Tü rk-A lm an  İşçi Anlaşm ası, Hükümet,mizin diğer mem
leketlerle im zaladığı bu kabil an laşm aların ilki o larak, 1 Eylül 1961 tarihinden 
itibaren yürürlüğe girm iştir.

Son üç yılda , Federal A lm anya ’dan başka, Avusturya, Belçika, Fransa, 
Hollanda ve İsviçre’nin de memleketimizden işgücü talep ve celbine b aş lam a
ları üzerine, bu memleketlere olan işçi şevkinin düzenlenmesi m aksadile an 
laşm alar akdi için Bakanlığ ım ız ve Çalışm a Bakanlığı müşterek gayretler sar- 
f etmişlerdir.
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Bu çalışm a ve teşebbüslerin neticesi o larak, Avusturya ile V iy a n a ’cla 20 
M ayıs 1963 tarih inde bir İşçi Anlaşm ası parafe edilm iş ve b ilâhare 15 Mayıs 
1964 tarih inde im zalanm ıştır.

Belçika Hükümeti ile Brüksel'de Kasım 1963 ayı içinde yap ılan  m üza
kereler müsbet bir netice verm iş ve işçi anlaşm ası 16 Temmuz 1964 tarihinde 
im zalanm ıştır.

A ra lık  1963 ayında A nkara 'ya  gelen bir Fransız Heyeti ile iki memleket 
arasında bir İşçi Anlaşm ası metninin prensipleri üzerinde görüş birliğine v a 
rılmıştır. Anlaşm anın yakın bir tarihte im zalanm ası beklenmektedir.

N ihayet 16 ilâ 23 Ocak 1964 tarihleri arasında memleketimize gelen 
Hollanda Çalışm a Bakanlığ ı temsilcileri ile Hükümetimiz arasında müzakereler 
yap ıla rak  «Türk İşçilerinin H ollanda’da İstihdam ına» dair bir Anlaşm a hazır
lanmıştır. İki ta ra f Heyet Başkanlarınca parafe edilen Anlaşm anın Ağustos 1964 
ayı içinde im zalanm ası beklenmektedir.

Ayrıca, Federal A lm an ya ’da çalışan işçilerim izin sosyal haklarını tem i
nat altına a lacak olan «Türkiye Cumhuriyeti ile Federal A lm anya Cumhuriyeti 
arasında Sosyal G üvenlik  hakkında Sözleşme» 30 Nisan 1964 tarih inde Bonn'da 
im zalanm ıştır.

Ancak, İsviçre, bu nev'i an laşm aları esas itibarile yaln ız komşu devletlerle 
im zalam ak itiyadında olduğu gerekçesi ile bu yoldaki müteaddit tekliflerim izi 
kabul etmemiştir.

İşçi an laşm aları akdi bir çok yönlerden büyük fayd a la r sağ lam aktad ır. 
İlk  o larak, yurt dışında çalışan vatandaşlarım ıza gittikleri memleketlerde tat
m inkâr iş im kânları temin edilm iş o lm akta, işçilerim iz bu yerlerdeki diğer yerli 
ve yabancı işçilerle aynı haklara sahip kılınm akta ve benzer menfaatleri tem i
nat altına a lınm aktad ır. Aynı zam anda, an laşm alı memleketlerin işgücü talebi 
ile memleketim izin işgücü arzının daha iyi tetabuk etmesi mümkün olmakta 
ve bu memleketlere daha büyük sayıda ve istenen evsafta işçi göndermek im
kân dahiline girmektedir.

II. Konsoloslukları takviye çalışmaları :

Bakanlığ ım ız, adetleri süratle artan yurt dışındaki vatandaşlarım ızla  daha 
yakından meşgul olmayı teminen Kolonya Başkonsolosluğunu tekrar açtığı gibi 
Brüksel’de de bir Konsolosluk Şubesi kurulmasını karar altına alm ıştır. Bir ta 
raftan da , mevcut Konsoloslukların kadrolarının imkân nisbetinde takviyesine 
önem verilm ektedir.
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111. Nafaka ilâmlarının tenfizi :

Yabancı memleketlere işçi akının ortaya çıkardığı meselelerden biri de 
bu işçilerin Türkiye'de kalan ailelerinin durumudur. Çalışm ak için Yurt dışına 
çıkan vatandaşlarım ızın buradaki yakın larına yardım etmemelerinden doğan 
a ilevî ve İçtimaî dertler gidenlerin sayısıy la orantılı o larak çoğalm aktadır. İşçi
lerin Yurtta bıraktıkları eşleri, ana ve babaları, çocukları sık sık muhtelif yo llarla 
Bakanlığ ım ıza başvurarak durumlarına bir çare bulunmasını, kendilerine ya r
dım sağlanm asını istemektedirler. Bunlardan bir çoğunun elinde yetkili mah
kemelerimizden verilm iş nafaka ilâm ları da vardır. Bu şikâyetler üzerine Ba
kanlığım ız, dış tem silciliklerim iz aracı ligiyle ilg ililere Türkiye'deki ailelerine 
yardım da bulunması hüsusunda tavsiye ve telkinlerde bulunmakta ise de ge
rek mevzuatım ızda bu yardımı temine zorlayıcı bir müeyyide bulunmaması ge
rek işçinin bulunduğu memleketle memleketimiz arasında ilâm ların tenfizine 
dair an laşm aların  mevcut olmaması yüzünden bu konuda olumlu bir sonuç 
alınam am aktadır. Bu sebeple, «Yabancı memleketlerde nafaka borçlarının öden
mesine mütedair 15 Haziran 1956 tarih li New - York sözleşmesi»ne ve «Ço
cuklar hakkında nafaka ilâm larının tenfizine mütedair 15 Nisan 1958 tarihli 
Lahey Sözleşmesi»ne katılm am ız kararlaştırılm ıştır. Bu hususta hazırlanan ka
nun tasarısı yakında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacaktır.
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H A R İ C İ Y E  M E S L E Ğ İ

Yilmaz İKİZER
S. P. G . Başkan Yardım cılarından

1  * «D iplom asi» kelimesi eski değild ir. N ihayet X V II. asrın sonlarına
kadar uzanır. D iplom atlara gelince; bu isim altında ancak X V III. asrın o rta la
rında gözükmüşlerdir. Bu itibarla öteden beri bazı kimseler Devletler Huku
kunun ancak yeni çağların başında bazı yazar ve nazariyatçılarla  doğduğunu 
iddia ederler. Halbuki, daha evvel bu a landa hukukî esaslar bulunmadığı doğ
ru değild ir. Devletler arasındaki münasebetler, gerek barışta gerek harp za 
manı, da im a, medenî m illetlerin hepsi tarafından kabul edilm iş olan bazı ku
ra llara  tabi tutulagelm iştir. Binaenaleyh, yeni çağların yazar ve nazariyatçıla- 
rının yaptık ları, bu esasları kodifiye etmek, başka bir deyim le, bir örf ve âdet 
hukukunu yazılı hukuk haline getirmek olmuştur. Bu sebepledir ki, tabir yeni 
o lm akla beraber müessesenin çok eski olduğu söylenebilir. Z ira , insanlar mev
cut olalı ve cemiyet halinde gruplaşalı beri, bu cemiyetler, ara larında temasa 
geçtikçe, münasebetlerin kurulmasını ve m enfaatlerin korunmasını sağlıyan 
bir san'atın ortaya çıkması lâzım gelm iştir. Bununla beraber, em saller çok önemli 
rol oynadığı cihetle bu a landa m uhafazakârlık  daim a hâkim olmuş, yenilikler, 
nâdir o larak ve yavaş bir gelişme sonucu gerçekleşebilm iştir. N itekim , dip lo
m asinin esas unsurunu teşkil eden yabancı memleketler nezdinde daim î tem
silc ilik lerin  kurulması hayli yenidir. Meselâ Fransa'da bu usul XV I. asrın baş
larında yerleşmeğe başlam ıştır.

2 ___ M am afih , bir milletin diğerlerine karşı hareket tarzı, mübadeleler
organize etme sanatı, önceden tesbit edilen bir gcıye ile komşuların kuvvet ve
ya zaafın ı istism ar etme şeklinde an laşılan  diplom asi yine de çok evvel ortaya 
çıkmıştır. Büyük hüküm darlar ve devlet adam ları daha ilk çağdan itibaren yük-
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sek politika örnekleri verm işlerdir. Hattâ, d iplom asinin, ikna suretile uygulan
dığı ve harpten ziyade barış yolu ile fayda sağladığı noktasından hareket ed il
diğinde bile, hoşa gitme, uzlaştırm a, sindirme, kısaca, zor kullanm adan bir 
sonuç alm a san'atının ince örneklerini bulmak için Devletler Hukukunun modern 
telâkkilerine kadar gelmeğe hiç lüzum yoktur. Z ira , san ’at, zirveye ulaşm ak 
için teknik alandaki gelişmeleri beklememekte ve ilkel şeyler, kendi safiyetleri 
içinde, güzel olmaktadır.

Tahmin olunacağı veçhile ilk önceleri ihtisaslaşm ış organlar mevcut de
ğild ir. Teşkilâtlanm a ve ihtisaslaşm a yolunda bazı gayretler sarfettikleri görü
len Roma, Atina ve hattâ Bizans’ta d iplom asi, müessese o larak, geçici m ahi
yettedir. Tem silcilikler, adetleri çok ve kendileri gayet lüks ve şaşaalı o lsalar 
bile, büyük m illetlerarası kanun olan tecerrüt kuralının istisnaları olarak ka l
mışlardır.

3 Orta çağ, faal m illetlerarası münasebetlerin cereyan ettiği bir de
vir olmasına ve bu devirde seyyah, tüccar ve keşişlerle haçlı ordularının dün
yanın her tarafında dolaşmış olmasına rağmen devre hâkim olan derebeylik 
zihniyeti devletler arasında normal ve daim î münasebetlerin kurulm asını, ge
ciktirmiştir.

4 Rönesans, diğer a lan larda olduğu gibi inceleme konumuzu teşkil 
eden alanda da bir yenilik devri o larak karşım ıza çıkm aktadır. Bu devir, bir 
hareket noktasının, bir büyük başlangıcın ifadesidir. O zam ana kadar hemen 
hemen tamamen komşuluk münasebetlerine inhisar eden ha lk lar ve devletler 
arasındaki münasebetler birden bire yeryüzünün her tarafına yayılıverm iştir. 
Denizlerin fethine girişen Avrupalıla r dünyanın hiç tanınm ayan veya pek az ta 
nınan kısım larıyla temasa geçmişlerdir. Büyük m illî toplulukların ortaya çık
masından sonra daim î münasebetler kurma ihtiyacı kendisini daha kuvvetle 
hissettirmiştir. Zira yeni kuvvetli devletler birbirlerine m uhalif olm akla bera
ber ortak menfaatleri de yok değild ir. Ticarî münasebetlerin gelişmesi ve b ili
nen dünyanın genişlemesine muvazi o larak İktisadî a landa karşılıklı şekilde 
birbirine tebaiyet kuvvetlenmekte ve Avrupa camiası fikri taslak halinde belir
mekte idi.

5 İta lya , diplom atik müesseselerin beşiği olarak karşım ıza çıkm ak
tadır. Dcıhd X II. asırda Venedik'te diplom atik müesseseler uruimuş ve zam an
la her yerde kabul edilecek olan kurallar konmuştur.

Bilâhare Büyükelçi gönderilmesi usulü yayılm aya başlam ıştır. Bununla 
beraber, temsilciler, sınırlı yetkilerle, meselâ, evlenme, matem veya taç giyme 
vesilelerile veya bir an laşm a m üzakeresi, bir ihtilâfın halli gibi muayyen işler 
için gönderilmekte ve ev sahibi devlet tarafından güzel şekilde ağ ırlanarak 
işlerini bitirdikten sonra hediyeler de a larak  avdet etmektedirler. Bununla be
raber bir taraftan da itim atsızlık devam eylemektedir. Büyükelçiler daha uzun
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zam an birer casus o larak görülmüşler, d ip lom atlar «memleketinin işini yürüt
mek için ya lan  söyleyen dürüst insanlar» o larak vasıfland ırılm ışlard ır.

V estefa lya Andlaşm alarından sonra barışçı münasebetlerin gelişmesinin 
halli gereken meseleleri arttırması üzerine yabancı başkentlerde daim î tem sil
cilik ler bulundurma usulü XV II nci asırda yayılm ağa başlam ıştır. Kardinal 
Richelieu'nün, «devletler, ihtiyatla idare edild iği takdirde devamlı m üzakere
lerden o kadar büyük fa yd a la r sağ larla r ki, tecrübe ile bilinmedikçe buna ina
nılm az.» dediği devirlerden itibaren de siyasî tem silcilikler bugünkü statülerini 
kazanm ağa başlam ışlard ır. Bu itibarla , modern dip lom asinin , K ard in a l’ in «Tes
tament Politique» adlı esenle doğduğunu iddia etmek hatalı o lm ayacaktır.

6 "   O zam andan bu yana , özellikle geçen asırda , dünya garip bir ge
lişme göstermiştir. Bilindiği g ib i, 1914'e kadar Avrupa, M illetlerarası politika 
oyununu tek başına oynamıştı ve 1900 yılında bile Avrupa 'da sadece 3 cum
huriyet - Fransa, İsviçre ve San Marino - mevcut bulunduğu cihetle, bu, daha 
ziyade, bir saray politikası olmuştu. Hüküm darlar arasındaki şahsî m ünasebet
ler m illetlerarası münasebetleri büyük ölçüde etkiliyordu. Dış münasebetlerle 
meşgul olan idareci çevreler pek mahdut ve bu çalışm alarda g iz lilik  esas idi. 
M üzakereler siyasî tem silciliklerin aracılığ ı ile yap ılırd ı. Halin icaplarına göre, 
müzakereleri en iyi şekilde idare edebilm elerini teminen Büyükelçilere ancak 
genel ta lim at veriliyordu. Bir Başbakan veya Dışişleri Bakanının müzakere için 
yurt dışına gitmesi nadirdi. Böyle seyahatler ancak istisnaî politik gayelerle y a 
pılırdı.

Böylece, gizli müzakerelerle, izzetinefislerin ve an laşm azlık  konusu teşkil 
eden menfaatlerin korunması, herhangi bir o lay sebebiyle galeyana gelen ka
mu oylarının karşılıklı tav iz yo luyla bulunacak bir hal şekline hazırlanm ası 
mümkün oluyordu.

7 . . Kurulmuş olan denge Birinci Dünya Savaşıy la  bozuldu. Avrupa'nın 
belli başlı ırıutlakiyet rejimleri yerlerini Cumhuriyetlere b ıraktılar. Bir taraftan 
da, an laşm azlığ ın  genişlem esi, istikrara kavuşmuş kıta lara yeni ve ekseriya 
alışılm am ış fik irler sokuyordu. Harbin sebep olduğu izd ırapların daha dikkatli 
hale getirdiği halk kitleleri tedbirsiz bir dış politikanın ne acıklı sonuçlar doğu
rabileceğini an laşm ışlard ı. Parlâmento rejim inin yayılm ası, m illiyet prensibinin 
gürültülü şekilde uygulanm ası m illetlerarası münasebetlerin alenen tartışılm a
sına yol açtı. M illetler Cem iyeti, dünyaya, m illetlerarası meselelerin tartışıldığı 
bir kürsü hazırlad ı.

Ancak, m illî idd iaların  alenen ortaycı atılm ası m illetlerarası meselelerin 
halline yardım cı olm adı. M aharetle, faka t gayet m übalâğalı şekilde işlenen 
birbirine zıt görüşler başında polemikler yap ılm asına imkân verdiği g ib i, gizli 
an laşm aların  veya aile  ittifakların ın zam ana kadar düzelttiği yahut da m as
kelediği, tabii kaynakların ın  ve insan gücünün yeryüzünde gayrı muntazam
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şekilde dağılışı keyfiyeti cini a larak  ortaya çıktı. Böylece, müzakerecilerin, hem 
meşru menfaatleri ve izzetinefisleri hem de gazaba gelen kamu oylarını tat
min edecek hal şekilleri keşfederek alenen tartışılm aya başlanan vahim an 
laşm azlık lara barışçı ve âdil hal çaresi bulma görevi güçleşti. Esasen, 1919 ilâ 
1939 arasındaki devrede hakikî bir huzur da gerçekleşemedi.

Aynı zam anda, sanki kötü bir şeyin kendi panzehirini doğururcasına, 
Hükümetler, m illetlerarası teşekküllere, meslekten diplomatların teferruatıyla 
ilgilenmedikleri İdarî, kültürel, hukukî veya sosyal mahiyette işler verme âde
tini edinmeğe başlad ılar. Böylece, ekseriya eskiden olduğundan dahcı koyu 
milliyetçi kesilen Devletlerin yanında bir sürü teşekkül ortaya çıktı.

8 İkinci Dünya Savaşına yol açan o lay lar büyük devletlerin ve özel
likle, M illetler Cemiyetine katılm ak istememiş olan Am erika Birleşik Devletleri
nin gözlerini açtı. Büyük devletler, an laşm azlık  sona erer ermez hemen barışı 
m illetlerarası işbirliği ile takviye etmeğe çalıştılar.

Birleşmiş M illetler teşkilâtı, M illetler Cemiyeti g ibi, bütün hükümetlere 
ve her türlü görüşe geniş ölçüde açık bir kürsü sağlam ıştır. Fakat, m üzakere
lerin derhal yayınlanm ası sebebile, en reddi kabil o lan lar dah il, bütün kanaat 
ve deliller dünyanın her tarafına yayılm aktad ır. Pekçok devletin mümessili bu 
kürsüyü bir çalışm a vasıtası o larak değil kendi siyasî propagandaları için kul
lanm ayı itiyat edinm işlerdir. Bundan bcışka bazı devletler, mutedil lisan kul
lanmayı âm ir diplom atik ananeyi, görüşlerini herkesin önünde açıklarken, unut
m aktadırlar. Halbuki, hükümetler gerçeğin kuvvetini ve itidalin kıymetini an 
lam adıkça, her devletin milletler cam iasına karşı vazife  şuuru rekabet ruhuna 
galebe çalm adıkça; haklarda eşitlik görev ve sorum luluklarda eşitlikle tamam- 
lanm akdıkça siyasî kürsünün bazı kimseler tarafından kullanılışı hemen ekse
riya gerginliği arttırma ve an laşm azlık ları kuvvetlendirme sonucunu verecektir. 
Bu itibarla , N evv-York ’ta yapıcı çalışm alar, kulis konuşm alarında, sessizce y a 
pılan iş toplantılarında ve açık müzakerelerin bcızan büsbütün hararetlendirdiği 
an laşm azlık lara müzakerecilerin sükûnet içinde bir hal çaresi arayabilecekleri 
özel görüşmelerde olabilm ektedir.

9 ... Hariciye mesleği, zam anım ızda, müzakere, haber almcı, temsil ve 
himaye sanatı şeklinde tarif edilmektedir. Anccık, bazı kimseler, hariciyeciliğin 
bir meslek olmadığı iddiasını savunurlar.

Bu kimseler, m illetlerarası hayatın herkesin gözü önünde cereyan eden 
kısmını gözönünde tutarak meslekten diplom atların rolünün artık sona erdiği 
sonucuna varm aya m ütem ayildirler. Bu idd iaya göre, Hâriciyenin müzakere 
görevini, asrım ızda, Dışişleri Bakanları, hattâ sırasında Başbakanlar konferans
larda yapm aktadırlar. Z ira , ulaştırma araçlarındaki sürat dolayısile , bugün, 
Hükümet Başkanlar! ve Dışişleri Bakanları büyük önemi haiz müzakerelere, 
dünyanın öbür ucunda cici o lsa, şahsen katılm akta tereddüt etmemektedirler.
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Ayrıca, yine bu görüşe nazaran , ileri haberleşme im kânları sebebile mü
zakere artık bir sanat olmaktan çıkmıştır. Merkezden süratle talim at gönderi
lerek meslekten yetişm iş elem anlara ihtiyaç duyulm adan müzakereler pekâlâ 
yürütülebilir.

Bundan başka , yine haberleşme vasıta larında kaydedilen büyük ilerleme 
dolayısile bugün herhangi bir haber, dış tem silcilikler kanalıy la elde edilm e
sinden çok daha önce a janslar vasıtasıy la  alınabilm ektedir. Binaenaleyh haber 
cılma görevi de kıymet ve önemini kaybetmiştir. Ve bütün bu sebeplerle H ari
ciyecilik bir meslek olmaktan çıkmıştır.

10 __ Ancak, birçok Devletler Hukuku yazarı bu görüşün doğru o lm a
dığına inanm aktadır. Şöyle ki :

  Evvelâ, m illetlerarası konferanslar sadece birkaç büyük başkenti ilg i
lendirir. S iyasî tem silciliklerin bulundukları yerlerin çoğunda bu çeşit top lan
tılar yap ılm az. Diğer taraftan , konferanslarda en yüksek seviyede yap ılan top
larınla! ancak birkaç gün sahnede ön plânı işgâl eder. Fakat, bu süre zarfında 
tab iatile  ikinci p lâna geçen tem silcilik şeflerinin toplantının hazırlanm asında 
oynadıkları rolün daha az önemli olduğunu iddia etmek zordur. Kaldı ki, kon
feransı hazırlayan , konuya hâkim ve m ahallinde çeşitli tem aslara sahip insan
lar o larak onları m üzakerelerde, kulis faaliyetlerinde Bakana yardım ları büyük 
olur. Ayrıca, tem silcilikler, ekseriya, varılan  prensip an laşm aların ın  uygulan
masına nezaretle görevlendirilirler. Ve nihayet, konferansların oluşu tem silci
liklerin mutad işlerinde bir değişiklik  yapm az, ilâve iş yükler, sorumluluğu aza lt
maz.

 M üzakerelerin, gerektiğinde, merkezden talim at vermek suretile mes
lekten insanlara ihtiyaç duyulm adan yürütülebileceği iddiası da hatalı görün
mektedir. Z ira m üzakereyi, basit bir ticarî görüşme İçin kcırşı karşıya oturmuş 
iki heyet şeklinde an lam aya imkân yoktur. Devrim izde cısıl müzakere m illetler
arası teşekküllerde veya m illetlerarası tem aslarda hazırlıksız o larak cereyan 
edon, ve o anda karşılaşılan duruma uygun şekilde konuşmayı, yerinde ve âni 
m üdahaleleri iccıbettiren bir m ahiyet alm ıştır. Bu vazifeyi ifa etmenin zanne
dild iği kadar kolay o lm ıyacağı, b ilâkis bunun ancak uzun senelerle edinilecek 
bir tecrübe ve kazan ılacak bilgi hamulesi ile mümkün olabileceği bir hakikattir. 
M üzakerenin kendisine has bir d ili, bir usulü ve bir tekniği vard ır. Günlük ha
yatım ızda dahi aynı sözün iki değişik şekilde ifade edilmesi halinde değişik 
neticeler doğurduğuna sayısız kereler şahit olduğumuza göre, -çok büyük ve 
farklı m enfaatlerin çarpıştığı m illetlerarası tem aslarda sarfedilecek bir kelim e
nin ne derece tartılm ası gerekeceği izahtan vârestedir.

Haberlerin a janslar vasıtasıy la  dahcı önce merkeze intikal ettiği hu
susuna gelince,- her ne - kadar bugün, nazarî o larak, gizli d iplom asiden va z 
geçilm iş ise de, d iplom atik âlemdeki bütün haberlerin sadece a janslardan  du
yu lan lardan  ibaret olduğunu düşünmek herhalde hakikate uym ayacaktır.
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Ayrıca, insana hiç önemi yokmuş gibi gelen bir münferit hadisenin dün
ya milletlerini sonucu kestirilemiyecek felâketlere sürükleyebileceği, istikrar ve 
emniyetten uzak ve sarfedilen büyük gayretlere rağmen 19 yıldan beri gerçek- 
leştirilemiyen hakikî barışın avdetinden zam an zam an ümidin bile kesildiği 
bu devrede en basit görülen hadiselerin dahi büyük bir titizlikle takibi kaçı
nılmaz bir zaruret halini alm ıştır. Hattâ, bu bakım dan, diplom asî mesleğinin 
haber alm a fonksiyonunun bugün belki tarihin hiçbir devresinde erişemediği 
derecede şumullü bir tatbikat kazandığı bile söylenmektedir.

Kaldı ki, bir olayın ajanslardan duyulması başka, o memleketteki reaksi
yonları ve muhtemel gelişmeleri hakkında temsilciliğin görüş ve kanaatile be
raber öğrenilmesi ve bu bilgilerin ışığında değerlendirilerek gerekli tedbirlerin 
alınm ası çok daha başkadır.

1 1 ___  Her zam an, her yerde ve her fırsatta anavatanın mevcudiyetinin,
şeref ve itibarının hissettiriîmesi m anasına aldığım ız temsil görevi, - turistik te
m aslar dahil - memleketler arasında siyasî, iktisadı ve sosyal yakınlaşm anın 
gerçekleşebilmesi için hükümetler arasında olduğu kadar halk toplulukları a ra 
sında da yakın laşm a ve karşılıklı güvenliğin sağlanm asının lüzumlu olduğu 
asrım ızda daha büyük bir önem kazanmıştır.

Diğer tara ftan , herkesçe arzulanan devamlı barışın kurulması ve dünya
nın yeni felâketlere sürüklenmemesi yolunda, nüfusu, askerî ve İktisadî gücü 
ne olursa olsun her memlekete rol düştüğü de bir vakıad ır.

Mesafe mefhumunun önemini kaybettiği çağım ızda gittikçe daha çok 
sayıda vatandaşım ız ya tahsil yapm ak veya çalışm ak üzere yahut dcı tedavi 
ve gezme maksatlcırile dış memleketlere seyahat etmekte olduklarına nazaran 
bu memleketlerde kıscı - uzun süreler kalan vatandaşlarım ızın  him ayesi ve on
larla ilgili çeşitli resmî hizmetlerin gerektiği gibi ifası zarureti gün geçtikçe h i
maye görevinin de önemini arttırm akta ve tahsili bakım ından olduğu kadar 
meslekî formasyonu itibari le de işleri görebilecek elem anlara duyulan ihtiyacı 
kuvvetlendirmektedir.

Ve nihayet, zam anım ızda, hiçbir devletin iç politikasının dış hadiselerin 
tesirinden cızcıde o larak yürütemediği, buna ilâveten bir memleket hakikî hu
zurun yerleşmesi için gerekli refahın sağlanm asını teminen dost ve müttefik 
memleketlerle İktisadî yardım laşm a ve İşbirliğinin bir zaruret halinde ortaya 
çıktığı gözönijnde tutulursa dış politikanın bir ülkenin selâmeti için arzettiği 
önemin ve binnetice, bu politikanın, muayyen vasıfları iktisap edecek şekilde 
hazırlanmış ve yetiştirilm iş elem anlar tarafından yürütülmesindeki fayda ların  
daha belirli şekilde ortaya çıkacağı kanaatindeyiz.

İstifade edilen eserler :
1. Histoire des Relations Internationales, Gaston Zelier «Hachette»
2. Manuel Pratique de Protocole, Jean Serres
3. La Diplomatie Française, Carlo Laroche
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DIŞİŞLERİ TEŞKİLÂTI, KADROSU, VAZİFESİ, İHTİYAÇLARI, 

BÜTÇE VE YATIRIM FAALİYETLERİ

TEŞKİLÂT :

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dış politikasını tatbikle görevli Dışişleri 
Bakanlığ ı bir kısmı yurt içinde ve diğer bir kısmı yurt dışında olm ak üzere o l
dukça geniş bir teşkilâta sahiptir. Bütün bu teşkilâtın sevk ve idaresi Dışişleri 
Bakanının uhdesine tevdi edilm iş bulunm aktadır. Genel Sekreter Bakandan 
sonra Bakanlığ ın en yüksek mevkiini işgal eder. Kendisinin S iyasî, İdarî İkti
sadî işlerle NATO işlerine bakan birer yardımcısı mevcuttur.

Bakanlığ ın merkez teşkilâtı 15 Genel Müdürlüğe ve 2 Büroya a y r ılır :

1   Protokol Dairesi :

Kordiplom atik'in m alî meseleleri, gümrük işleri, takrirler, merasim ler, d ip
lomatik m uafiyetler ve im tiyazlar, tasdikler gibi işlerle meşgul olur.

2 Enformasyon Dairesi :

Bakanlığ ın sözcülüğünü yapar, yabancı ve yerli basın, radyo lar, m illet
lerarası basın organizasyonu, Bakanlık  haberleşme ve ulaştırma işleri, yabancı 
basınla muhabere, yabancı basın mümessillerinin ziyaretleri, Türk diplom atik 
tem silcilerinin raporları, Türk d iplom atik m isyonları istihbarat bültenleri gibi 
işleri yürütür.
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3 — Siyaset Plânlama Dairesi :

Türkiye dış politikasının ana hedeflerini ve prensiplerini tesbit maksa- 
diyle incelemeler yaparak  bu hususta m ütalâa hazırlam ak, ana hedeflerin uy
gulam a plânları hakkında tekliflerde bulunmak, Türkiye’nin câri dış politikasını 
takip ile, bunun ana hedeflere ve prensiplere uygunluk derecesini ve koordi
nasyonunu incelemek ve tesbit etmek, dış politikaya tesir edebilecek dünya 
olay ve cereyanlarını takip ederek bunlar hakkında araştırm alar yapm ak ve bu 
olay ve cereyanların Türkiye dış politikası üzerindeki çeşitli etkilerini inceliyerek 
m ütalâa tesbit etmek, görevleri ile ilg ili mahiyetteki toplantıları takip ve bun
lara katılm ak işlerini yürütür.

4 i  I. Daire :

Avrupa ve Am erika kıtaları Devletleri - (Arjantin, Bolivya, Brezilya, K a
nada, Şili, Kolombiya, Kübcı, Kostcı - Rika, A. B. D., Ekvator, Haiti, Honduras, 
Guatem ala, M eksika, N ikaragua, Panam a, Paraguay, Peru, Dominik, Salvador, 
Uruguay, Venezüella, Avusturya, Belçika, Danim arka, İspanya, Fransa, Fin- 
lând iya , İta lya , irlânda, İzlânda, Lüksemburg, Norveç, Hollanda, Portekiz, Fe
deral A lm anya, İsveç, İsviçre, Vatikan , Bulgaristan, A rnavutluk, M acaristan, 
Polonya, Romanya, Çekoslovakya, S. S. C. B., Yunanistan , Yugoslavya , Balkan 
Paktı) - ile olan siyasî münasebetlere bakar.

5   II. Daire :

Güney - A sya , Uzak - Doğu, Orta - Doğu, A frika Devletleri, SEATO ve 
CENTO ile olan siyasî münasebetleri yürütür.

6   III. Daire :

Birleşmiş M illetler Teşkilâtı, Sosyal Meseleler, M illetlerarası Adalet Divanı, 
Daim î Hakem Divanı, M illetlerarası Hukuk Komisyonu, Birleşmiş M illetler M ül
teci Fonu, Birleşmiş M illetler Mülteci Fonu, Birleşmiş M illetler Mülteciler Y ü k
sek Kom iserliği, Muhtelif mülteci meseleleri, Kore'yi Birleştirme ve Kalkındırm a 
Komisyonu, UNESCO, Uyuşturucu M addeler Komisyonu, M illetlerarası Çalışma 
Bürosu, NATO'nun hariçte yaptığı -ekonom ik o lm ayan- m illetlerarası konfe
rans ve kongreler, m illetlerarası muhtelif teşekküller - z ira î, kültürel, sıhhî, sos
ya l, veteriner-, iktisadı mülkiyetler ve telif hakları, Dünya Posta Birliğ i, Dünya 
Sağlık Teşkilâtı, muhtelif sağlık konuları, Birleşmiş M illetler Çocuk Fonu (U N İCEF- 
FİSE), M illetlerarası Haberleşme Teşkilâtı, Dünya Meteoroloji Teşkilâtı, Montreux 
Anlaşm ası ve tatbikatı, Yabancı gemilerin Türk karasularında seyri, Devletler
arası Denizcilik işletmesi Danışma Teşkilâtı, Muhtelif denizcilik işleri, Deniz Hu
kuku Konferansı, M illetlerarası Yük Hatları Anlaşm ası, K ızılay - Kızılhaç, fe lâ 
ketzedelere yardım , M illetlerarası Yardım  Birliğ i, M illetlerarası Sivil Korunma
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Teşkilâtı, M illetlerarası Haıp Felâketzedeleri An laşm ası, M illetlerarası Sivil H a
vacılık Teşkilâtı, Avrupa Sivil Havacılık  Konferansı, uçuş m üsaadesi talepleri, 
Karşılıklı Sivil Havacılık  An laşm aları, Sivil havacılık la  ilg ili muhtelif meseleler, 
yasak  bölgeler, yabancıların yasak  bölgelerde seyahati işlerini yürütür.

7 _  IV. Daire :

Avrupa'nın bütünlüğü hareketleri -s iy a s î görünüşü-, Avrupa Konseyi, 
kültürel bağ lar, dostluk grupları, organizasyonlar, parlâm entolararası bağ lar, 
kültürel konferanslar, ticarî karekter taşım ıyan sergiler, sportif tem aslar, muh
telif meselelere bakar. ü

8    V. Daire :

Hariçteki Türkler, em lâk, hariçteki Türk askerî m ezarlıkları ve e fkaf, h a
riçteki Türk topluluklarının kültürel hayatı, Türk okulları, Eğitim Dernekleri, d a i
renin çalışm ası ile ilg ili etüdlerle meşgul olur.

9    NATO Dairesi :

NATO Konseyi; NATO Kuvvetleri Statüsü; Hukukî meseleler,- Müşterek 
Savunm a ile ilg ili karşılıklı an laşm alar; NATO m uhaberatı; NATO müşterek en- 
frastrüktür çalışm aları; NATO askerî meseleleri; NATO Lojistik’ i; NATO sivil 
savunm a meseleleri; koordine istihsal; iIm î, teknik ve nükleer meseleler; NATO 
nun ve İcap ederse diğer dairelerin evrakını film e a lm ak işlerine bakar.

10 ___ S. İktisat Dairesi :

Beş y ıllık  plânın tatbikatı; dış ticaret rejim i; Avrupa Ekonomik Cam iası 
m eseleleriyle ve A sya , A vrupa , Am erika, A frika , Orta - Doğu ve iki taraflı an
laşm alı memleketlerle olan İktisadî ve ticarî işlerle meşgul olur.

11    II. İktisat Dairesi :

Birleşmiş Milletler,- NATO, CENTO ve M illetlerarası İktisadî müessese ve 
teşekküllerle ilg ili ekonomik meseleler, teknik yardım , sergi, fuar ve turizm ko
nuları ile meşgul olur.

12 ___ Konsolosluk ve Muhtelit Hukuk Dairesi:
Konsolosluk ve ikam et an laşm aları, Yabancıların  Türkiye ’de ikamet ve 

seyahatleri, Tâbiiyetsizler, M illiyeti gayrim untazam  şahıslar, V ize an laşm aları,
Deniz nakliyatı, Konsolosluk tarifelerin in tatb iki, Hariçteki Türk Konsolos ve 
Konsoloslukları, Türkiye'deki Yabancı Konsolos ve Konsolosluklar, Göçmenler, 
M ülteciler, M illiyet, Hariçteki Türk talebeleri, Askerî hizmet, Sınırdışı kimseler,
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Sicilli nüfus, iaclei mücrimin, Adli vak 'a la rd a  resmî tebligat ve mahkemeye 
celb, Mahkeme Niyabet Komisyonu, Resmî tasdik, Veraset işleri, Hazine borç
ları, Hazine tebligatı, Hukukî yardım an laşm aları, bilûmum vize muameleleri 
işlerini yürütür.

13 ___ Personel Dairesi :
Bakanlık memurlarının tayin leri, terfileri, derece ve ünvan kıdemleri, s i

cilleri ve emeklilikleri gibi özlük işlemleri; Bakanlık teşkilâtının müessiriyetinin 
arttırılması ve ihtiyaca göre idarî bakım dan plânlanm asi; Bakanlık teşkilâtı yo l
luk listelerinin hazırlanm ası ve yayınlanm ası konulariyle uğraşır.

14 İdarî İşler Dairesi :
Bakanlık  bütçesinin hazırlanm ası ve uygulanm ası; tekmil bina işleri ve 

satmalıma muamelâtı; bütçedeki fasılla rına göre iç ve dış sarfiyat ve bunların 
m ahsupları; Levazım, müteferrik m übayaa, ağ ırlam a vesa ir işler; Yatırım ların 
p lânlam ası, tatbikatı ve onarımi; Ayn iyat işleri ile ilg ili bil'Omum ihtiyaç ve 
muameleler,- Bakanlık binasının günlük işleri ve emniyeti görevlerini yapar.

15 ___ Arşiv ve Ulaştırma İşleri Dairesi:
Bakanlığ ın bütün yazışm aların ın kabul, kayıt, dağıtm a ve şevki; Dosya

ların ve belgelerin tasnif ve saklanm ası, m ikrofilm ; kapalı yazışm alar; Özel ha
berleşme araçlarının kurulma ve işletilmesi; Diplomatik Kuriyeler ile ilgili işle
ri görür.

Kıbrıs Bürosu :

Kıbrısla ilgili siyasî, ekonomik ve kültürel meselelerle meşgul olur.

Avrupa Entegrasyonu Bürosu :

Avrupa Entegrasyon meselelerile uğraşır.

Baş Hukuk Müşavirliği :

Bakanlığ ın verdiği hukukî işlerle m illetlerarası andlaşm a, sözleşme ve 
her türlü an laşm alar, kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında m ütalâa 
beyan, Bakanlığın tara f olduğu idarî dâva ları Bakanlık adır.a takip ve Bakan
lık Kütüphanesi ile ilg ili işleri tedvir etmek ile görevlid ir.

Bcıkanlıklararası Dış Münasebetler Komisyonu Daimî Sekreterliği :

Dış İktisadî münasebetler konusunda takip edilecek politikayı tesbitle 
görevli Dışişleri, M aliye, Ticaret Bakanlıkları ile, Devlet P lânlam a Teşkilâtı ve 
Merkez Bankasının teşkil ettikleri komitenin çalışmasını tanzim etmekle meşgul 
olur.



Savunma Sekreterliği :

Topyekûn savunm a ve m illî seferberlik vazife lerin in  mevcut plân ve pren
siplere uygun o larak Bakanlık  bünyesinde tatbik ve kontrolünü sağ lam akla 
görevlid ir.

Dış Teşkilâtım ızda halen 52 Büyükelçilik, 5 Elçilik , 3 Delegasyon ve Tem
silc ilik , 27 Başkonsolosluk, 2 Konsolosluk, 48 Fahrî Konsolosluk mevcuttur.

Bunların hangi memleketlerde bulunduğu veya hangi Beynelmilel teşek
küller nezdinde görevli oldukları aşağ ıda z ik red ilm iştir:

Büyükelçilikler:

A d is-Ababa , A kra , Am m an, A tina, Bağdat, Bangkok, Belgrad, Bern, Be- 
rut, Brezilya, Bonn, Brüksel, Buenos-Aires, Bükreş, C akarta , Cezayir, Dakar, 
Hartum, Helsinki, Kâb il, Kahire, Karaçi, Karakas, Kopenhag, Lâhey, Lagos, 
Libya, Lefkoşe, Lizbon, Londra, M adrid , Meksiko, M oskova, Oslo, O ttowa, Pa
ris, Prag, Rabat, Roma, Santiago dö Sili, Seul, Stokholm, Şam , Tahran , Taipeh, 
Tokyo, Tunus, V arşova , Vaşington, V atikan , V iyan a , Yeni-Delhi.

Elçilikler :

Cidde, Budapeşte, Sofya, Tel-Aviv , Tiran.

Delegasyon ve Temsilcilikler:

Birleşmiş M illetler Teşkilâtı Nezdinde Türkiye Daim î Tem silciliği (New-York), 
Kuzey Atlantik Andlaşm ası Konseyi Nezdinde Türkiye Daimî Delegeliği (Paris), 
Avrupa Ekonomik Topluluğu Nezdinde Türkiye Daim î Delegeliği (Brüksel).

Başkonsolosluklar:

Anvers, Atina-Pire, Barselona, Batum, Berlin, Cenevre, Filibe, Frankfurt, 
Gümülcine, Halep, Ham burg, Kolonya, Köstence, Kudüs, Londra, M arsilya , M i
lano, Münih, Napoli, New-York, Paris, Rodos, Selanik, Strazburg, Şikago, Riza- 
iye, Tebriz.

Konsolosluklar :

Burgaz, Üsküp,

K A D R O :

Bu teşkilâtın işlerini yürütmekle görevli personel 3 kategoriye ay rılm ak
tadır.

1. Meslek memurları
2. idare ve ihtisas memurları,
3. H izm etliler
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İ .  Meslek memurları:

Bu memurlar Dışişleri mesleğinin esas unsurunu teşkil eden memurlar 
gurubudur. Bunlar 30 yaşından genç yüksek tahsil mezunu kadın, erkek va tan
daşlar arasından yabancı dil ve siyasî tarih , hukuk ve iktisat konularında y a 
pılan sınav neticesinde Bakanlığa alın ırlar. İdare ve ihtisas memurlarının ak 
sine o larak bu memurlar Bakanlığ ın en yüksek mevki ve derecelerine kadar 
yükselmek im kânına sahiptirler. Elçiler ve Büyükelçiler bu memurlar arasından 
yetişir. Bununla beraber, Bakanlık dışından ehliyetli görülen kimselerin doğru
dan doğruya Elçi veya Büyükelçi o larak tâyinleri caizdir.

Meslek memurlarının derece ve ünvanları aşağıda gösterilm iştir:

Derece :

1. Büyükelçi
2. I. S. Orta Elçi
3. Orta Elçi
4. M aslahatgüzar
5. Büyükelçilik Müsteşarı, Birinci sınıf Başkonsolos
6. Orta Elçilik Müsteşarı, Başkonsolos
7. Büyükelçilik Başkâtib i, Birinci sınıf Konsolos
8. OrtaelçiIik Başkâtib i, Konsolos
9. Elçilik İkinci Kâtibi, M uavin Konsolos

10. Elçilik Üçüncü Kâtib i, Kançılar
11. Ataşe

Halen Bakanlıkta 140 ı Merkezde, 258 i yurt dışında olm ak üzere 398 
Meslek memuru vardır.

2. İdare ve ihtisas memurları :

İdare memurları, 30 yaşından genç lise mezunu kadın, erkek vatandaşlar 
arasından keza yabana d il, yurttaşlık b ilg isi, coğrafya ve matematik konula
rında yapılan sınavla Bakanlığa alınan memurlardır. Bunlar Bakanlığın evrak, 
hesap, şifre işleri gibi görevlerinde çalıştırılır.

ihtisas memurları ise hukuk m üşavirleri ve mütercimler gibi muayyen ih
tisas görevlerinde çalıştırılm ak üzere muayyen usuller gereğince Bakanlığa a lı
nan kimselerdir.

İdare ve ihtisas memurları da keza memur statüsünü haizdirler.

Hcılen Bakanlık kadrosunda 181 idare, 21 ihtisas memuru vardır.
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3. Hizmetliler:

Bunlar, Bakanlığ ın yukarıdaki memurları dışında kalan iç teşkilâtta dak
tilo , odacı, şoför, dış teşkilâtta m ahallî kâtip , kavas, aşçı v.s . gibi memurlarıdır.

Bunlar memuı statüsünü haiz değild irler.

VAZİFE :

Dışişleri Bakanlığ ı yeni kanun tasarısında Bakanlığ ın görevleri şu şekilde 
sa y ılm ıştır :

«Dışişleri Bakanlığ ı m illetlerarası hukuk ve m illî mevzuatı gözönünde 
tutarak :

a) Hükümetçe tâyin edilen esaslar dairesinde dış münasebetleri yönetir;

b) Devletin ve vatandaşların  yabancıla r karşısındaki hak ve m enfaatlerini 
korur ve geliştirir;

c) Yabancı devletler ve m illetlerarası kurullar ile olan temsil işlerini yü
rütür;

d) Yabancı devletler ve m illetlerarası kurullar ile yap ılacak  andlaşm a, 
sözleşme ve her türlü an laşm aları müzakere eder ve sonuçlandırır;

e) Yabancı devletlerdeki ve m illetlerarası kurullardaki her türlü gelişm e
leri ve bunlar arasındaki münasebetleri izler.»

İÇ TEŞKİLÂT :

İç Teşkilât, dış teşkilâtın sevk ve idaresile görevlid ir ve dış teşkilâta bu 
m aksatla gereken ta lim at ve emirleri gönderir. İç teşkilât, ayrıca , Türkiye ’deki 
yabancı s iyasî, konsolosluk ve sair tem silciliklerle ve Türk ilg ili m akam larile 
irtibat vazifesi görür.

DIŞ TEŞKİLÂT :

Yine aynı kanun tasarısında Bakanlık  dış teşkilâtının görevleri şöyle sa
yılm ıştır :

Bakan lık  dış teşkilâtı, görevlerini m illetlerarası hukuku ve m illî mevzuatı 
gözönünde tutarak görür.

Büyükelçi veya Elçi, gönderildiği memlekette Devlet Başkanının temsilci
sid ir.

Büyükelçi ve Elçi Devletin ve vatandaşların  hak ve m enfaatlerini korur 
ve geliştirir; s iyasî, askerî İktisadî, ticarî, kültürel, sosyal ve teknik her türlü 
gelişm eleri izler ve bunları m untazam an Bakanlığa bild irir.
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Bakanlığ ın talim atı altında andlaşm a, sözleşme ve her türlü anlaşm aları 
müzakere ve imza eder.

Daimî Temsilci ve Daimî Delege gönderildiği m illetlerarası kurul nezdin
de Hükümeti temsil eder ve Devletin hak ve m enfaatlerini korur; bu kurulun
faaliyetlerine katılır, çalışm aların ı izler, bunları muntazaman Bakanlığa bildirir; 
Bakanlığın talim atı altında andlaşm a, sözleşme ve her türlü an laşm aları m üza
kere ve imza eder.

Başkonsolos ve Konsolos görev çevresinde vatandaşların  hak ve men
faatlerin i korur; ticarî, kültürel ve turistik münasebetlerin gelişmesine çalışır, 
ticarî ve özel Türk ulaştırma araç ve personeli ile ilgili işleri gözetir ve m illî 
mevzuatın gösterdiği vatandaşlık , kişi halleri, askerlik , noterlik, öğrenci işleri 
ve ticarî, malî ve ad lî konular ile ilgili işlemleri yapar.

Fahrî Başkonsolos ve Fahrî Konsolos, görev çevresinde vatandaşların  hak
ve m enfaatlerini korur; noterlik işleri, ticarî ve m alî konularla İlgili işlemleri
yapar.

Bakanlık dış teşkilâtı bu kısımda gösterilen görevlerden başka Bakan lı
ğın verdiği diğer işleri de görür.

İh t iya ç la r :

1 ___ M illetler arasındaki münasebetlerin gittikçe sıklaşm akta olması Dışiş
leri Bakanlığı için kadro yönünden yeni ihtiyaçlar ortaya çıkarm aktadır. Dışiş
leri Bakanlığı kadrosunun İkinci Dünya Harbini hemen takip eden devredeki 
ihtiyaçlar gözönünde tutularak tertiplenmiş olduğunu söylemek mümkündür. 
O tarihten beri birçok yeni Devletler kurulmuş, buralarda Elçilik ve Konsolos
luklar açılması ve adetleri gittikçe artan M illetlerarası Teşekküller Nezdinde 
Daim î Delegelikler kurulması lüzumu hasıl olmuştur.

Dışişleri Bakanlığı iç ve dış teşkilât kadrolarına uzun senelerdir ihtiyacı 
karşılayacak önemde bir ilâve yapılm ış değild ir. Nitekim, Bakanlık , meselâ 
Hükümetimizin sadece 28 devlet nezdinde temsil edildiği 1944 yılında 422 mes
lek memuru kadrosuna sahip olmasına mukabil 55 devlet nezdinde diplomatik 
tem silcilik ve 2 de delegasyon bulundurduğumuz 1961 yılında meslek kadro
ları ancak 15 faz las ıy la  437'ye çıkmış durumdadır. Aynı devre zarfında idare 
ve ihtisas memurları kadrosundaki artış da 89'dan 202'ye geçişten ibarettir. 
(Yekûn 639 olmaktadır) Muvcızenei Umumiyeye dahil daire ve müesseselerdeki 
memurlar genel toplamının 1944 yılında 59.980 İken 1960’da 169.826’ya 
yükseldiği gözönünde tutulursa Bakanlığ ım ız kadrolarının bu rakamın küsu
ratına dahî erişemediği görülecektir. 57 tem silcilik ve 3 delegasyonumuzun bu
lunduğu 1964 yılında da Dışişleri kadroları yekûnu (meslek, idare ve ihtisas 
memurları) ancak 652 ’dir. Bu itibarla mevcut kadrolarla yeni ihtiyaçların ge
reği gibi karşılanm asına imkân yoktur.
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Diğer tara ftan , son senelerde çalışm ak üzere yabancı memleketlere g i
den işçi sayısının gittikçe artm akta olması bu ülkelerde yeni Konsolosluklar 
açılm asını veya mevcut Konsolosluklarım ızın kadrolarının takviyesin i icap ettir
mektedir.

Dışişleri Bakanlığ ı, bu yeni durum muvacehesinde, teşkilât kadrolarının 
kuvvetlendirilm esini sağ lam ak am acıyla gereken teşebbüslere girişm iş bulun
m aktadır.

2 ___ Bu cümleden o larak hazırlanan yeni Teşkilât Kanunu tasarısı halen
Devlet Personel Dairesinde bulunmakta ve bu kanunun hükümlerini çıkacak 
olan yeni Devlet Memurları Kanununun hükümlerine uydurm ak için Bakanlığ ı
m ızla Devlet Personel Dairesi arasında müşterek çalışm alar yap ılm aktad ır.

3 ___ Dışişleri Bakanlığ ı memurlarının vilâyetlerde m uvakkat bir süre için
hizmet görmelerini temin m aksadıy la bir kanun tasarısı hazırlanm ış ve Baş
bakan lığa gönderilm iş bulunm aktadır. Bu kanunla, ilk defcı harice çıkıp dışar- 
daki görev süresini bitirdikten sonra merkeze dönen Dışişleri Bakanlığ ı meslek 
memurlarının üç ay süre ile vilâyetlerde görev a lm aları öngörülmektedir.

BÜ TÇ E :

Carî muamelelerin başında, Merkez Daireleriyle Dış Teşkilâtın bütçesinin 
hazırlanm ası ve tatb ikatiyle  a lâka lı bilûmum tasarru flar gelmektedir. Bütçenin 
hazırlanm asında, Hükümetin tasarruf esasları dahilinde yap ılacak  m asrafların 
en verim li sahalara  tevcihi bahsindeki prensip kararlarına riayet olunduğu gibi, 
tatbikatta da aynı esaslar ön plânda nazarı itibara alınm akta ve bütçe mevzu
atının derpiş eylediği plâfon ve tevziat tablolarının aşılm am asına itina göste
rilmektedir. Bu bakım dan Bakanlığ ım ız Bütçesi m alî realitelerle ihtiyaçların 
ahenkli bir sentezini ifade etmektedir denebilir.

131 .370.193,___ liraya bâliğ olan Bakanlık  Bütçesinden 12.500 .000 ,___ li
ranın, «R» Formülündeki hükme tevfikan Başbakanlık  Bütçesine aktarıldığı,
25 .527 .329 ,___ liranın katılm a payların ı teşkil eylediği ve 1 .400.000,   liranın
dış seyahat vergilerine karşılık tutulduğu, -ki bunların yekûnu 39 .427 .329 ,__
liradır- nazarı itibara alın ırsa hakikatte 91.942.864....... lira civarında olan bu
Bütçenin realist ve mütevazi vasfı kendiliğinden tebarüz eder.

YATSRIM FA A LİYETLER İ:

Carî muam eleler dışında, iç ve dış teşkilâtın yatırım mahiyetindeki fa a li
yetleri de Bakanlıkça üzerinde daha çok hassasiyetle durulması gereken çalışma 
grupların ı teşkil etmektedir.

F ilhak ika , aynı yerlerde vazife  gören muhtelif Dış Tem silcilik Bürolarının 
bir plân dahilinde tevhidi cihetine gidilerek bunların Devlete ait b inalarda top
lanm ası ve böylece, bir taraftan mesaide koordinasyon ve verim liliğ in  sağ.lan-
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ması, diğer taraftan fuzulî idare m asraflarının mümkün mertebe aza ltılarak 
harice, her sene mühim yekûnlara baliğ olan, döviz transferinin önlenmesi 
mevzuunda Hükümetçe alınıp ilgili bilumum Devlet Dairelerine ve bu meyanda 
Bakanlığ ım ıza da tebliğ olunan prensip kararına tevfikan üç seneden beri y a 
pılm akta olan çalışm alar müsbet bir safhaya intikal etmeğe başlam ış bulun
maktadır.

Bu cümleden olm ak üzere :

a) Hâlen 36 ’sı hariçte ve 10'u Merkezde olmak üzere sayısı 4 6 ’ya varan 
telsiz tesisatı ile haberleşme m asraflarında büyük tasarruflar sağlandığı gibi, 
muhaberatta emniyet ve sür'at de temin edilm iştir.

b) Kurulan modern matbaa tesisleriyle Merkezin ve Dış Teşkilâtın basılı 
kâğıt ihtiyaçlarının muntazaman karşılanm ası imkân dahiline girdiği gibi hiz
met bültenleriyle ay lık  neşriyatın veya mevkutelerin muntazam bir şekilde bas
tırılm asına da başlanm ıştır.

Böylece Merkez Daireleriyle Dış Teşkilât arasında, umumî, siyasî ve idarî 
mevzularda malûm at teatisi ve dolayısiyle bir nevi koordinasyon tesisi temin 
edilmiş bulunmaktadır.

c) Tem silcilik b inaları satın alınması veya yaptırılm ası suretiyle, kira ter
tibine konmakta olan 5 küsur milyon lira lık  tahsisatın , ilk merhalede hiç değilse 
şimdiki seviyesini m uhafaza eyliyerek artm am asına ve inşaasına başlanan 
binaların kullan ılab ilir hale gelmesinden sonra bu m asrafların tedricen a za l
tılm asına gayret olunm aktadır. Nitekim son iki sene zarfında İslâm abat, Lefko
şe, Bonn, Münih, Lizbon’da arsa lar satın alınmış ve Bonn Büyükelçiliği ile Mü
nih ve M arsilya Başkonsoloslukları için inşa ettirilecek binaların etüd ve pro
jeleri yaptırılarak ihale nazırlık larına başlanm ıştır.

M ahallî m akam lar nezdinde gereken tescil muamelelerinin yapılıp  inşaat 
m üsaadesinin alınm asından sonra İhaleler yap ılacaktır. M aliyeti mümkün mer
tebe düşürmek üzere, mütekabiliyet esasları dahilinde vergi ve gümrük m ua
fiyeti rejiminden istifade olunm aya çalışılm akta ve gerektikçe bu konuda a lâ 
kalı devletlerle m utabakat tesisi cihetine gidilmektedir.

Bu projelerin tahakkuk ettirilmesinden sonra, hâlen Bonn’da kira ile tu
tulmakta olan ve senede bütçeye asgarî 4 - 5  yüz bin lira lık m alî külfet tahmil 
eyleyen 4 kiralık bina tahliye ve bilûmum bürolar Devlete ait binada tevhid 
olunacaktır.

AAünih’te de kira ile işgal edilmekte olan iki ayrı bina, Başkonsolosluğun 
inşa olunm asından sonra boşaltılacak ve böylece gerek meslekî, gerekse m alî 
bakım lardan Devletim ize daha geniş im kânlar bahşeyleyecek bir temsilciliğe 
sahip olunacaktır.
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Münih'te münasip arsa bulunm asındaki m üşkilât muvacehesinde, yetkili 
A lm an M akam ları nezdinde yap ılan  muhtelif teşebbüslerin, hayırhah bir tet
kike tâbi tutu larak müsbet neticeye bağlanm ası suretiyle satın alabileceğim iz 
arsa üzerindeki inşaatın tahakkuk etmesi tem silî icap lar bakım ından olduğu 
kadar, Bavyera'daki işçi kesafetinin yarattığ ı bir çok problemlerin halline im
kân vermek bakım ından da büyük fayd a la r sağ layacaktır.

M arsilya 'da yaptırılacak bina ile de, mümasil ihtiyaçların ve b ilhassa 
turizm ve tanıtma sahasındaki faaliyetlerin  daha iyi karşılanm asına veycı yü
rütülmesine müsait şartlar ihdas edilm iş olacaktır.

Yatırım lar konusunda Dışişleri Bakan lığ ında, ilg ili diğer Bakan lık larla  
Devlet P lânlam a Teşkilâtı Müsteşarlığı mümessillerinin iştirakiyle yap ılan top
lantıda muhtelif A taşelik  ve M üşavirliklerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve 
aynı zam anda Devletin dış itibarı ile kabili telif evsafı haiz o lacak standart b i
na lar inşası konusunda prensip m utabakatına varılm ıştır. Bu standart tiplerin 
tesbitinde, m ahallî İnşaat kurallariy le  iklim şartlarının ve ihtiyaçların gözönün
de tutu larak diğer teknik faktörlerle telifine çalışılm aktadır.

Bu nevi yatırım  p lân larında , Hükümetimizin turizm ve tanıtm a mevzuuna 
atfettiği önem de gözönünde tutu larak, b ilhassa Ticaret ve M aliye M üşavirlik
leriyle Turizm ve Tanıtma M üşavirleri bürolarının merkezî mevkilerde bulun
m alarını sağlıyabilecek yerlerde arsa teminine gayret edilm ektedir.

Dış yatırım  plânların ın mevkii tatbike konmasını mümkün kılacak normal 
m alî im kânlar Bakanlık  Bütçesi yo luyla temin edilm ektedir. Ancak, yabancı 
memleketlerde yaptırılacak veya satın a lınacak  b inaların , Devlet Plân lam a Teş
kilâtı tarafından hakik î m ânâsiyle bir yatırım  telâkki olunm am ası karşısında, 
matlûp tahsisat Bakanlık  Bütçesinin carî m asrafla r ve transferler kısım larında 
yer a lm aktad ır. Gelecek m alî y ıllardan itibaren bu usulün değiştirilerek, yatı
rım lar umumî plâfonunun bahşettiği daha geniş im kânlardan faydcılan ılab iI 
mek üzere, Dışişleri Bakanlığ ının Beş Y ıllık  Kalkınm a Plânına alınm ası husu
sunda yetkili devlet daire leriyle  tem aslara devam olunm aktadır. Bu teşebbüsün 
müsbet neticelenmesi halinde, yabancı memleketlerde zam anla daha iyi şart
larla temsil olunm am ız ve fuzulî idare m asrafların ı asgarî hadde indirmemiz 
sağlanm ış o lacaktır.

Bütçenin temin eylediği bu normal finansm an im kânları d ışında, birçok 
yabancı memleketlere A nkara 'da muhtelif tarih lerde, kanunî m ütekabiliyet esas
ları dahilinde meccanen tahsis eylediğim iz arsaların  karşılığının alınm asına ça
lışılm ak suretiyle, istisnaî gelir kaynakları bulunm asına da önem atfedilm ekte
dir.

Bu konuda yap ılm asına devam olunan diplom atik temas ve teşebbüsler 
ümid verici bir seyir takip  etmektedir.
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B İ Y O G R A F İ

Dışişleri Bakanı : Feridun Cemal ERKİN

G ala tasaray Lisesi, Paris Hukuk Fakültesi.

Tü rk-Yunan  Muhtelit Mübadele Komisyonunda Başkâtip, Prag Elçiliği 
Başkâtib i, Londra Büyükelçiliği Başkâtib i, Merkezde Şube Müdürü, Berlin Bü
yükelçiliği Müsteşarı ve M aslahatgüzarı, Berut Başkonsolosu, Ticaret ve İktisat 
Dairesi Umum Müdürü, Birinci Daire Umum Müdürü, Ortaelçi ve Umumî Kâtip 
Birinci M uavini, Büyükelçi ve Umumî Kâtip, San Fransisco Konferansında Dele
ge, M illetler Cemiyeti Genel Kurulunda Türk Heyeti Başkanı ve Genel Kurul 
ikinci Başkanı, Roma Büyükelçisi, Vaşington Büyükelçisi, Japon Sulh Konfe
ransında Başdelege, Vaşington'da M illetlerarası Bankalar Toplantısında Türk 
Guvernör, Madrid Büyükelçisi, Paris Büyükelçisi, Londra Büyükelçisi. 24 Mart 
19â2’den beri Dışişleri Bakanı.

1948’den beri Paris’te M illetlerarası Diplomatik Akadem i üyesi ve 1951 
den beri New-York S iyasî İlim ler Akadem isi üyesidir.

1959’da Fransa Enstitüsü Siyasî ve Moral İlim ler Akadem isine üye se
çilmiştir.

American Legion tarafından 1953 yılı Mart ayında kendisine merasimle 
«Courageous Son of a Courageous Nation» (Cesur bir milletin cesur evlâdı) 
şahadetnamesi verilm iştir.

1958’den beri «Bureau of the Academy»nin de üyesidir.

Am erika’da Dallas şehri fahrî hemşehrisidir. F i I a d e I p h i a ve Baltimore 
şehirlerinin anahtarları bu şehirler belediyeleri tarafından hediye edilm iştir.

1955 yılında Paris'te Chateaubriand Dostları Cemiyetine üye seçilmiştir.
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Genel Sekreter: Fuad BAYKAMOĞLU.

1912, Ankara , evli.

Ankara Lisesi, S iyasa l Bilgiler Fakültesi (Siyasî Şube) ve Liège Devlet Üni
versitesi Hukuk Fakültesi Sciences Politiques mektebi.

20.12 .1939 tarih inde Hariciye mesleğine intisab etmiştir. Sırasiy le I. D a
ire ve Sipariş Merkez Bürosunda 3. Kârip , Basın ve Yay ın  Umum Müdürlüğü 
Etüt Hey'eti azası ve Reisi, Başbakanlık  Özel Kalem Müdürü, Ticaret ve İktisat 
Dairesinde Şube Müdürü, Kıbrıs Konsolosu, Kudüs Başkonsolosu o larak vazife  
görmüş ve b ilâhare II. Daire Reis M uavin liğ in i tedvir eylem iş, Konsolosluk ve 
Muhtelit Hukuk Dairesi Reisliğinde ve Oslo Büyükelçiliğinde bulunmuş, daha 
sonra Bağdad, Tahran ve Roma Büyükelçiliği yapm ıştır. Bu son vazifesinde 
iken Dışişleri Bakanlığ ı Genel Sekreterliğine atanmış ve 27 Mart 1963 tarihinde 
görevine başlam ıştır.

Genel Sekreter İdarî İşler Yardımcısı: Necdet H. KENT, I. Sınıf Ortaelçi

1911, İstanbul. Evli, bir çocuk.

G a la ta sa ray  Lisesinden ve New-York Üniversitesinden (M. A . derecesiyle) 
mezun.

1937 senesinde Bakanlığa namzet meslek memuru o larak intisab etmiş 
ve Konsolosluk Dairesinde 3. Kâtip, A tina Büyükelçiliğinde 3. ve 2. Kâtip , I. Da
ire Genel Müdürlüğünde 2. Kâtip, M arsilya Başkonsolosluğunda muavin Kon
solos ve Konsolos, Londra Büyükelçiliğinde Büyükelçilik Başkâtib i, III. Dairede 
Şube Müdürü, Bakanlık  Özel Kalem Müdürü, New-York Başkonsolosu, Protokol 
Dairesi Genel Müdür V ek ili, Konsolosluk ve Muhtelit Hukuk Dairesi Genel Mü
dür M uavini ve Genel Müdürü, Bangkok Büyükelçisi, Yeni Delhi Büyükelçisi 
görevlerinde bulunmuştur.

Genel Sekreter Siyasî İşler Yardımcısı : Ümit Halûk BAYÜLKEN, Ortaelçi.

1921, İstanbul. Evli, 2 çocuk.

H aydarpaşa Lisesi, S iyasa l B ilgiler Fakültesi (Siyasî Şube)

1944 senesinin Ocak ayında Dışişleri Bakanlığ ına girm iş, ikinci Dairede, 
Genel Sekreterlik Özel Kalem Müdürlüğünde 3. Kâtip , Frankfurt Başkonsoloslu
ğunda Kançılar ve M uavin Konsolosu, Bonn M isyonunda 2. Kâtip , Bonn Bü
yükelçiliğ inde Başkâtip , ikinci Dairede Şube Müdürü görevlerini yapm ıştır. 1952 
yılı E y lü l-A ra lık  ay ları arasında Birleşmiş M illetlerin Yedinci Genel Kurul Top
lantısına katılan Türk Delegasyonunda m üşavir o larak vazife  alm ıştır. Bilâhare 
Birleşmiş M illetler Nezdînde Türkiye Daim î Delegeliği Büyükelçilik Başkâtip liğ i 
ve M üsteşarlığı görevlerinde bulunmuştur. Bu ara Birleşmiş M illetler Genel Ku
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rulunun 8 ilâ 13 ünciü devreleri arasındaki bütün normal ve olağanüstü toplan
tılarına Siyasî M üşavir veya Yardımcı Temsilci sıfatile katılmıştır. Ayrıca çeşitli 
komitelerde ve özellikle Genel Kurulun Birinci Siyasî Komisyonunda, Müşterek 
Tedbirler Komitesinde ve Türkiyenin üyesi bulunduğu müddetler zarfında ela 
Güvenlik Konseyinde ve Silâhsızlanm a Komisyonunda vazife alm ıştır. New - 
York'da «Atom Enerjisinin Barışçı M aksatlarla Kullanılm ası» için toplanan kon
feransa ve 1955 yılında San Francisco’da aktedilen Birleşmiş M illetler Konfe
ransına Türk Delegasyonlarının üyesi o larak iştirak etmiştir. AAart 1959 ilâ H a
ziran 1960 tarihleri arasında, Zürih ve Londra Anlaşm aları Çerçevesinde Kıbrıs 
Cumhuriyetinin teessüsü ile ilgili and laşm aları hazırlam ak maksadı ile Lon
dra'da teşkil edilm iş olan ve Türkiye, İngiltere, Yunanistan ile Türk ve Rum 
cem aatlerinin temsilcilerinden kurulu Müşterek Komitede (London Joint Comittee 
on Cyprus) Türk Delegesi o larak vazife  görmüştür. Daha sonra Birleşmiş M il
letlerdeki görevinden Siyaset Plânlam a Gurubu Başkanlığ ına tâyin edilm iştir. 
Bu görevi sırasında, A ralık  1960 ve Mcıyıs 1961 NATO Bakanlar Konseyi Top
lantılarına, Nisan 1961’de A nkara'da in ’ ikad eden CENTO Bakanlar Konseyi 
Toplantısına ve Birleşmiş Milletlerin Eylül 1961'de açılan XV I. Genel Kurul İçti - 
mama katılmıştır.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dış Münasebetler Enstitüsü 
azâsıdır.

Gene! Sekreter NATO İşleri Yardımcısı : Osman OLCAY, Ortaelçi.

1924, İstanbul. Evli.

Si. Joseph Lisesi, Siyasal Bilgileı Fakültesi.

Bakanlığa giriş tarihi 29.1 .1945, Birinci Dairede Üçüncü. Kâtip, Londra 
Büyükelçiliğinde İkinci Kâtip, M illetlerarası Ekonomik İşler Dairesi Genel M ü
dürlüğünde Şube Müdürü, Paris’te NATO Daim î Delegeliğinde Müsteşar, NATO 
Dairesinde Genel Müdür Yardım cısı, NATO Dairesi Genel Müdürü görevlerini 
yapmıştır.

Genel Sekreter İktisadî İşler Yardımcısı : Kâm uran GÜRÜN.

1924, İstanbul. Bekâr.

G a la tasa ray Lisesi, Siyasal Bilgiler Okulu.

31 A ra lık  1948 de Bakanlığa intisab ederek I. ve II. Dairelerde 3. Kâtip, 
Bonn Büyükelçiliğinde 3., 2. ve Başkâtip, Ticaret ve Ticarî An laşm alar Daire
sinde Şube Müdürü ve Umum Müdür M uavin liğ i, Londra Büyükelçiliğinde Orta 
Elçilik müsteşarı, İdarî İşler Umum Müdürü, İktisat ve Ticaret Dairesi Genel Mü
dürü. Halen M illetlerarası Dış İktisadî Münasebetler Komitesi Genel Sekreteri 
görevini de yapm aktadır,
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1917, İstanbul, Evli, iki çocuk.

G a la ta sa ray  Lisesi, S iyasal Bilgiler Okulu.

27 Eylül 1940 da Bakanlığa intisap etmiş ve sırasiyle Sofya Elçiliğinde
3. Kâtip, Paris Büyükelçiliğinde 2. ve Başkâtip , Tel-Aviv Elçiliğinde Büyükelçi
lik Başkâtib i, Lizbon Elçiliğinde Orta Elçilik Müsteşarı, ikinci Daire Umum M ü
dür M uavin i, Konsolosluk ve Muhtelit Hukuk Dairesinde Umum Müdür Vekili, 
Birleşmiş M illetler Nezdinde Türkiye Daim î Delegeliğinde Büyükelçilik Müste
şarı, Londra Büyükelçiliğinde Büyükelçilik Müsteşarı ve M aslahatgüzar, Enfor
masyon Dairesi Genel Müdürü görevlerini yapm ıştır.

Enform asyon Dairesi Reisi : İsm ail SO YSA L , Ortaelçi.

O rhangazi, 1918, Bursa Lisesi, S iyasa l B ilgiler Okulu. Evli, iki çocuk.

1943 yılında Birinci Dairede namzet meslek memuru, 3. Kâtip ve 2. Kâtip, 
Kâfib ium um ilik Kalem inde 2. Kâtip , Paris Büyükelçiliğinde 2. Kâtip ve Ortael- 
ç ilik  Başkâtib i, Londra Başkonsolosluğunda maiyette konsolos, İkinci Dairede 
Başkâtip ve Şube Müdürü, Şam Büyükelçiliğinde Başkâtip ve Müsteşar paye
siyle M aslahatgüzar, Bakanlıkta M atbuat Bürosu Müdürü ve bu Büronun Daire 
haline gelm esiyle, Enformasyon Dairesi Genel Müdürü, Kâtib ium um ilik re faka
tinde Umum Müdür, Londra Başkonsolosluğunu tedvire memur m aslahatgüzar, 
A tina Büyükelçiliğinde Elçi - Müsteşar görevlerini görmüştür.

Siyaset Plânlama Gurubu Başkan!: Bedii KARABURÇAK.

1920, İstanbul, evli, iki çocuk. Ankara Gazi Lisesi, Paris ve Ankara Hukuk 
Fakülteleri.

194 0-1943  yıllarında gazetecilikle iştigalden sonra 1946 da Dışişleri Ba
kanlığ ına intisap etmiş; Şikago, New-York Başkonsolosluklarında muavin Kon
solos ve müteakiben Vaşington Büyükelçiliğinde Başkâtip , Merkezde Birleşmiş 
M illetler Şubesi M üdürlüğü, Belgrad’da Ankara M uahedesi (Balkan Paktı) Sek- 
retaryasında İktisadî Seksiyon Türkiye Şefliğ i, Tahran Büyükelçiliği Başkâtipliği 
ve Büyükelçilik M üsteşarlığı, İkinci Daire Genel Müdür Yardım cılığ ı, Roma Bü
yükelçiliğ inde M üsteşarlık, M aslahatgüzarlık  görevlerini yapm ıştır.

Protokol Dairesi Reisi : Halûk KURA, Ortaelçi. '
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Birinci Daire Raisi : Turan TULUY, Ortaelçi.

Bursa, 1918, evli ve üç çocuklu.

G a la tasaray Lisesi, Siyasal Bilgiler Okulu.

1944 tarihinde Kâlib i Umumilik Hususî Kalem Müdürlüğünde Namzet 
meslek memuru ve 3. Kâtip, Umumî Evrak Müdürlüğünde 3. Kâtip, Üçüncü Da
irede 3. Kâtip, Roma Büyükelçiliğinde 3. ve 2. Kâtip, OrtaelçiIik Başkâtib i, NATO 
Merkez Dairesinde Şube Müdürü, Atina Büyükelçiliğinde Başkâtip, OrtaelçiIik 
Müsteşarı ve Büyükelçilik Müsteşarı, Kıbrıs Bürosu Genel Müdürü, Birinci Daire 
Genel Müdürü.

İkinci Daire Reisi : İsmail EREZ, Ortaelçi.

İstanbul, 1919, Evli, iki çocuk. . , : *

G a la tasaray Lisesi, Siyasal Bilgiler Okulu.

24 Ocak 1944'de Bakanlığa intisap ermiş, Genel Sekreterlik Kaleminde 
Üçüncü Kâtip, Vaşington Büyükelçiliğinde Üçüncü, İkinci ve Başkâtip , Birinci 
Dairede ve M illetlerarası İktisadî İşler Dairesinde Şube Müdürü, Vaşington Bü
yükelçiliğinde Başkâtip ve Müsteşar ve aynı zam anda Vaşington’daki Türk İk
tisadî Misyonunda Başkan Yardım cısı, Birleşmiş M illetlerdeki Türkiye Daimî De
legeliğinde AAüsteşar, Üçüncü Dairede Genel Müdür M uavini, İdarî İşler Dairesi 
Genel Müdürü, Protokol Dairesi Gene! Müdürü ve Reisi görevlerini yapmıştır.

Üçüncü Daire Genel Müdürü : Vecdi TÜREL.

İstanbul, 1917. Bekâr.

G a la tasa ray  Lisesi, Cenevre Hukuk Fakültesi.

iktisat ve Ticaret Dairesinde 3. ve 2. Kâtip, Birleşmiş M illetler Daimî De
legeliğinde Başkâtip , İkinci Dairede Şube AAüdürü, Moskova Büyükelçiliğinde 
Başkâtip, Liverpu! Başkonsolosluğunu tedvire memur Konsolos, Kıbrıs Başkon
solosu, Frankfurt Başkonsolosu görevlerini yapmıştır. 1963 M artında, Birleşmiş 
Milletler Konsolosluk Münasebetleri Konferansına Türk Delegasyonu Başkanı 
o larak katılmıştır.
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İstanbul, 1919, V ersa ille s ’da Hoche Lisesi, Lyon Hukuk Fakültesi, İstanbul 
Hukuk Fakültesi doktora kurları,

28 .2 .1944 tarih inde Ticaret ve iktisat Dairesinde namzet meslek memuru 
ve 3. Kâtip , Birinci Dairede 3. Kâtip, Londra Büyükelçiliğinde 3. Kâtip ve 2. K â
tip, Özel Kalem Müdürlüğünde 2. Kâtip, Başkâtip ve Şube Müdürü, Karaçi Bü
yükelçiliğ i Başkâtib i, Özel Kalem Müdürü, Londra Büyükelçiliğinde OrtaelçiIik 
Müsteşarı, Oslo Büyükelçiliğinde O rtaelçiIik M üsteşarı, Moskova Büyükelçiliğ in
de O rtaelçiIik ve Büyükelçilik M üsteşarı, Dördüncü Daire Genel Müdürü görev
lerinde bulunmuştur.

Beşinci Daire Reisi : Nejat ERTÜZÜN.

İstanbul, 1914, evli, bir çocuk.

G a la ta sa ray  Lisesi, S iyasa l B ilg iler Fakültesi.

Bakanlığa Eylül 1940 da girm iş, Üçüncü Dairede 3. Kâtip, Genel Sekreter
lik Kalem inde 3. Kâtip , Lizbon Elçiliğ im izde 2. Kâtip ve Elçilik Başkâtib i, III. 
Dairede Şube Müdürü, Karaçi Büyükelçiliğinde Başkâtip , Rio de Janerio  Büyük
elçiliğ i Başkâtib i ve Elçilik Müsteşarı, 111. Daire Umum Müdür M uavin i, Paris 
Büyükelçiliği Müsteşarı ve M aslahatgüzarı görevlerini yapm ıştır.

N ATO  Dairesi Genel M üdürü : Pertev SUBAŞI.

Trabzon, 1921. Ayrılm ış, 1 çocuklu.

Saint Joseph Lisesi, Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

1944 de Ankara Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Asistanı nam zedi, asil. 
1945 tarih inde Bakanlık  Özel Kalem inde namzet meslek memuru o larak va z i
feye başlam ış ve tavzif edilerek 3. kâtip ve sırasiyle Birinci Dairede 3. Kâtip, 
UNO Delegeliğinde 3. ve 2. Kâtip, Ticaret Dairesinde 2. ve Başkâtip , Roma Bü
yükelçiliğ inde Orta ve Büyükelçilik Başkâtib i ve OrtaelçiIik M üsteşarı, Birinci 
Dairede Şube Müdürü ve Daire Reis M uavini, Paris'te NATO Daim î Delegeli
ğinde Büyükelçilik müsteşarı ve müsteşarlığı tedvire memur m aslahatgüzar.

Dördüncü Daire Reisi : Hamit BATU, Ortaelçi.



Birinci İktisat Dairesi Genel Müdürü : Özdemir BENLER.

Denizli, 1922, evli, iki çocuk.

Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1945.

İlk memuriyete Konsolosluk ve Muhtelit Hukuk Dairesinde 29.8 .1945 ta 
rihinde başlam ış, s ı ra siyle Umumî Evrak Müdürlüğünde ve Vize Şubesinde 3. 
Kâtip, Rodos Başkonsolosluğu Kançıları, Atina Büyükelçiliği 3. Kâtibi ve 2. K â
tibi, NATO Merkez Dairesinde I. Şube Müdürü, NATO Delegeliğinde Başkâtip, 
Paris Büyükelçiliğinde Başkâtip , Müsteşar, Dördüncü Daire Genel M üdürlüğün
de Umum Müdür M uavini, Tahran Büyükelçiliği Müsteşarı, Halep Başkonsolo
su, Konsolosluk ve Muhtelit Hukuk Dairesi Genel Müdürü, Protokol Dairesi G e
nel Müdürü o larak vazife  görmüştür.

İkinci İktisat Dairesi Genel Müdürü : N azif CUHRUK.

Yozgat, 1924, bekâr

Yozgat Lisesi, Siyasal Bilgiler Okulu.

31.12.1946 tarihinde Namzet Meslek Memuru, 3. Kâtip, V ize Şubesinde 
ve Genel Sekreterlik Kaleminde 3. Kâtip, M arsilya Başkonsolosluğu Kançıları, 
Muavin Konsolosu ve Maiyette Konsolosu, M illetlerarası Ekonomik İşler Daire
sinde Başkâtip, Cenevre'de Birleşmiş M ille ller Avrupa Ofisi Nezdinde Türkiye 
Temsilcisi, Vaşington Büyükelçiliğinde OrtaelçiIik Müsteşarı, Konsolosluk Daire
sinde Şube Müdürü, İktisat ve Ticaret işleri Dairesinde Genel Müdür M uavini 
görevlerini yapmıştır.

Konsolosluk ve Muhtelit Hukuk Dairesi Genel Müdürü : Cihat Rüştü OZAN.

Sinop, 1914, evli.

İstanbul Erkek Lisesi, Siyasal Bilgiler Okulu.

1937 tarihinde Bakanlığa girm iştir. Kardeks, istihbarat Müdürlüğü, Ev
rak Müdürlüğü, Konsolosluk Umum Müdürlüğü ve Koordinasyon Umum Mü
dürlüğü memuru, ikinci Dairede 3. Kâtip, Halep Başkonsolosluğu Kançıları, M u
avin Konsolosu, Birinci Dairede Şube Müdürü, Sofya Elçiliği Başkâtib i, ikinci 
Dairede Şube Müdürü, Helsinki Elçiliğinde Büyükelçilik Başkâtib i, Atina Baş
konsolosluğunu tedvire memur Konsolos, Atina Başkonsolosu, Beşinci Daire 
Reis M uavini, A rşiv ve Ulaştırma Dairesi Genel Müdürü görevlerini yapmıştır.
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Personel Dairesi Genel Müdürü : Gündoğdu ÜSTÜN.

A nkara , 1920, boşanmış.

H aydarpaşa Lisesi, S iyasa l B ilgiler Okulu, 1943 de Birinci Dairede N am 
zet meslek memuru, 3. Kâtip , Kahire Elçiliğinde 3. Kâtip , 2. Kâtip , Kahire Bü
yükelçiliğ inde OrtaelçiIik Başkâtib i, ikinci Dairede Şube Müdürü, A tina Büyük
elçiliğ inde OrtaelçiIİk ve Büyükelçilik Başkâtib i, M atbuat Bürosu Şube Müdürü, 
Enformasyon Dairesinde Reis M uavin i, Birleşmiş M illetler Türkiye M isyonunda 
Büyükelçilik Müsteşarı ve Müsteşarlığı tedvire memur M aslahatgüzar görevle
rini yapm ıştır. Kah ire ’de «Ecoie Française ele Droit» mektebinin «Centre d'Etudes 
internationales» Şubesinden mezundur.

İdarî İşier Dairesi Reisi : Hikmet BENSAN, Ortaelçi.

Antakya , 1919, boşanm ış, iki çocuk.

İzmir Birinci Erkek Lisesi, S iyasal Bilgiler Okulu, 1940 tarih inde Ticaret 
Dairesinde namzet meslek memuru ve 3. Kâtip, Ticaret ve İktisat Dairesinde 2. 
Kâtip, M arsilya Başkonsolosluğunda M uavin Konsolos, Konsolos, Birinci Da
irede Şube Müdürü, Bonn Büyükelçiliğinde O rtaelçiIik Müsteşarı, Ticaret ve T i
carî A n laşm alar Dairesinde Daire Reis M uavin i, Brüksel Büyükelçiliğinde M üs
teşar ve Müsteşarlığı tedvire memur M aslahatgüzar, Anvers Başkonsolosluğunu 
tedvire memur M aslahatgüzar, İdarî işler Dairesi Genel Müdürü görevlerini 
yapmıştır.

Arşiv ve Ulaştırma Dairesi Gene! Müdürü : Sakıp BÂ YA Z .

G aziantep , 1916, evli, iki çocuk.

G a la ta sa ray  Lisesi ve S iyasa l B ilgiler Okulu.

1939 senesinde Bakanlığa intisab ederek sırasiyle Musul Konsolosluğun
da Kançılar ve M uavin Konsolos, Bern Elçiliğinde Başkâtip , Merkezde Şube 
Müdürü, Helsinki Elçiliğinde Başkâtip , M id illi’de Başkonsolos, İkinci Daire Umum 
Müdür M uavin i, Zürih ve Ham burg'da Başkonsolos görevlerini yapm ıştır.

Kıbrıs Bürosu Direktörü : Tevfik Yavuz AKTULG A.

M anisa , 1919, bekâr.

G a la ta sa ray  Lisesi ve İstanbul Hukuk Fakültesi.

1949 yılı sonunda Dışişleri Bakanlığ ına intisap etmiştir. Sırasile Atina - 
Pire Başkonsolosluğu Kançılar ve M uavin Konsolosluğunda, M idilli Muavin 
Konsolosluğunda, Tahran Büyükelçiliği İkinci ve Başkâtip lik lerinde, Merkezde 
Üçüncü Daire Şube M üdürlüğünde, Paris Büyükelçiliği Başkâtip liğ i ve Ortael- 
ç ilik  M üsteşarlığında ve Lefkoşe Büyükelçiliği M üsteşarlığında bulunmuştur.
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Avrupa Birleşme Hareketleri Bürosu Müdürü : Ahmet Melih AKBİL.

İstanbul, 1922, evli, 1 çocuk.

G a la tasa ray  Lisesi, Siyasal Bilgiler Okulu.

31.3 .1947 de İktisat Dairesi Namzet Meslek Memuru, 3. Kâtip, Hamburg 
Başkonsolosluğu Kançıları, M uavin Konsolosu, Roma Büyükelçiliği 2. Kâtibi ve 
Ortaelçi i i k Başkâtib i, Birinci Dairede Başkâtip , Protokol Dairesinde Şube M ü
dürü, Birinci Dairede Şube Müdürü, Lizbon Büyükelçiliği Başkâtib i, Strazburg 
Başkonsolosu, Kıbrıs Bürosunda Daire Reis M uavini, Siyaset P lânlam a Dairesi 
Genel Müdürlüğünde Reis M uavini görevlerini yapmıştır.

Bcışhukuk M üşaviri : Prof. Dr. A. Suat BİLGE.

İstanbul, 1921, bekâr.

Hukuk Doktoru. 1957'den beri Hukuk M üşaviri, 1962’de Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Dekanı, 1960’da Avrupa Nükleer Enerji Mahkemesinde Türk Hâkim i, 
Kıbrısla ilgili Londra ve Lefkoşe A nayasa Komisyonu toplantılarında temsilci, 
Birleşmiş M illetler Konsolosluk Sözleşmesi Konferansında Delege, Avrupa Kon
seyi Hukukî işbirliği Komitesinde Üye.
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Ö N E M L İ  B E L G E L E R

EK : I

Teminatçı üç devletin ateşin kesilmesini sağ lam ak için 24 A ra lık  1963 
tarihinde Kıbrıs Hükümetine yaptıkları ortak çağırı :

«Türkiye, İngiltere ve Yunanistan Hükümetleri, Garanti Anlaşm asını imza 
eden Devletler sıfatıyle Kıbrıs Hükümeti ile Türk ve Rum Cem aatlerini hali hazır 
karışıklık lara son vermeye müştereken çağırırlar. Üç hükümet, bu gece ateş ke
silmesi için uygun bir saatin tesbitine ve her iki cemaatten buna riayeti iste
meye Kıbrıs Hükümetini davet ederler. Üç Hükümet ayrıca, Hukuk nizamının 
korunması lüzumunu göz önünde tutarak bugünkü durumu doğuran güçlük
lerin halline yardım m aksadiyle müştereken tavassutta bulunmayı teklif eder
ler.»

*
* *

EK : II

Kıbrıs’11 Rum tethişçilerin günlerden beri Kıbrıs Türklerine karşı giriştikleri 
katliam ı durdurmak için Türkiye Hükümetinin yaptığı çeşitli uzlaştırıcı teşeb
büslerin müsbet bir netice vermemesi üzerine Türk Hava Kuvvetlerine mensup 
jet uçakları bu gün saat 14'ten itibaren Lefkoşe üzerinde.çarpışm aların durdu
rulması am acıyla ihtar uçuşları yapm aktadır.

*
* *
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EK : İÜ

ÜÇLÜ MÜDAHALE KARARI

«K ıbrıs’daki Türk, İngiliz ve Yunan silâhlı kuvvetlerinin, Kıbrıs Hüküme
tinin «ateş kes»e riayete devamının sağlanm ası ve barış düzeninin iadesi hu
susundaki gayretlerine yardım etmeleri için üç hükümetçe yap ılan teklifi Kıbrıs 
Hükümeti kabul etmiştir».

26 .X I I .1963
*

* *

EK : IV

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİNİN 13.3.1964 
TARİHİNDE BAŞPİSKOPOS MAKARİOS’A VERDİĞİ İHTAR 

NOTASININ METNİ

Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyi 4 Mart 1964 tarih inde alm ış olduğu 
kararda, M illetlerarası barış ve güvenliğin m uhafazası yararına o larak Kıbrıs'ta 
bir Birleşmiş M illetler barış kuvvetinin teşkilini tavsiye ve bu kuvvetin görevi
nin A d a ’da iki cem aat arasında çarp ışm aların yeniden başlam asına mani ol
m ak ve hukuk ve asayişin  m uhafaza ve iadesine ve normal şartlara dönülme
sine yardım  etmek olacağını tasrih eylem iştir.

G üvenlik Konseyi ayni kararında, ayrıca , K ıbrıs’ın karşılaştığı meseleyi, 
ilg ilile r arasında m utabakat sağ layacak  bir an laşm aya varılm ak am aciyle el
den gelen gayretlerini sarfedecek bir arabulucunun tayin in i öngörmüştür.

G üvenlik Konseyi kararının ittihazını hemen takip  eden günler zarfında, 
Birleşmiş M illetler kuvvetinin Kıbrıs'a gelmesinden evvel, Rumlar tarafından 
A d a ’da kati netice a lm aya m atuf bir kıtal hareketine tekrar başlandığı ve bu 
hareketin devam ettiği görülmektedir. Bu vahşiyane taarruzların , evvelki a te ş
kes an laşm aların ı ka'le alm adan Türklere karşı devam ettirileceği ve Türk ce
m aatine kayıtsız şartsız teslim olması talebine dayanan açık bir harbe girişil- 
diği b izzat sorumlu Rum liderleri başta olm ak üzere bütün Rum basınınca İfti-<5 '•
harla ilân edilm iştir.

Türkiye malûm bulunan bir çok sebeplerle ve K ıbrıs'taki yüzbini müte
caviz soydaşının hayat, emniyet ve refahlarının korunması mükellefiyeti dola- 
yıs iy le  Kıbrıs'ta cereyan eden bu o lay larla  doğrudan doğruya a lâkalıd ır.
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Barışa bağlılığını her vesile ile ispat etmiş olan Türkiye Cumhuriyeti ve 
Türk milleti bugüne kadar cereyan eden kanlı o layları derîn bir ızdırap ve heye
can içinde fakat devamlı bir itidal, sabır ve soğukkanlılıkla m ütalâa etmeye 
gayret etmiştir. Fakat son günlerde Türklere karşı A d a ’da girişilen tecavüz ha
reketinin bütün insanlığı isyana sevkedecek bir şenaat arzetmesi, umumî bir 
mahiyet alm ası ve gittikçe artması dünya kamu oyunca övülen barış sever ve 
itidalli Türk tutumunun yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir.

Kıbrıs'ta şiddet hareketlerini ve kan dökülmesini durdurmak için Kıbrıs 
Hükümetinden gerekli munzam tedbirleri alm ayı talep eden Güvenlik Konseyi 
kararını Rum liderlerin en ufak bir sorumluluk hissinden yoksun o larak, Türk
lere munzam tecavüze müsaade m anasında yorum ladıkları görülmektedir. Bu 
teşebbüsler, Birleşmiş M illetler Kuvvetleri A d a ’ya gelmeden Türk cemaatinin 
varlığının topyekûn ortadan kaldırılm ası g ibi, insanlığa karşı m illetlerarası bir 
suçun işlenmekte olduğunun delillerid ir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti-,bu durum karşısında, Kıbrıs’ta Türk cem a
atine karşı girişilen münferid veya toplu hertürlü tecavüzlerin , kıtal, yağm a, 
soygunculuk, kundakçılık, ırza tecavüz, işkence gibi bütün fiillerin  derhal dur
durulmasını; A d a ’nın her tarafında derhal ateş kesilmesini ve mevcut ateş-kes 
an laşm alarına ve Lefkoşe’de Yeşil Hat Anlaşm asına istisnasız tam riayet ed il
mesini; Türk halkına karşı tatbik edilen m uhasaranın her yerde derhal kald ı
rılmasını; hareket, m uvasala ve muhabere hürriyetinin derhal iadesini; alınmış 
Türk rehinelerinin ve bunlardan katledilenlerin naaşılarının vakit geçirilm eksi
zin iadesini talep eder.

Aksi takdirde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 16 Ağustos 1960 tarihli 
Garanti Andlaşm asında haiz olduğu münferiden harekete geçmek hakkını kul
lanacağını beyan eder.

Başpiskopos M akarios III 
LEFKOŞE

*

E K : V

13 MART 1964 TARİHİNDE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETERİNE 
TEVDİ EDİLEN METİN

21 A ralık  1963 tarihinde Kıbrıs’taki Rumların Türk cemaatına karşı g iriş
tikleri katliam hareketi ile başlıyan Kıbrıs'taki kanlı hadiseler ve bunun bugüne 
kaçlar kaydettiği gelişmeler m alûm larıdır.
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Kıbrıs Cumhuriyeti Lefkoşa'da 16 Ağustos 1960 tarih inde Türkiye, Y u n a
nistan, Birleşik Krallık  ve Türk ve Rum Cem aatleri temsilcileri arasında serbestçe 
kendi ihtiyar ve arzu lariy le  kabul edilm iş olan Teessüs A nd laşm ası, Garanti 
Andlaşm ası ve İttifak Andlaşm asının im zalanm aları neticesinde vücut bulm uş
tur. Kıbrıslı Rumlar mevcut rejimi bir basam ak telâkki ederek bizzat kendileri
nin de im zalam ış oldukları Anayasan ın  tad ilin i ve Türklere tanınmış olan hak 
ve m enfaatlerin teker teker ilgasını temin için muhtelif m anevralara tevessül 
etmişler, Hükümetimizin ikazlarına rağmen bu tehlikeli yolda yürümeğe devam 
etmişler ve nihayet 21 A ra lık  1963 tarihinden itibaren sivil rum çeteleri evve l
den hazırlanm ış bir plân dahilinde Türk cemaatine karşı bir imha hareketine 
girişm işlerd ir. Kıbrıs Cumhuriyetinin emniyet kuvvetleri ırk, din ve dil farkı gö
zetmeksizin bütün vatandaşların  A nayasa  ile teminat altına alınmış can ve mal 
emniyetlerini sağ lıyacakları yerde bu feci harekete fiilen iştirakle canilerin y a 
nında yer alm ışlard ır. Cum hurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve diğer Kıbrıslı rum Ba
kan lar katliam ı önliyeceklerine teşvik etmişlerdir.

Bu vahim  ve kanlı hadiseler ve Türk cem aatına karşı g irişilen menfur te
cavüzler muvacehesinde bile Türk Hükümeti büyük bir soğukkanlılık ve teenni 
ile hadiseleri takip  etmiş, Birleşmiş M illetler yasasın ın 52 inci maddesinin hü
kümlerine uygun o larak akdedilm iş olan garanti ve ittifak and laşm aları ile 
kendisine tanınan haklara rağmen derhal tek taraflı bir harekette bulunmamış, 
Birleşmiş M illetler Yasasın ın  m illetlerarası münasebetlere ve sulhun korunması 
ve takviyesi ile ilg ili hükümlerine, İnsan Hakları ilkelerine, Devletler hukuku 
kurallarına ve özellikle serbestçe akdedilm iş 'antlaşm alara sadakat prensibine 
sıkı sıkıya bağlı ka la rak  meselenin sulh yolu ile hallin i kendine şiar edinm iştir.

Bu kabilden o larak, Hükümetimiz gerek rum mesul şahsiyetleri, gerek il
g ili dost devletler nezdinde müteaddit teşebbüslerde bulunmuş faka t m aalesef 
bunlardan bir sonuç alam am ıştır. N ihayet, tara f olduğumuz Garanti Andlaş- 
ması çerçevesi dahilinde üçlü müşterek hareketi tahakkuk ettirmek için g iriş
tiğ im iz gayretler neticesinde üç teminatçı devlet (Türkiye, Yunanistan , İngiltere) 
24 A ra lık  1963 tarih inde Adada ateş kesilmesi ve an laşm azlığ ın  halli için ya r
dım da bulunm ak üzere Kıbrıs Hükümetine bir çağrıda bulunm uşlar ve müş
terek hareket hususunda m utabakata varm ışlard ır. 26 A ra lık  1963 tarihinde 
A dada s iyasî bir İrtibat komitesi kurulmuş ve İngiliz Generali Young'ın ku
m andasında teminatçı devletlerin birliklerinden müteşekkil bir kuvvet Adada 
emniyet ve asayişi temin ile görevlendirilm iştir.

Müşterek hareket m ekanizm ası A dadaki sükunu temine gayret ederken 
İngilterenin Kıbrısla ilg ili bilcümle konuların gözden geçirilmesi için, Londra’da 
bir konferans toplanm asını teminen yaptığı teklif de tarafım ızdan derhal kabul 
edilm iştir.
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Hatırlanacağı üzere, Türk Hükümeti Garanti Andlaşm asına tara f İngiliz 
ve Yunan Hükümetleriyle birlikte Adadaki fevkalâde tehlikeli ve kritik duru
mu Birleşmiş M illetler Yasasın ın 2 /3 , 33 ve 52. maddeleri gereğince meselenin 
sulh yoluyla hallini temin hususunda büyük gayret sarfetm iştir. Kıbrıs hâdisele
rinin Güvenlik Konseyince ele alınm ası üzerine Ada'da kan dükülmesine mani 
olunması ve buhrana bir hal tarzı bulunması için üç Teminatçı Devlet tara fın 
dan Birleşmiş M illetler Yasasın ın ruhuna uygun o larak alınan tedbirler hak
kında diğer iki Teminatçı Devletin mutabakatı ile İngiliz Delegesince Güvenlik 
Konseyi Başkanına gönderilen bir mektupla gerekli malûm at verilm iş ve mek
tubun metni S/5508 sayılı Birleşmiş M illetler vesikasında neşredilmiştir.

Londra Konferansında sarfedilen bütün gayretlere ve Adada üçlü bir 
kuvvetin bulunmasına rağmen Kıbrıs'ta can emniyeti ve sulhü sükûn tam o la
rak sağ lanam am ış, Rumların tecavüzü durmamış, b ilâkis tecavüzler dinî m ahal
lere kadar uzanmış ve Rum cemaatının tahrik ettiği gergin havanın izalesi müm
kün olamamıştır.

Bu tecavüzlerin devamı üzerine Yasanın 52. maddesi hükümlerine uygun 
olarak kurulmuş bulunan üçlü kuvvetin genişletilmesi ve takviyesi yolunda y a 
pılmış çalışm alar da M akarios’un red cevabıyla karşılaşm ıştır.

Ada'daki durum vaham etini m uhafaza ettiğinden Birleşik Krallık Hükü
meti Güvenlik Konseyine müracaat etmiştir. Bu m üracaat üzerine Güvenlik Kon
seyi 4 Mart 1964 tarihli kararı alm ıştır.

Birleşmiş Milletlerin Genel Kurulunun beş toplantı devresince müzakere 
edildikten sonra, yap ılan tavsiyelere uyu larak üç ilg ili devlet temsilcileriyle 
Kıbrıs Türk ve Rum cemaatleri temsilcileri arasında Londrada varılan  anlaşm a 
üzerine bir yıldan fazla  süren müzakereler neticesinde meydana getirilen ve 
16 Ağustos 1960 tarihinde mezkûr tarafların  temsilcileri arasında serbestçe ve 
arzu larıyla kabul ve imza edilen Kıbrıs Andlaşm aların ı M akarios hiçe sayarak 
ihlâl etmiş ve bölgenin sulh ve emniyetinin korunması yolunda B. M. Yasası 
hükümlerinin ve Garanti Andlaşm asının verdiği selâhiyete dayanarak  tara fı
mızdan yapıldığı yukarıda izah olunan bütün sulhçu teşebbüsleri de reddetmiş 
bulunmaktadır.

Dışardan büyük ölçüde silâh yardımı gören onbinle'ce EO KA ’cının Rum 
polis kuvvetlerinin de iştiraki ile giriştikleri tecavüz Rumların, Ada'daki Türk- 
leri im haya ve bu suretle A da'ya sahip olma hususundaki p lânlarını tatbike 
kararlı olduklarını kat'iyetle ortaya koymuş bulunmakta ve bu fecî ve kanlı 
hâdiseler halâ devam etmektedir. Asrım ızda hiç bir suretle tecviz edilemeyecek 
olan bu hukuk dışı davran ışlar ve Orta Çağ metodları yaln ız Ada'daki Türk- 
lerin en kıymetli varlık ları olan hayatlarını tehdit etmekle kalm am akta, aynı 
zam anda bölgenin barış ve güvenliği için büyük bir tehlike yaratm aktadır.
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Rum liderlerine aklı selimin hâkim olması ve buhranın Birleşmiş M illetler 
Yasası ve mevcut m illetlerarası and laşm alar çerçevesi içinde barış yolu ile ha l
ledilmesi için elindeki bütün im kânları sarfetmekten geri kalm am ış olan Hükü
metimiz, bu durum da, katliam ı önlemek ve A da'da barış ve asayişi tesis etmek 
m aksadiy le  son bir teşebbüs o larak Başpiskopos M akarios'a metni ilişik  mü
racaat yapılm ış ve bu m üracaat diğer teminatçı devletlere de bild irilm iştir. Bu 
m üracaatta talep edilen hususlar yerine getirilm ediği takdirde durumun va h a 
metine ve arzettiği müstaceliyete binaen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 16 
Ağustos 1960 tarih li Garanti Andlaşm asının dördüncü maddesinin kendisine 
verdiği yetkiye dayanarak  harekete geçmek hakkını kullanm ağa karar ver
miştir.

Bu hakka istinaden A d a ’daki mevcut Üçlü barış koruyucu kuvvetleri tak 
viye için gönderilecek kuvvet, G üvenlik  Konseyinin 4 Mart 1964 tarih li kara rı
nın dördüncü fıkrasında derpiş edilen ve içinde Türkiye ’nin de dahil bulunacağı 
Birleşmiş M illetler Barış Kuvvetinin Kıbrıs'da görevinin icaplarını yapm asına 
değin, Kıbrıs Cumhuriyetinin istik lâline ve ülke bütünlüğüne halel getirm eksizin, 
yukarıda teferruatile arzedild iğ i üzere insan haklarına aykırı ve genocide o la
rak tavsif edilebilecek, Rum tethiş teşkilâtının Türk cem aatına karşı girişm iş o l
duğu katliam  hareketini durdurm ak ve mezkûr Andlaşm a ile tesis edilen ni
zamın ihyası münhasır gayesile ve And laşm aların  bahşettiği sarih hakların 
kullanılm ası suretile gönderilecektir.

Keyfiyetin Birleşmiş M illetler Yasasın ın  54 ncü maddesi gereğince G ü
venlik Konseyine b ild irilm esini ve Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1964 tarih li ka
rarının dördüncü maddesinde derpiş edilen Birleşmiş M illetler Barış Kuvvetinin 
A d a ’ya âcilen gönderilmesi için gerekenin yapılm asını sayg ılarım la rica ederim.

*

* *

EK : VI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aşağ ıdaki hususları İngiltere (Yunanistan) 
Hükümetine bildirm ekle şeref kazan ır :

4 Mart tarih li G üvenlik Konseyi kararına uygun o larak teşekkül edip «çar
pışm aların yeniden başlam asına mani olm ak için elden gelen gayreti sarfet- 
mek ve lüzum hasıl o ldukça, kanun ve nizamın m uhafaza ve iadesine ve nor
mal şartlara dönülmesine yardım  etmek» üzere K ıbrıs’a gönderilen Birleşmiş 
AAilletler Barış Kuvvetinin 27 Mart tarih inde göreve başlam asından bu yana 
2 aya  yakın bir müddet geçmiş bulunm aktadır. Birleşmiş M illetler kararında 
öngörülen kuvvetin askerî gücünün fiilen tahakkukundan beri de bir aydan 
faz la  bir zam an geçmiş bulunuyor.
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Bu duruma rağmen, Ada'da ne silâhlı tecavüzler ve bunların neticesi ge
niş çapta çarpışm alar ne de katil, yağm a, tahrip ve bilhassa adam kaçırma 
gibi kanunsuz fiiller önlenebilm iştir.

Malûm olduğu üzere, Erenköy (Koççina), Saint Hilarion ve Akıncılar 
(Luricind) da Türklere karşı Rumlar tarafından büyük çapta tecavüzler vuku 
bulmuş ve özellikle St. H ilarion'da vâki ve günlerce devam etmiş olan Rum ta 
arruzlarının «tam am ile evvelden hazırlanmış büyük çapta askerî harekât şek
linde ve Hükümetin Rum kanadından mesul şahısların idaresinde icra edildiği» 
Birleşmiş M illetler Kuvvetleri Komutanınca beyan ve Genel Sekreterin 29 N i
san 1964 tarihinde Güvenlik Konseyine verdiği raporda da ifade olunmuştur. 
Birleşmiş M illetler Kuvvetlerinin vazifeye başlayış tarihinden bu yana da, Rum
lar tarafından silâh tehdidi altında Kıbrıslı Türklerin kaçırılması o layları ayni 
şekilde devam etmiştir. Kıbrıs’taki Birleşmiş M illetler Enformasyon Dairesinin 
12 Mayıs tarihinde yayınladığ ı bültende cereyan tarzı hakkında sarih malûm at 
bulunan Magosa olayını takiben de Kıbrıslı Rumlar 32 kişiyi arka arkaya b ir
kaç gün içinde rehine o larak götürmüşlerdir. Birleşmiş M illetler tarafından y a 
pılan devamlı m üracaatlara rağmen Başpiskopos M akarios, Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterinin özel temsilcisi Mr. Galo P laza'ya Kıbrıslı Rumların ancak 
Magosa olayından önce kaçırılan 7 Türk hakkında bilgileri olduğunu ve bun
ların yakında serbest b ırakılacakların ı söylemiş, diğerlerinin akıbeti hakkında 
ise hiçbir malûmatı olmadığını iddia etmiştir.

14 Mayıs tarihinde Türkiye’den muntazam Kıbrıs pasaportları ile kendi 
vatanlarına avdet etmekte olan 10 Kıbrıslı Türk de Rumlar tarafından Hava 
M eydanında gayrı kanunî o larak tevkif edilm işlerdir.

Kıbrıs'ta emniyet ve asayişin  teessüs etmiş olması şöyle dursun, emniyet 
ve asayişin , St. H ilarion'da müşahade olunduğu üzere, b izzat Rum sorumluları 
tarafından vahim bir şekilde ihlâl edilmekte olm asına inzim am en, A d a ’da 
bugün yegâne hukukî dayanak olan Anayasanın açıkça ihlâline de Rum lider
ler tarafından b ilâperva devam olunm aktadır. A nayasaya aykırı o larak Ârşovek 
M akarios'un tesis olunduğunu bildirdiği 5 .000 kişilik sözde «M illî muhafız teş
k ilâ t ın a  ilâveten, Mr. G lafkos Klerides tarafından teyid olunan basın haber
lerine göre, bu kerre Rum liderlerin beş sınıfı silâh altına c lacağ ı b ildirilm iştir. 
Diğer taraftan Rum liderler bombardıman ve avcı uçakları ile hücum botları da 
dahil olmak üzere harp malzemesi ve yeni s ilâh lar satm alm ak için müzakere
lerde bulunduklarını açıklam ışlardır.

Bu hareketler ve tedbirler, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşm aların ın yeni 
ve en açık ihlâllerinden birini teşkil etmekte ve çok ciddi neticeler tevlit edecek 
mahiyette bulunmaktadır,
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Adam  kaçırma konusuna gelince, bu alçakça hareketler ya ln ız Türk m il
letinin değil bütün dünya efkârının vicdanını galeyana sevketmektedir. Kıbrıslı 
Rum liderlerin bu konuda her türlü sorumluluktan yoksun tutumları vaziyeti d a
ha da vahim  bir hale getirmektedir. Türk Hükümetinin kanaatince, Kıbrıs'taki 
Birleşmiş M illetler Kuvvetlerinin adam kaçırma hadiselerinde sadece soruştur
m alar yapm akla iktifa etmemeleri ve Rum sorum lularına vâk i çağrıları, şimdi 
olduğu gibi neticesiz kalınca, bu zava llı insanların hayat ve hürriyet haklarını 
sağ lam ak için gerekli bütün tedbirlere tevessül etmeleri fevka lâde yerinde o la
caktır.

Arşovek M akarios'un A tin a ’da münteşir «To V im a» gazetesine verdiği 
ve Kıbrıs radyosunda yayın lanan  son demecinden de bir kerre daha görüldüğü 
üzere Kıbrıslı Rumlar meşru Hükümet mesnetlerini hiçbir veçhile kaale a lm a
dıklarını açıkça ve defaatle teyid eylerken, diğer taraftan da büyük bir hızla 
s ilâh lanm aya devam etmektedirler.

Kıbrıslı Rumların bu hareket tarzları Ada'dcıki Türk cem aatini kendi seçe
cekleri bir anda tam am ile yok etme hedeflerine doğru süratle ilerlediklerini 
herhangi bir tereddüde mahal b ırakm ıyacak surette göstermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Birleşmiş M illetler Kuvvetinin m evcudiye
tine rağmen, A da 'da cereyan etmekte olan yukarıda kısaca telhis edilen bu 
vahim  gelişm eleri, bunlardan duyduğu samimi ve derin endişesi ile birlikte, 
Teminatçı Devletlerden biri sıfatile İngiltere (Yunanistan) Hükümetinin dikkatine 
bütün ehemmiyet ve ciddiyetiyle sunar.

A nkara , 22 M ayıs 1964
*

*  *

EK : VI!

Türkiye Hükümeti aşağ ıdaki hususları Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin 
bilgisine su n a r :

Kıbrıslı Rum sorumlu şahsiyetlerin beyanları ile teyid edilm iş olein basın 
haberlerine göre, K ıbrıs’ta mecburî askerlik hizmetini ihdas eden bir kanun 
tasarısı Lefkoşa'da teşrii o rganlara sevkedilm iş bulunm aktadır. Ayrıca, Kıbrıs 
Cumhuriyeti Hükümeti, hcırb uçakları, torpido botlar ve diğer silâh ve mühim
mat satın a lm ak için müzakerelere girişm iştir.

Bu kararlar, sadece Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümetinin Rum kanadı tara
fından alınm ıştır. Oysa ki, Kıbrıs Anayasasın ın  temel maddelerinden olan 129/2 
ve 50 (b) (iii) maddeleri hükümleri mucibince, mecburî askerlik  hizmetinin ih
dası ve K ıbrıs’a harb malzemesi ile her türlü patlayıcı m addelerin ithali ancak, 
Cum hurbaşkanı ile Cum hurbaşkanı M uavininin m utabakatlarıy la kaab ild ir,
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Binaenaleyh, yukarıda bahis konusu haberler doğru ise, bunlar hem K ıb
rıs Cumhuriyeti Anayasasın ın temel maddeleri, hem de 4 Mart 1964 tarihli Bir
leşmiş M illetler Güvenlik Konseyi kararının 1 nci maddesi hükümlerinin açıkça 
bir ihlâlini teşkil edecektir.

27 Mcıyıs 1964

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti 
Lefkoşa

*
* *

EK ; VIII

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 22 Mayıs 1964 tarih li, Kıb. B. 427 sayılı 
notasına atıfla , İngiltere (Yunanistan) Hükümetine aşağıdaki hususları b ild ir
mekle şeref k a za n ır :

A ralık  1963 tarihindenberi Türkiye Hükümetini çeşitli teşebbüsler ya p 
mağa mecbur etmiş olan Kıbrıslı Rum liderlerin hukuk ve insanlık dışı davran ış
larının en acıklı ve feci tezahürlerinden biri, masum ve m üdafaasız Kıbrıslı Türk 
halkının maruz kaldığı beşerî tahammül ölçülerini aşan türlü m addî ve m anevî 
işkence ve baskılard ır.

Bu meyanda Kıbrıslı Rumların, şiddet hareketlerini başlangıcından beri 
sistemli bir surette tatbik ettikleri en insafsız usullerin biri de, zor kullanarak 
rehineler alm aktır.

F ilhakika , Kıbrıs buhranının başlangıcı olan 21 A ra lık  1963 tarihinden 
beri Rumlar tarafından kaçırılıp götürülmüş bulunan Türklerden, müteaddit te
şebbüslere rağmen, hâlâ akıbetleri öğrenilem iyenlerîn sayısı 244 ’tür. Bunlar
dan 94'ü Birleşmiş M illetler Barış Koruma Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta göreve baş
ladığı 27 Mart 1964 tarihinden sonra kaçırılm ıştır. Bilhassa, 11 M ayıs günü 
Magoscı’da vukubuian bir hâdiseyi istismar eden Rumlar bir, iki gün içinde 
32 Türkü sözde bir misilleme hareketi o larak alıp götürmüşlerdir. Ayrıca, mun
tazam Kıbrıs pasaportu ile yurtlarına dönmekte olan Kıbrıs vatandaşı 10 Türk 
de, Lefkoşe hava alanında kanunsuz şekilde tevkif edilm iş ve hâlâ akıbetleri 
meçhul bulunmaktadır.

Yukarıda zikredilen Notada belirtilm iş olduğu üzere, Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterinin K ıbrıs’taki özel temsilcisi Mr, Galo P laza ’nın, rehinelerin he
men salıverilm esi için yaptığı teşebbüsler Başpiskopos M akarios, Kıbrıs Rum 
makam larının kaçırılmış Türklerden ancak yedisi hakkında bilgisi bulunduğu



ve bunların serbest b ırakılacağı cevabını verm iştir. Kaçırılan 7 Türk serbest b ı
rakılm ış o lm akla beraber, Kıbrıslı mesul Rumların Birleşmiş M illetler temsilcisine 
verdikleri cevap muvacehesinde geri kalan kadın, ihtiyar, çocuk dahil bütün 
diğer masum rehinelerin en feci akıbete uğramış o lm alarından endişe etmek 
için her türlü sebep mevcuttur.

Bu caniyane hareketlere ilâveten beş aydan beri, Türk ve Rumlardan 
mürekkep karma nüfuslu köylerden 86'sıncla Türk varlığ ı tamamen ortadan 
kald ırılm ış, Türk evleri ve tarla la rı buldozerlerle tahrip olunmuştur. Bu suretle 
Kıbrıslı Türklere ika edilen m addî zararın kıymeti, tarafsız gözlemcilerin tah
minlerine göre bugüne kadar elli milyon doları bulmuştur.

Tamamen Türklerle meskûn oldukları için yok edilememiş bulunan köy
ler ve m ahaller ise, ay lardanberi Rumların m uhasarası altındadır. Buralardaki 
Kıbrıslı Türk halkı, doğrudan doğruya imha tehdidi yan ında, açlık , hastalık ve 
sefalete mahkûm edilm ek suretile yok olma tehlikesi altındadır. Mahsur Türk 
halkının kurtarılm ası için, Birleşmiş AAilletler de dahil muhtelif mercilere y a 
pılan müteaddit teşebbüsler m aalesef, rehineler konusunda olduğu g ib i, Kıb- 
rıslı Rum sorumluların, Birleşmiş M illetler Kuvvetinin görevini başarı ile yap 
masını engelleyen taktikleri yüzünden, hiç bir olumlu sonuç verm emiştir.

Kıbrıs Rumlarının yukarıda zikredilen fiilleri ya ln ız en ilkel hukukî, İnsanî 
ve ah lâk î kuralları çiğnemekle kalm ayıp , her medenî memleketin riayetle mü
kellef bulunduğu insan Hakları Evrensel Beyannam esi’nin, Birleşmiş Milletler 
A nayasa 'sın ın , Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Koruma Sözleş- 
mesi'nin temel ilkelerinin açıkça reddi m anasını da taşım aktadır.

Buna ilâveten, bahsekonu gayri İnsanî fiille r, Kıbrıs Cumhuriyetine vücut 
vermiş olan Teessüs Andlaşm ası'n ın  5. maddesi ile Kıbrıs A n a y a sa ’sının 7, 8, 
1 1 ve 35. m addeleri hükümlerinin açık birer ih lâ lid ir.

Ayrıca bu fiille r, Kıbrıs Rumlarının, Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyi'nin 
4 Mart 1964 tarih li kararırım 1, 2 ve 3. m addeleri hükümlerini hiçe saym akta 
olduklarının yeni birer de lilid ir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Kıbrıslı Rum liderlerinin meşruiyet ve hu
kuk esasları ile bağdaşam ayan bu davran ışları karşısında duyduğu derin en
dişeyi ifade ve bu davranışlcı,r üzerine Temincıtçı Devlet sıfatile Ingiltere (Yu
nanistan) Hükümetinin d ikkatin i bütün ciddiyetile çeker.

A nkara , 29 M ayıs 1964
ak
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EK : İX

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 27 Mayıs 1964 tarihli notası ile ilgili ek 
o larak, Kıbrıs Temsilciler Meclisi Rum üyelerinin 1 Haziran 1964 tarihinde ka
bul ettiği ve Kıbrıs Anayasasın ın temel maddelerinden birini teşkil eden 129 
ncu maddesinin 2 nci paragrafı ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 4 
Mart 1964 tarihli kararına açıkça aykırı bulunan mecburi askerlik hizmeti «ka
nuncunun kabulünü şiddetle protesto eder.

Lefkoşe, ,3 Haziran 1964
Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti 
Lefkoşe

*

DR. KÜÇÜK’ÜN ÇAĞRISI

Kıbrıs Cumhuriyeti A nayasası, Anayasa organlarının Elen üyeleri ve biz- 
zal Cumhurbaşkanı tarafından zor kullanılm ak suretiyle fiilen 21 A ralık  1963 
tarihinden beri işlemekten alıkonulmuştur.

Elen sorumlular tarafından Adcı'da 21 A ralık  1963 tarihinde başlatılan 
ve idare edilen tecavüzler sonunda Anayasanın açık hükümlerine, İnsan Hak
ları Evrensel Demecine, Avrupa insan Hakları ve Ana Hürriyetleri Koruma Söz
leşmesine, kısaca insanlığa aykırı o larak yüzlerce Türk hayat hakkından m ah
rum edilm iş, işkencelere ve gayri İnsanî muamelelere tâbi tutulmuşlardır. Bu 
fiillerden başka Anayasanın açık hükümlerine rağmen benim iştirakim olm ak
sızın silâhlı kuvvetlerin arttırılm asına, mecburî askerlik hizmetinin ihdasına ve 
şimdiye kcıclar A aa 'ya  gizlice sokulmuş olan silâh lara ilâveten ağır silâh ve 
harp malzemesinin geniş ölçüde satın alınıp ithaline tevessü! edilm iş, yüzlerce 
Türk kaçırılarak hürriyetlerinden mahrum- edilm iş ve bunların birçoğu bizzat 
itiraf ettiğiniz gibi hunharca öldürülmüştür. Gene Anayasanın açık hükümle
rine göre herkesin kanun, idare ve kazcı meretleri önünde eşit olm asına ve A n a
yasada yazılı hak ve hürriyetlerden mensup olduğu cemaat, ırk, din, dil, cins 
ve milliyeti clolayısile hiçbir ayııdedici muamele yapılm adan faydalanm ası g e
rekirken Türk Cemaatine mensup K ıbrıslılara karşı a ç ık ça . ayırdedici muamele
ler yapılm ış ve bunlar, su, elektrik ve posta gibi en zarurî amme hizm etlerin
den dahi sistemli surette mahrum edilm işlerdir.

Bundan evvel yaptığım birçok m üracaatlara rağmen Cumhurbaşkanı ve 
diğer Elen sorumlular A nayasanın ihyasını sağ lam ak için hiç bir harekette bu
lunmamışlardır,
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Atina 'da çıkan To V im a gazetesine M ayıs ayı içinde verd iğ iniz beyanda 
Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasın ı mefsuh addettiğinizi bir kerre daha teyid etmiş 
bulunuyorsunuz. Hukukî mesnetten tamamen mahrum olan bu tutumunuz A na
yasa ihlâllerin in yeni bir m isalid ir ve ayni zam anda Birleşmiş M illetler Güven
lik Konseyinin 4 M art 1964 tarih li Kararına d a  aykırıd ır. Z ira bu Karar Birleş
miş M illetler Genel Sekreteri tarafından tayin edilen Arabulucu tara fla rca ka
bul edilecek bir hal şekli buluncava kadar mevcut A n ayasaya  riayeti mutazcım- 
mındır.

Bu durum karşısında Ada'dcı yüzlerce kişinin hayatına mal olan kanlı 
o lay ları durdurm ak ve Kıbrıslı Türk ve Elenlerin ıztırap larına son vermek ga- 
yesile sizi bir defa daha, Dünya kamu oyu önünde, sorumluluğunu beraberce 
taşıdığım ız A nayasa düzenine riayetin sağlanm ası görevini müştereken ifaya 
çağırıyorum.

Bu m aksatla :

1) ilkönce, sizin ve benim im zalarım ızı taşıyan Kıbrıs Cumhuriyeti A na
yasasını ve bunun ayrılm az cüzleri olan m illetlerarası an d laşm aları, taraflarca 
kabul edilecek bir hal şekli bulunana değin, riayet edilmesi ve riayeti sağ lan
ması gerekli mer'î hukuk düzeni saym ağa devam ettiğinizi ve K ıbrıs’ta herke
sin cem aat, d il, d in , ırk ve diğer sebeplerle ayııded ici bir muameleye tâbi tu
tulm adan A nayasan ın  bahşettiği hak ve hürriyetlerden fayda lanacağ ın ı kesin 
bir şekilde açıklam anızı;

2) Bu açık lam ayı yapm anızdan sonra, zarurî güvenlik şartları bugün için 
başka türlü gerçekleştirilem iyeceğinden yeşil hat üzerinde ve güvenliği münha
sıran Birleşmiş M illetler Barış Kuvvetlerince sağ lanacak bir m ahalde, Bakanlar 
Kurulunun A nayasaya  uygun o larak Elen ve Türk bütün üyelerinin iştirakiyle
aşağ ıdaki gündeme dahil konularda gerekli tedbirleri kararlaştırm ak üzere top
lanm asını talep ediyorum :

a) Mecburî askerlik  hizmetinin ihdasına dair Kıbrıs Temsilciler Meclisinin
Rum üyeleri tarafından 1 Haziran 1964 günü alınan Karar,

b) Türk Cem aati mensuplarına tatbik edilm iş m uhasara lar sebebile Em
niyet kuvvetlerinin dağıtım ı ve yerleştirilm esi,

c) Emniyet kuvvetleri kadrolarına yapılm ış tayin ler,

d) Silâhlı kuvvetlerin terkibi ve vüs'ati ile bu kuvvetlere ayrılan  tahsisat,

e) A nayasan ın  132 nci maddesinin ve 123ncü maddesinin 3 ncü fıkrası
nın tatb iki,

f) A d a ’ya harp malzemesinin ve her nevi patlayıcı maddelerin
ithali,
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g) 21 A ralık  1963 tarihinden beri d ışişleri, savunm a ve emniyet konula
rında Bakanlar Kurulunun sadece Elen üyeleri tarafından alınmış olan bütün 
kararların A nayasa hükümleri bakım ından incelenmesi.

Bu çağrıma cevap vermenizi bekliyorum.

Bu çağrımın birer örneği Birleşmiş M illetler Genel Sekreterine ve Kıbrıs 
Cumhuriyeti A nayasa düzeninin teminatçısı olan Birleşik Krallık, Türkiye Cum
huriyeti ve Yunanistan Krallığı Hükümetlerine gönderilm iştir.

*

* *

EK : XI 

GÜVENLİK KONSEYİNİN 20 HAZİRAN 1964 TARİHLİ KARARI

Güvenlik Konseyi :

Genel Sekreterin raporunda, Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1964 tarihli 
kararı ile kurulmuş olan Birleşmiş Milletler Barış Koruma Kuvvetinin K ıbrıs’ta 
3 ay lık  ek bir süre daha bırakılmasının faydalı ve tavsiyeye şayan görüldüğü 
hususunu kaydederek,

Güvenlik Konseyinin 4 Mart ve 13 Mart 1964 tarihli kararının uygulan
ması için sarfettiği gayretlerden dolayı Genel Sekretere derin takdirlerini belir
terek,

Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1964 tarihli kararının uygulanm ası için a s
kerî b irlik, polis, malzeme ve malî destek sağ layan üye devletlere derin tak
dirlerini ifade ederek,

1) 4 ve 13 Mart 1964 tarihli kararlarını teyid eder;

2) Bütün üye devletleri yukarıda anılan kararlara uym ağa davet eder,-

3) Genel Seşreterin raporunu kaydeder;

4) Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1964 tarihli karcın ile kurulmuş olan Bir
leşmiş M illetler Barış Koruma Kuvvetinin K ıbrıs’taki görevini 26 Eylül 1964 ta 
rihine kadar devam etmek üzere üç ay lık  ek bir süre daha uzatır.

*

♦ *
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EK : XII

Milletlerarası Andlaşmcilarm yapılması, yürürlüğe ve yayınlanması ile bazı 
andlaşmalorın yapılması için Bakanlar Kuruluna yetki 

verilmesi hakkında Kanun

Kanun N o: 244 Kabul tarihi: 31/5/1963

İmza yetkisinin verilmesi

M adde 1 ___ M illetlerarası andlaşımaların parafe edilm esi, im zalanm ası
veya nota teatisine konu teşkil etmesi veyahut bu and laşm alara  katılımcı b ild i
rilerinin yap ılm ası için Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerinin tâyini ve bu tem
silcilerin yetkilerinin tesbiti, Bakan lar Kurulu kararnam esiyle olur. Bu kararna
meler, Resmî Gazetede yayın lanm az.

Onaylamanın uygun bulunması kanunu

Madde 2 ___ M illetlerarası and laşm aları onaylam a veya bu and laşm a
lara katılm a, onaylam a veya katılmanın bir kanunla uygun bulunm asına bağ
lıdır.

İktisadî, ticarî veya teknik münasebetleri düzenliyen ve süresi bir yılı ctş- 
m ıyan andlaşım aların onaylanm ası veya bunlara katılm ak İçin; Türk kanun la
rına değişiklik  getirmemek, Devlet m âliyesi bakım ından yüklenme gerektirm e
mek, kişi hallerine ve Türk vatandaşların ın  yabancı memleketlerdeki haklarına 
dokunm am ak şartiy le , onaylam anın veya katılm anın uygun bulunm asına dair 
bir kanun yapılm ası zorunluğu yoktur. Bu halde, andlaşm anın onaylanm asının 
veya buna katılm anın uygun bulunması hakkında bir kanun çıkmamış olup da, 
onaylam a veya katılm a işlem lerinin yerine getirilm iş olmcısı takdirinde, bu 
artdlaşm a, Resmî Gazetede yayın lanm asından b aşlaya rak  iki cıy içinde, bir 
Başbakan lık  yazısına ekli o larak Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Baş
kan lıklarına gönderilir. M illet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlıkları, 
bu an d laşm aları, ayrı ayrı genel kurulların b ilg isine sunarlar.

M illetlerarası bir cındlaşm aya d ayan ıla rak  Bakanlar Kurulunca yapılan 
uygulam a andlaşm alarm dan Türk kanunlarına değişiklik  getirm iyenleri onay
lam ak veya bunlara katılm ak için; bunların konusu İktisadî, ticarî veya teknik 
münasebetlerin dışında kalsa veya süresi bir yılı aşsa veya Devlet m âliyesi ba
kım ından bir yüklenm eyi gerektirse veya kişi hallerine veyahut Türk vatandaş
larının yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunsa dahi, onaylam a 
veya katılm ayı uygun bulm ak üzere kanun yapılm ası zorunluğu yoktur.
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Kanunun verdiği yetkiye dayan ıla rak  Bakanlar Kurulunca yapılan İkti
sadî, ticarî, teknik veya idcırî and laşm alardan Türk kanunlarına değişiklik ge 
tirm iyenleri onaylam ak veya bunlara katılm ak için; bunların süresi bir yılı aşsa 
veya Devlet m âliyesi bakım ından bir yüklenmeyi gerektirse veya kişi hallerine 
veyahut Türk vatandaşların ın yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına do
kunsa dahi, onaylam a veya katılmayı uygun bulm ak üzere kanun yapılm ası 
zorunluğu yoktur.

Onaylama ve sair tasarruflar

Madde 3 ___ 1. M illetlerarası andlaşm aların onaylanm ası, bunlara katıl
ma, bunların feshini ihbar etmemek suretiyle yürürlük süresini uzatm a, Türkiye 
Cumhuriyetini bağlıyan bir M illetlerarası Andlaşm anın beili hükümlerinin yü
rürlüğe konulması için gerekli b ildirileri yapm a, m illetlerarası andlaşm aların 
uygulam a alanının değiştiğini tesbit etme, bunların hükümlerinin uygulanm a
sını durdurma ve bunları sona erdirme, Bakanlar Kurulu kararnam esiyle olur.

O naylam a veya katılma konusu olan milletlerarası andlaşm anın Türkçe 
metni ile andlaşm ada muteber olduğu belirtilen dil veya dillerden biri ile y a 
zılmış metni, yukardaki fıkrada söz konusu kararnam eye ekli o larak Resmî G a 
zetede yayın lanır.

2 nci maddenin 2, 3 ve 4 üncü fıkraları gereğince bir m illetlerarası and- 
laşmcının onaylanm asının veya buna katılmanın uygun bulunmamasına dair 
bir kanun çıkarılm ası zorunluğu yoksa ve bu andlaşm anın onaylanm ası veya 
buna katılma bir Bakanlar Kurulu kararnam esiyle olursa, bu andlaşm anın onay
lanmasının veya buna katılmanın uygun bulunması hakkında kanun ç ıka rıla 
maz.

2. Bir m illetlerarası andlaşm anın veya Türkiye Cumhuriyetini bağlıyan 
bir m illetlerarası andlaşm anın belli hükümlerinin Türkiye Cumhuriyeti bakı 
mından yürürlüğe girdiği; bir m illetlerarası andlaşm anın uygulam a alanının 
değiştiği, uygulanm asının durdurulduğu ve sona erdiği tarih ler, bir Bakanlar 
Kurulu kararnam esiyle tesbit o lunarak Resmî Gazetede yayın lanır.

Bir m illetlerarası andlaşm a, yukardaki fıkrada söz konusu yürürlük ta 
rihinin tesbitine dair kararnam ede belirtilen yürürlüğe giriş tarihinde kanun 
kuvvetini kazanır.

3. M illetlerarası bir andlaşmaycı dayan ıla rak  Bakanlar Kurulunca yap ı
lan teknik veya İdarî nitelikteki uygulam a andlaşm alarından ve kanunun ver
diği yetkiye dayan ılarak  Bakanlar Kurulunca yapılıp 2 nci maddenin 2 nci f ık 
rasına göre Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun bilgisine sunulanların 
dışında kalan teknik veya İdarî and laşm alardan İktisadî veya ticarî nitelikte
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olm ıyan, özel kişilerin haklarını ilgilendirm iyen ve Türk kanunlarına değişiklik 
getirm iyenlerin yayın lanm ası zorunlu değild ir. Bu fıkra gereğince yayın lanm ası 
zorunlu o lm ayan and laşm alar hakkında 1 ve 2 num aralı bentler uyarınca çı
karılan kararnam elerin yayın lanm ası da zorunlu değild ir.

Yukarıdaki fıkra hükmünün dışında kalan m illetlerarası an d laşm alar, 1 
num aralı bendin 2 nci fıkrası uyarınca yayın lanm adan yürürlüğe konulam az.

Andlaşmalarla ilgili belgelerin hazırlanması

Madde 4  ___   2 ve 3 üncü maddeler gereğince kanun tasarıları ve karar
name tasarıların ı ve 2 nci maddenin 2 nci fıkrası gereğince M illet Meclisi ile 
Cumhuriyet Senatosunun b ilg isine sunulacak olan andlcışm aların bu M eclis
lerin Başkan lıklarına arz yazıların ı hazırlam ak görevi, Dışişleri Bakanlığ ının 
doğrudan doğruya ilg ili olmadığı hallerde, Dışişleri Bakanlığ ı ile iş b irliği y a 
p ılarak ilg ili Bakanlıkça yerine getirilir.

Yetki belgesi, onaylam a belgesi, onaylam a belgelerinin alınıp verilm esi 
veya sadece verilmesi tutanağı, and laşm aların  şeklî örnekleri gibi m illetlerarası 
hukukun veya tatbikatın gerektirdiği her türlü belgelerin asıl veya örneklerini 
hazırlam ak, Türkiye Cumhuriyeti ad ına yap ılan  and laşm aları m illetlerarası ku
ru llarda tescil ettirmek ve Türkiye Cumhuriyeti ad ına yapılm ış veya yap ılacak 
olan m illetlerarası and laşm aların  resmî sicilin i tutmak Dışişleri Bakanlığ ının 
görevidir.

Dışişleri Bakanlığ ı dışındaki Bakan lık la r, yap ılm asına veya yürürlükten 
kald ırılm asına katıld ıkları veya haklarında yap ılan  İşlemler üzerinde bilgi edin
dikleri and laşm alarla  ilg ili 3 üncü maddenin 1 num aralı bendinin İlk fıkrasında 
yazılı m illetlerarası hukuk tasarruflarına dair bütün b ilg ileri, derhal Dışişleri 
Bakanlığ ına verirler.

İktisadî, ticarî, İdarî ve teknik andlaşmaların yapılmasında 
Hükümetin yetkisi

M adde 5 _ _  Türkiye Cumhuriyeti ad ına yabancı Devletlerle ve m illet
lerarası kurullarla veya bunlar ad ına hareket eden kurum larla yapılm ış olup 
Türkiye Cumhuriyeti bakım ından yürürlükte bulunan iki veya çok taraflı cınd- 
Icışmaların İktisadî, ticarî1, teknik, veya İdarî hükümlerinin taşıdığı am açların 
yerine getirilm esi gayesini güden iki veya çok taraflı and laşm alar ile Türkiye 
Cum huriyetine hibe, kredi veya sair suretlerle yardım sağlıyan iki veya çok 
tara flı and laşm aları, iki veya çok taraflı teknik veya idcırî işbirliği andlaşmcı- 
ların ı, iki veya çok taraflı borç ertelenmesi veya ticaret andlaşm alcırını ve aynı 
nitelikteki m odüsvivendileri 2 nci maddenin 4 üncü fıkrası gereğince onay la
m aya veya bunlara katılm aya Bakan lar Kurulu yetkilid ir.



NATO ile ilgili csndiaşmaların yapılmasında Hükümetin yetkisi
Madde 6 ___ 18 Şubat 1952 tarih li ve 5886 sayılı kanunla onaylanm ış

olan Kuzey Atlantik Andlaşm asının gereği o larak bu Andlaşm aya tara f olan 
Devletlerle ve Kuzey Atlantik Andlaşm ası teşkilâtı ile yapılan iki veya çok ta 
raflı and laşm aları, 2 nci maddenin 4 üncü fıkrası gereğince onaylam aya veya 
bunlara katılm aya Bakanlar Kurulu yetkilid ir.

Andlaşmalarda yer alan maddelerin Gümrük resimleriyle ilgili 
olarak Hükümetin yetkisi

Madde 7  . 5  inci maddede yazılı andlaşm aların ve modüsvivendilerin
kapsam ına giren maddelerin yürürlükteki Gümrük resimlerinde Dışişleri, M a
liye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Sanayi Bakanlıklarının birlikte lüzum 
göstermeleri üzerine değişiklik yapm aya veya bu maddelerden bazılarının res
mini kaldırm aya veyahut m uaf tutulmuş olanları umumi tarifedeki resme tâbi 
kılm aya ve bu değişikliklerin uygulanm asına dair usul ve şartları tesbit etme
ye Bakanlar Kurulu yetkilid ir.

Bakanlar Kurulu, yukardaki fıkra gereğince aldığı tedbirleri bir kara rna
me ile yürürlüğe koyar ve bunları, bu kararnam enin Resmî Gazete'de yay ım 
lanm akla yürürlüğe girdiği tarihten başlıyaıcık üç ay içinde, bir kanun tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunar.

Kaldırılan hükümler

Madde 8 ___ Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş M illetler, Birleşmiş Milletler
Gıda ve Tarım Teşkilâtı, M illetlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, M illetlerarası Ç a
lışma Teşkilâtı ve Dünya Sağlık Teşkilâtı arasında Teknik Yardım  Teminine Mü
tedair Esas Anlaşm a ve eklerinin Onanması hakkında 3 Temmuz 1953 tarihli 
ve 6114 sayılı kanunun 2 nci maddesi; Yabancı memleketlerle m uvakkat m a
hiyette modüsvivendiler ve ticaret an laşm aları akdi ve bunların şümulüne g i
ren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılm ası ve an laşm aya 
yanaşm ıyan devletler m uvaredatına karşı tedbirler alınm ası hususunda Hü
kümete salâh iyet verilmesi hakkında 1 Şubat 1956 tarih li ve 6653 sayılı kanu
nun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile Birleşmiş M illetler Andlaşm ası ile Birleşmiş 
M illetler Teşkilâtına bağlı ihtisas müesseselerinin Ana Sözleşmeleri, Avrupa 
Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti ile Am erika Birleşik Dev
letleri Arasında M ünakit Ekonomik İş Birliği Anlaşm ası, Avrupa Konseyi Söz
leşmesi ve Hükümetimiz tarafından imza edilm iş veya edilecek sair andlaşm a 
ve sözleşmelerin icaplarından o larak ilgili Hükümet ve teşekküller veya bunlar 
namına hareket edecek müesseseler ile kredi, yardım ve ödeme anlaşm aları 
akdine Hükümetin salâhiyetli kılınması hakkında 20 M ayıs 1959 tarihli ve 7280 
sayılı kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılm ıştır.
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Yürürlüğe giriş

Madde 9 ___ Bu kanun yayım ı tarih inde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 1 0  Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

6/6/1963

Düstur
No. B a ş l ı ğ ı  Tertip Cilt Sahile

İlgili Kanunlar :

6114 Türkiye Hükümeti ile B irleşm iş M illetler
G ıd a  ve Tarım  T eşk ilâtı, M illetlerarası 
S iv il H avacılık  T eşk ilâtı, M ille tlerarası 
Ç a lışm a  Teşk ilâtı ve D ünya S a ğ lık  T eş
kilâtı a r a s ın d a  Teknik Yardım  Tem inine 
M ü tedair E sa s  A n laşm a ve eklerinin
on an m ası h ak k ın da Kanun 1 0 /7 /1 9 5 3  3 34 1450

6653 Y aban cı m em leketlerle m uvakkat m ah i
yette m odü sv iven diler ve ticaret a n la ş 
m aları ak ti ve bun ların  şüm ulüne giren  
m addelerin  güm rük resim lerinde d e ğ iş ik 
likler y ap ılm ası ve a n la şm a y a  y an aşm ı- 
y an  d ev letler m u v are d ah n a  k arşı ted bir
ler a lın m ası h u su su n d a hüküm ete s a l â 
hiyet verilm esi h ak k ın da Kanun 7 /2 /1 9 5 6  3 37 296

7280 Birleşm iş M illetler A n d laşm ası ile B irleş
m iş M illetler T eşk ilâ tın a b a ğ lı ih tisas  
m ü essese lerin in  A n a Sözleşm eleri, A vru
p a  Ekonom ik işb ir liğ i Söz leşm esi, Türki
ye Cum huriyeti ile A m erika B irleşik  D ev
letleri a r a s ın d a  m ünakit Ekonomik İşb ir
liğ i A n laşm ası, A v ru p a K onseyi S ö z le ş
m esi ve Hüküm etim iz tara fın d an  im za
edilm iş v e y a  ed ilecek  sa ir  an la şm a , and- 
la şm a  ve sözleşm elerin  icap ların d an  
o larak  ilg ili hüküm et ve teşekküller v e y a  
b u n lar n am ın a hareket edecek  m ü esse
se ler ile Kredi, Yardım  ve Ödem e A n la ş
m aları ak d in e  Hükümetin sa lâh iy e tli k ı
lın m ası h ak k ın d a Kanun 2 6 /5 /1 9 5 9  3 40 1096

*

*  *

Resmî
Gazele

Say ı

8454

9227

10214
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EK : XIII

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık 
yaratan Ândlaşma ve eklerinin onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair Kanun

Kanun No: 397 Kabul tarihi: 4/2/1964

Madde 1     12 Eylül 1963 tarihinde A n ka ra ’da im zalanmış olan «Tür
kiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında bir O rtaklık Yaratan Andlaşm a» 
ile buna ekli «Geçici protokol», «M alî protokol», «Son senet», «Bild iriler» ve
«İşgücü mektubu»nun onaylanm ası uygun bulunmuştur.

Madde 2   Bu kanun yayım ı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3  .B u  kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/2/1964

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir
ortaklık yaratan Anlaşma *

BAŞLANGIÇ
Bir yandan,
Türkiye Cum hurbaşkanı,
Öte yandan,
Majeste Belçikalılar K ıralı,
Federal A lm anya Cum hurbaşkanı,
Fransa Cum hurbaşkanı,
İtalya Cum hurbaşkanı,
Altes Ruayal Lüksemburg Büyük Düşesi,
Majeste Hollanda Kıraliçesi,
ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi,

Türk halkı ile Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde bir araya gelmiş ha lk
lar arasında gittikçe daha sıkı bağ lar kurmaya AZİMLİ OLARAK;

Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğundaki yaşam a şartlarının, h ızlan
dırılmış bir ekonomi ilerleyişi ve uyumlu bir cılış veriş genişlemesi ile devamlı 
olarak iyileşm esini, böylece Türkiye ekonomisi ile Topluluk üyesi Devletlerin 
ekonomileri arasındaki arayı azaltm ayı sağ lam aya KARARL, OLARAK;

Türk ekonomisinin kalkınmasının ortaya koyduğu özel sorunları ve belli 
bir sürede Türkiye'ye bir ekonomik yardım yapılm ası gerekliliğ ini GÖZÖNÜNDE 
BULUNDURARAK;

lü rk  halkının yaşcımcı seviyesini iyileştirme çabasına, Avrupa Ekonomik 
lopluluğunun getireceği desteğin, ilerde Türkiye’nin Topluluğa katılmasını ko
laylaştıracağını KABUL EDEREK;

Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Andlaşm anın eşindiği ülküyü bir
likte izliyerek, bcırış ve hürriyet güvencesini pekleştirmeye AZMEDEREK;
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Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Andlaşm anın 238 inci maddesi u ya
rınca Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık yaratan bir an 
laşm a akdini KARARLAŞTIRMIŞLAR ve bunun için

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI :

Dışişleri Bakanı Bay Feridun Cemal ERKİN’ İ

M AJESTE BELÇİKALILAR K IRA LI:
Başbakan Yardım cısı ve Dışişleri Bakanı Bay Paul Henri SPAAK'I

FEDERAL ALM A N YA  CUMHURBAŞKANI :
Dışişleri Bakanı Bay Gerhard SCHROEDER'İ

FRANSA CUMHURBAŞKANI :
Dışişleri Bakanı Bay Maurice COUVE de M URVILLE’ İ

İTALYA CUM HURBAŞKANI :
Hazine Bakanı Bay Emilio COLO M BO’yu

ALTES RUAYAL LÜKSEMBURG BÜYÜK DÜŞESİ :
Hükümet Başkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bay Eugène SCHAUS’u 

M AJESTE HOLLÂNDA KIRALİÇESİ :
Dışişleri Bakanı Bay Joseph M. A . H. LUNS'u ve AVRUPA EKONOMİK 

TOPLULUĞU KONSEYİ :

Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyinin şim diki Başkanı ve Hollanda 
Dışişleri Bakanı Bay Joseph M. A . H. LUNS'u

tam yetki ile atam ışlard ır. Adları geçenler, yetki belgelerinin karşılıklı o larak 
verilmesinden ve bunların usul ve şekil bakım ından uygunluklarının an la ş ıl
m asından sonra, aşağ ıdaki hükümler üzerinde uyuşm uşlardır;

KÎSIM : Í 

İlkeler 

Madde 1.

Bu Andlaşm a ile Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir 
O rtak lık  kurulmuştur.

Madde   2.

1. Anlaşm anın am acı, Türkiye ekonomisinin hızlandırılm ış kalkınm asını 
ve Türk halkının çalıştırılm a seviyesinin ve yaşam a şartlarının yükseltilm esini 
sağ lam a gereğini tümü ile gözönünde bulundurarak, Ta ra fla r arasındaki ticarî 
ve ekonomik ilişkileri ara lıksız  ve dengeli o larak güçlendirmeyi teşvik etmektir.
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2. Yukarıki fıkrada belirtilen am açların gerçekleştirilmesi için 3, 4 ve 5 
inci maddelerde gösterilen şartlara ve usullere göre bir gümrük birliğinin g it
tikçe gelişen şekilde kurulması öngörülmüştür.

3. Ortaklığın :

a) Bir hazırlık dönemi,

b) Bir geçiş dönemi,

c) Bir son dönemi,

vardır. _  H*. _

Madde 3.

1. Hazırlık döneminde Türkiye, geçiş dönemi ve son dönem boyunca ken
disine düşecek yükümleri üstenebilmek için, Topluluğun yardım ı ile ekonomisini 
güçlendirir.

Bu hazırlık dönemine ve özellikle Topluluğun yardım ına ilişkin uygulam a 
usulleri, An laşm aya ekli Geçici Protokol ile M alî Protokolde belirtilm iştir.

2. Hazırlık döneminin süresi, Geçici Protokolde öngörülen usullere uygun 
uzatma dışında, beş yıldır.

Geçiş dönemine, Geçici Protokolün 1 inci maddesinde öngörülen şartlara 
ve usu llere• uyularak geçilir.

Madde   4.

1. Geçiş döneminde Âkit Tarafla r, karşılıklı ve dengeli yükümler esası 
üzerinden :

  Türkiye ile Topluluk arasında bir gümrük birliğinin gittikçe gelişen
şekilde yerleşmesini,

  Ortaklığın iyi işlemesini sağ lam ak için Türkiye'nin ekonomik po litika
larının Topluluğunkilere yaklaştırılm asın ı, bunun için de gerekli ortak eylem 
lerin geliştirilmesini sağ larlar.

2. Bu dönemin süresi, birlikte öngörülebilecek istisnalar saklı kaimcik 
üzere, on iki yılı geçemez. Bu istisnalar, gümrük birliğinin makûl bir süre içinde 
kurulup tam am lanm asına engel o lam az.

M ad d e  5.

Son dönem gümrük Birliğine dayan ır ve Âkıcl Tarafların  ekonomi poli
tikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini gerektirir.
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Madde ___ 6.

O rtaklık rejim inin uygulanm asını ve gittikçe gelişm esini sağ lam ak için 
Âkıd Ta ra fla r, Anlaşm a ile verilen görevlerin sınırları içinde eylemde bulunan 
bir O rtaklık Konseyinde toplanırlar.

Madde ___ 7.

Âkıd Ta ra fla r, bu Anlaşm adan doğan yüküm lerin yerine getirilmesini 
sağlayıcı her türlü genel ve özel tedbirleri a lırla r.

Ta ra fla r, Anlaşm a hedeflerinin gerçekleştirilm esini tehlikeye düşürebile
cek her türlü tedbirden sakın ırlar.

KISIM : II

Geçiş döneminin uygulanmaya konması
Madde ___ 8.

4 üncü maddede anılan am açların gerçekleşmesi için O rtaklık Konseyi, 
geçiş döneminin başlam asından önce ve Geçici Protokolün 1 inci maddesinde 
öngörülen usule göre, Topluluğu kuran Andlaşm anın kavradığ ı ve gözönünde 
bulundurulması gereken a lan la rla , özellikle bu kısımda gözetilenlere mahsus 
hükümlerin uygulam a şartların ı, usu llerini, sıra ve sürelerini yararlı görülecek 
her türlü korunma kuralların ı tesbit eder.

Madde ___ 9.

Âkıd Ta ra fla r, Anlaşm anın uygulanm a a lan ında, 8 inci maddenin uygu
lanm ası ile ilg ili o larak ortaya konabilecek Özel hükümler saklı kalm ak üzere, 
uyrukluk dolayısiyle uygulanan her türlü ayırım ın, Topluluğu kuran A nlaşm a
nın 7 nci maddesinde an ılan ilke uyarınca yasak  olduğunu kabul ederler.

BÖ LÜM : I.

Gümrük Birliği 

Madde _ _  10.
1. Anlaşm anın 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında öngörülen gümrük bir

liğ i, mal alış verişlerinin tümünü kavrar.

2. Gümrük Birliği :
  Topluluk üyesi Devletlerle Türkiye arasında, ithalâtta olduğu gibi ih

racatta gümrük vergileri ve eşit etkili resimlerin ve m iktar kısıtlam aların ın , millî 
üretime, Anlaşm anın hedeflerine aykırı bir koruma sağ lam ayı gözeten eşit et
kili başka her türlü tedbirin yasaklanm asın ı;
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  Türkiye'nin üçüncü memleketlerle ilişkilerinde Topluluğun Ortak Güm 
rük Tarifesinin kabulünü ve Toplulukça dış ticaret konusunda uygulanan sair 
mevzuata yaklaşm ayı kapsar.

BÖ LÜM : 2.

Tarım

M ad d e  11.

1. Ortaklık rejim i, Topluluğun ortak tarım politikasını gözönünde bulun
duran özel usullere göre, tarımı ve tarım ürünleri alış verişini de kavrar.

2. Tarım ürününden, Topluluğu kuran Andlaşm anın II nci Ekinin konusu 
olan ve sözü edilen Andlaşm anın 38 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükümle
rinin uygulanm ası ile halen tam am lanm ış bulunan listede sayılı ürünler an 
laşılır.

BÖLÜM : 3.

Ekonomik nitelikteki sair hükümler 

Madde   1 2.

Âkıd Taraflar, ara larında serbest işçi akımını kademeli o larak gerçekleş
tirmek için, Topluluğu kuran Andlaşm anın 48, 49 ve 50 nci maddelerinden 
eşinmekte uyuşmuşlardır.

iMadde ___ 13.

Âkıcl Tarafla r, yerleşme serbestliği kısıtlam alarını aralarında kaldırm ak 
için, Topluluğu kuran Andlaşm anın 52 ilâ 56 nci (Dâhil) maddeleri ile 58 inci 
maddesinden eşinmekte uyuşmuşlardır.

Madde    14.

Âkıd Tarafla r, hizmet edimi serbestliği kısıtlam alarını ara larında kald ır
mak için, Topluluğu kuran Andlaşm anın 55, 56 ve 58 ilâ 65 inci (Dâhil) m ad
delerinden eşinmekte uyuşmuşlardır.

Madde ___ 15.

Topluluğu kuran Andlaşm anın ulaştırma ile ilg ili hükümlerinin ve bun
ların uygulanm ası do I ay ıs iyi e girişilm iş olan tasarrufların Türkiye'ye teşmili
şartları ve usulleri, Türkiye'nin coğrafya durumu gözönünde bulundurularak 
düzenlenir.
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Madde .. 16.

Âkıd Ta ra fla r, Topluluğu kuran Andlaşm anın üçüncü büyük bölümünün- 
1 inci kısmında yer alan rekabet, vergileme ve mevzuatın yaklaştırılm ası ile 
ilg ili hükümlerde anılan ilkelerin, ortaklık ilişkilerinde uygulanm ası gerektiğini 
kabul ederler.

Madde _ _  17.

A nlaşm aya Taraf olan her Devlet, Ekonomisine, fiyat seviyesi kararlılığı 
içinde devam lı ve dengeli bir genişleme sağ larken, genel ödeme bilançosuna 
denge sağ lam ak ve parasına olan güveni devam ettirmek için gerekli ekonomi 
politikasını uygular.

Taraf Devlet, bu hedeflere ulaşm ak için konjonktür politikası ve özellikle 
m alî politika ve para politikası uygular.

Medde    18.

Anlaşm aya Ta ra f olan her Devlet, kambiyo kurları konusunda Ortaklık 
am açlarının gerçekleştirilm esini sağ lam aya elverişli bir politika uygular.

Madde   19.

Türkiye ve Topluluk üyesi Devletler, Anlaşm anın uygulanm asında mal, 
hizmet, sermaye ve kişi akım ının ara larında serbestleştirildiği ölçüde, m al, hiz
met ve serm aye alış verişlerine ilişkin ödeme veya transferlerle ücret ve ser
m aye transferlerin in , a lacaklın ın  veya fayd a lanan la rın  ikamet ettikleri memle
ket parasiy le  yap ılm asına m üsaade ederler.

M ad d e  20.

Âkıd Tarafla r, Anlaşm a am açlarının gerçekleştirilm esine yarayan  Tür
kiye ile Topluluk üyesi Devletler arasındaki serm aye hareketlerini kolaylaştır
m ak için ara larında danışırlar.

Âkıd Ta ra fla r, Topluluk memleketlerinden gelen ve Türk ekonomisinin 
kalkınm asına yardım ı o labilecek serm ayelerin Türkiye'de yatırım ını teşvik eden 
her çeşit aracı araştırm aya çaba larla r.

Her üye Devlet ülkesinde ikamet edenler, Türkiye'nin başka bir üye Dev
lete veya üçüncü bir memlekete tanıdığı bütün ko laylık la rdan , özellikle yabancı 
serm aye eylemi ile ilgili kambiyo ve vergi konularındaki ko laylık lardan yarar
lan ırlar.
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Madde 21.

Âkıd Tarafla r, üçüncü memleketlerin ileride Topluluğa katılm aları veya
ortak olm aları halleri de dâhil olmcık üzere, üçüncü memleketler karşısındaki 
ticaret politikalarının koordinasyonunu ve bu alcındaki karşılıklı çıkarlarının 
korunmasını sağ lam aya elverişli bir danışm a usulünü hazırlam a konusunda 
uyuşmuşlardır.

KISIM : IH 

Genel ve son hükümler

Madde ___ 22.

1. Anlaşm a ile belirtilen am açların gerçekleştirilmesi için, Anlaşm anın
öngördüğü hallerde Ortaklık Konseyinin karar yetkisi vardır, iki taraftan her 
biri, verilm iş kararların yerine getirilmesinin gerektirdiği tedbirleri a lm akla 
yükümlüdür. Ortaklık Konseyi yararlı tavsiyelerde de bulunabilir.

2. Ortaklık Konseyi, Anlaşm anın hedeflerini gözönünde tutarak, o ılak- 
iık rejimi sonuçlarını belli ara lık la rla  inceler. Bununla beraber, hazırlık dönemi 
boyunca bu incelemeler bir görüş teatisi sınırları içinde kalır.

3. Geçiş döneminin başlam ası ile, ortaklık rejiminin gerçekleşmesi yolun
da, Anlaşm a am açlarından birine ulaşm ak için, Âkıd Tarafların  bir ortak d a v
ranışı gerekli görüldüğü takdirde, Anlaşm a bunun için gerekli davranış yetki
sini öngörmese bile, Ortaklık Konseyi uygun kararları cılır.

Madde ___ 23.

Ortaklık Konseyini, bir yandan Türkiye Hükümetinden üyeler, öte yan 
dan, topluluk üyesi Devletler Hükümetlerinden, Konseyinden ve Komisyonundan 
üyeler meydana getirir.

Ortaklık Konseyi üyeleri, İçtüzüğün öngördüğü şartlarla kendilerini temsil 
ettirebilirler.

O rtaklık Konseyi, kararlarını oy birliği ile alır.

M ad d e___24.

O rtaklık Konseyi başkanlığ ı, a ltışar aylık  süreler için Türkiye ile Topluluk 
temsilcilerinden biri tarafından, sıra ile yapılır. İlk başkanlık süresi O rtaklık Kon
seyi kararı ile kısaltılab iIir.

Ortaklık Konseyi İçtüzüğünü yapar.



O rtaklık Konseyi, görevlerinde kendisine yardım  edebilecek her komiteyi 
ve özellikle Anlaşm anın iyi yürütülmesi için gerekli işbirliği devam lılığ ın ı sağ- 
iıyacak bir komite kurmağa karar verebilir.

O rtaklık Konseyi bu komitelerin görev ve yetkilerini belirtir.

M a d d e  25.

1. Her Âkıd Taraf, Anlaşm anın uygulam a ve yorumu ile ilg ili ve Türki
ye'yi veya Topluluğu, Topluluk üyesi bir Devieti ilgilendiren her anlaşmazlığı 
O rtaklık Konseyine getirebilir.

2. O rtaklık Konseyi Anlaşm azlığ ı karar yolu ile çözebilir; keza, anlaşm az
lığı Avrupa Toplulukları Adalet D ivanına veya mevcut herhangi bir başka yargı 
merciine götürmeyi kararlaştırab ilir.

3. Taraflardan  her biri, kararın veya hükmün yerine getirilm esinin gerek
tirdiği tedbirleri a lm akla  yüküm lüdür.

4. A n laşm azlık , işbu maddenin 2 nci fıkrasına göre çözülememiş ise, Âkıd 
Tarafların  geçiş dönemi ve son dönemde başvurabilecekleri tahkim ve sair 
yargı usulü yo lların ı, Anlaşm anın 8 inci maddesi uyarınca O rtaklık Konseyi 
düzenler.

Madde    26.

Anlaşm anın hüküm leri, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunun yetki ala
nına giren maddelere uygulanm az.

M ad d e   27.

O rtaklık  Konseyi, bir yandan , Avrupa Parlernanter Assam blesi, toplulu
ğun Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve öteki organları ile, öte yandan , Türkiye 
Büyük M illet Meclisi ve Türkiye'nin yukarıkileri karşıhyan organları arasında 
işbirliğ in i ve tem asları kolaylaştırm ak için her türlü yararlı tedbiri alır.

Bununla beraber, hazırlık dönemi süresince, bu tem aslar, yaln ız Avrupa 
Parlernanter Assam blesi ile Türkiye Büyük M illet AAeclisi arasındaki ilişkilerle 
sın ırlanır.

Madde 28.

Anlaşm anın işleyişi, Topluluğu kuran A ndlaşm adan doğarı yükümlerin 
tümünün Türk iye ’ce üstenebileceğini gösterdiğinde, Âkıd Ta ra fla r, T ü r k i y e ' n i n  

Topluluğa katılm ası o lanağını incelerler.
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Madde   29.

1. Anlaşm a bir yandan Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde, öte yandan Bel
çika KıraiIığı, Federal A lm anya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, İtalya Cum
huriyeti, Lüksemburg Büyük Dü ka lığı ve Hollanda Kı ra Ilığının ülkelerinde uy
gulanır.

2. Genel A nlaşm a, Topluluğu kuran Andlaşm anın 227 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının 1 inci bendinde gözetilenleri karşılıyan a lan lar bakım ından, 
Fransız denizaşırı illerine de uygulanır.

Anlaşm anın başka a lan larla  ilgili hükümlerinin, sözü geçen illerde uy
gulanm a şartları, Âkıd Taraflar arasında ilerde varılacak  anlaşm a ile belirtilir.

Madde     30.

Âkıd Taraflarca Anlaşm aya eklenmesi uygun bulunan protokoller, A n
laşmanın ayrılm az parçalarıd ır.

M ad d e  31.

Anlaşm a, imza eden Devletlerin kendi anayasa usullerine uyu larak onay
lanır; Topluluk yönünden Konseyce, Topluluğu kuran Andlaşm a hükümleri uya
rınca bir karar alınması ve bunun Âkıd Taraflara tebliği ile, geçerli o larak a k 
dedilm iş olur.

Yukarıki fıkrada anılan akdin tasdik ve tebliğ belgeleri Brüksel'de kar
şılıklı o larak verilir.

Madde 32

Anlaşm a, 31 inci maddede sözü geçen tasdik belgelerinin karşılıklı o la
rak verilmesi tarihini kovalıyan ikinci ayın ilk günü yürürlüğe girer.

Madde ___  33.

İşbu Anlaşm a, her metin eşitlikle geçerli olm ak üzere, Türk, A lm an, Fran
sız, lîcılyaçı ve Hollanda dilleri ile ikişer nüsha o larak yazılm ıştır.

PROTOKOL No. : 1 

GEÇİCİ PROTOKOL

Âkıd Taraflar,

Türk ekonomisi için, özellikle hazırlık döneminde, tütün, kuru üzüm, kuru 
İncir ve fındık ihracatının önemine inanarak,



O rtaklık Anlaşm asının 3 üncü maddesinde öngörülen Geçici Protokolü 
tesbit etmek isteğiyle,

Aşağ ıdaki hükümler üzerine uyuşm uşlard ır:

M adde ___ 1.

1. Anlaşm anın yürürlüğe girmesinden dört yıl sonra, O rtaklık Konseyi, 
Türkiye'nin ekonomik durumunu gözönünde bulundurarak, Anlaşm anın 4 üncü 
maddesinde gözetilen geçiş döneminin gerçekleşme şartları, usulleri, sıra ve 
süreleri ile ilgili hükümlerini bir Katma Protokol ile tesbit edip edemiyeceğini 
inceler.

Katma Protokol Âkıd Taraflarca im zalanacak ve her birinde uyulması 
gereken anayasa usullerinin tam am lanm asından sonra yürürlüğe girecektir.

2. Beşinci yılın sonunda Katma Protokol tesbit edilememiş ise, Ortaklık 
Konseyinde kararlaştırılacak ve 3 yılı geçmiyecek bir süreden sonra 1 inci fık
rada öngörülen usule yeniden başvurulur.

3. Bu protokol hüküm leri, Katma Protokol yürürlüğe girinceye ve en geç 
onuncu yılın sonuna değin uygulanır.

Bununla beraber, Katma Protokol tesbit edilm iş, fakat onuncu yıl sonun
da yürürlüğe girememiş ise, Geçici Protokol en çok bir y ıllık  bir süre için uza
tılır.

Katma Protokol dokuzuncu yılın sonunda tesbit edilemediği takdirde, Or
taklık  Konseyi, hazırlık  döneminin onuncu yılının bitiminden sonra uygulana
cak rejimi kararlaştırır.

Madde 2, '

İşbu Protokolün yürürlüğe girişi ile birlikte Topluluk Üyesi Devletler, Tür
kiye kaynaklı ve Türkiye çıkışlı ithalâtları için aşağ ıdaki y ıllık  tarife kontenjan
larını a ç a r la r :

a) 24.01 —  Ham ve mamul o lm ayan tütün: Tütün döküntüleri

Belç.’ -Lüks. Eko. Biri. 1.250 ton
Federal A lm anya Cumhuriyeti 6 .600 »
Fransa 2 .550 »
İtalya 1.500 »
Hollanda 600 »

Bu tarife kontenjanlarının sınırı içinde her üye Devlet, Toplulukça 9 Tem
muz 1961 de im zalanan O rtaklık Anlaşm ası çerçevesinde cıynı ürünler İthalâ
tına uygulad ığ ına eşit bir gümrük vergisi uygular,
m



b) 08.04  Ya ln ız kuru üzüm (İçinde 15 Kg. veya daha az mal bulunan
am balajlarla )

Belç. - Lüks. Eko. Biri.
Federal A lm anya Cumhuriyeti
Fransa
İtalya
Flollânda

3.250 ton
9.750
2.800
7.700
6.500

Bu tarife kontenjanlarının sınırı içinde her üye Devlet, Toplulukça 9 Tem
muz 1961de im zalanan Ortaklık Anlaşm ası çerçevesinde aynı ürünler ithalâ
tına uyguladığına eşit bir gümrük vergisi uygular.

c) 08.03 ___ Yaln ız kuru incir (İçinde 15 Kg. veya daha az mal bulunan
am balajlarla )

Bu tarife kontenjanları çerçevesinde Topluluk üyesi her Devlet, m illî güm
rük vergilerinin kuru incir için Ortak Gümrük Tarifesinde son yaklaşm a çınına 
kadar, Topluluğu kuran Andlaşm anın 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası an la 
mındaki esas vergiden, Topluluk üyesi Devletlerin kendi aralarında yaptıkları 
indirimlerin yarısının düşülmesi ile elde edilene eşit bir gümrük vergisi uygular.

Geçici Protokolün hükümleri, Topluluk üyesi Devletler m illî gümrük ver
gilerinin kuru incir Ortak gümrük tarifesine son yaklaşm a anında elan yürür
lükte bulunuyorsa, Topluluk, 3 üncü madde hükümlerini gözönünde bulundu
rarak, yukarıki bend gereğince Türkiye'ye sağ lananlara eşit ticarî faydaların  
saklı tutulması için gerekli tarife tedbirlerini alır.

d) 08.05 ___ Dış ve iç kabukları çıkarılm ış o lanlar da dâhil olmak üzere
yaş veya kuru sert kabuklu m eyva la r: Yaln ız fındık

Bu tarife kontenjanları çerçevesinde Topluluk üyesi her Devlet % 2,5 ad 
valorem bir gümrük vergisi uygular.

Bunun dışında, Topluluk üyesi Devletler, Anlaşm anın yürürlüğe girmesi 
ile birlikte bu ürün İçin, Topluluk içi gümrük vergilerinin tamamen kaldırılmasını 
ve Ortak Gümrük Tarifesinin tüm olarak uygulanmasını gerçekleştirirler.

Belç. - Lüks. Eko. Biri.
Federal A lm anya Cumhuriyeti
Fransa
Hollanda

840 ton
5.000 »
7 .000 »

160 »

Belç. - Lüks. Eko. Biri.
Federal A lm anya Cumhuriyeti
Fransa
Hollanda

540 ton 
14.500 >. 

1.250 » 
710 »
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M adde 3.

2 nci maddede gösterilen ürünler için, Topluluk üyesi Devletler m illî güm-'' 
rük vergilerinin Ortak Gümrük Tarifesine son yaklaşm asından itibaren, Top
luluk her y ıl, Türkiye yararına o tarihte açılm ış m illî tarife kontenjanlarının tu
tarına eşit hacımda tarife kontenjanları açar. Bu usul O rtaklık  Konseyince ertesi 
takvim  yılı için, 4 üncü madde gereğince alınan kararlara  zarar vermeksizin 
uygulanır.

Bununla beraber, fındık bakım ından bu usul, ancak Topluluk üyesi Dev 
I etler in m illî gümrük vergilerinin öteki üç ürünün tümü ile Ortak Gümrük Tari
fesine uyumu anında uygulanır.

Madde ___ 4.

Anlaşm anın yürürlüğe g irişini kovalayan ikinci yıldan baş lıya rak , O rtak
lık Konseyi 2 ve 3 üncü maddelerde gösterilen tarife kontenjanlarının hacmim 
arttırm ayı kararlaştırab ilir. O rtaklık  Konseyinin aksine kararı o lm adıkça, bu art
tırm alar iktisab edilm iş olur. Her arttırm a, ancak ertesi takvim  yılından başlı
ya rak uygulanır.

Madde S.

Anlaşm anın yürürlüğe g irişi, takvim  yılı başına raslam az ise, Topluluk 
üyesi Devletler, Anlaşm anın yürürlüğe girişinden ertesi takvim  yılının başına 
kadarki süre için, bu sürenin beher ayı hesabiyle , 2 nci m addede an ılan mik
tarların onikide birini karşılıyan hacımda tarife kontenjanları açarlar.

Bununla beraber, O rtaklık  Konseyi, Anlaşm a yürürlüğe girer girmez, sözü 
geçen ürünler ihracatının m evsim lik niteliğini gözönünde tutarak, yukarıki ben
din uygulanm ası ile elde edilen tarife kontenjanları hacım larının arttırılmasını 
kararlaştırab ilir.

Madde   6.

Anlaşm anın yürürlüğe girmesinden itibaren üçüncü yılın bitiminde Or
taklık  Konseyi, 2 nci maddede gösterilenlerden başka ürünlerin Topluluk pa
zarında sürümünü teşvike elverişli tedbirleri kararlaştırab ilir.

Madde  - 7.

Tütün, fındık veya kuru incir için ortak tarım politikasının uygulanmıya 
konması ile birlikte, Topluluk, işbu Protokol gereğince Türkiye'ye sağlananlara 
eşit ihracat im kânlarını saklı tutmak üzere, bu ortak tarım politikası için öngö
rülen rejimi gözönünde bulundurarak, gerekebilecek tedbirleri a lır.
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Madde 8.

işbu Protokolün 2 nci maddesinde gösterilen ürünler için Toplulukça ta 
rife kontenjanlar: açıim ası halinde, bu tarife kontenjanları çerçevesinde uygu
lanacak gümrük vergileri seviyesi bakım ından, Türkiye'ye an laşm aya tara f ol- 
m ıyan bir memleketten daha az elverişli bir işlem yap ılam az.

Madde ___ 9.

Türkiye, Topiuiuk üyesi Devletlerden birine veya bir kaçına tanıdığı en
elverişli işlemi üye Devletlerin hepsine teşmile gayret eder.

Madde ___ 10.

Her Âkıd Taraf, hazırlık dönemi ile birlikte, yerleşme hakkı, hizmet edim i, 
ulaştırma ve rekabetle ilgili her çeşit güçlükleri Ortaklık Konseyine getirebilir. 
Ortaklık Konseyi gerekirse, bu güçlükleri gidermek için, Âkıd Taraflara  her türlü 
yararlı tavsiyelerde bulunabilir.

Madde 11.

İşbu Protokol Anlaşm aya eklenmiştir.

PROTOKOL NO. : 2 

MALÎ PROTOKOL

ÂKID TARAFLAR,

O rtaklık Anlaşm ası am açlarının izlenmesini kolaylaştırm ak için Türk eko
nomisinin hızlandırılm ış bir şekilde kalkınm asına faydalı olmak KAYGISİYLE, 
aşağıdaki hükümler üzerinde UYUŞMUŞLARDIR:

Madde _ _  1.

Türk ekonomisinin verim liliğ ini artırm aya yardım cı, Anlaşm anın am aç
larının gerçekleştirilmesine faydalı olan ve Türk kalkınm a planı çerçevesinde 
yer alan yatırım projeleri için finansm an istemleri, Türk Devlet ile Türk teşeb
büsleri tarafından, Avrupa Yatırım lar Bankasına sunulabilir. Lanka , bunların 
tabi tutulacağı işlemden müracaat sahiplerine bilgi verir.

Madde ___ 2.

Olumlu bir sonuca bağlanan istemler ödünçler vasıtasiy le  finanse edilir. 
Bu Ödünçlerin tutarı 175 milyon hesap birim ine erişebilir ve Anlaşm anın yü
rürlüğe girişini kovalıyan beş yıl içinde bağ lanab ilir.
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A'fadde ___ 3.

Finansm an istemleri, Türk teşebbüslerinden geldiği zam an, ancak Türk 
Hükümetinin oluru ile olumlu sonuca bağ lanab ilir.

Madde   4.

 1  Ödünçler, finansm anına ayrıld ık ları projelerin ekonomik öze llik le
rine göre verilir.

2 ___ Ö zellik le kârlılığı uzun vadeli veya yayı11 yatırım lara ilişkin ödünç
ler, indirilm iş fa iz  haddi, uzatılmış ödeme süresi, ödemesiz dönem gibi özel 
şartlar ve gereği halinde, bu ödünçlerin Türkiye tarafından ödenmesini kolay- 
laşt.rabilecek başka özel ödeme şartları ile donatılab ilir.

3 ___ Bir ödünç, Türk Devletinden gayrı bir teşebbüs veya topluluğa ve
rildiği zam an, Türk Devletinin garantisine bağlanır.

Madde   5.

1 _ _  Banka, bu ödünçlerin verilm esin i, ihale veya teklif a lm a lar düzenlen
mesine bağ layab ilir . Bu ihale veycı teklif a lm a la ra  katılm a, Türkiye ve Topluluk 
üyesi Devletler uyruklu her gerçek veya tüzel kişiye eşit rekabet şartlan ile 
açıktır.

2 ___ Ödünçler, kabul edilen yatırım  projelerinin gerçekleşmesi için ge
rekli ithalât giderleri kadar iç giderlerin karşılanm asında da ku llan ılab ilir.

3 ___ Banka, fonların en rasyonel şekilde ve Anlaşm a hedeflerine uygun
o larak kullanılm asın ı gözetir.

Madde ___ 6.
Türkiye, bu ödünçlerden fayda lanan  borçluların , ödünçlerin ana para ve 

fa iz lerin in  ödenmesinin gerektirdiği dövizleri edinm elerine imkân vermekle yü
kümlüdür.

Madde 7.

Bazı projelerin gerçekleştirilm esi için bu Protokol çerçevesinde yapılacak 
yardım , özellikle üçüncü Devletler, m illetlerarası m alî kuruluşlar veya Türkiye 
ya da Topluluk üyesi Devletler kalkınm a ve kredi müesseseleri ve resmî ma
kam ların ın dâhil o lacakları finansm anlara katılma şeklinde o lab ilir.

Madde ___ 3.
A nlaşm ada ve bu Protokolde gösterilen şartlarla Türkiyenin ekonomik 

ve sosyal kalk ınm asına getirilen yardım , Türk Devletinkini tam am layıcı bir çaba 
teşkil eder.
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SON SENET

Bir yandan,
Türkiye Cumhurbaşkanının ve 
Öte yandan,
Majeste Belçikalılar Kiralının,
Federal A lm anya Cum hurbaşkanının,
Fransa Cum hurbaşkanının,
İtalya Cum hurbaşkanının,
Altes Ruayal Lüksemburg Büyük Düşesinin,
Majeste Hollanda Kraliçesinin
ve Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyinin

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir O rtaklık yaratan An
laşmanın imzası için

Ankara'da 12 Eylül 1963 gününde toplanan tam yetkili temsilcileri a şa 
ğıdaki metinleri tesbit etm işlerd ir:

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan 
ANLAŞMA ile aşağıda sayılan protokolleri :

Protokol No 1 : Geçici Protokol 
Protokol No 2 : M alî Protokol 
Tam yetkili temsilciler bundan başka 
  Aşağıda sayılan ve işbu Senede ekli :

1. Geçici Protokolün 2 nci maddesi ile ilgili o larak kuru üzüme ilişkin n i
yet b ild irisini;

2. M alî Protokolün 2 nci maddesinde sözü geçen hesap birim inin değe
rine ilişkin yorum bild irisini;

3. Ortaklık Anlaşm asında geçen «Âkıd Taraflar» deyim inin yorumu ile 
ilgili b ild iriyi kabul etmişler;

 Ve Federal A lm anya Cumhuriyeti Hükümetinin aşağıda sayılan ve iş
bu Senede ekli bulunan bildirilerini not etm işlerd ir:

1. Alman uyruklarının tanımı ile ilgili bildiri;
2. Anlaşm anın Berlin'e uygulanm asına ilişkin bildiri.
Tam yetkili temsilciler işbu Senede ekli bildirilerin icabında Türkiye ile 

Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan Anlaşm a ile aynı

Madde __  9.

İşbu Protokol An laşm aya eklenmiştir.
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şartlarda geçerliklerinin sağlanm ası için gerekli usullere tabi tutulacağı husu
sunda uyuşm uşlardır.

BUNUN BELGESİ OLARAK, aşağ ıda ad ları yazılı tam yetkili temsilciler 
işbu son Senedin altına im zalarını atm ışlardır.

A nkara 'da 12 Eylül 1963 gününde yapılm ıştır.
Türkiye Cum hurbaşkanı ad ına :
Feridun Cemal ERKİN 
Majeste Be lçikalılar adına :
Paul Henri SPAAK
Federal A lm anya Cum hurbaşkanı ad ına :
Gerhard SCHROEDER 
Fransa Cum hurbaşkanı ad ına :
Maurice COUVE de MURVİLLE 
İtalya Cum hurbaşkanı ad ına :
Emilio COLOMBO
Altes Ruayal Lüksemburg Büyük Düşesi adına :
Eugène SCHAUS
Majeste Hollanda Kraliçesi adına :
Joseph M. A . H. LUNS
Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi adına :
Joseph M. A . H. LUNS

Avrupa Ekonomik Topluluğunu kuran Ândlaşmaca gereken usuiierin ye
rine getirildiğinin, özellikle Avrupa Parlemanter Assamblesiyle danışıldığının 
Öteki Âkid Tarafa bildirilmesinden sonra ancak Topluluğu kesin olarak bağlı
yacağı ihtiyat kaydı ile

GEÇİCİ PROTOKOLÜN 2 NCİ MADDESİ İLE İLGİLİ OLARAK 
KURU ÜZÜME İLİŞKİN NİYET BİLDİRİSİ

Topluluk, kuru üzüm için ortak bir pazar örgütü kurmayı tasarlam adığını 
b ild irir.

M AL! PROTOKOLÜN 2 NCİ MADDESİNDE SÖZÜ GEÇEN 
HESAP BİRİMİNİN DEĞERİNE İLİŞKİN YORUM 

BİLDİRİSİ

Âkıd Ta ra fla r aşağ ıdaki hususları b ild irirle r:

1 .M a lî  Protokolün 2 nci maddesinde Öngörülen tutarın açıklanm asında 
ku llan ılan  hesap birim inin değeri 0 ,88 867 C38 gram saf altındır.

2. 1 inci fıkrada tanım lanan hesap birimi bakım ından Topluluk üyesi
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bir Devletin para paritesi, bir hesap birim inin içindeki saf altının ağırlığı ile 
M illetlerarası Para Fonuna bu para için bildirilm iş olan pariteye tekabül eden 
saf altın ağırlığı arasındaki orandır. Bildirilm iş bir paritesi yoksa veya cari iş
lemlerde Para Fonunun müsaade ettiği sınırın dışında pariteden uzaklaşan 
kur uygulam ası varsa , paranın paritesine tekabül eden altın ağırlığ ı; dolaylı veya 
dolaysız o larak tanım lanmış ve altına çevrilebilen bir paranın Fona bildirilm iş 
paritesi esası ile, hesap gününde Üye Devlette, carî ödemeler için sözü edilen 
altına çevrilebilir paraya uygulanm akta olan kambiyo rayicine göre hesaplanır.

3. Yukardaki 1 inci fıkrada belli edilen hesap birim i M alî Protokolün uy
gulama süresince değişmiyecektir. Bununla beraber, uygulam a süresinin biti
minden önce M illetlerarası Para Fonunca, Statülerinin 7 nci Kısmının 4 üncü 
maddesi gereğince bütün paraların seyyanen altına olan paritelerinin aynı 
oranda değişmesi kararlaştırılırsa , hesap birim inin saf altın ağırlığı bu ay a r
lamanın ters fonksiyonuna göre değiştirilecektir.

Topluluk üyesi Devletlerden birinin veya bir kaçının, M illetlerarası Para 
Fonunun yukarıki bendde öngörülen kararını uygulam am ası halinde hesap b i
riminin saf altın ağırlığ ı, M illetlerarası Para Fonunca kararlaştırılm ış aya rlam a
nın ters fonksiyonuna göre değiştirilecektir. Ancak, Avrupa Ekonomik topluluğu 
Konseyi böylece ortaya çıkan durumu inceliyecek ve Komisyonun önermesi üze
rine ve Para Komitesinin görüşü alınarak  gerekli tedbirleri mevsuf çoğunlukla 
kararlaştıracaktır.

ORTAKLIK ANLAŞMASINDA GEÇEN «ÂKID TARAFLAR»
DEYİMİNİN YORUMU İLE İLGİLİ BİLDİRİ

Âkıd Tarafla r, Ortaklık Anlaşm asının , metinde geçen «Âkıd Taraflar» de
yim ine, bir yandan Türkiye Cumhuriyeti, öre yandan, Topluluk ile üye Devlet
ler veya sadece, ya üye Devletler ya da Topluluk anlam ı verilm ek suretiyle, 
yorumlanması hususunda anlaşm ışlard ır. Bu deyime her defasında verilecek 
anlam , Anlaşm anın bunları karşılıyan hükümlerinden çıkarılacaktır. Bazı h a l
lerde «Âkıd Taraflar» deyim i, Topluluğu kuran Andlaşm anın geçiş dönemi sü
resince üye Devletler, bu dönemin bitiminden sonra Topluluk anlam ına gele
bilecektir.

FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ HÜKÜM İTİNİN 
BİLDİRİLER!

1. Alman uyruklarının tanımı ile ilg ili b ild ir i:
Federal A lm anya Cumhuriyeti Temel Kanunu anlam ında bütün A lm anlar 

Federal A lm anya Cumhuriyeti uyrukluğunda sayılır.
2. Anlaşm anın Berlin'e uygulanm asına ilişkin bildiri :
Federal A lm anya Cumhuriyeti Hükümetince üç ay lık  bir süre içinde Âkıd 

Taraflara aksine bir bildiri de bulunulm adıkça, O rtaklık Anlaşm ası Berlin Eya
letine de uygulanır.

131



ANLAŞM ANIN İMZASI SIRASINDA İKİ HEYET BAŞKANI 
ARASINDA TEATİ EDİLEN MEKTUPLAR

Mektup : Avrupa Ekonomik Topluluğu Heyeti Başkanı B. Gunther SEELI- 
GER'den Türk Heyeti Başkanı, Büyükelçi B. Haşan Esat IŞIK a

Tarih : 12 Eylül 1963
Konu : Türkiye'deki iş gücüne ilişkin sorunlar

A n ka ra , 12 Eyiûl 1963

Bay Başkan,
Bu müzakereler sırasında belirttiğiniz isteğe uym ak üzere, O rtaklık A n

laşm asının 4 ve 12 nci maddeleri hükümleri gözönünde bulundurularak, O rtak
lık Konseyinin, Türkiye'deki iş gücüne ilişkin sorunları hazırlık döneminden iti
baren inceleyebilm esini Topluluğun kabul eylediğini size bildirm ekle şeref du
yarım .

Bu mektubun alındığının lütfen b ild irilm esini rica ederim.
En üstün saygılarım ın kabulünü dilerim  Bay Başkan.

Günther SEELIGER
Avrupa Ekonomik Topluluğu 

Heyeti Başkanı

M ektup : Türk Heyeti Başkanı, Büyükelçi B. Haşan Esat IŞ IK ’dan Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Heyeti Başkanı, B. Günther SEELIGER'e

Tarih : 12 Eylül 1963

Konu : Avrupa Ekonomik Topluluğu Heyeti Başkanının mektubuna cevap

Ankara, 12 EyİÛ! 1963

Bay Başkan,
12 Eylül 1963 günlü m ektubunuzla, bana aşağ ıdaki hususu bildirm ek lüt- 

funda bulunmuştunuz :

«Bay Başkan,
Bu m üzakereler sırasında belirttiğiniz İsteğe uym ak üzere, O rtaklık A n laş

masının 4 ve 12 nci maddeleri hükümleri gözönünde bulundurularak, Ortaklık 
Konseyinin, Türkiye'deki iş gücüne ilişkin sorunları hazırlık döneminden itibaren 
İnceleyebilm esini Topluluğun kabul eylediğini size bildirm ekle şeref duyarım .

Bu mektubun alındığının lütfen b ild irilm esini rica ederim .»
Bu mektubun alındığını bildirm ekle şeref duyarım .
En üstün sayg ılarım la kabulünü dilerim  Bay Başkan.

H aşan  Esat SŞHC
Türk Heyeti Başkanı
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TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU 
B İ R İ N C İ  B Ö L Ü M

Kanun No. : 403

Kabul T a r ih i: 11/2/1964

Türk Vaîandcişiîğirun Kazanîlması

1 _ _  KANUN YOLU İLE KAZANM A

!. Nesep İle

A) Doğum :

AAadde 1 ___  Türkiye içinde veya dışında,

a) Türk babadan olan,

b) Türk anadan doğup da, babasının vatandaşlığ ını doğumla kazanamı-
yan,

c) Türk anadan evlilik  dışında doğan çocuklar, doğumlarından başlıyarak 
Türk vatandaşıd ırlar.

B) Hal değişikliğ i :

Madde 2 Yabancı anadan evlilik  dışında doğan çocuk,

a) Nesebinin tashihi,

b) Babalığın hükümle tahakkuk etmesi,

c) Tanım a,
yollarından biriyle bir Türk vatandaşına nesep bağı ile bağ lanırsa, doğumun
dan başlıyarak Türk vatandaşı olur.

C) Evlât edinme :

AAadde 3 Evlât edinme evlâtlığın vcıtandaşlığ na "esir etmez. Ancak,
küçük olan evlâtlık , vatansız olur veya anası babası bulunmaz veyahut nerede 
olduğu bilinmezse, bir Türk tarafından evlâtlığa a lınm akla Türk vatandaşı olur.

2. Doğum Yeri İle

AAcıdde 4 . Türkiye'de doğan ve vatandaşlığ ın ı ana ve babasından do
ğumla kazanam ıyan çocuklar doğumlarından başlıyarak Türk vatandaşıd ırlar.

Türkiye'de bulunmuş çocuklar, aksi sabit olm adıkça, Türkiye'de doğmuş 
sayılırlar,

EK : X IV
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3. Evlenme İle

Madde 5 ___ Bir Türkle evlenen yabancı kadın Türk vatandaşlığ ına geç
mek istediğini 42 nci maddede gösterilen şekilde b ild irdiği veya vatansız bu
lunduğu veyahut evlenmekle eski vatandaşlığ ın ı kaybettiği takdirde Türk v a 
tandaşlığ ını kendiliğinden kazanır.

Evlenmenin butlanına karar verilmesi halinde akitte hüsnüniyetli olan 
kadın, Türk vatandaşlığ ın ı m uhafaza eder.

Butlanına karar verilm iş evlenmeden olan çocuklar, ana veya babalan 
hüsnüniyetli o lm asalar dahi Türk vatandaşlığ ın ı m uhafaza ederler.

II _  YETKİLİ M AKAM  KARARI İLE KAZANM A

1. Vatandcîşhğa Alınma Çeşitleri ve İkamet

A) Gene! olarak vatandaşlığa alınma :

M adde 6 _ _  Aşağ ıdaki şartları taşıyan yabancıla r Bakan lar Kurulu ka
rarı ile Türk vatandaşlığ ına a lınab ilirle r.

Vatandaşlığa alınm asını istiyen kişi,
a) Kendi m illî kanununa, vatansız ise Türk Kanununa göre reşit olm alıdır.
b) M üracaat tarihinden geriye doğru Türkiye'de 5 yıl ikam et etmiş o lm a

lıdır.
c) Türkiye'de yerleşmeye karar verd iğ ini davranışı ile teyit etmiş o lm a

lıdır.
ç) İyi ah lâk  sahibi olm alıdır.
d) Genel sağ lık  bakım ından tehlike teşkil eden hastalığ ı bulunm am alı

dır.
e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilm elid ir.
f) Türkiye ’de kendisinin ve geçimi ile yükümlü olduğu kimselerin geçi

mini sağ lıyacak  gelire veya mesleke sahip olm alıdır.

B) istisnai vatandaşlığa alınma :

M adde 7 _ A şağ ıdaki hallerde 6 ncı maddenin (b) ve (c) bentlerindeki
şartlar aranm aksızın yabancıla r, istekleri üzerine, İçişleri Bakanlığ ının teklifi ve 
Bakan lar Kurulu karariy le  Türk vatandaşlığ ına alınab ilirle r.

a) Türk vatandaşlığ ın ı herhangi bir şekilde kaybetmiş o lanların sonradan 
doğmuş reşit çocukları,

b) Bir Türk vatandaşı ile evli o lan larla , bunların reşit çocukları,
c) Türk soyundan o lan larla , eşleri ve reşit çocukları,



ç) Bir Türk vatandaşı ile evlenme karariyle Türkiye’de yerleşmiş olanlar,

d) Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren sosyal, ekonomik alan larda veya 
bilim , teknik veyahut sanat alan larında olağanüstü hizmeti geçmiş veya hizmeti 
geçeceği düşünülen kimseler,

e) Vatandaşlığa alınm ası Bakanlar Kurulunca zarurî görülenler.

C) Yeniden vatandaşlığa alınm a :

Madde 8 Bu kanuna göre Türk vatandaşlığ ını kaybetmiş o lanları, Ba
kanlar Kurulu ikamet şartı aranm aksızın yeniden vatandaşlığa a lab ilir . 35 inci 
madde hükmü saklıd ır.

D} Yabancının ikameti :
Madde 9    Bir yabancı için ikamet Türk kanunlarına uygun o larak Tür

kiye ’de oturmaktır. Yabancının , toplamı altı ayı geçmemek şartiyle Türkiye d ı
şında bulunması ikamet süresini kesmez. Ancak Türkiye dışında geçirdiği z a 
man ikamet süresinden sayılm az.

Türkiye'de, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre ikametgâh sahibi olan 
yabancının, tedavi, öğrenim veya herhangi bir mücbir sebeple Türkiye dışına 
çıkması veya böyle bir sebeple Türkiye dışında kalm ası hallerinde, d ışarda ge
çen zamanın toplamı altı ayı geçse dahi ikamet süresi kesilmiş olmaz.

2. Vatandaşlığa A lınm ada Usu!

Â) M üracaat makamı :

Madde 10   Türk vatandaşlığ ına alınm a dileği önci madde gereğince
ilgilinin oturduğu, 7 ve 8 inci maddelerdeki yazılı hallerde de ilg ilin in bulun
duğu yerin en büyük mülkiye âm irine ve yabancı memlekette Türk konsoloslu
ğuna bir dilekçe ile yapılır. Bu m akam larca tam am lanan evrak, gereği yap ıl
mak üzere içişleri Bakanlığ ına gönderilir.

B) Soruşturma :

Madde 11   Vatandaşlığa alınm a dileğinde bulunan kişi hakkında
İçişleri Bakanlığ ınca, bu kanunun uygulanm asına dair hazırlanacak yönetme
likte tesbit edilecek esaslara göre soruşturma yap ılarak  gerekli şartların bulu
nup bulunmadığı araştırılır.

III SEÇME HAKKI İLE KAZANM A

1. Türk Vatandaşlığını Kaybeden Küçükler

Madde 12 _ Aşağıdaki kişiler, Türk Medenî Kanununa göre reşit o lm a
larından başlıyarak bir yıl içinde Türk vatandaşlığ ını seçeb ilirler:



a) Türk anadan doğup da Türk vatandaşlığ ın ı kazanam ıyan lar,
b) 30 ve 37 nci maddeler gereğince, analarına bağlı o larak Türk va tan 

daşlığını kaybeden küçükler,

c) 32 ve 36 ncı maddeler gereğince ana veya babalarına bağlı o larak 
Türk vatandaşlığ ın ı kaybeden küçükler.

2. Evlenme ile Türk Vatandaşlığını Kaybeden Kadın

Madde 13 ___ 19 uncu madde uyarınca evlenme ile Türk vatandaşlığ ın
dan ayrılan  kadın bu evliliğ in  sona ermesinden başlıya rak  üç yıl içinde Türk 
vatandaşlığ ına dönebilir.

IV _  VATANDAŞLIĞI KAZANM ANIN SONUÇLARI

1. Evlenmede Çocuklar
Madde 14 ___ Evlenme ile Türk vatandaşlığ ın ı kazanan kadının, bu e v

lenmeden önceki küçük çocukları,
a) Babanın ölmüş bulunm ası,
b) Babanın belli o lm am ası,
c) Babanın vatansız bulunması,
ç) Çocuğun vatansız o lm ası,
d) Velayetin anada bulunm ası,
H allerinde, an alarına bağlı o larak  Türk vatandaşı o lurlar.

Şu kadar kİ (a) ve (d) bentlerinin uygulanm asında 16 ncı maddedeki şart
lar aranır.

2. Vatandaşlığa Alınma

A) Eş :

Madde 15 —  Vatandaşlığa alınm a eşin vatandaşlığ ına tesir etmez, an 
cak, vatansız kadın, kocasına bağlı o larak Türk vatandaşı olur.

B) Çocuklar:

Madde 16 —  Küçük çocuklar Türk vatandaşlığ ına alınan babalarına bağlı 
o larak  Türk vatandaşı o lurlar.

Türk vatandaşlığ ına a lınan kadının küçük çocuklart,
a) Babanın ölmüş bulunm ası,
b) Babanın belli o lm am ası,
c) Babanın vatansız olm ası,
ç) Çocuğun vatansız olm ası,
d) Velayetin  anada bulunm ası,
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Hallerinde çocuğun m illî kanunu engel olmadığı takdirde analarına bağlı 
o larak Türk vatandaşı olurlar.

3. Seçme Hakkı İle Kazanma

A) Türk vatandaşlığını seçen kişinin eşi ve çocukları ;

Madde 17 ___ Bu kanunun, vatandaşlığ ı kazanm anın sonuçlarını düzenli
yen 15 ve 16 ncı maddeleri 12nci madde uyarınca seçme hakkını kullanarak 
Türk vatandaşlığ ına dönen kişilerin eşleri ve küçük çocukları hakkında da uygu
lanır.

B) Türk vatandaşlığını seçen kadının çocukları :

Madde 18 ___ Evlenme ile Türk vatandaşlığ ından ayrılan ancılarmcı bağlı
o larak Türk vatandaşlığ ın ı kaybeden küçük çocuklar, kadının 13 üncü madde 
uyarınca seçme hakkını ku llanarak Türk vatandaşlığ ına dönmesi halinde, a n a
larına bağlı o larak Türk vatandaşı olurlar.

Kadına Türk vatandaşlığ ını kaybettiren evlenmeden olan küçük çocukları,
16 ncı maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde seçme hakkını kullanan an a
larına bcığlı o larak Türk vatandaşı olurlar.

İ K İ N C İ  B Ö L Ü M

Türk Vatandaşlığının Kaybı

I. KANUN YOLU İLE KAYIP

Evlenme :

Madde 19 ___ Yabancı ile evlenen Türk kadını kocasının m illî kanunu ev
lenme sebebi ile kocanın vatandaşlığ ın ı kadına bahşettiği ve kadın kocasının 
vatandaşlığ ını seçtiğini 42 nci maddede gösterilen şekilde bildirdiği takdirde, 
Türk vatandaşlığ ını kaybeder.

Kadın kocasının vatandaşlığ ın ı belirli şartların gerçekleşmesi ile kazanıyor
sa; Türk vatandaşlığ ı o tarihte kaybedilir.

II _  YETKİLİ MAKAM  KARARI İLE KAYIP

1. Vatandaşlıktan Çıkma

A) Çıkma şartlan :

Madde 20 „ Türk vatandaşlığ ından çıkmcı, aşağ ıdaki şartlarla , Bakan
lar Kurulunun iznine bağlıdır.

a) M ümeyyiz ve reşit olmak
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b) M uvazzaf askerlik  hizmetini yapm ış olm ak veya yapmış sayılm ak,

M uvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak kaydından istisnası zarurî gö
rülenler hakkında M illî Savunm a Bakanlığ ınca izin verilm esi mümkündür. A n
cak, bu şekilde Türk vatandaşlığ ından çıkan şahıs yeniden vatandaşlığa alındığı 
takdirde askerlik hizmetini yapm akla ödevlid ir.

c) iradesi dışında herhangi bir sebeple başka bir Devlet vatandaşı olmak 
veya başka bir Devlet vatandaşlığ ın ı kazanacağı hakkında inandırıcı belirtiler 
bulunm ak.

B) Müracaat m akam ı:

Madde 21   Türk vatandaşlığ ından çıkma dileği, Türkiye içinde ilgilinin
oturduğu yerin en büyük mülkiye âm irine, yurt dışında Türk konsolosluğuna 
bir dilekçe ile sunulur.

Bu m akam larca tam am lanan evrak gereği yap ılm ak üzere içişleri Bakan
lığına gönderilir.

C) Çıkma belgesi :

M adde 2 2  V atandaşlıktan  çıkm ak istiyen kişi, aynı zam anda başka
bir Devlet vatandaşı ise çıkma belgesi kendisine derhal verilir.

Vatandaşlıktan  çıkm ak istiyen kişi, başka bir Devlet vatandaşı değil ise, 
çıkma belgesi, ilg ili yabancı Devlet vatandaşlığ ına g irdiğini b ild irir belgeyi 
gösterdiği zam an kendisine verilir.

Ç) Çıkma hükmü :

Madde 23 ___ 22 nci madde uyarınca çıkma belgesinin verilm esi ile Türk
vatandaşlığ ı kaybedilir.

20 nci madde uyarınca verilen izin tarihinden başlıyarak  üç yıl içinde bu 
belge alınm am ış ise, Türk vatandaşlığ ın ın  kaybı kesinleşir.

2. Vatandaşlığa Alınmanın İptali

Madde 24 V atandaşlığa a lınm a, ilg ilin in  ya lan  beyanı veycı önemli 
hususları gizlemesi sonucu vukubulmuş ise, vatandaşlığa alınm a kararı Bakan
lar Kurulunca iptal edilir.

ilg ilin in  Türk vatandaşlığ ına alınm asından başlıya rak  beş yıl geçtikten 
sonra iptal kararı verilem ez.



3. Vatana Bağlılıkla Bağdaşamıyan Eylemler

A) Kaybettirme :

Madde 25 Y_ı Aşağıdaki kişilerin Türk vatandaşlığ ını kaybettiklerine Ba
kanlar Kurulu tarafından karar verileb ilir.

a) Türk vatandaşlığ ından çıkma izni alm aksızın kendi istekleri ile yabancı 
bir Devlet vatandaşlığ ını kazananlar,

b) Yabancı bir Devletin, Türkiye’nin menfaatlerine uymıyan herhangi bir 
hizmetinde bulunup da Hükümetçe, bu görevi b ırakm aları kendilerine yurt d ı
şında elçilik veya konsolosluklarım ız, yurt içinde ise m ahallî mülkiye âmirleri 
tarafından bildirilmesine rağmen üç aydan az olmamak üzere verilecek münasip 
bir süre içerisinde kendi istekleriyle b ırakm ıyanlar,

c) Türkiye ile savaş halinde bulunan bir Devletin her türlü hizmetinde ken
di istekleriyle Hükümetin izni olmaksızın çalışm aya devam edenler,

ç) Yurt dışında bulunup da m uvazzaf askerlik görevini yapm ak veya Tür
kiye'de savaş ilânı üzerine, yurt dışında bulunup da, yurt savunm asına katıl
mak için yetkili kılınmış m akam lar tarafından usulen yap ılacak çağrıya m aze
retsiz o larak üç ay içinde icabet etmiyenler,

d) Sevk sırasında veya kıtalarına katıldıktan sonra yurt dışına kaçıp dcı 
kanuni süre içinde dönmiyenler,

e) Silâhlı Kuvvetler mensupları ile askerlik görevini yapm akta o lan lar
dan görev, izin, hava değişimi veya tedavi için yurt dışında bulunup da süresi 
bittiği halele mazeretsiz o larak üç ay içinde geri dönmiyenler,

f) Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığ ını kazandıktan sonra kesin
tisiz o larak en az yedi yıl Türkiye dışında oturan ve Türkiye ile ilgisini ve bağ
lılığını kesmediğine ve Türk vatandaşlığ ını m uhafaza ettiğine delâlet edecek 
resmî temas ve işlemleri bulunm ıyanlar.

(ç), (d) ve (e) bencilerine göre karar verilebilm esi için AAillî Savunma Ba
kanlığının teklifi şarttır.

B) Çıkarma :

AAadde 26 —  Yurt dışında bulunup da, Türkiye Cumhuriyetinin iç ve dış 
emniyeti aleyhine faaliyette bulunan ve hakkında Türkiye'de ceza kovuştur
ması yapılm asına imkân buluncımıycın ve yurda dönmesi için yapılan davete 
üç ay içinde mazeretsiz o larak icabet etmiyen Türk vatandaşlığ ın ı sonradan 
kazanmış kişiler Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan çıkarılab ilir.

Bu hüküm, Türkiye savaş halinde bulunduğu zam an, doğumla Türk v a 
tandaşı o lanlar hakkında da uygulanabilir.
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III _ _  SEÇME HAKKI İLE KAYIP

1. Türk Vaiandcışlsğ nı Kazanan Çocuklar

Madde 27 „  Aşağ ıdaki Türk vatandaşları reşit o lm alarından başlıyarak  
iki yıl içinde Türk vatandaşlığ ından a y r ıla b ilir le r :

a) A nalarına bağlı ölarcık doğam la Türk vatandaşı o ldukları halde, son
radan yabancı babaların ın  vatandaşlığ ın ı kazanan lar,

b) Evlâtlığa alınm akla Türk vatandaşı o lan lar,

cj Doğum yeri esasına göre Türk vatandaşı oldukları halde, sonradan ana
veya babasının vatandaşlığ ın ı kazanan lar,

ç) Herhangi bir şekilde Türk vatandaşlığ ın ı kazanm ış olan ana veya b a
balarına bağlı o larak Türk vatandaşı o lan lar.

Yukcırdaki hükümler gereğince vatandaşlıktan ayrılm a ilg iliy i vatansız 
kılacak ise, bu hak kullanılm az.

2. Evlenme İle Türk V atandaşlığ ın ı Kazanan Kadın

Madde 2 8  5 inci madde uyarınca evlenme ile Türk vatandaşlığ ın ı_ka
zanan kad ın lar____evliliğ in  sona ermesinden başlıyarak  üç yıl içinde, evlenm e
den önce sahip____oldukları Devlet vatandaşlığ ın ı m uhafaza ettikleri veya bu v a 
tandaşlığa dönebildikleri takdirde Türk vatandaşlığ ından ayrılab ilirle r.

IV _ _  KAYBIN  SONUÇLARI

1. Genel O larak Y ab a n a  M uam elesi

M adde 29 _ Bu kanun gereğince Türk vatandaşlığ ın ı kaybeden kişiler,
kayıp tarihinden baş lıya rak  yabancı muam elesine tabi tutulur. İkamet, gayri
menkul edinme ve ferağı, miras ve çalışm a gibi konularda ancak Türk kanun
larının yabancıla ra  tanıdığı haklardan fayd a lanab ilirle r. 33 ve 35 inci maddeler 
hükümleri saklıd ır.

2. Evlenmede Çocuklar

M adde 30 ___ Yabancı ile evlenmek suretiyle 19 uncu madde g e r e ğ i n c e

Türk vatandaşlığ ın ı kaybeden kadının bu evlenmeden önceki küçük çocukları;

a) Babanın ölmüş bulunm ası,
b) Babanın belli o lm am ası,
c) Babanın vatansız olm ası,

H allerinde, ana la rına  bağlı o larak Türk vatandaşlığ ın ı kaybederler, Bu
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fıkra gereğince Türk vatandaşlığ ının kaybı, çocuk 15 yaşından büyük ise, ya 
zıh m uvafakatine bağlıdır.

Yukarıdaki fıkra gereğince Türk vatandaşlığ ın ın kaybı çocukları vatansız 
kılacak ise, çocuklar Türk kalırlar.

3. Vatandaşlıktan Çıkma

A) Eş:

Madde 3 1  Vatandaşlıktan çıkmcı eşin vatandaşlığ ına tesir etmez.

B) Çocuklar :

Madde 32 ___ Küçük çocuklar, Türk vatandaşlığ ından çıkcın babalarına
bcığlı o larak Türk vatandaşlığ ın ı kaybederler.

Ananın Türk vatandaşlığ ından çıkması küçük çocuğun vatandaşlığ ına tesir 
etmez. Ancak vatandaşlıktan çıkcın ananın küçük çocukları,

a) Babanın ölmüş bulunması,
b) Babanın belli o lm am ası,
c) Babanın yabancı olması,
ç) Velayetin anada bulunması,
Hallerinde, analarına bağlı o larak Türk vatandaşlığ ın ı kaybederler.

Baba veya ancıya bağlı o larak vatandaşlığ ın kaybı; çocuk, 15 yaşından 
büyük ise, yazılı m uvafakatine bağlıdır.

Yukarıdaki hükümler geıeğince vatandaşlığ ın kcıybı çocukları vatansız 
kılacak ise, çocuklar Türk kalır.

4. Vatandaşlığın İptali

Madde 33 iptal kararı ilgili kişiye bağlı o larak Türk vatandaşı olmuş 
eş ve çocuklar hakkına da hüküm İfade eder.

Iptcıl kararının hükümleri geriye yürümez.

Vatandaşlığ ı iptal edilenlerin m allarının tasfiyesi ile kendilerinin sınır 
dışı edilmeleri lüzumlu görüldüğü takdirde bu husus iptcıl kararında belirtilir. 
Bu gibiler en geç bir yıl içinde Türkiye’deki inalların ı tasfiye ederek ikametgâh 
ve iş merkezlerini yurt dışına nakil ve memleketi terketmek zorundadır. Aksi 
halele, m alları Hâzinece satılarak bedelleri nam ve hesaplarına m illî bir ban
kaya yatırılır ve kendileri de sınır dışı edilir. Bu kişiler iptal kararı aleyhine Da
nıştay’a başvurdukları takdirde, mallarının tasfiyesi ve sınır dışı işlemleri dâva 
sonuna bırakılır.



5, Kaybettirme ve Çıkarm a

A) Genel olarak :

M adde 3 4  Kaybettirme ve çıkarm a kararları şahsid ir, ilg ilin in eş ve
çocuklarına tesir etmez.

B) Çıkarma :

Madde 35    26 ncı madde gereğince vatandaşlıktan çıkarılan kişilerin
Türkiye ’de bulunan m alları Hâzinece tasfiye edilir. Ve bedelleri nam ve he
sap larına m illî bir bankaya yatırılır. Bu kişiler çıkarm a kararı aleyhine Danış
tay 'a  başvurduğu takdirde m alların tasfiyesi dâva sonuna b ırakılır.

Bu gibiler Türkiye'de yerleşmemek ve genel hükümlere tabi olmak şar- 
tiyle Türkiye’ye gelebilirler.

V atandaşlıktan çıkarm a kararının ilg iliye tebliğinden veya Resmî Gazete 
ile yayın lanm asından önce Türkiye'ye dönenler hakkında vatandaşlıktan  çıkar
ma işlemi durdurulur:

Türk vatandaşlığ ından çıkarılan lar hiçbir şekilde yeniden Türk vatandaş
lığını kazanam azlar.

6. Seçme Hakkı İle Kayıp

A) Seçme hakkı İ le  Türk vatondaşhğmdan ayrı lan  kişinin eşi ve ço cu k la rı:

Madde 3 6  Bu kanunun vatandaşlıktan çıkmanın sonuçlarını düzenli-
yen 31 ve 32 nci m addeleri, 27 nci madde uyarınca seçme hakkını kullanarak 
Türk vatandaşlığ ından ayrılan  kişilerin eşleri ve küçük çocukları hakkında da 
uygulanır.

B) Seçme hakkı iîe Türk vatandaşlığından ayıdan kadının çocukları:

Madde 37 _ . Evlenme ile Türk vatandaşlığ ına geçen analarına bağl1 
o larak Türk vatandaşlığ ın ı kazanan küçük çocuklar, kadının 28 inci madde uya- 
rınca seçme hakkını ku llanarak Türk vatandaşlığ ından ayrılm ası halinde, ancı- 
larına bağlı o larak Türk vatandaşlığ ın ı kaybederler.

Kadına Türk vatandaşlığ ın ı kazandıran evlenmeden olan küçük ç o c u k l a r ı /  

32 nci m addenin 2 nci fıkrasında belirtilen şartlarla  seçme hakkını k u l l a n a n  

an ala rına  bağlı o larak Türk vatandaşlığ ın ı kaybederler.
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Ü Ç Ü N C Ü  B Ö L Ü M

Türk Vatandaşlığının İspatı ve Yargı Yolu

I TÜRK VATANDAŞLIĞIN IN İSPATI
1. İspat Şekli

Madde 38 ___ Türk vatandaşlığ ının ispatı herhangi bir şekle tabi değil
dir.

Aşağ ıdaki resmî kayıt ve belgelerle benzerleri, aksi sabit oluncaya ka
dar ilgilinin Türk vatandaşı olduğuna karine teşkil eder.

a) Türkiye Cumhuriyeti nüfus sicili kayıtları,
b) Nüfus hüviyet cüzdanları,
c) Pasaport ve pasaport yerine geçen belgeler,
ç) Türk konsolosluklarınca verilen vatandaşlık  ilm ühaberleri.

2. İdarî Makamlar

Madde 39 __ Bir kimsenin Türk vatandaşı olup olmadığı hakkında Türk
m akam larınca tereddüde düşüldüğü takdirde bu husus içişleri Bakanlığ ından 
sorulur.

II ___ YARGI YOLU

1. Danıştay

Madde 40 ___ Türk vatandaşlığ ı hakkında idari m akam larca her ne şe
kilde olursa olsun verilen kararlar aleyhine Danıştaya başvuru labilir,

2. Danıştay Dışı Yargı Organları

Madde 41 _ _  Danıştay dışında herhangi bir Türk yargı organı önünde 
bir kimsenin Türk vatandaşı olup olmadığı iddia edilir veya ilgili organ ta ra
fından tereddüde düşülürse bu husus İçişleri Bakanlığ ından sorulur. İçişleri Ba
kanlığı en geç bir ay içinde kararını bildirir.

İçişleri Bakanlığınca verilen kararın dâvaya bakm akta olan mahkemece 
tara fla ra  tebliğinden başlayarak  bir ay içinde ilgililerce Danıştaya başvurulm a
dığı takdirde Bakanlık kararı kesinleşir.

2 ncİ fıkrada, belirtilen şekilde Danıştaya başvurulursa, bakılm akta olan 
dâva , karara kadar durdurulur. Sözü edilen fıkra gereğince yapılan m üracaat
ları Danıştay üç ay içinde kesin o larak karara bağlar.



D Ö R D Ü N C Ü  B Ö L Ü M

Çeşitli Hükümler 

i ___ Evlenmede Vatandaşlıkla İlgili Beyan

M adde 4 2 ___5 ve 19 uncu m addelerdeki beyanlar,

a) Evlenme, evlendirm eye yetkili Türk m akam ları önünde yapıldığı tak
dirde, evlenme sırasında o m akam a,

b) Evlenme, evlendirm eye yetkili yabancı m akam lar önünde yapıldıç 
takdirde evlenmeyi tescil ile görevli Türk m akam larına , evlenme akdinden bat 
lıyarak bir ay lık  süre içinde, yazılı o larak yap ılır.

Birinci fıkraya uygun o larak yap ılan  beyanı alan makam evlenmenin fes 
çiline ait muameleli evrak ile b irlikte, bunu ilg ili nüfus memurluğuna gönderi

1! Seçme Hakkını Kullanma Şekli

Madde 43  . 12, 13, 27 ve 28 inci maddeler uyarınca seçme hakkı içişi0
Bakanlığ ına gönderilm ek üzere m ahallin  en büyük mülkiye am irliğine ve f  
bancı memleketlerde de Türkiye elçilik veya konsolosluklarına yazılı biİdine- 
bulunmak suretiyle kullanılır.

III ___ Maddi Hataların Düzeltilmesi
Madde 4 4  Bu kanuna göre alınan kararlarda maddi bir hata bulu11'

duğu sonradan an laşılırsa bu kararı veren makam düzeltme veycı değ iştim • 
kararı a lab ilir,

İV ___  Resmî Gazete İle Yayın
Madde 45 Türk vatandaşlığ ın ın  kazanı İmci sı ve kaybı kararları, ¡M' 

nin içişleri Bakanlığ ının teklifindeki tam hüviyetleri ile Resmî G a z e t e d e  f  
yın lan ır.

B E Ş İ N C İ  B Ö L Ü M  

Son Hükümler

! KALDIRILAN KANUN VE HÜKÜMLER

M adde 46 431 sayılı kanunla ekleri ve iskân Kanununun
¡ıkla ilg ili hükümleri saklı kalm ak şartiyle 1041 ve 1312 sayılı kdnunlcııH 
kanuna aykırı diğer hükümler kaldırılm ıştır.



!! ___ GEÇİCİ HÜKÜMLER

Kcıyıp Kişiler

Geçici madde 1  M illî Mücadeleden sonra, «avdeti gayricaizdir» şer
hini havi Büyük Millet Meclisi Hükümeti veya işgcıl devletlerinin İstanbul tem
silcileri tarafından verilen pasaportlarla veya belgeleri olmaksızın Türkiyeden 
1930 yılının sonuna kadar ayrılm ış bulunup da halen ölü veya sağ oldukları 
bilinmiyen ve sadece nüfus sicillerinde kayıtlı bulunan kişiler, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte Türk vatandaşlığ ın ı kaybetmiş sayılırlar.

Gerekli işlemler içişleri Bakanlığ ınca yapılır.

Iskat Edilenlere Verilen Talep Hakkı

Geçici madde 2  .. Tabiiyeti Osm aniye Kanunnamesi ile 1312 sayılı Türk
Vatandaşlığ ı Kanunu hükümlerine göre ıskat edilmiş doğuştan Türk vatandaşı 
olan kişiler bu kanunun yürürlük tarihinden başlıyarak bir yıl içinde yeniden 
Türk vatandaşlığ ına girmek isteğinde bulundukları ve vatandaşlığa a lınm a
larında bir sakınca görülmediği takdirde, haklarında bu kanunun 8 inci m ad
desini uygulam aya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

III YÜRÜRLÜK

Madde 47   Bu kanun yayım ından üç ay sonra yürürlüğe girer.

IV ___ YÜRÜTME

Madde 48   Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
19/2/1964

Resmî
Düstur G azete

No. B a ş l ı ğ ı  Tertip Cilt Sctfoife S a y ı

K ald ırılan  K anu nlar :

431 Hilâfetin İlg a sın a  ve H anedanı O sm ani-
nin Türkiye Cum huriyeti M em aliki H ari
cine Ç ık arılm asın a da ir Kanun

3 Mart 1340

1041 Şera iti M uayyoneyi Haiz O lm ayan  O s
manlI T ebaasın ın  Türk V atan d aşlığ ın d an
Iskatı h akkın da Kanun 3 1 /5 /1 9 2 7  3 8 572 598

1312 Türk V atan d aşlığ ı Kanunu 4 /6 /1 9 2 8  3 9 678 904



EK:  XV

Evlilik dışı çocukların tanınmalarım kabule yetkili makamlanrs yetkilerinin 
genişletilmesi hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının 

uygun bulunduğuna dair Kanun

Kanun No: 461 Kabul tarihi: 30/4/1964

M adde 1 ___  14 Eylül 1961 tarih inde Roma’da im zalanan iliş ik  «Evlilik
dışı çocukların tanınm aların ı kabule yetkili m akam ların yetkilerinin genişletil
mesi hakkında Sözleşme»nin onaylanm ası uygun bulunmuştur.

M adde 2 ___  Bu kanun yayım ı tarih inde yürürlüğe girer.

M adde 3 ___  Bu kanunun hükümlerini içişleri ve Dışişleri Bakanları yü
rütür.

6 /5 /19 6 4

Eviiük dışı çocuklarsn fçgmnmalarım kabule yetkili 
makamların yetkilerinin genişletilmesi 

hakkında Sözleşme

M illetlerarası Şahsî Haller Komisyonu Üyesi olan Federal A lm anya Cum
huriyeti, Avusturya Cum huriyeti, Belçika K ıra llığ ı, Fransa Cum huriyeti, Yunanis
tan K ırallığ ı, İtalya Cum huriyeti, Lüksemburg Büyük Dükalığı, Hollanda Kıral- 
lığı, İsviçre Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, va tand aşla
rının evlilik  dışı çocuklarını, kendi ülkelerinde tanır g ib i, diğer Âkıd Devletler 
ülkelerinde tan ım alarına müsaade olunması ve bu hususta gereken kolaylığın 
gösterilmesi arzusu ile hareket ederek aşağ ıdaki hükümlerde m utabakata va r
m ışlardır.

Madde   1.

Bu sözleşmeye göre, bir kişinin ev lilik  dışı bir çocuğun babası olduğunu 
beyan etmesine «nesepli tanım a» veya «nesepsiz tanım a» denir. Bunlardan 
birincisinde, tanım a beyanında bulunan kimse ile tanınan çocuk arasında hu
kukî bir nesep bağı teessüs eder, İkincisinde ise böyle bir bağ teessüs etmez.

Madde   2.

Mevzuatı sadece nesepsiz tanım ayı kabul eden Âkıd Devletler ülkelerinde, 
mevzuatı nesepli tanım ayı kabul eden diğer Âkıd Devletler vatandaşları ne
sepli tanım a yapab ilirle r.
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AA e ıd d e  3.

Mevzuatı sadece nesepli tanım ayı kabul eden Âkıd Devletler ülkelerinde, 
mevzuatı nesepsiz tanım ayı kabul eden diğer Âkıd Devletler vatandaşları ne
sepsiz tanım ada bulunabilirler.

M ad d e 4.

2 ve 3 üncü maddelerde tanıma beyanları m ahallî kanunların tâyin et
tiği resmî şekilde şahsî haller memurları veya yetkili diğer m akam lar tara fın 
dan kabul edilir. Bu beyanlarda beyanda bulunan kişinin vatandaşlığ ının zikri 
gerekir. Bu beyanlar, beyanda bulunan kişinin memleketinin yetkili makamı
önünde yapılm ış beyanlar değerindedir.

M ad d e 5.

2 ve 3 üncü maddelerde derpiş olunan beyanları ihtiva eden ve bunları 
veren m akam ların mühür ve imzasını taşıyan belgelerin tasdikli örnek veya 
özetleri Âkıd Devletler ülkesinde her türlü tasdikten muaftır.

Madde ___ 6.

Bu Sözleşme onaylanacak ve onaylam a belgeleri İsviçre Federal Konse
yine tevdi olunacaktır. Federal Konsey, Âkıd Devletlerle M illetlerarası Şahsî H a l
ler Komisyonu Genel Sekreterliğini, her onaylam a belgesinin tevdiinden ha
berdar edecektir.

Madde ___ 7.

Bu Sözleşme, yukardakİ maddede bahis konusu edilen onaylam a belge
lerinden İkincisinin tevdiini kovalıyan otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.

Sözleşme, bunu sonradan oncıylıyan her imzacı Devlet için, onaylam a
belgesinin tevdiini kovalıyan otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.

Madde ___ 8.

Bu Sözleşme, her Âkıd Devletin anavatan topraklarının bütününde ken
diliğinden uygulanır.

Her Âkıd Devlet, bu Sözleşme hükümlerinin anavatan dışı ülkelerinden 
bir veya birkaçında yahut m illetlerarası münasebetleri kendisi tarafından sağ
lanan Devlet veya ülkelerde de uygulanacağını, im za, onaylam a, katılma an ın
da 'veycı daha sonra, İsviçre Federal Konseyine yapacağı tebliğ ile beyan ede- 
bileceketir. İsviçre Federal Konseyi, her Âkıd Devleti ve M illetlerarası Şahsî H al



ler Komisyonu Genel Sekreterliğini, bu tebliğden haberdar edecektir. Bu Söz
leşme hükümleri tebliğnam enin İsviçre Federal Konseyince alınm asını kovalı- 
yan altmışıncı gün, anılan tebliğnamede zikredilen ülke veya ülkelerde uygu
lanacaktır.

Bu maddenin 2 nci fıkrasındaki hüküm gereğince bir beyanda bulunmuş 
olan her Devlet daha sonra herhangi bir anda, İsviçre Federal Konseyine gön
dereceği bir tebliğ ile, bu Sözleşmenin beyannam ede zikredilen Devlet veya 
ülkelerin bir veya birkaçında uygulanm asına son verild iğ in i beyan edebilir.

İsviçre Federal Konseyi, her Âkıd Devleti ve M illetlerarası Şahsî Haller 
Komisyonu Genel Sekreterliğini, bu yeni tebliğden haberdar edecektir.

Sözleşmenin uygulanm ası, bahis konusu tebliğnam enin İsviçre Federal 
Konseyince alınm asını kovalıyan altmışıncı gün bahis konusu ülkede son bu la
caktır.

Madde ___ 9.

AAiIletlerarası Şahsî Haller Komisyonu üyesi olan her Devlet bu Sözleşmeye 
katılab ilir. Katılm ak îstiyen Devlet, bu niyetin i, İsviçre Federal Konseyine tevdi 
edilecek bir belge ile tebliğ eder. Konsey bu katılma belgelerinin tevdiinde üye 
Devletler ile M illetlerarası Şahsî Haller Komisyonu Genel Sekreterliğini keyfi
yetten haberdar eder. Sözleşme, katılan devlet için, katılma belgesinin tevdiini 
kovalıyan otuzuncu gün yürürlüğe girer.

Katılm a belgesinin tevdii, ancak bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden 
sonra mümkün o lab ilir.

Madde    10

Bu Sözleşme değişikliğe tabi tutu labilir.
Değişiklik teklifi İsviçre Federal Konseyine yap ılır. Federal Konsey de key

fiyeti Âkıd Devletlerle M illetlerarası Şahsî Haller Komisyonu Genel Sekreterliğine 
tebliğ eder.

M ad d e   11.

Bu Sözleşme, 7 nci maddenin 1 inci fıkrasında yazılı tarihten itibaren on 
y ıllık  bir süre için muteberdir.

Sözleşme, fesih ihbarı o lm adıkça, on yıldan on yıla  kendiliğinden yeni
lenir.

Fesih İhbarı, keyfiyetten diğer bütün Âkıd Devletlere ve M illetlerarası 
Şahsî Haller Komisyonu Genel Sekreterliğine bilgi verecek olan İsviçre F e d e r a l  

Konseyine, sürenin bitiminden en az altı ay evvel yapılm ış o lm alıd ır.
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Fesih keyfiyeti, sadece fesih ihbarında bulunan devlet hakkında hüküm 
ifade eder. Sözleşme diğer Âkıd Devletler için yürürlükte kalır.

Usulüne uygun olarak yetkilendirilm iş olan ve im zaları aşağıda bulunan 
temsilciler Sözleşmeyi im zalam ışlardır.

14 Eylül 1961 günü Roma’dcı, İsviçre Federal Konseyi arşivlerine tevdi 
olunmak üzere bir nüsha halinde düzenlenmiş olup aslına uygunluğu onaylı 
birer kopyası diplom atik yolla her Âkıd Devlet'e ve AAilletlerarası Şcıhsî Haller 
Komisyonu Genel Sekreterliğine1 gönderilecektir.

Federal A lm anya Cumhuriyeti Hükümeti adına :
Dr. M. Klaiber 
Dr. Hans G. Ficker

Avusturya Cumhuriyeti Hükümeti adına .
Belçika Kı ra Ilığı Hükümeti adına :

Robert Vaes

Fıanscı Cumhuriyeti Hükümeti adına :
Guy Deltel

Yunanistan Kı ra Ilığı Hükümeti adına :
Cl. Syndicas

İtalya Cumhuriyeti Hükümeti adına :
Carlo Russo

Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti cıdına :
Hollanda Kırallığı Flükûmoü adına *

«Hollanda ile Surincım ve Hollanda Antilleri arasında âmme hukuku b a
kımından mevcut olan eşitlik muvacehesinde, Sözleşmede geçen «Ana vatan» 
ve «Anavatan dışı topraklar» deyim leri, Hollanda Kırcıllığı bakım ından «A v
rupa Ülkesi» ve «Avrupa dışı ülkeler» anlam ına alınacaktır.»

P. J . Kcınter 
Ih . vcın Sasse

İsviçre Konfederasyonu Hükümeti cıcJına .
Dr. Ernest Götz

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına :
M. Kenanoğlu

*
* *
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EK; XVI

Lübnan’a silâh satışından doğan alacağımızla Fransız Hükümetinin 
emrimize verdiği bazı meblâğların Lübnan’da ve Fransa'da 

Türk Misyonları için arsa, bina, satınalınmasma veya 
yaptırılmasına ayrılması hakkında Kanun

Kanun No: 475 Kabul tarihi: 14/5/1964

Madde 1 ___ 1955 te Lübnan'a satılan silâh ların  bedeli meselesini, iki
Hükümet arasında uzlaşm a yolu ile halle ve böylece sağ lanacak meblâğ ile 
Beyrut Büyükelçiliğim iz için bina, arsa satınalm aya veya yaptırm aya Dışişleri 
Bakanlığ ı yetkilid ir.

Uzlaşm a yolu ile üzerinde mutabık kalınacak meblâğın birinci fıkradaki 
m aksat İçin kullan ılm asından sonra bu parayı bütçeye gelir ve Dışişleri Bakan
lığı bütçesinin ilg ili bölümüne ödenek kaydetmeye M aliye Bakanı yetkilid ir.

Madde 2 ___ İstanbul’da Fransız Hükümeti emrine tarafım ızdan evvelce
meccanen tahsis olunan Elçilik b inasına m ukabil mezkûr Hükümet tarafından 
Türk Hükümetine, kira veya kap italize edilen kira nam iyle hibe o larak verilen 
ve halen, cari rayiç üzerinden 3 3 51 452 ,58  Türk Lirasına baliğ olan paranın 
tam amı ile bundan böyle tahakkuk edecek olan fa iz le rin i, Fransa'daki Türk 
M isyonları için arsa , bina satın a lm ak veya yaptırm ak üzere, bütçeye gelir ve 
Dışişleri Bakanlığ ı bütçesinin ilgili bölümüne ödenek kaydetmeye M aliye Ba
kanı yetkilid ir.

Bütçesi senesinde kullanılm adığı takdirde bu paranın tam am ını veya kul- 
lanılm ıyan bakiyelerini mütcıakıp bütçe yıllarında Muhcısebei Umumiye Kanu
nunun 55 inci maddesine, tevfikan , aynı m aksatla kullanm aya M aliye ve Dışiş
leri Bakanları yetkilid ir.

Madde 3   Bu kanun yayım ı tarihinde yürürlüğe girer.

M adde 4 Bu kanunu M aliye ve Dışişleri Bakanları yürütür.

20/5 /1 964

*
* *
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E K : XVII

Karasuları Kanunu
Kanun No: 476 Kabul tarihi: 15/5/1964

Madde 1  Türk Karasuları Türkiye ülkesine dâhild ir.
Türk karasularının genişliği altı deniz m ilidir.
Bu kanunun tatbikatında bir deniz mili 1852 metredir.
Madde 2  Karasuları daha geniş olan devletlere karşı Türk karasu la

rının genişliğ i, mütekabiliyet esasına göre taayyün eder.
Madde 3 ___ Türk kara ülkesinin komşu bir devlet kara ülkesine mesafesi

her iki devlet karasuları genişliği mecmuundan az olduğu takdirde, aksine an
laşma olm adıkça, orta hat Türk karasularının dış hududunu teşkil eder.

Madde 4 ___ Karasuların genişliğini ölçmeye yarıyan normal esas hat,
sahil boyunca uzıyan en düşük cezir hattıdır.

G irintili çıkıntılı sahillerde veya sahile yakın adaların  bulunduğu yerlerde,
sahil ve adaların  ileri burun noktalarını birleştiren düz esas hat usulü tatbik 
edilir.

Madde 5 ___ Esas hatların kara tarafında kalan sular, ağ ız genişliği 24
deniz milini aşm ıyan körfezler, ağız genişliği 24 deniz milini aşan körfezlerin, 
körfez içinde iki kıyıyı, en geniş su alanını kara tarafında bırakacak şekilde,
birleştiren 24 m illik düz esas hattın arkasında kalan kısım ları, liman m anzu
mesinin mütemmim cüz'ünü teşkil eden daim î tesislerden en açıkta olanların 
berisinde kalan sular ve dış lim anlar Türk iç sularından sayılır.

Madde 6 ___ Adaların  karasuları yukarıdaki esaslara göre tesbit edilir.

Madde 7 ___ Karasularının genişliğini ölçmeye yarayan esas hatlar bü
yük m ikyaslı deniz haritalarında gösterilir ve ilgililere dağıtılır.

Madde 8 —  Türk karasularına bitişik ve karasularının ölçüldüğü escıs 
hatlardan itibaren oniki deniz miline kadar uzayan sahalarda , balıkçılık ve 
canlı kaynakların işletilmesi bakım ından, karasuları rejimi uygulanır.

Madde 9 —  Türkiye’nin taraf olduğu m illetlerarası c ndlaşm a, sözleşme 
ve anlaşm aların hükümleri saklıd ır.

Kanun ve tüzüklerin bu kanuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır.
Madde 10 —  Bu kanun yayım ı tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe

girer.
Madde 1 1 Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20/5/1964

* +
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N O T

Dışişleri BELLETEN I ’ n i n ikinci nüshası, zam anında 
hazırlanm ış olmasına rağmen, Bakanlık M atbaasının tek 
d izg i m akinesinin İyi Niyet Heyetlerinin seyahati ve Kıb- 
rısla ilgili bazı çok acele belgeler dolayısile son günlere 
kadar devamlı şekilde meşgul bulunması sebebile ancak 
yeni basılabilm iştir.

S. P. G.







B U  S A Y I D A :

Tem m uz-Eylü l 1964 ayların ı kapsayan bu sayıda , 1 numaralı Dışişleri 
Belleteni'nde olduğu gibi, Bakanlığ ın, sırasile , siyasî; İktisadî ve ticarî; kültürel; 
hukukî ve İdarî konulardaki faaliyetleri ve 2 m akale yer alm aktadır. Biyografi 
Bölümünde de, Belleten devresi zarfında Bakanlık erkânı arasına katılanların 
biyografileri verilmektedir. Yine aynı bölümde, bu sayıdan itibaren, Bakanlık 
meslek memurlarının, sicil numarası sırasile ve her sayıda 10 meslekdaşın ol
mak üzere, b iyografilerin in yayın lanm asına başlanmıştır.

Diğer taraftan , incelemeyi kolaylaştırabileceği düşüncesile, kısa metinler 
kitabın sonuna belge o larak değil, ilgili bölümlerin nihayetine «ek» o larak 
konmuştur.

Siyaset P lânlam a Grubu





S İ Y A S Î  O L A Y L A R

I _ _  KIBRIS OLAYLARI:

a. Cenevre Müzakereleri :

Başbakanın ve refakatindeki heyet üyelerinin Am erika Birleşik Devletle
rinde bu memleketin ileri gelenleri ile yaptığı görüşmeler sırasında Zürih ve 
Londra Andlaşm alarının mahsulü olan bütün an laşm aların ve Anayasanın mu
teber ve yürürlükte olduğu hususunda görüş birliğine varılm ış, Adada güven
lik ve huzurun avdeti gayesiyle işbirliği yapılm ası kararlaştırılm ış ve bunlar
dan da önemli o larak, Kıbrıs an laşm azlığ ının bir an evvel halli için tedbirler 
düşünülerek meselenin başlıca İlg ilileri olan Türkiye ve Yunanistan arasında 
bir temas temini çareleri araştırılm ıştır. Ancak, Yunanistanın Hükümetimizle bir 
masa başına oturmaktan ısrarla kaçınması sebebiyle iki memleketin görüşle
rini araştırm a ve birleştirme teşebbüslerinde büyük güçlüklerle karşılaşılm ış, 
nihayet, Birleşmiş Milletler arabulucusunun nezaretinde bir müzakere formülü 
bulunabilm iştir.

Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Nihat Erim Meclisin tasvib iyle 
8 Temmuzda Cenevre’ye giderek müzakerelere Hükümetimiz cıdına katılmış, 
General Sunalp askerî meselelerde kendisine müşavir sıfatiyle yardımcı olmuş
tur. Birleşmiş M illetler arabulucusunun nezaretinde Türk ve Yunan Hükümetle
rini temasa getirmeğe çalışan Mister Acheson ile Heyetimiz arasında cereyan 
eden görüşmeler sonunda Temmuz ortalarında ilk ihtimal belirmiş ve Mr. Ac
heson Kıbrıs meselesini hcıl şekli o larak düşündüklerini yazılı şekilde Delege
mize açıklam ıştır. Mr. Acheson’un bu teklifleri Bakanlar Kurulunda incelenerek 
tekliflerin müzakere zemini o larak kabul edilmesine ve lehimize bazı değişik

ti



lik ler sağlanm ası için gayret sarfedilm esine karar verilm iştir. 20 Temmuzdan 
itibaren «Acheson p lânı» esas a lına rak  Cenevre'de müzakerelere devam olun
muştur. Plân ana hatlariy le  şöy led i r :

Kıbrıs Adasının Karpas Yarım adası kısm ında, Türkiye ’ye, hükümranlığı 
kendisine ait o lacak ve Türkiye ’ye Anavatan ın  ayrılm az bir cüzü sayılacak  bir 
arazi verilecek. Bu sahanın tam o larak sınırı hüküm ranlık esası üzerine yap ı
lacak m üzakerelerde tesbit edilecek ve Türkiye bu sahada dilediği kadar askerî 
kuvvet bulundurabilecek ve bu yoldan kendi emniyetini ve Kıbrıs Türklerinin 
emniyetini sağ layacak  tedbirleri a lab ilm ek imkânını elde edecek, bu saha, Kıb
rıs’ın diğer yerlerinde yaşam aya devam etmek isteyecek Türklerin ilerde yeni 
tecavüzlere maruz kalm aları halinde iltica edebilecekleri bir melce o lacak.

Mr. Acheson bundan başka , K ıbrıs’ ın Rumlar veya Yunanistan idaresinde 
kalacak kısmında ikamete devam edecek Türkler için, «M aha llî selfgovernment» 
veya «M ahallî self - adm inistration» bölgeleri öne sürmüştür. Teferruatı m üza
kerelerde kararlaştırılacak olan bu bölgelerde m ahallî verg ileri kendileri top
layacak ve m asrafları kendileri yap acak la r, m ahallî polise kum anda edecek
ler, Türklere taa llûk  ettiği ölçüde adalet müesseselerinin umumî sevk ve ida
resine hâkim o lacak lar ve belediyenin ve m ahallî idarenin diğer yetkilerine de 
sahip bu lunacaklar. Bu m ahallî muhtar idare devlet içinde devlet mahiyeti a l
m ayacak, merkezdeki s iyasî otoriteye karşı sorumlu say ılacak , bu şekilde self- 
government, Türklerin çoğunluğu teşkil ettiği K ıbrıs’ ın iki veya üç bölgesinde 
kurulacak.

Adanın başka kısım larında yaşayacak  Türklerin haklarının korunması için 
merkezde bir Türk idaresi kurulması düşünülüyor. Bu teşekkül, kendi kendini 
muhtar bir şekilde idare edecek iki veya üç bölge dışında yaşayan  Türklerin, 
şehirlerde m ahalle lerin ve şehir dışında hepsi Türk veya büyük çoğunluğu Türk
olan köylerin idarî işlerini sevk ve idare edecek.

Mr. Acheson’un düşündüğüne göre, bütün bu haklara sahip olan Türkler 
gene de merkezî otoritenin vatandaşları o lacak lar ve bu sıfatla da meselâ Lo
zan M uahedesinde az ın lık lara  tanınan haklara da m alik o lacaktır. Hattâ, bun
lara ilâve , koruyucu tedbir o larak, ya Birleşmiş M illetler, yahut Milletlerarası 
Adalet Divanı tarafından tayin edilecek bir «M illetlerarası Komiser Türk cema
atine ve Türk fertlerine tanınan haklara saygı gösterilip gösterilm ediğini, ye
rinde müşahede edecektir. Mr. Acheson, yazılı o larak delegem iz Prof. Erim’in 
suallerine verdiği cevapta, bu şekilde m illetlerarası komiser tayin i usulünün, 
Am erikan hükümetinin Danzing ve Saar bölgelerinde iyi işlediği telâkkisinde 
olduğunu da bild irm iştir. Bu m illetlerarası komiser, doğrudan doğruya şikâyet 
dinleyebilecek, tahkikat yapabilecek, ilg ili otoritelere haksızlığı tam ir etmek 
için tavsiyelerde bulunabilecektir.
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Hattâ, Mr. Acheson, bu komiserin tam ir ve tazmini emredebilme yetkisi 
ile teçhizini dahî, muarız tarafın istinaf hakkı olmak şartı ile, düşünmüştür. Eğer 
fiilen ilgili otorite bu komiserin tavsiye veya kararına itaat etmezse mutazarrır 
olan tara f m illetlerarası mahkemeye, veya tara fla r müzakerede kabul ederler
se NATO’ya , başvurulabilecektir.

Bundan başka, Akdeniz'in bu bölgesinde memleketin güvenliğini koru
mak için Yunanlıların  Meis adasını da Türkiye'ye terkedebilecekleri Mr. Acheson 
tarafından Delegemize açıklanmıştır.

  20 Temmuzda tekrar başlayan müzakerelerde, Heyetimiz, herşeyden
evvel, Türkiye'ye terkea’.ilecek arazinin hudutlarının tespitinin gerektiğini ileri 
sürmüş, bunun üzerine, hudutların tayininde hangi m ülâhazaların hâkim o la
cağı tartışılarak askerî m ülâhazalara öncelik verilmesi hususunda mutabakata 
varılm ıştır. Bilâhare, Türk askerî m üşavirile bir Amerikan generali ve Kıbrıs’taki 
Amerikan askerî ataşesi arasında yap ılan görüşmelerle bu arazin in genişliği 
üzerinde bazı sonuçlara varılm ıştır. Bazı hususlarda tam görüş birliğine va r ıl
mış ve Garp hudutlarını da bize göre asgarî, Amerikan mütehassıslarına göre 
âzam i hudutlar düşünülmüştür.

Ağustosun ilk haftasında bu plânın Yunan Hükümetince kabul edilem e
yeceği anlaşılm ış, bunun üzerine, Yunanistan ve M akarios müzakere zemini 
olan plânı reddettiklerine göre, bizim de, Cenevre'de 8 Temmuzda müzakereye 
başlandığında öne sürdüğümüz mutlak ve kesin taksim projesine avdet ettiğ i
miz Delegemiz tarafından Mr. Acheson’a bildirilm iştir.

  Bu sırada, Yunanlıların ilk defa bir teklifle Cenevre’ye gelerek, El
Greco burnunda 32 Km .2 lik bir sahayı sadece hava ve deniz üssü o larak kul
lanılm ak kayıt ve şartile ve 25 -30  yıl kira ile Türkiye'ye b ırakabileceklerini, 
Türk cemaatine de, sadece Batı Trakya Türklerine tanınan azınlık hakları ile 
buna ilâveten m illetlerarası bir m akam a doğrudan doğruya şikâyet imkânı ta 
nıyacaklarını bildirdikleri Mr. Acheson'dan öğrenilmiş ve bu teklif ciddî telâkki 
edilmeyerek hemen reddedilmiştir. Bunu takiben Yunanlıların , Karpas yarım a
dasında, evvelce Mr. Acheson'la görüşülenden daha az - a rca k  50 Km. Iik bir 
sahayı - 50 yıl süre ile kiralam ayı kabule meylettikleri Delegemize söylenmiş, 
fakat, müzakere zemini kabul ettiğimiz plân dışında olduğur dan, bu teklif de 
reddedilmiştir.

Bütün bu tekliflerde, müzakereye esas kabul edilen maddelerde iki tara f 
bir an laşm aya varırsa , bu anlaşm anın Yunan lılar lehine bedeli Enosis olacaktı.

—  20 Ağustos'ta Mr. Acheson, Amerikan Hükümetinin arabulucu teklifi 
o larak Cenevre’de Delegemize yeni bir teklifte bulunmuştur. Teklif kısaca şöy- 
le d ir :
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1 ___ Karpas yarım adasında Batı sınırı Komi - Kebir'in iki mü batısından
K uzey-G ü ney istikam etinde çekilecek bir hattın doğusunda kalan bölgede, 
Türkiye 50 yıl süre ile, bir askerî üs bulundurma hakkına sahip olacaktır. A y
rıca Türkiye AAagosa lim anından serbest istifade edebilecektir.

2 ___ Yunan Hükümeti, Kıbrıs Cem aatine, Lozan M uahedesinde ve Avru
pa insan Hakları sözleşm esindekiler de dahil o lm ak üzere, kabul edilm iş insan 
ve A zın lık  hakları için sağlam  teminat verecektir. Kıbrıs sekiz k a y m a k a m l ı k  böl
gesine ay rılacak  ve kaym akam lardan ikisi daim a Türk o lacaktır.

3 ___ Bu bölgelerin idare memurları arasında Türklere de ehemmiyetli
m iktarda yer ayrılacaktır. Fazlaca Türk nüfusu olan yerlerde muhtelit Yunan
ve Türk polis mem urları, karako lları ve kontrolleri ku llan ılm alıd ır.

4 ___ Lefkoşe'de Kıbrıs umumî va lis in in  yan ında , yüksek derecede bir
Kıbrıs’ lı Türk memur ve ona bağlı kâfi m iktarda büro memurları bulunacak, bu 
yüksek dereceli memur (Türk işleri idarecisi) sıfatı gibi bir ünvan taşıyacak ve 
bu memur bütün Adada Türklerin haklarına ve refahlarına riayet edilip  edil
m ediğini müşahede edecek. Bu konuda umumî va liye , Atina Hükümetine veya 
lüzum olursa m illetlerarası komisere başvurulabilecektir.

5 ___ Yunan ve Türk Hükümetlerinin m uvafakati ile, Birleşmiş Milletler
veya başka m illetlerarası bir merci, K ıbrıs’ta bir yüksek komiser bulundura
bilecektir. Bu zatın vaz ifesi, K ibrıs’ lı Türklerin haklarına riayeti m üşahade ve
temin etmeye çalışm ak olacaktır, ih lâlleri Yunan otoritelerine, onlcır çare bul
m azsa m ileltlerarası bir kaza merciine aksettirecektir.

6 ___ K ıbrıs’11 Türklerin ahva li şahsiyelerî için, ayrı bir medenî kanun ola
caktır. Bu konudaki d âva la ra  ilk mahkeme o larak  Türk hâkim ler bakacaklar
dır.

Bu teklif üzerinden, ilk önce, bizim noktai nazarım ızla temel fark olan
50 yıl kira ile üs kabulü noktası ele alınd ı. Diğer meselelerin tetkiki sonra ya
pılm ak üzere, ilk önce kira ile m uvakkat arazi terki teklifin in kald ırılm ası, ve 
evvelce ilk teklifte kabul edild iği gibi m ülkiyeti, hüküm ranlığı bize cıir olacak, 
Türkiye ’nin ayrılm az bir parçası sayılacak  bir arazi sahibi olm ak prensibinde 
ısrar edild i. Prof. Erim ’e verilen i i k ta lim at budur.

22 Ağustos’ta , Am erika Büyükelçisi teklifleri, resmen tevdi etti ve bu 
tekliflerin üzerinde tab iatiy le  görüşme yap ıld ı. Görüşme kira ve mülkiyet ihtilâfı 
üstünde toplandı. Kira şeklini kabul edemeyeceğim iz kesin o larak  bildirildi.

23 Ağustos’ta , Am erika Büyükelçisi tekrar talim at a la rak  geldi ve iti
razlarım ıza cevap olan m ü lâhazalarıy la  beraber tekliflerinde ısrar ettiklerini 
b ild ird i. Tekrar kesin o larak kabul etmemize imkân olmadığı söylendi. Bundan
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sonra, Am erika’dan aldığım ız cevap, 31 Ağustos tarihindedir. Bunda Amerika 
Hükümeti arabulucu olarak yaptığı tekliflerin , Türkiye ve Yunanistan tarafından 
kabul edilmemesi üzerine Cenevre’de çalışm aya fasıla  verdiğini ve Mr. Ache- 
so.n’u davet ederek vaziyeti onunla istişare edeceğini tebliğ etmiştir.

b. Türk Cemöeîine taarruz ve Hükümetimizin m ü d aha lesi:

Cenevre'de nihaî bîr hal çaresine varm a gayesile çalışm alar yapılırken 
Yunanistan A da 'ya  silâh ve asker göndermeğe devam etmiş, Birleşmiş M illet
ler Genel Sekreteri alenen yapılan bu çıkarm aları bilmesine rağmen hareketsiz 
kalm ış, Kıbrıs Rum Hükümeti, çıkarma sırasında Birleşmiş M illetler askerlerinin, 
lim anlara durumu tespit .İçin dahi girmelerini yasak lam ış, Barış Gücü Komu
tanlığının bu durumla ilgili protestoları neticesiz kalmıştır.

  Bu ara , Genel Sekreter U-Thanf, Yunan Başbakanı Pcıpandreu ve Kıb
rıs Cumhurbaşkanı M akarİos İle beraber Başbakanım ız İnönü’ye de bir telgraf 
göndermiş, Kıbrıs’a silâh ve asker yığınağı yapm anın doğuracağı tehlikeli so
nuçlara işaret ederek Birleşmiş M illetler gayretlerine yardımcı olması hususun
da bir çağrıda bulunmuştur. Bu çağrıya Başbakanım ız tarafından verilen ce
vapta , Türkiye’nin, A d a ’ya silâh yığılmasının yaratacağı tehlikelere başlangıç
tan beri ve mükerreren Birleşmiş Milletlerin dikkatini çektiği İttifak Andlaşmcı- 
sında öngörülenden başka askerî personel ve silâh göndermediği, Güvenlik 
Konseyinin 4 Mart tarih li kararına tam am ile uyarak Kıbrıs'ta gerginliği artıra
bilecek her türlü hareketten kaçındığı, ancak, ne Türkiye’nin bu barışçı tutumu
nun ve ne de Birleşmiş Milletler kuvvetinin gayretlerinin bugüne kadar, K ıb
rıs’ta, arzu edildiği gibî gerginliğin azalm asını sağlayam adığı açık lanarak, 
Kıbrıs Rum liclerlerile Yunan Hükümetinin Güvenlik Konseyi kararının lâfzına 
ve ruhuna aykırı hareketlerinden m isaller verilm iş, K ıbrıs'taki vahim  gerg in li
ğin, ancak ilgili bütün tarafların aynı hüsnüniyeti ve işbirliği zihniyetini göster
meleri suretile ortadan kaldırılabileceği belirtilm iştir.

  A d a 'd a , devametmekte olan silâh lanm a daha da artmış ve Türk Ce
maatinin uğradığı tazyikler, aza lm ak şöyle dursun, genel bir taarruz hazırlığı 
mahiyetini aim ağa başlam ıştır. Ayrıca, Türk Cem aatinin dayanm a gücünü kır
mak gayesile de şiddetli ve her türlü İnsanî düşünce ve davranıştan uzak sıkı 
bir İktisadî ablukanın uygulanm asına başlanm ıştır. Bunun üzerine, Kıbrıs Rum 
idarecilerinin Yunan Hükûmetile tam işbirliği halinde giriştikleri bu yeni şiddet 
hareketinin barışı süratle tehlikeli bir duruma sürüklemekte olduğu belirtilerek 
Birleşmiş Milletlerin âcilen en zecrî tedbirler alm ası tarafım ızdan açıkça talep 
edilm iş ise de Birleşmiş AAilleîler Komutanlığının gayretleri akim kalm ış, Barış 
Gücünün Türk Cemaatini korumak için yardım ları tesirsiz hale getirilm iştir.

—  Bundan sonra, Ağustos ayının ilk haftasında, Yunan Hükümetinin 
Acheson Plânına red cevabı ilân edilirken, Kıbrıs'ta Mansurcı'da büyük taarruz
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başlam ıştır. Bunun üzerine, Hükümetimizin K ıbrıs’taki son ateş teatileri karşı
sında endişe duyduğu ve bu o layların  Kıbrıs'lı Türkleri korumak için Türkiye'yi 
Kıbrıs'a m üdahalede bulunm ağa icbar edebileceği Yunan Hükümetine bildi
rilm iştir. Aynı bilgi diğer müttefik devlet tem silciliklerine de verilm iştir. Bir ta
raftan da Güvenlik Konseyi toplantıya çağrılm ış, NATO Konseyi durumdan ha
berdar edilm iştir. Ancak, bu teşebbüslere ve 7 Ağustos’ta yap ılan  ihtar uçuşu
na rağmen sald ırıların durm am ası, iki sahil köyüne karadan yap ılan taarruz
lara ilâveten denizden de hücumbotlarile saldırıim ası Türk Cem aatine karşı gi
rişilen harekâtın durdurulması için Garanti Andlaşm ası ile sorumluluk yüklen
miş bulunan diğer iki teminatçı devlete - İngiltere ile Yunanistan - yap ılan  mü
racaatların bir netice vermemesi, G üvenlik  Konseyinin süratle top lanarak ge
rekli tedbirleri alm am ası ve Barış Gücü yetkililerin in bu tecavüzleri durdurmak 
için etkili tedbirler a lam ayacakların ı açık lam aları üzerine, 8 ve 9 Ağustos gün
leri, Rumların m illî muhafız birliği dedikleri A nayasa dışı sald ırgan kuvvetler 
ve o c ivardaki askerî hedefler bombardıman edilm iştir (Hükümet Tebliği Ek : 1). 
9 Ağustos günü, Birleşik Am erika Hükümetimize, Başpiskopos Makarios'un, 
bombardıman durm adığı takdirde Türk Cem aatine karşı umumî kıt'ale başla
yacağını söylediğini bildirm iş ise de, bu tehditle karışık teklifi reddedilmiştir. 
Aynı gün akşam  üstü M akarios'un Türk köylerine karşı taarruzu durdurduğunun 
Am erikan Hükümetince b ild irilm esi üzerine, ertesi günü bom bardım ana devam 
edilmeyeceği tarafım ızdan vaded ilm iş, bombardımanı durdurm ak için, Eren
köy bölgesinde taarruz eden Rum kuvvetlerinin o mıntıkadan tam amen çekil
meleri, bütün Ada sathında Türklere karşı ateşin tam amen kesilmesi ve Türk 
Cem aatine karşı uygulanan İktisadî ab lukanın kaldırılm ası talep olunmuştur. 
Tavassut eden Am erika ile bu şartlar görüşülürken de, 9 Ağustos’ta Güvenlik 
Konseyi K ıbrıs’ta ateşin kesilmesi yolunda Konsey Başkanının Türk Hükümetine 
(E k : 2) ve Kıbrıslı Rum liderlere bir çağrıda bulunması kararlaştırm ıştır. Bu çağ
rıya verdiği cevapta, M akarios, ateşkese riayeti vadetm iş, Hükümetimiz de ate
şin kesilmesi do layısıy la Türk uçaklarının hareketine son verild iğ in i Güvenlik 
Konseyi Başkanına b ild irm iştir. (E k : 3). Ateşkesmenin nazarî o larak kabul edil
mesi sebebiyle bizim şartlarım ızın kabul ve tatb ik edilm esi, mutad müracaatlar, 
takip ler ve talepler sırasına girm iştir.

—  Kıbrıs Rum Hükümeti ile Yunanistan , Türkiye'nin bombardımandan 
sonrcı 9 /10  Ağustos gecesi A d a ’ya silâh ve asker çıkarm ağa başladığını ilân 
etm işler, «K ıb rıs’a Türk Silâhlı kuvvetlerinden hiçbir kuvvet, silâh veya malze
me çıkarılm adığ ı» açık lanm ak suretile bu haber Hükümetimizce yalanlanmış- 
tır. Durumun an laşılm ası üzerine, Kıbrıs ve Yunanistan , G üvenlik ve NATO Kon
seylerini toplantıya davet teşebbüslerinden vazgeçm ek zorunda kalm ışlardır.

_ _  9 Ağustosta jetlerim izin harekâtlarını tam am layarak  üslerine dönme
lerinden sonra, Yunan H ava Kuvvetlerine ait 5 uçak kısa bir süre Erenköy’ü
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bombalamıştır. Bunun üzerine, bundan böyle Kıbrıs'a yap ılacak bir saldırının 
Türkiye’ye yapılm ış sayılacağı katî bir lisanla Yunan Hükümetine bildirilm iştir.

Memleketim izin, Kıbrıs ve Yunanistan tarafından geniş ölçüde saldırı 
tertibine maruz bulunduğuna ve tehlikenin yakın olduğuna kanaat getirmesi 
üzerine çeşitli savunm a tedbirleri aldığı günlerde (Hükümet kararı - Ek : 4), 
NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterleri (Ek : 5) ile Sovyet Başbakanın
dan (Ek : 6) da Başbakanım ıza ateşkesme ve barış m esajları gelmiştir (m esaj
lara verilen cevaplar sırasile (Ek : 7 - 9 ) . Bundan başka, Amerika Cum hurbaş
kanı ve İngiltere Başbakanı ile Başbakanım ız arasında, an laşm azlığ ın barışçı 
yo lla rla , Birleşmiş M illetler vasıtasile , halli konusu üzerinde m esajlar teati ed il
miştir. Ayrıca, Yunan Başbakanı, bombardımanın durması için bir şifahî me
sajla Başbakanım ıza müracaat etmiş; an laşm azlığ ın halli ve an laşm azlık sebe
binin ortadan kaldırılm ası gerektiği nazikâne ve sam im î bir lisanla cevaben 
kendisine b ild irilm iştir, (Ek : 10). Yunan Başbakanı, Başbakanım ızın mesajına 
verdiği cevapta, an laşm azlık  konusu meseleler üzerinde de görüşlerini aç ık la
mıştır, (Ek : 11). Bu ara , Amerika Cumhurbaşkanı Türkiye ve Yunan istan ’a tek
rar m esajlar göndererek, Kıbrıs konusunda barışçı bir çözüm yolu bulunması 
için elden gelen bütün gayretin sarfedilm esinî istemiştir.

  Bombardıman esnasında NATO ’dan alınmış olan hava kuvvetlerim iz,
Güvenlik Konseyinin ateşkes kararından sonra ve A d a ’daki durumda yatışm a
ya doğru bir temayül mevcut olması üzerine NATO ’ya iade olunmuştur. Bizi 
takiben Yunanistan da NATO’dan çektiği kuvvetlerini tekrar NATO emrine ver
miştir.

_ . Başbakanım ız İnönü, Jet uçaklarım ızın 8 ve 9 Ağustos’ta giriştikleri 
harekât hakkında, M akarios’un yabancı devletlere gönderdiği mesaja muvazi 
o larak, kendilerile siyasî münasebetlerim iz bulunan devletlerin Hükümet Baş- 
kanlarına birer mesaj yollam ış ve Türk Hükümetinin Kıbrıs meselesindeki b a
rışçı görüş ve tutumunu açıklam ıştır (Ek : 12).

c. Kıbns Rum Hükümetinin icrcaah :

  Kıbrıs!ı Rum liderler, Temmuz ayı içinde, ald ıkları f iilî ve hukukî ted
birlerle kendi durumlarını takviye çabalarına devam etmişlerdir.

Bu cümleden o larak, A d a ’ya silâh ve asker celbi yolundaki faaliyetlerin i 
hızlandırm ışlar, 27 Temmuzda çıkardıkları bir tebliğle 1944-1945 doğumlu 
Kıbrıs!ı Rum gençleri M illî M uhafız adını verdikleri kuvvete yazılm ağa davet et
mişlerdir. Bundan başka, Temsilciler AAeclisi Rum üyeleri, 30 Temmuzda, askerî 
sırların veya savunm a ile ilgili haberlerin yayın lanm asın ı, 3 yıllık hapis cezası 
tehdidi altında, yasak layan  sansür kanununu kabul etmişler ve Kıbrıs halkının, 
İçendi kaderini bizzat tayin hakkını en kısa zam anda kullanarak bütün A d a ’n:::
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istikbalin i tayin etmesi konusundaki bir önergeyi kabul ederek, Kıbrıs'ta « S e lf- 
determination» ilkesinin uygulanm ası için çağrıda bulunm uşlardır. Makariös 
Hükümeti, ayrıca , 31 Temmuz tarih inde, Kıbrıs kara sularının 3 milden 12 mile 
çıkarılm ası yolunda bir karara varm ış, bu karar da Temsilciler M eclisinin Rum 
üyeleri tarafından onaylanm ıştır. Türk Bakanların katılm adığı Hükümetçe alın
mış ve yine Türk m illetvekillerinin bulunm adıkları Meclisten geçirilm iş olması 
sebebîle, bu kararın tanınm ayacağı Hükümetimizce açıklanm ıştır.

Tem silciler Meclisi Rum üyeleri, A nayasa M ahkem esile Türk mahkemele
rinin lağvını öngören Ad liye  Teşkilâtı ile ilg ili bir kanunu 9 Temmuzda kabul 
etm işlerdir. Bakanlığ ım ız, Lefkoşa’daki Büyükelçiliğ im iz vasıtasile  Rum Dışişleri 
Bakanlığ ına 13 Temmuzda şiddetli bir protesto Notası göndererek Anayasayı 
vahim  şekilde ihlâl etmesi ve keza G üvenlik Konseyinin 4 Mart 1964 tarihli 
kararm a aykırı bulunması do layısiy le  bahis konusu kanunun hiçbir hukukî de
ğer taşım adığını belirtm iştir.

Kıbrıs Rum Hükümeti, 14 Temmuz tarih inde Lefkoşa’daki Büyükelçiliği
mize bir Nota vererek, Türkiye ’nin A d a ’ya kuvvet çıkarm ak suretile Kıbrıs’ın 
egem enlik hakların ı ihlâl eylediğini iddia etmiş ve bu kuvvetlerin geri çekilme
sini istemiştir. Bakanlığ ım ız 16 Temmuzda verdiği cevapta, ileri sürülen, ta- 
m am iie yersiz ve propaganda gayesi güden idd iaları şiddetle reddetmiş ve No
tanın kabule şayan olmadığını b ild irm iştir.

Bakanlığ ım ız, keza, Cum hurbaşkanım ızın bazı sözlerini vesile ittihaz ede
rek Kıbrıs Dışişleri Bakanlığ ının gönderdiği 23 Temmuz tarih li Notayı (Ek : 13). 
de, bu sözlerin, basit ve zoraki tefsirlerle hakik î m ânâ ve muhtevası dışına çı
karm ağa gayret edilm iş olması ve gerçeklerin kaba şekilde tahrifin in  yeni bir 
örneğini teşkil etmesi İtİbarile kabule şayan görülm ediğini b ild irerek, 1 Ağus
tosta iade etmiştir (E k : 14).

 M akariös Hükümeti, bir taraftan da , Türk Cem aati üzerindeki baskı
tedbirlerini arttırm ış, Ada Türklerini aç b ırakarak  onların dayanm a gücünü kır
mağa gayret etmiştir.

Peşinen ileri sürdüğü şartlara uygun hareket edilm esine rağmen Temmuz 
ortalarında Gençlik şilebi ile gönderilen 950 ton K ızılay yardım ının A da'ya so
kulm am ası için binbir güçlük çıkarm ış, AAilletlerarası Kızılhaç Teşkilâtının pro
testolarına, Barış Gücü yetkililerin in , gıda m addelerinin ithaline m üsaade edil
memesinin K ıbrıs'taki gerginliğ i fas lasile  arttıracağı yolundaki beyan ve ihtar
larına ald ırm am ış, ak la  gelmeyecek usul ve tedbirlerle g ıda, yiyecek ve ilâç 
yardım ının büyük kısmının Türklere ulaşm asını engellem iş, ancak 390 ton mal
zemenin boşaltılm asına razı olmuştur.

Rum liderler, a ld ıkları bir ka ra rla , Türkiye ’de basılan gazete ve der
gilerin K ıb rıs’a sokulmasını da yasak lam ışlard ır. Kararın , hem basın hürriyetine

12



hem insan haklarına aykırı olduğu belirtilerek, bu konuda Türk Cemaati ta ra
fından A d a ’daki Birleşmiş M illetler Komutanlığına yapılan müracaat bir sonuç 
vermemiş, Barış Gücü fayda lı bir müdahalede bulunamamıştır. Esasen, Ağustos 
ayı başlarında, M akarios'un Atina'dan dönüşünü takip eden günlerde, Rum 
Siiâhlı Kuvvetleri Birleşmiş M illetler askerlerine karşı tutumlarını sertleştirerek 
aleyhlerine bir kam panya açm ışlardır. M avi berelilerin muhtelif vesilelerle hır
palanm aları, Barış Gücü uçağına suikast yapılm ası bu cümledendir.

  Türk Cemaatine uygulanan ablukanın s ık laştırılm ası, elde mevcut
stokların erimeğe yüz tutması ve Ada Türklerinin açlık tehlikesile karşı karşıya 
kalacakların ın anlaşılm ası üzerine Hükümetimiz K ıbrıs’a yiyecek ve diğer ihti
yaç maddeleri göndermek hususunda 10 Eylülde kesin karara varm ış ve bu 
karar Atina Büyükelçiliği vasıtasile Yunan Hükümetine b ild irilm iş, ayrıca, yo l
lanacak yardım ın gıda maddeleri, ilâç ve Cem aatim izin ihtiyaç duyduğu sair 
malzemeye inhisar edip etmediği hususunda tereddüt var ise bu malzemenin 
A d a ’ya ithali sırasında Birleşmiş M illetler kontrolünü kabul edebileceğimiz açık
lanmıştır. Karardan Birleşmiş M illetler Genel Sekreterine ve İngiltere Hüküme
tine de bilgi verilm iştir.

Yunan Hükümeti, bu teşebbüsümüze verdiği cevapta, ellerinde mevcut 
bilgiye nazaran Türklerin oturdukları yerlere gıda maddesi şevki yolundaki ça 
lışm aların gelişmekte olduğunu, yeter ölçüde gıda maddesi yollanam ıyorsa bu
nun teşkilât noksanından ileri geldiğini bildirerek, Lefkoşa’daki AAaslâhatgü- 
zarımızın bu konuda Barış Gücü Komutanı ile temas etmesini tavsiye eylemiş, 
kendilerinin de, iaşe işinin düzene girmesini sağ lam ak üzere Rum idareciler 
nezdinde teşebbüste bulunacaklarını açıklam ıştır. Bunun üzerine, barışçı yo l
ların sonuna kadar denenmesi prensibine uyarak, Hükümetimiz, 1 1 Eylül ta 
rihinde Lefkoşa’daki M aslâhatgüzarım ıza talim at göndererek, Erenköy’e gidip 
gıda durumunu yerinde incelemek üzere, kendisinden başka Birleşmiş Milletler 
temsilcisi ile diğer iki teminatçı devlet İngiltere ve Yunan istan ’ın Lefkoşa Bü
yükelçilerinden ve Türk ve Rum Cem aat temsilcilerinden kurulu olması düşünü
len bir heyetin teşkili için Barış Gücü Komutanı General Thim ayya ile temasa 
geçmesini istemiştir. Talim atta , heyetin en geç 12 Eylülde Erenköy'e giderek ih
tiyaç ve gıda durumunu kontrol edip bir rapor vermesinin ve bu heyetçe tespit 
olunacak ihtiyaç maddelerinin Türklerin bulunduğu yerlere muntazaman şevki 
için gerekli tedbirlerin beraberce kararlaştırılm asının şart olduğu belirtilm iştir. 
Talimatta, ayrıca, bu hususların tatm inkâr şekilde tesbit edilememesi, bahis 
konusu heyetin kurulam am ası halinde, Başbakan tarafından 10 Eylül tarihinde 
Cumhuriyet Senatosunda yapılan konuşmada açıklanan esaslar çerçevesinde 
davranm a hususundaki kararın kesinliğine de işaret olunmuş, Hükümetimizin 
bu kararından Am erika, İngiltere ve Yunanistan Hükümetleri ile Birleşmiş M il
letler Genel Sekreterine bilgi verilm iştir.



Türk Hükümetinin, Erenköy bölgesinde mahsur kalan cemaate yiyecek ve 
sair ihtiyaç m addeleri gönderme kararını ilân etmesinden sonra M akarios Hü
kümeti bir bildiri yay ın laya rak , Erenköy Türklerine Türkiye ’den yardım ya p ıl
m asına m üsaade edilm eyeceğini, bunu önlemek için Rum birliklerin in her ted
bire başvuracakların ı ve böyle bir teşebbüsün çok vahim  sonuçlar doğurabile
ceğini açıklam ıştır. Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kiprianu da , G üvenlik Konseyinde, 
yardım  teşebbüsünün tecavüz sayılacağ ın ı, m am afih bir heyetin bu bölgeye 
gidip inceleme yapabileceğini söylem iştir. Konseydeki Delegemiz Eralp , ver
diği cevapta, bahis konusu bölgenin Lefkoşa Hükümetinin idaresinde bulun
m adığını, bu itibarla , K ip rianu ’nun Erenköy'e kimseyi davet etmeğe hakkı ol
madığını belirtm iştir.

Bu a ra , K ıbrıs’taki M aslahatgüzarım ız ile Barış Gücü Komutanının ve Kı
zılhaç temsilcilerinin katıld ıkları bir heyet 12 Eylülde helikopterlerle Erenköy'e 
gitm iş, evleri, göçmenlerin yaşad ığ ı m ağaraları gezmiş, Türklerin fecî şartlar 
içinde yaşad ık ların ı ve açlık tehlikesine maruz bulunduklarını görmüş ve der
hal ihtiyaçların tespitine geçmiştir. Bu inceleme sonunda, General Thim ayya, 
Erenköy’deki durumun fecaatin i aynı gün yaptığı bir demeçle açık lam ış, böy- 
lece, Türk Hükümetinin endişelerinin ne kadar yerinde olduğunu teyid etmiştir. 
Bunun üzerine, daha bir gün evvel Türkler için açlık tehlikesinin bahis konusu 
olmadığını iddia eden M akarios, Erenköy’e yiyecek gönderilm esini kabul ey
lediği g ib i, Türklere, gerekli gıdcı maddelerini satın a lacak  im kânları yok ise, 
Rum Hükümetinin yiyecek de yo llayab ileceğ in i söyleyecek kadar İleri gitmekte 
tereddüt göstermemiştir.

Birleşmiş M illetler Komutanının raporu üzerine Genel Sekreter U-Thant 
hemen Hükümetimize m üracaat ederek, Erenköydeki âcil ihtiyacı karşılam ak 
m aksadile  13 Eylül Pazar günü helikopterlerle bu bölgeye yiyecek ve diğer za
rurî ihtiyaç maddeleri gönderildiğini ve sevkiyatın devam edeceğini bildirmiş, 
Erenköy’e Türkiye tarafından doğrudan doğruya sevkiyat yapılm am asın ı riccı 
etmiştir. Aynı gün, Lefkoşa Büyükelçiliğ ine de durum sorulmuş ve filhak ika  iki 
ton gıda maddesi ile battaniye ve bir m iktar giyim  eşyasının helikopterler ve 
kam yonlarla Erenköy'e ulaştırıldığı öğrenilm iştir. A yrıca, GeneraJ Thim ayya, 
Türkiye tarafından yap ılacak  yardım ın da Rum idaresince kabul ed ild iğ in i, bu 
yardım ın hangi lim ana sevk edileceği ve hangi usullerin takip  edileceği hak
kında m ahallî m akam larla temas olunacağını ve sonucun âcilen bize b ild irile
ceğini haber verm iştir. Hakikaten de Barış Gücü tem silcileri, Rum idarecilerle, 
yardım  malzem esinin gerek ithali gerek süratle Erenköy'e ulaştırılm ası konu
larında an laşm aya varm ışlar, bunun üzerine, Kızılay'ın Kıbrıs Türklerine 254 ton 
yeni parti yiyecek, giyecek ve ilâç yardım ı Yörük Şilebile 17 Eylülde Magoscı 
¡im anına gönderilm iş ve 18 Eylülden itibaren boşaltm aya başlanm ıştır.

____ Kıbrıs Rum Hükümeti, bir tara ftan , gıda yardım ı a lm aları için Kıbrıslı
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Türklere sözde kolaylık lar sağlarken, bir taraftan da sam im iyetsizliğinin yeni 
bir delilini vererek, 15 -5 5  yaşları arasındaki Türklerin Ada dahilinde seyahat
lerini yasaklam ıştır. Bundan başka, Güvenlik Konseyi müzakereleri cereyan eder
ken A da'ya silâh sokmağa devam etmiştir. Ayrıca, daha fazla  asker toplama yol
larını aram ağa başlam ıştır. Rum Hükümeti İçişleri Bakanlığ ı, yayınladığ ı bir 
b ild iriyle , Kıbrıs Rum M uhafız A layı kanununun hazırlandığı ve yürürlüğe g ir
diği zam an askerlik yaşı gelen ve daha önce gönüllü asker yazıldığı için Mu
hafız A layına alınam ayanların  derhal askerlik şubelerine başvurarak kayıtla
rını yaptırm aların ı istemiş, diğer bir bildiri ile de 1942 doğumlu bütün Rum 
gençlerini silâh altına çağırmıştır. Rumlar Girne kazasında büyük ölçüde as
kerî hazırlık lara da koyulmuşlar, sahile hakim tepelere beton yuvalar yapm ış
lar ve buralara uzun menzilli toplar yerleştirm işlerdir. Yeşil Hat boyunca da 
tahkim ata girişilm iştir.

Bu ara , Enosis'e doğru bir adım atmış olmak gayesile , Kıbrıs Rum Devlet 
Memurları Federasyonu Yunan Memurları Federasyonu ile birleşme kararını a l
mıştır. Ada'daki dört Rum Sendikası da, yeni Başbakan Papandreu’nun «K ıb
rıs’ ın Yunanistan ’ la birleşmesi temelden başlam alıd ır» yolundaki demecine uya
rak, aynı koldaki Yunan Sendikaları ile birleşme kararını alm ıştır.

d. Güvenlik Konseyi müzakereleri :
Birleşmiş M illetler nezdindeki Daimî Delegemiz, Hükümetimizin talim atı 

üzerine, «Kıbrıslı Rumların, Rum Cemaatinin Ada'da tam hâkim iyet sağ lam a
sını temin etmek üzere, silâh kullanarak Kıbrıslı Türklere boyun eğdirme teşeb
büslerini yenilemelerile meydana gelen vahim  durumun incelenmesi için» 
8 Ağustos Güvenlik Konseyini acele o larak toplantıya çağırmıştır. Türkiye’yi 
takiben, Yunanistan ve Kıbrıs Hükümetleri de toplantı talebinde bulunm uşlar
dır. Kıbrıs, ayrıca, Türk uçaklarının harekâtından dolayı şikâyet ederek, Türki
ye ’nin takbih olunmasını istemiştir.

9 Ağustos tarihinde yapılan toplantıda, Delegemiz, Türk ¡etlerinin hare
kâtının savunm a gayesile başvurulmuş sınırlı bir polis faaliyeti olduğunu et
raflı şekilde anlatmış ve şu üç teklifi ileri sürm üştür:

aa . A da'daki liman ve hava alanların ı kontrol altında bulundurmak üze
re lü rk iye , Yunanistan ve Kıbrıs’taki Birleşmiş M illetler Barış Gücüne b irlik ve 
ren ülkeler temsilcilerinden bir Komisyon kurulması;

bb. Mevcut kuvvetlerdeki süâh sayısının Kıbrıs A nayasasında belirtilen 
miktara uyup uymadığını kontrol etmek üzere aynı devlet temsilcilerinden bir 
Komisyon teşkili;

cc. A d a ’dcı iki toplumun Kıbrıs A nayasasına uymasının ve Birleşmiş M il
letler arabulucunun çalışm aların ın her İki topluluk tarafından desteklenmesinin 
sağlanm ası.
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M üzakereler sırasında Konsey Başkanı, Fildişi Sahili Delegesinin teklifine 
atıf yap arak , derhal askerî harekâtı durdurm aları için Türkiye ve K ıbrıs’a çağ
rıda bulunmuştur. Devam eden m üzakereler sonunda, G üvenlik  Konseyi aynı 
gün şu karara va rm ıştır :

G üvenlik Konseyi,

K ıbrıs’ta durumun ciddî bir surette kötüleşmesinden endişe duyarak,

G üvenlik  Konseyinin bu mesele hakkındaki 4 M art 1964, 13 Mart 1964 ve 
20 Haziran 1964 tarih li kararların ı yeniden teyid ederek,

Durum hakkında Genel Sekreterin raporunun verilm esine intizaren,

1 .___ . Konsey Başkanınım Türkiye ve Kıbrıs Hükümetlerine aşağ ıdaki şe
kilde b iraz evvel yapm ış olduğu çağrıyı yeniden teyid eder:

«G üvenlik  Konseyi, bana, K ıbrıs'a karşı bombardıman ve her çeşit askerî 
kuvvet kullanm ayı hemen durdurması için Türk Hükümetine ve kontrolü altın
daki silâhlı kuvvetlere derhal ateş kesmelerini emretmesi için Kıbrıs Hüküme
tine âcil bir çağrıda bulunm ak yetkisini verm iş bulunm aktadır.»

 2 _Bütün ilgililerce derhal ateş kesilmesini talep eder;

3 ___ Bütün ilg ilileri barış ve güvenliğin tekrar kurulm asında Birleşmiş Mil
letler Komutanı ile tam bir işb irliğ inde bulunm aya davet eder;

4  ; Bütün Devletleri, durumu ağ ırlaştırab ilecek veya çarpışm aların ge
nişlemesine yardım  edebilecek hareketlerden sakınm aya davet eder.

_  G üvenlik  Konseyi, Kıbrıs Delegesinin, ateşkes an laşm asına rağmen 
Kıbrıs üzerinde Türk uçaklarının uçmağa devam ettiğini ileri sürerek Türkiye'yi 
itham etmesi üzerine, 12 Ağustosta tekrar toplanm ıştır. Delege, Konseyde, Tür
kiye'nin bu hareketinin takbih edilm esini ve ateşkes kararına uym ağa davet 
olunmasını istemiştir. Türk Delegesi, uçuşların meşru bir savunm a tedbirinden 
ibaret olduğunu, Kıbrıslı Rumların ateşkes an laşm asına rağmen saldırılarına 
devam ettiklerini ve asıl tehlikenin Aa'a'da Yunan birliklerin in yığılmasından 
doğduğunu, Konseyin asıl bu mesele üzerinde durması gerektiğ ini, Kıbrıs’taki 
Barış Gücünün ya yetkililerin in genişletilm esinin veya bu kuvvete daha etkili 
hareket imkânı sağlanm asının zarurî olduğunu söylem iştir. Neticede, Konsey şv 
karara va rm ış tır :

 1  Güvenlik Konseyi Kıbrıs'ta Ateş - Kes kararına riayet olunmasını
mem nunlukla kaydeder.

 2  Kıbrıs uyuşm azlığı ile ilg ili bütün tara fla rd an , Güvenlik Konseyinin
Pazar günü kabul ettiği karara uym aların ı talep eder.



 3  Bütün ilgili taraflardan uçaklarının Kıbrıs üzerindeki uçuşlarını dur
durm alarını talep eder.

4 ___ Kıbrıs'taki Birleşmiş M illetler Barış Gücü Komutanından, Ateş - Kes
kararının uygulanmasını kontrol etmesini ve Erenköy, Mansura bölgelerindeki 
birliklerini takviye etmesini talep eder.

5 _  Bütün ilgili tara fla rdan , Kıbrıs'taki Birleşmiş M illetler Kuvveti Ko
mutanı ile iyi niyetle işbirliğinde bulunmalarını talep eder.

Birleşmiş M illetler nezdindeki Yunan Delegesinin, gittikçe bozulmakta 
olan Türk-Yunan  münasebetlerini gözden geçirmek için Güvenlik Konseyini 
toplantıya çağırması ve Türk Delegesinin de, K ıbrıs’a Yunanistan tarafından 
yapılm akta olan asker ve silâh sevkiyatının yerinde tespitini teminen bir tahkik 
heyeti gönderilmesini istemesi ve Kıbrıs o layların ın içyüzünü an latm ak gayesile 
toplantı talebinde bulunması üzerine, Konsey 11 Eylülde toplanmıştır.

Toplantıda, Genel Sekreter U-Thant, Türk Delegesinin bir gün evvel ken
disine verdiği muhtırayı okumuştur. Muhtırada Türk Hükümetinin Erenköy’de 
muhasara altında bulunan Türklere giyecek ve diğer ihtiyaç maddeleri gön
dermeğe kararlı olduğu bildirildikten sonra, ezcümle şöyle denm ektedir:

«Türk Cemaatine gönderilecek ihtiyaç maddelerini durdurmağa teşebbüs, 
bu insanları açlıktan öldürme niyetinin açık bir delili o lacak ve aynı zam anda 
Kıbrıs Rum liderlerinin saldırgan m aksatlarını bir kerre daha gösterecektir. Bu 
şartlar altındaTürk Hükümeti, haklarını savunm ak ve Türk toplumuna karşı İn
sanî görevini yerine getirmek için gerekli tedbirleri a lm ak zorunda kalacaktır».

Yunan Delegesi, «Türkiye'nin giriştiği düşmanca ve tahrikçi hareketlerin 
çok tehlikeli bir durum yarattığ ın ı», «Bu memleketin Yunanistan 'a karşı müte
caviz bir tavir takındığını», «Yunan semalarının Türk uçakları tarafından ihlâl 
edildiğini ve Atina Hükümeti ile aralarında mevcut bazı an laşm aları Türkiye'nin 
feshettiğini» ileri sürmüştür. Türk Delegesi verdiği cevapta, Yunan temsilcisinin 
iddialarının tamamen asılsız ve mesnetsiz olduğunu, Yunan istan ’ın Konseye ş i
kâyetinin hiçbir esasa dayanm adığını belirtmiş, bu memleketin saldırgan ha
reketlerinden m isaller verm iş, bu durumda «Türk Hükümeti için 1930 sözleş
mesini feshetmekten başka çıkar yo! kalm adığını» söyledikten sonra, sözleşme
nin feshinin m illetlerarası hukuk prensiplerine uygun olduğunu izah etmiştir. 
Toplantıda, Genel Sekreterin, A d a ’daki Barış Gücünün 26 Eylülde sona erecek 
olan görev süresini uzatma tavsiyesini muhtevi raporu da okunmuştur. Rapor
da, Konseyin üç ay daha uzatma kararı alm ası halinde, şu hususlar tavsiye 
ed ilm ekted ir:

aa . Birleşmiş M illetler Kuvvetlerine bütün Ada'da hareket serbestisinin 
tanınması;
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bb. Barışı tehlikeye sokan mevzilerle tahkim at tesislerinin kaldırılm ası ve 
Barış Gücüne, görev sırasında taarruza uğram ası halinde meşru m üdafaa ba
kımından her türlü tedbiri a lab ilecek yetkiler verilm esi;

cc. Çarp ışm aların durdurulm asına çalışıldığı hallerde, yeniden çarpışmaya 
meydan vermemek üzere, Barış Kuvvetleri Kom utanına, hasım ta ra fla rı, arada 
bir tampon bölge kurabilmeğe imkân verecek derecede, geri çekme hususunda 
yetki verilm esi.

G üvenlik  Konseyi m üzakereleri, Barış Gücü yetkililerin in arttırılmasına 
Kıbrıs'ın muhalefeti ve Kıbrıs'ın İktisadî ablukanın kaldırıldığının kaydedilmesi 
isteğinin Hükümetimizce kabul edilmemesi üzerine, uzun sürerek, 26 Eylülde 
şu şekilde karara bağ lanm ıştır:

«Güvenlik  Konseyi,

Genel Sekreterin raporunu ve hususile Genel Sekreterin 4 M art tarih 
{s/5575) sayılı G üvenlik  Konseyi kararı ile kurulmuş olan B. M. Kıbrıs Barış 
Kuvvetlerinin K ıbrıs’taki görevlerinin uzatılm asını lüzumlu gördüğünü kayde
derek,

Kıbrıs Hükümetinin B. M. Barış Gücünün K ıbrıs'taki görevlerine 26 Ey
lül 1964 tarihinden sonra devam  etmesine da ir arzu izhar ettiğini not e d e re k ,

4 M art 1964 ve 20 Haziran 1964 tarih li Güvenlik  Konseyi kararlarının 
tatbikinde gösterdiği gayretlerden dolayı Genel Sekretere derin takd ir hislerini 
tekrar ederek,

G üvenlik Konseyinin 4 M art tarih li kararının tatbiki için askerî birlik, po
lis, malzeme ve m alî yardım gönderen devletlere derin takd ir hislerini yenili- 
yerek,

B. M. gayesine yaptığı müstesna hizmetlerden dolayı arabulucu Sakari 
Tuom ioja’nın hatırasını tazim le anarak ,

Genel Sekreter tarafından 4 M art 1964 tarih li karara uygun olarak yem 
bir arabulucunun tayin edilmesinden dolayı memnuniyetini ifade ederek,

1 ___  4 Mart 1964, 13 Mart 1964, 20 Haziran 1964 ve 9 Ağustos 1964
tarih li kararları ve Başkan tarafından 11 Ağustos 1964 tarih li 1143. toplantıda 
ifade edilen fik ir b irliğ ini teyid eder.

2 _  Bütün üye devletleri yukarıdaki kararlara  riayete davet eder.

3 —  4 AA art 1964 tarih li karara uygun o larak , K ıbrıs’ta vazife li B. M. 
Kuvvetlerinin görev müddetlerini 26 A ra lık  1964 tarih ine kadar üç ay daha 
uzatır.
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4 _  Genel Sekreteri ilgili tarafların  bu karardaki hükümlere uym aları
konusunda Konseye bilgi vermeye davet eder.

Barış Gücünün yetkilerinin cırttırılmamasına rağmen, kararda, bu husu
sun önemine işaret eden Genel Sekreterin 14 Eylül tarih li raporuna atıfta bulu
nulmuş olması, yetkilerin genişletilmesi gerektiğinin ortaya çıkmasına yol aç
mıştır. Ayrıca, Kıbrıs Delegesinin çabalarına rağmen, kararda, M akarios'un Gü
venlik Konseyine vâki beş m addelik teklifine atıf yapılm ası önlenmiştir.

e. Münferit olaylar :

Türkiye - Pakistan Devlet Başkanları ile Türkiye - İran - Pakistan Dışişleri 
Bakanlar! görüşmeleri ve Kıbns meselesi :

3 ___ 5 Temmuz tarihlerinde A n ka ra ’da, Türk ve Pakistan Devlet Başkan-
ları ile Türk, Pakistan ve Iran Dışişleri Bakanları arasında yapılan görüşmeler, 
Kıbrıs dâvam ızın P a k i s t a n l I  ve İranlı müttefiklerimize bir kerre daha izahını im
kân vermiştir. Görüşmeler sonunda yayın lanan tebliğlerde Kıbrıs ile ilgili kı
sım lar şöyled ir:

Devlet Başkanları Tebliği :

«İki Devlet Başkanı K ıbrıs’ta kötüye doğru giden durumdan ötürü büyük 
endişe izhar etmişlerdir. Kıbrıs meselesinde üzerinde mutabık kalınmış bir hcı! 
çaresi elde edilinceye kadar, A d a ’da normal hayatın ve nizam ve hukukun tek
rar teessüs ve idamesi için yegâne hukukî temeli Kıbrıs Cumhuriyetini yaratan 
A nayasa ve anlaşm aların  teşkil eylediği hususunu bir kerre daha teyid etmiş
lerdir. Birleşmiş M illetler Anayasasının dibacesinde yer alan m illetlerarası an 
laşm aların kudsiyeti prensibinin m illetlerarası münasebetlerin idaresinde esas 
olduğuna dair inançlarını tebarüz ettiren iki Devlet Başkanı, Birleşmiş M illet
lerin Kıbrıs’ta kanun ve nizamı tesis gayretlerinin, tam bir kanun kuvvetini haiz 
bulunan mevcut Kıbrıs Anayasasına uygun olması hususundaki kanaatlerini 
belirtm işlerdir. Kıbrıs haklarından birini teşkil eden, barış ve ahenk içinde y a 
şam ak hususunda, eşit hakka sahip olein daha küçük Cemaate yap ılan m eza
limin derhal durdurulması ve can, mal ve hürriyet hakların ın , Birleşmiş AA i 11 et
len kuvvetleri tarafından, Birleşmiş M illetler Anayasası ile İnsan Hakları Be
yannamesi prensipleri yerine getirilmek suretile etkili bir şekilde korunması hu
susunda kesin ümitlerini izhar etmişlerdir».

Dışişleri Bakanları Tebliği :

«Bakan lar, Kıbrıs’ta hüküm süren ve büyük endişe veren durumu ince
lemişler ve meseleye tarafların  üzerinde mutabık kalacakları bir hal şekli bu
lununcaya kadar, Kıbrıs Cumhuriyetini kurmuş olan A nayasa ve Andlaşm a- 
ların, A d a ’da kanun hâkim iyeti ve nizamın teessüs ve idamesi için, yegâne



meşru teme! olduğunu belirtm işlerdir. Bakan lar, A da 'daki Türk Cemaatinin 
güvenliğ ini temin hususunda Birleşmiş Milletlerce sarfedilen gayretlerin , tam 
bir m illetlerarası andlaşm a kuvvetini haiz olan Kıbrıs A nayasasına uygun ol
ması gerektiğine sam im iyetle kanid irler» .

Kıbrıs He ügili gösteriler:

2 7 -2 9  Ağustos tarih leri arasında A nkara , İstanbul, İzmir ve A dana ’da 
Kıbrıs’ la ilg ili gösteriler olmuştur. Başbakanım ız İnönü, bu gösteriler konusunda 
30 Ağustosta radyo ile yayın lanan  bir konuşma yap arak , toplantılardaki heye
canın mesnedini teşkil eden Kıbrıs meselesindeki son vaziyeti izah etmiş (Ek: 
15), hiçbir Hükümetin, Türk M illetinin ve onu temsil eden Büyük M illet Mecli
sinin kabul edemeyeceği kararı benimsemesine imkân bulunmadığını belirt
miştir. Bakanlığ ım ız da 31 Ağustosta bir b ild iri yay ın laya rak  (E k : 16), bahis 
konusu gösterilerin tertip eseri olduğu ve bir merkezden İdare edild iği yolunda 
bazı yabancı memleketlerde çıkarılan rivayetleri ya lan lam ıştır. A yrıca , Hükü
met, 1 Eylül tarih li bir tebliğ le, gösterilere katılan vatandaşlarım ız arasında 
mahdut bir takım kimselerin, sorumluluk duygusundan uzak ve güdülen gaye
ye hizmet yerine zarar getirici d avran ış la rla , yabancı Sefaretlere, Pavyonlara 
ve Müesseselere karşı g iriştikleri tecavüzlerden dolayı Hükümetimizin de mil
letim izin duyduğu teessürü ifade etmiştir (E k : 17).

  Kıbrıs Değiştirme Birliği ile ilg ili o larak, Bakanlığ ım ız, 29 Ağustos ta
rihinde şu b ild iriyi yay ın lam ıştır:

«Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasında 1960’da akdedilen İttifak And- 
laşm ası ve buna Ek Protokol gereğince, K ıbrıs’ta bulunan alayım ızın  bir kıs
mının mutad usule göre, 31 Ağustos’ta değiştirilm esine karar verilm iştir.

«Bu kararım ıza, M akarios Andlaşm ayı feshetmiş olduğunu ileri s ü re re k  

itirazda bulunmuştur. Andlaşm anın tek taraflı feshedilem iyeceği bu itibarla, 
bu itirazın mesnetsiz olduğu, Türk Hükümetinin Andlaşm a mucibince sahip ol
duğu hakkı ku llanacağı, en kcıtî bir şekilde M akarios’a bild irilm iştir.

«Bu durumda Yunan Hükümeti, Birleşmiş M illetler Gene! Sekreteri ve bazı 
müttefik Hükümetler M akarios nezdinde teşebbüste bulunarak talebim izin ka
bulü için çalıştık ların ı b ild irm işler ve bu teşebbüslerin neticesi alınıncaya ka
dar, değiştirm e Birliğ in in şevkinin bir müddet geciktirilm esini rica etmişlerdir.

«Bu İstek ve ricaları nazara a lan  yetkili m akam larım ız, değiştirmeyi kıscı 
bir müddet için geri b ırakm ayı uygun bulmuştur. Bu teşebbüslerin neticesine 
intizaren değiştirm e Birliğ im iz, her an harekete hazır bulunm aktadır».
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Millet Medisi ve Sencsîo’deı Kıbrıs ile ilgili müzakereler:

 Kıbrıs o layların ın son gelişmeleri ve bu konudaki görüşmelerin m a
hiyeti ile Hükümetin yönettiği politika hakkında millet vekillerine bilgi ve ril
mesi için Meclisin olağanüstü toplantıya çağrılm asına dair önerge üzerine A n a
yasanın 83. maddesi gereğince toplantıya çağrılan Mecliste Başbakan İsmet 
İnönü, 3 Eylül günü bir konuşma yap arak  (Ek : 18), Haziran ayından bu yana 
geçen o lay ları, Cenevre görüşmelerinin safhaların ı Kıbrıs'ta Türk Cemaatine 
karşı girişilen taarruz ile tarafım ızdan alınan tedbirleri ve Am erika'nın arabu
lucu rolünü izah etmiş, Hükümetçe bundan böyle takip olunacak politikanın 
esaslarını açıklam ıştır.

Bu konuşmayı takiben verilen Genel Görüşme önergesi 4 Eylül günü ka
bul olunmuş, 7 ve 8 Eylül günleri Hükümetin Kıbrıs politikası üzerinden tenkid- 
ler yapılm ıştır. Başbakan İnönü 8 Ey i û I’ de tekrar söz a la rak , bu tenkidleri Hü
kümet adına cevaplandırm ıştır (Ek : 19).

    Hükümetin izahat vermesini isteyen önerge üzerine, Başbakan 4 Ey-
lûl'de Senatoda, 3 EyIûI'de Mecliste yaptığı konuşmayı tekrarlam ıştır. Konuş
madan sonra verilen Genel Görüşme önergesinin 9 EyIûI’de kabulü üzerine, 10 
Eylû l’de Kıbrıs konusunda Hükümetçe takibedilen politika hakkında görüşme
ler cereyan etmiştir. Aynı gün Dışişleri Bakanım ız Feridun Cemal Erkin de ko
nuşarak 4 Mart Güvenlik Konseyi kararının m ahiyeti, 8 - 9  Ağustos’da Kıbrıs'ta 
girişilen hava harekâtının sınırlı olmasının sebebleri, değiştirme birliği mese
lesi de Cenevre müzakereleri hakkında Hükümetin görüşünü açıklam ıştır (Ek : 20).

  Bakanlığ ım ız Genel Sekreter Siyasî İşler Yardımcısı 2 Eylül günü Bir
leşik Arap Cumhuriyeti M aslahatgüzarını nezdine davet ederek, M akarİos'un 
Kahire'yi ziyareti sonunda yay.n lanan  ortak bildirideki Türkiye'ye ve Türk men
faatlerine karşı takınılan tavır sebebile Türk Hükümetinin A rap Cumhuriyeti 
Hükümetini protesto ettiğini kendisine bildirm iştir. Bu vesileyle , İzmir Fuarında 
birkaç gün evvel Birleşik Arap Cumhuriyeti Pavyonuna vaki tecavüzden dolayı 
Türk Hükümetince duyulan üzüntü nasıl samim î ise, Kahire tebliğinden ötürü 
duyulan hayret ve üzüntünün de o derece samimi olduğu m aslahatgüzara be
lirtilm iş, bundan başkcı, K ıbrıs’ta Ağustos ayında Türk lern  karşılaştığı imha 
hareketi üzerine Türk Hava Kuvvetlerinin bir nefis m üdafaası şeklindeki sınırlı 
inzibatî hareketini bütün müslüman memleketler arasında m aalesef yaln ız Bir
leşik Arap Cumhuriyeti ile Suriye'nin takbih ettiği, Birleşik Arap Cumhuriye
tinden Kıbrıs’a silâh yardım ı yapıldığının esasen b ilind iğ i, şimdi de Kahire teb
liği ile lü rk iye ’ye karşı gayrı dostane bir tavır takınılm ış olduğu ve müslüman 
Kıbrıs Türklerinin karşılaştığı faciaya yüz çevirip bütün dünyanın takbih ettiği 
M akarios İdaresinin insanlık dışı hareketlerinin Birleşik Arap Cumhuriyetince 
tasvip edilmiş olmasının esefle müşahacie edildiği kaydedilm iştir.
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Y en i A rab u lucu  :

Arabulucu Sakaria Tuomioja'nın vefatı üzerine Birleşmiş M illetler Genel 
Sekreterince arabulucu o larak teklif edilen Galo Plaza için Hükümetiniz 15 Ey
lülde m utabakatını b ildirm iştir.

Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin ziyareti :

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Peter Smithers, 17 Eylül günü A nkara 'ya 
gelerek 18 Ey I û T de Başbakan, Dışişleri Bakanı ile görüşmeler yapm ıştır. Kıbrıs 
meselesinin Avrupa ile ilg ili bir çok yönü bulunduğu kanaatinde olan Genel 
Sekretere Hükümetimizin görüşü açıklanm ıştır.

f. Türk-Yunan münasebetleri:

Türkiye’deki Rumiar:

  Yunan Dışişleri Bakanı Kostopulos, 22 Temmuz tarih inde Atina Bü
yükelçim izi nezdine davetle , zararlı faa liyetleri tespit edilenler hakkında Hü
kümetimizi tarafından uygulanan ihraç muam elesini protesto etmiştir. Konu
nun münhasıran mem leketim izin yetkisi dahilinde bulunduğu ve bir iç mesele 
olduğu cevabı verilerek bu protesto tarafım ızdan reddedilm iştir.

Bakanlığ ım ız, 15 Ağustosta, Türkiye'deki Yunanlı ve Rumlarla ilgili şu 
b ild iriyi yay ın laya rak  bu husustaki görüşümüzü bir kerre daha aç ık lam ıştır :

«Türkiye'de yaşayan  yunan lılar ve türk vatandaşı rum lar hakkında bil
hassa yabancı basında çıkan bazı haberler do layısıy la aşağ ıdaki açıklam aya 
lüzum görülm üştür:

1   Türkiye ’de yaşayan  12 bin küsur yunan vatandaşından şim diye ka
dar huclut dışı edilenler, memleketim iz için zararlı faaliyetleri tespit edilmiş 
o lan lard ır. Bunların, bu durum larına rağmen, bugüne kadar Türkiye ’de yaşa
m alarına m üsam aha edilm esi, Tü rk -Y u n an  dostluk politikasının devamına 
verd iğ im iz değerin bir sonucu idi.

Tarafım ızdan feshi ihbar edilen 1930 Tü rk -Y u n a n  ikam et, ticaret ve seyr-i 
sefain sözleşmesi 16 Eylül 1964'te yürürlükten kalkınca geri kalan yunanlıların 
Türkiye ’de diğer yabancıla ra  nazaran İm tiyazlı bir durumları kalm ayacaktır.

2 ___ Türk vatandaşı rum lara gelince :

M üteaddit defa lar açıklandığı üzere, bunlar kanunlarım ızın himayesinde 
yaşam akta olup haklarında Türklere nazaran herhangi bir farklı muamele uy
gulanm ış değild ir.
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Buna rağmen, Yunanistan 'da bazı sorumlu kimseler, bunları yukarıda 
bahis konusu yunan vatandaşları ile kasten karıştırıp Türkiye aleyhinde haksız 
ve esassız beyanlarda bulunmaktadır.

Bakanlığ ım ız sözcüsünün yabancı gazetelere bu konuda vaki son beya
nını yukarıdaki şekilde değerlendirmek yerinde olur. Bunun dışında çıkcın ha
ber ve yazılar ise her türlü esastan mahrumdur.»

Yunan Dışişleri Bakanı Kostopulos, A tina Büyükelçiliğim izden, Kıbrıs’ta 
umumî bir sükûnun ve yumuşama temayülünün belirdiği, Yunanistanda da bir 
düğün havasının hüküm sürdüğü sıra larda, Türkiye’de yaşayan Yunan uyruk
lularının yurt dışına çıkarılm asının bir süre geciktirilmesi ricasında bulunmuş, 
bu hususu A n ka ra ’ya naklederek Hükümetimizden aldığı talim at üzerine, Bü
yükelçim iz, esasen kararın bir aydan evvel uygulanam ayacağını, cevaben, Ba
kana bildirm iştir. Böylece, Yunan uyruklu Rumlar, işlerini bitirmek için bir ay lık  
bir müddet kazanm ışlardır.

    Bozcaada ve İmroz nahiyeleri ile ilg ili bir kanun teklifi Cumhuriyet
Senatosunun 16 Temmuz tarihli toplantısında müzakere ve aynen kabul ed il
miştir. Kanunlaşan metin şudur:

«Her iki Ada'da m aarif umur ve muamelâtı, m aarif teşkilâtı hakkındaki 
kanun ile ilk tedrisat kanunu ahkâm ına tevfikan tensik ve idare olunur. Tedri
sat türkçe, umumî ve lâdinî-dir. Çocuklarına kendi dinini ve lisanını öğrettir
mek isteyen veliler, ehliyeti Hükümetçe m usaddak ve tedrisatı Hükümetin daim î 
teftişine tâbi bulunmak ve masrafı kendileri tarafından tesviye edilmek şartile 
hususî bir hocaya, umumî mektep binaları dahilinde tahsis edilecek dershane
lerde program ve ders saatleri haricînde tayin olunacak bir saatte din ve lisan 
derslerini okutabilirler. Her iki A d a ’da Nahiye M aarif Encümeni, Tedrisatı İpti
daiye Meclisi salâhiyetini haiz olm ak üzere, Nahiye Müdürünün riyaseti a ltın
da tedrisat müfettişi veya başm uallim  ve tabiple Nahiye Meclisince kendi azası 
içinden müntehap iki azadan terekküp eder.»

  Yunanlıların , ezcümle Türkiye’den çıkarılan yunan vatandaşları,
Patrikhane, yunan hava sahasının uçaklarım ız tarafından İh lâ li, 1930 tarihli 
Tü rk-Yunan  İkamet, Ticaret ve Seyrisefcıin Sözleşmesinin feshinin ihbarı, Türk- 
Yunan Vize Anlaşm asının feshi, Karasuları Kanunumuz konularında çeşitli v a 
sıtalarla yapm akta oldukları propagandaları cevaplandırm k ve bu konulardaki 
yuncın iddialarının gerçeklere uymadığını belirtmek m aksadile hazırlanan bel
geler, Türkçe ve Fransızca o larak bütün dış tem silciliklerim ize gönderilm iştir. Bu 
belgeler, aynı zam anda, m illetlerarası toplantılara katılan m illetvekillerim ize 
de sunulmuştur.



Askerî konular:

  Türk uçaklarının yunan hava sahasını ihlâl ettikleri hakkında alınan
yunan protesto notaları üzerine, durum askerî m akam larım ız tarafından tahkik 
ettirilm iş ve bu nevi ihlâllerin vuku bulmadığı tesbit edild iğinden, yunan pro
testoları reddedilm iştir.

    Batı Trakya sınırım ızda ve A n laşm alara  aykırı o larak Ege Denizindeki
ad a la rd a yığ ınak yapm ası üzerine Bakanlığ ım ız tarafındn 30 Temmuzda Y u 
nan Hükümeti ikaz edilm iş ve dikkati çekilm iştir.

  Yunan uçakların ın , Türk ¡etlerinden sonra K ıbrıs'a gelerek Erenköy'ü
bom balam aları olayı 1 1 Ağustosta Yunan Hükümeti nezdinde şiddetle pro
testo edilm iş, bu gibi teşebbüslerin tekrarlanm asının Türkiye'ye yapılm ış saldırı 
sayılacağ ı kesin bir lisan la bild irilm iştir.

  Ege Denizindeki yunan savaş gemilerinin karasularım ızı şim diye kadar
on iki defa ihlâl ettikleri görüldüğünden, bu ihlâllere 14 Ağustosta Yunan Dı
şişlerinin d ikkati çekilm iş ve o lay lar protesto edilm iştir.

  Yunanistan , İzm ir'deki NATO Karargâh ında görevli Yunan askerî per
sonelini 19 Ağustosto geri çekmiştir.

Sasr konular:

    Bakanlığ ım ız, 21 Ağustosta iskeçe’de bir cam iye atılan bomba olayı
ile ilg ili o larak  25 Ağustosta yunan m akam ların ın d ikkatin i çekmiş, bu üzücü 
o lay dolayısile Türk kamu oyunun endişesini belirtm iş, Batı Trakya Türklerinin 
can ve mal emniyetlerinin gerekli şekilde korunması için tedbirler alınmasını 
Yunan Hükümetinden talep etmiştir.

  . 7  Kasım 1953 tarih inde A n ka ra ’da im zalanm ış olan Tü rk-Y u n an  Ti
caret ve Ödeme Anlaşm asın ın , bu an laşm aya ek mektup ve protokoller dahil 
olm ak üzere, Hükümetimizce feshedild iği ve 7 Kasım 1964 tarihinden İtibaren 
yürürlükten kalkacağı 5 Eylül tarih inde Bakanlığ ım ızca Yunan Büyükelçiliğine 
verilen bir Nota ile b ild irilm iştir.

 Yunanistan Kralı II. Konstantin'in 18 Eylül 1964 tarih inde Danimarka
Prensesi Anne M arie ile evlenmesi müncısebetile düzenlenen törenlerde, Hükü
metimizi «Özel Temsilci» o larak  Atina Büyükelçim iz Nedim Veysel ilkin temsil 
etmiştir.
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E K :  1

H Ü K Ü M E T  T E B L İ Ğ İ

8/8 /1964

Kıbrıs Rumlarının Kıbrıs Anayasasın ı ve Andlaşm aların ı ve ayni zam anda 
Güvenlik Konseyinin kararlarını pervasızca ihlâl ederek Türkleri imha yolunda 
faaliyetlere girişmeleri;

Birleşmiş M illetler Genel Sekreterinin ve Birleşmiş M illetler kuvvetleri Ko
mutanının teşebbüs ve çağrılarını kaale a lm ıyarak adayı bir silâh deposu ha
line getirmeleri ve tecavüzkâr m aksatlarla y ığ ınaklar yapm aları, Kıbrıs Türk
lerine karşı artan bir şiddetle İktisadî abluka tatbik ederek Türkleri açlığa ve 
B a rd a  görüldüğü üzere, hattâ susuzluğa mahkûm etmeleri, bütün dünya ef
kârının teferruatı ile malûmudur.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Birleşmiş M illetler Teşkilâtına teminatçı 
devletlere ve nihayet barışsever bütün devlet ve teşekküllere şimdiye kadar 
yapmış oiduğu m üracaatlar ve lüzumlu tedbirlerin biran önce alınması hususun
daki uyarm aların ne kadar yerinde olduğu 5 Ağustos’dcın itibaren gittikçe şid 
det kesbederek başlıyan rum tecavüzlerinin bugün iktisap ettiği mahiyet ile 
gayet iyi anlaşılm ıştır.

Bilindiği g ib i, Kıbrıs'lı Rum’ lar 5 Ağustos’dan beri b ilhassa Erenköy (Ko- 
çina) ve AAansura bölgesinde bazuka, havan topu, sahra topu gibi ağır s ilâh 
lar da dahil olmak üzere Türkler'e karşı geniş çapta silâhlı bir taarruza giriş-



mişler ve adı geçen iki sahil köyündeki sivil Türk halkına karşı denizden hücum
botlarıyla saldırm ışlardır.

Bu tecavüzlerin başlam ası üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bun
ların derhal durdurulması için G aranti Andlaşm ası tahtında sorum lulukları bu
lunan diğer iki teminatçı devlete ve Birleşmiş M illetler Kuvveti Komutanına mü
racaatta bulunmuştur. Ayrıca G üvenlik Konseyinin acilen toplantıya çağrılm a
sını talep etmiştir. Hükümetimiz NATO Konseyine de durumdan haber vermiştir.

Dün yapılm ış olan bu m üracatlardan beri ve m ütearrızların tecavüzlerini 
durdurm aları için keza dün jet uçaklarım ız tarafından yap ılan  ihtar uçuşuna 
rağmen Rum'lar kamyon dolusu takviyeler getirerek sa ld ırılarına devam etmiş
lerdir.

B ilhassa son günlerde durumun büsbütün vaham et kesbetmesi üzerine 
m uhtelif merci devletler nezdinde yaptığ ım ız devam lı ve İsrarlı teşebbüsleri
mize rağmen, Erenköy ve M ansura bölgesinde kıt'al devam etmekte olduğun
dan ve Birleşmiş M illetler Kuvvetleri de bu sa ld ırıları durdurm ak için müessir 
bir harekette bulunam ıyacakların ı b ild ird iklerinden, durum karşısında Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti bu bölgeye Rumların takviye kuvvetleri getirmek mak
sadı ile ku llandıkları yolun Türk Hava Kuvvetleri tarafından bom balanm a ve 
bu suretle tecavüzleri durdurma hareketine geçmek zaruretinde kalm ıştır. Türk 
uçakları tarafından yap ılacak  bu hareket, mezkûr bölgede sırf askerî hedefleri 
istihdaf eden sınırlı bir zabıta ve meşru bir savunm a hareketidir. Türkiye Cum
huriyetinin G aranti Andlaşm ası ile yüklenm iş olduğu vecibelere uygun olarak 
girişm iş bulunduğu bu hareket ihtar uçuşlarında olduğu g ib i, derhal Birleşmiş 
M illetler G üvenlik Konseyine bild irilm iş ve gerekli tedbirlerin alınm asının Kon- 
sey'den acilen tezekkürü talep edilm şîtir.

*
* *

E K :  !I

GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANINIM ÇAĞRISI

A c e l e d i r

Güvenlik Konseyi, bu sabah yap ılan  1143ncü toplantısında bancı, Türk 
Hükümetine derhal bombardımanın ve K ıbrıs'a karşı her türlü askerî kuvvet 
istim alin in durdurulm ası için, Kıbrıs Hükümetine de kontrolü altındaki silâhlı 
kuvvetlerin derhal ateşkesmeleri için acilen çağrıda bulunma yetkisini vermiş
tir.

P. Nielsen
*

* *

26



E K :  III

Ekselans Ssvert A . Nielser?
Birseşmiş MÜletler Güvenlik Konseyi Başkanı
New - York

10 Ağustos 1964

Güvenlik Konseyi v.e Kıbrıs’taki Birleşmiş M illetler Kuvvetleri tarafından 
rum saldırılarının önlenmesine ve masum Türklerin hayatının korunmasına mü
teallik  tedbirlerin alınm asına değin, münhasıran bu saldırıları önlemek üzere, 
Kıbrıs’ta , Hükümetim tarafından girişilen mahdut öiçüdeki polis harekâtının 
durdurulmasını talep eden mektubunuzu aldım .

Son günler zarfında Kıbrıs’11 rumların geniş ölçüdeki taarruzların ın , kadın, 
ihtiyar, çocuk dahil bütün Türklerin mevcudiyetlerini tehlikeye sokmuş bulun
duğu Mcınsura - Kokkina bölgesindeki Türk Hava Kuvvetleri harekâtının, mü
racaatınız üzerine, durdurulm asına Hükûmetimce derhal karar verilm iş olduğu
nu bildirmekle kesbi şeref eylerim.

Ancak, Türk Hükümetince alınan bu kararın, rumların, saldırılarını derhal 
durdurması ve ateşin derhal kesilmesi yolundaki talebinize uym aları ile bir m a
nâ ifade eyleyeceğini takdir buyuracağınızdan eminim. Ateşin bu sabah scıcıt 
06.00'da m aalesef tekrar başlam ış olduğu yolunda haberler almış bulunuyo
ruz ve bunların sıhhat derecesini tahkik etmekteyiz. Ateş devam eylediği tak
dirde, bizim için Kokkina (Erenköy)’da bir avuç toprağa sıkışmış ve günlerdir 
binlerce silâhlı rumun am ansızca sald ırılarına maruz masum Türklerin canını 
korumağa devam etmekten başka çare kalm ayacaktır.

Diğer taraftan, Yunan uçaklarının dün saat 18.30’da Kokkina köyünü 
bom baladıklarını ve üç Türkün ölümüne sebep olduklarını derin bir endişe ile 
belirtmek isterim.

K ıbrıs'taki, Türk Cemaatının 21 A ralık  1963 ten beri duçar olduğu elim 
şartlara muttali olmuş bulunduğunuzdan eminim. Kaldı ki, müteaddit Birleş
miş M illetler raporlarında da teyid edilmiş bulunduğu veçhile, Kıbrıs rumlarının 
son saldırılarının uzun bir hazırlığın ve Yunanistan ’dan A d a ’ya gönderilen Y u 
nan kuvvetlerince desteklenen çok sayıdaki asker ve mühimmat yığınağının 
neticesi olduğu da malûmunuzdur.
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Daha iik günlerinde, Türkiye ümitlerini Birleşmiş M illetler Barış Gücü kuv
vetlerine bağlam ış ve Birleşmiş M illetler Teşkilâtından, bu kuvvetlerin görevini 
müessir bir şekilde ifa edebilmesi için, bunların gerekli yetkilerle teçhizini ta
lep eylem işti. M alûmunuz bulunduğu veçhile, Türkiye Hükümetinin zamanında 
yaptığı bu talepler nazarı itibara alınm am ıştır. Ayrıca, Kıbrıs’taki Birleşmiş M il
letler Kuvvetlerinin hareket ve faa liye t serbestîsi Kıbrıs rum m akam ları tara
fından gittikçe kısıtlanm ış, neticede bu kuvvetler, Güvenlik  Konseyinin 4 Mart 
1964 tarih li kararı ile kendisine verilm iş olan vazife leri göremez olmuş ve Kıb
rıs Rumlarının geniş çaptaki son hücumları sırasında da şahit olunduğu gibi 
M ansura - Kokkina bölgesinde bu taarruzları önlemelerine mani olunmuştur. 
Bu fecî durum m uvacehesinde, Türkiye Hükümeti söz konusu taarruzları dur
durm ağa matuf gerekli tedbirlerin derhal alınm ası için Güvenlik Konseyine baş
vurmuş ve bu tedbirlerin ittihazındaki gecikme üzerine de Konseyi, b izzat ken
disi harekete geçinceye kadar, m ünhasıran askerî hedeflere ve ikmal yollarına 
müteveccih o lm ak üzere, sınırlı bir zabıta hareketine girişm ek kararından ha
berdar etmiştir.

Bu itibarla , Sayın Başkan, bölgedeki hadiseleri d ikkatle izlem ek mecbu
riyetindeyiz. Ateş - Kes tam m anasiyle  uygulanm adıkça, Birleşmiş M illetler Ba
rış Gücü bölgede çarpışm aların başladığı 5 Ağustos 1964 gününden evvelki 
şartları ihya edemedikçe ve A d a ’ya silâh ve askerî personel sokulmasını önle
yecek sıkı bir kontrol tesisi suretiyle adayı huzura kavuşturam adıkça yeni bir 
alevlenm e tehlikesi her an mevcuttur. Diğer tara ftan , 21 A ra lık  1963’ten beri 
edindiğim iz tecrübelerden ve uğradığım ız hayal kırıklıklarından öğrenmiş bu
lunuyoruz ki, Kıbrıs rum m akam ları taahhüt ve vaatlerine riayet hususunda en 
ufak bir arzu sahibi o lm adıkları g ib i, b ilhassa kendilerine m es’uliyetlerini ha
tırlatacak m üeyyidelerin yokluğu halinde, şartlar müsait olur o lm az, verdikleri 
sözden geri dönmekte tereddüt göstermiyecek tıynettedirler.

Bu durum muvacehesinde, Birleşmiş M illetler Barış Gücünün müessir bir 
şekilde ve tam bir serbestî içinde «Ateş - Kes»i kontrol etmesine ve Ada'daki 
sükûnun tam am iyle teessüsüne değin Türk Hükümeti teyakkuzu elden bırak- 
m ıyacaktır.

Bay Başkan, Türk Hükümetinin, G üvenlik  Konseyi ile Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterinin ve K ıbrıs’taki Barış Gücü Kuvvetinin A d a ’da sulhü tesis İÇİn 
âcil ve müessir tedbirler alacağın ı sam im iyetle ümit etmekte olduğunu bir kere 
daha belirtmek İsterim.

Ssmei 5NÖNÜ

* *
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EK: IV

Bakanlar Kurulunun Bildirisi :

«Bakan lar Kurulu, 6 , 7 , 8  Ağustos 1964 tarihlerinde gece ve gündüz Kıb
rıs o laylariy le  meşgul olmuştur.

«Bakan lar Kurulu, Kıbrıs’da Rum idaresinin Türk Cemaati aleyhine her 
yerde giriştikleri tecrid ve mahrumiyet, keyfi tevkif usullerinin yan ısıra , Birleş
miş M illetlerin, Türk Cemaatinin en masum ihtiyaçlarının teminine bile imkân 
vermemeleri gibi baskıla rla , Türk Cem aatinin yaşam asını im kânsız hale getir
diği ve bu halin Cenevre'de müzakereler devam ederken b ilhassa şiddetlendi- 
rildiği müşahedesine varılm ıştır.

«Kıbrıs idaresinin, henüz kendisini savunm ak mevkiinde olan Türk böl
gelerine geniş ölçüde ve plânlı sa ld ırılar tertip ettikleri ve tatbike geçtikleri an 
laşılm ıştır. Bu arada Baf’da halkın suya varıncaya kadar, her türlü ihtiyaçlarını 
teminden mahrum edilmeleri derecesinde baskıya maruz kaldığı ve muahede 
İle K ıbrıs’da bulunan alayım ızın da aynı şartlar içerisinde bulunduğu m üşa
hede olunmuştur. Bu hadiseler olurken Yunanistan N ATO ’ya , Kıbrıs'a askerî 
birlikler göndermediğini ve serbest İnsanların şahsî ilgileri ile Kıbrıs’a g ittikle
rini tebliğ etmiştir. Dün ele geçen Rumlar arasında bir hafta evvel 800 askerle 
beraber gönderildiklerini itiraf edenlerin bulunması, Yunanistan 'dan asker sev- 
kiyatının aralıksız devam ettiğini ve evvelce tümen o larak tesbit edilen kuv
vetlerini çok sayıda arttırdığını ortaya koymaktadır.

«Bakan lar Kurulu, bu ahval karşısında, Türkiyenin geniş ölçüde Kıbrıs
ve Yunanistan tarafından saldırı tertibine maruz bulunduğuna ve tehlikenin
yakın olduğuna kanaat getirmiştir.

«Hükümet, yedi aydan beri meşru ve ahdî vazife  ifası yolunda olan mem
leketim izi, istilâcı o larak gösterme isnatlarını kesin o larak red eder Cenevre gö
rüşmelerinde Yunanistan'ın takip ettiği usulün, müzakere devam ediyor, görü
şünü m uhafaza ederek, umumî saldırının tatbikini kolaylaştı acak bir oyalam a 
yolu olduğu kanaatini belirtir. Bu şartlar içinde, Bakanlar Kurulu şu kararları 
a lm ıştır :

«1 .—. Türk Hava Kuvvetleri, K ıbrıs’tan ve Yunanistan 'dan vukuu muhte
mel bir saldırıya karşı tam alârm  haline getirilm iştir.

«2 —  Yunanistan ’ın, Trakya sınırında, Ege adcıları cephesinde ve Kıb
rıs'taki taarruzlarına karşı savunm a ve karşı koyma tedbirleri alınmıştır.

8.8.1964
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«3 ___ Kıbrıs'ta m uhtelif bölgelerde aynı zam anda veya birbirini takiben
yap ılm akta olan saldırı hazırlık larına karşı, havadan devamlı bir teyakkuz h a
linde bulunularak, baskın lar vak it kaybetmeden tesbit edilecektir.

«4    Bakan lar Kurulu aşikâr ve gizli yap ılan bütün saldırı tertiplerine
karşı, memleketi hazırlıklı bulunduracaktır. Türk silâh lı kuvvetlerinin hareketleri 
ve teşebbüsleri, bağlı bulunduğumuz NATO teşkilâtına, vaktinde haber ve ril
mektedir.»

*
* *

EK : V

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Başbakana Ateşkes Mesajı

Türkiye Başbakanı,

G üvenlik  Konseyinin 1143 ncü toplantısının devamı olan 11 Ağustos'ta 
varılan  ve Konsey’e Başkanı tarafından okunup kabul edilen aşağ ıdaki görüş 
birliğ in i size nakletm ekle şeref duyarım .

«Güvenlik  Konseyi, Genel Sekreterin raporunu ve Kıbrıs, Türkiye ve Yu
nanistan Temsilcileri ile G üvenlik  Konseyi üyelerinin beyanlarını dinledikten 
sonra, ateşkes kararına bütün Kıbrıs'ta riayet edild iğ ini memnuniyetle kay
deder; tara fla rdan  9 Ağustos 1964 tarih ve S/5868 sayılı karara bütünü ile 
uym aların ı talep eder; bütün hükümetlerden, Kıbrıs ülkesi üzerinde egemenli
ğini ihlâl eden bütün uçuşları durdurm alarını ister; Birleşmiş M illetler Kuvvet
leri Kum andanından, ateş - kes’e nezaret etmesini ve son askerî harekâta sah
ne olmuş bulunan bölgelerde, buralarda oturanların emniyetini sağ lam ak gcı- 
yesile , Kuvvetin b irliklerin i takviye  etmesini talep eder, bütün ilgililerden bu 
m aksatla kuvvet kumandanı ile işbirliğ i yapm aların ı ve ona yardımcı olmalarını 
talep ederim ».

U - Thant

*

* *
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EK: VI

9 Ağustos 1964 tarihinde Sovyet Rusya Başbakanı Kruşçef Başbakanımız 
İsmet İnönü’ye aşağıdaki mesajı yollamıştır:

9 Ağustos 1964

Sovyet Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından, Kıbrıs Cum
huriyetine karşı girişilen askerî harekâtı öğrenmiş bulunmaktadır.

Öğrenildiğine göre, Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs topraklarını bombardı
man etmiş ve makineli tüfek ateşine tutmuştur. Türk askerî gemileri ise, Kıbrıs 
sahillerine yaklaşm ıştır. Bunun neticesinde can kaybı olmuştur.

Sovyet Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini, Kıbrıs Cumhuriyetine 
karşı giriştiği askerî harekâtı durdurmağa davet eder. M illetlerarası münase
betlerde mudil meselelerin halledilm esi bakım ından silâh kullanılm ası uygun 
bir vasıta değild ir. Ulusun menfaatına uygun olm ayan hal şeklini silâh kuv
veti ile kabul ettirmek teşebbüsleri, durumu daha çok gerginleştirir, ihtilâfı ge
nişletir ve harp tehdidini arttırır. Sovyet Hükümeti bu hususta Türkiye Hüküme
tinin şimdiye kadar dikkatini çekmiş bulunmaktadır. Kıbrıs halkına, Türklere 
olduğu gibi Kıbrıs’ lı rumlara da kendi memleketleri ile ilg ili bil'umum mese
leleri dış tesir olmaksızın kendilerinin halletmeleri imkânı verilm esid ir. Kendi 
dah ilî meselelerini sulh yolu ile halletme çarelerini sükûnet içinde araştırm a
ları için K ıbrıslı'lara İmkân bahşedilm elidir.

K ıbrıs’a karşı girişilen silâhlı tecavüze son verilmesi hususunda Zatıâ lin ize 
hitap ederken Sayın Başbakan, uzun yıllara dayanan devlet idaresindeki tec
rübenizin, müstakil ve Birleşmiş M illetler üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyetine karşı 
askerî tecavüzde bulunm akla Türkiye'nin üzerine ne derecede bir sorumluluk 
alm akta bulunduğunu size hissettireceğini ümit ederim.

*
* *

E K :  V5I

B aşb akan  İnönü’nün N ATO  Genel Sekreterine Cevab î  M esaiı

10.8.1964

«8 Ağustos tarihli ve büyük bir a lâka ile okuduğum mesajınız için teşek
kür ederim.

Hemen belirtmek isterim ki, NATO'nun müşterek ve ciddî menfaatleri hu
susundaki a lâkan ıza tamcımiyle iştirak ederim. NATO İttifakının Türk harici si-
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yasetinin temelini teşkil ettiği ve Hükümetimin ittifak içindeki dayan ışm ayı kuv
vetlendirmek için elinden geleni yapacağı hususunda müsterih o lab ilirsin iz. 
«VVatching Brief» içindeki teşebbüslerinizi memnuniyetle karşıladığım ızı da be
lirtmek isterim.

Daimî delegem iz vasıtasiy le , Hükümetimin yayın lad ığ ı ve son zam an lar
da bir çok Türk’ün hayatını tehdit eden geniş çaptaki Rum tecavüzlerine karşı, 
Güvenlik Konseyi gerekli tedbirleri a lıncaya kadar, Türk Hava Kuvvetlerinin 
giriştiği sınırlı zabıta faa liye tiy le  ilg ili bildiri metnini alm ış olduğunuza eminim. 
Garanti Andlaşm ası çerçevesinde ve sadece meşru bir m üdafaa tedbiri olarak 
arzum uz h ilâfına giriştiğ im iz bu harekete, Birleşmiş M illetler sulh kuvvetinin 
Kıbrıs Rum hücumlarını durdurm ak hususunda çaresiz kalm ası üzerine mecbu
ren m üracaat ettik. Aynen sizin gibi Sayın Gene! Sekreter, Türk Hükümeti de 
Unfycip ’ i desteklemekte ve bu kuvvetin görevini daha da tesirli o larak ya p a
bilmesi için geniş selâhiyetlerle teçhizi hususunda Birleşmiş M illetlerde devamlı 
o larak  teşebbüslerde bulunm aktaydı. Bununla beraber bu husustaki gayretle
rimizin bir netice verm ediği ve sonuç o larak General Thim ayya'n ın da itiraf et
tiği gibi Birleşmiş M illetler Kuvvetlerinin geniş çapta bir çarp ışm aya mani ola- 
m ıyacağı, tarafın ızca da bilinm ektedir. Sadece bu sebepten dolayıd ır ki, Tür
kiye m ütecavizleri durdurm aya tesiri olur m ülâhaza ve üm idiyle, böyle bir ha
rekete girişm ek zorunda kalm ıştır. Pek tabii Türkiye bu hareketinden Güvenlik 
Konseyini derhal haberdar etmeyi ihmaletmemiş ve âcilen toplantı talebinde 
bulunarak gerekli tedbirlerin alınm asın ı, hali hazır şiddet hareketlerine son ve
rilm esini ve A da 'da sükûnun iadesini istemiştir. Ayni şekilde NATO Konseyini 
de harekâtım ızdan haberdar ederek bu hususta ellerinden geleni yapmalarım  
istedik. Sizin şahsen sulhü gerçekleştirebilecek bir atmosferin tesisine büyük 
yardım ınız o lacağına inanm aktayız.

Son husus o larak da Türkiye’nin Yunanistan la çıkacak bir harbe karış
mayı arzu etmediğini tebarüz ettirmek isterim. Esasen böyle bir harp için zemi
nin mevcut o lm adığına da kaniyiz. Türkiye ’ye, K ıbrıs’ta anayasan ın  ve niza
mın İdamesi sorumluluğunu tahmil eden Andlaşm a Yunan istan ’ı da bağlayıcı 
m ahiyettedir. M alûmunuz olduğu üzere, bu m üessif çatışm ada, Türkiye, taraf
larca kabule şayan görülecek bir hal tarzına varm ak üzere Yunan istan ’ la müza
kereye hazır olduğunu daim a belirtm iştir. Bugün dah i, hangi seviyede olursa 
olsun, böyle bir müzakereye hazırız ve eminim kİ, Cenevre görüşmelerindeki 
tutumumuz da meseleye barışçı bîr hal tarzı istikam etinde bütün gayretleri gös
termeye hazır olduğumuzun sarih bir delilid ir.

Bu meselede gösterdiğiniz yakın ilgiden dolayı m innettarlığım ı ve Türk 
Hükümetinin bütün telkin ve teşebbüslerinizi te lâkkiye devam  edeceğini bir 
kere daha teyiden belirtmek isterim .»

*
* *
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EK : Vl!l

Başbakan İnönü’nün U Than î’ın Çağrışma Verdiği Cevap :

22 Temmuz 1964

«Ekselans,

«Türk Hükümeti, te lgrafla alınan çağrınızda, K ıbrıs’a askerî personel ve 
malzeme yığılması hakkında izhar eylediğini endişeyi tamamen paylaşm ak
tadır. Kıbrıs an laşm azlığ ının müzakere ve hukuk yolu ile halledilm esine ta ra f
tar olan ve bu m aksatla Birleşmiş M illetler ile daim a en samim î şekilde işb ir
liğinde bulunan Türkiye, hatırlıyacağınız üzere, K ıbrıs’ta aylard ır devam eden 
silâh yığılmasının doğurduğu tehlikelere başlangiçtanberi ve defaatie Birleş
miş Milletlerin dikkatini çekmiştir. Ekselansınıza Türkiye'nin Kıbrıs’a , hiçbir z a 
man, İttifak Andlaşımasmda derpiş edilenden başka, askerî personel ve silâh 
göndermemiş olduğunu temin etmek isterim. Türkiye, Güvenlik Konseyinin 
4 Mart 1964 tarihli kararına tam am ile uyarak, K ıbrıs’ta gerginliği arttırabilecek 
her türlü hareketten de tevakki eylemiştir.

«Bununla beraber, ne Türkiye'nin bahis konusu Güvenlik Konseyi kara
rına uymasının, ne de Birleşmiş M illetler Barış Kuvvetinin gayretlerinin, bugüne 
kadar Kıbrıs’ta arzu edildiği gibi gerginliğin azalm asını sağlayam adığı m aale
sef bir gerçektir.

«4 Mart 1964 tarihli Güvenlik Konseyi kararının, ilgili tarafları «durumu 
kötüleştirebilecek her türiü hareketten veya hareket tehdidinden sakınm a»ya 
davet etmiş olmasına rağmen, Kıbrıs’ lı rum liderler ve Yunan Hükümeti devamlı 
surette gerginliği arttıracak hareketlere tevessü! etmişler ve el'an da etmekte
dirler.

«Yukarıda mezkûr Güvenlik Konseyi kararının lâfız ve ruhunu kaale a l
maksızın Kıbrıs*11 rum liderler tarafından girişilen hareketleri gösteren sadece 
birkaç misali zikretmek isterim :

«İttifak Andlaşrnasının tek taraflı o larak feshi ve Kıbrıs anayasası ile m il
letlerarası an laşm aların  devamlı surette ihlâli : Türklerin rehine o larak kaçırıl
ması ve B. M. m akam ları tarafından da teyid olunduğu üzere katledilm esi, 
i ürk köylerinin muhasara edilm esi, Türklerin keyfî o larak tevkifi, Türk m a lla
rının tahrip ve yağm a olunması, Türklerin yiyecek, su ve elektrik gibi hayatî 
ihtiyaçlarından kasden mahrum edilm eleri, Türk Kızılayının Kıbrıs’ Iı Türk m ül
tecilere yiyecek ve giyecek yardım ı yapm asına mâni olmak üzere güçlükler çı
karılm ası, fürklere karşı İktisadî ab luka tatb iki, K ıbrıs’taki Türk alayının ikm â
linin kesilmesi, gayri kanunî o larak 5 bin kişilik sözde bir özel polis kuvvetinin 
ve m illî muhafız b irliklerinin teşkili, K ıbrıs’a çığır silâh lar da dahil olmak üzcro, 
gemiler dolusu cephane, harb malzemesi ve silâhın açıkça ithâl edilmesi.
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«Diğer taraftan , K ıbrıs’11 rum liderleri desteklediğini alenen beyan etmiş 
olan Yunan Hükümeti, 4 M art tarih li G üvenlik Konseyi kararını ihlâl ederek, 
Yunan istan ’dan Kıbrıs'a binlerce askerî personel ve büyük m iktarlarda silâh 
göndermiş bulunm aktadır.

« Kıbrıs’ 11 Rumların vahşet hareketlerini, gayrî İnsanî davranışların ı ve mil
letlerarası an laşm aların  K ıbrıs’11 Rum Liderler tarafından en açık ihlâllerin i sü
kûtla geçiştiren Yunan Hükümeti, kendisinin de tara f bulunduğu milletlerarası 
an laşm aların  Türkiye'ye tanıdığı hakları ve yüklediği vecibeleri, bunların ha
kikî m ahiyetlerinden tamamen başka bir şekilde göstermeğe çalışm aktadır.

«Kıbrıs mes’elesinin artık bütün dünya tarafından bilinen hakik î ve va
him neticelerini gizlem eğe teşebbüs ve m anasızlığ ı Birleşmiş M illetler yasası
nın ana ilkelerinden «ahde vefa» ilkesi ile teyid edilm iş olan bir propaganda 
kam panyasında ısrar eden Yunan Hükümeti, Kıbrıs Andlaşm aların ı olduğu ka
dar G üvenlik  Konseyi kararını da açıkça ihlâl île, K ıbrıs’a askerî personel ve 
her türlü silâh göndermek suretiyle Kıbrıs Cumhuriyetinin istiklâl ve hükümran
lık temellerini çiğnemekte olduğunu unutm aktadır.

«K ıbrıs’a Yunan askerin in gönderild iği, Birleşmiş M illetler otoriteleri da
hil o lm ak üzere, m illetlerarası kaynaklar tarafından teyid edilm ekle kalmamış, 
Yunan Hükümetinin M illî Savunm a Bakanı tarafından da alenen kabul edil
miştir.

«Bütün bu va k ıa la r teferruatı ile zam anında ekselânsların ın bilgisine su
nulmuştur.

«Türk Hükümeti, A d a ’da güvenliğin ve hukuk nizamının yeniden kurul
ması ve Kıbrıs mes’elesine an iaşm a yo luyla bir hal sureti bulunması için Birleş
miş M illetlerle ve onun arabulucusu ile en yakın işb irliğ inde bulunm aya bida
yetten beri kesin kararlıd ır. Şim diye kadar müteaddit de fa lar bu tutumunun de
lillerin i vermiş olan Türkiye, arabulucusunun son defa vaki daveti üzerine Ce
nevre’ye derhal bir temsilci göndermiştir.

«Türkiye'nin bundan böyle de, bahis konusu Güvenlik Konseyi kararına 
uygun o larak, bütün samim iyeti İle ve elindeki bütün im kânlarla Birleşmiş Mil
letlerin gayretlerine yardımcı olacağını ekselânslarına teyid etmek isterim. Bu
nunla beraber, Kıbrıs'da mevcut vahim  gerginliğ in ancak ilg ili bütün tarafların 
aynı hüsnüniyeti ve işbirliğ i zihniyetini göstermeleri suretiyle bertaraf edilebi
leceği âşikârd ır. Bu itibarla , ekselânsların ın gayretlerinin ilg ili bütün tarafla' 
arasında iyi n iyetli, hakik î ve tam bir İşbirliği tesisinde başarı sağlam ası ve bu 
suretle, müsbet neticelere yol açabilecek ve aylardanberi tarife sığm az ızdırap- 
la ra  katlanan Kıbrıs Türk Cem aati ile bütün Türk m illetinin derin üzüntülerim
hafifletebilecek, ümit verici bir ortamı yaratm ası en sam im î dileğim dir.»

*

‘M *
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EK : IX

Başbakanım ız İnönü’nün, Sovyet Rusya Başbakanı N.S .  Hruşçov’un Kıbrss 
buhran: iie ilg ili 9 Ağustos 1964 tarih!« m esajına 12 Âğusîos’tc gönderdiği ce
vab î mesajın metni aşağ ıdadır :

1 3 Ağustos 1964

Ekselcins
Bay N. S. Hruşçov
S.S.C .B . Bakanlar Kurulu Başkanı 
MOSKOVA

Kıbrıs’taki son o lay lar ve Kıbrıs ihtilâfının çözüm yolu hakkında S.S.C .B'nin 
görüşlerini açıklayan 9 Ağustos 1964 tarihli mesajınızı dikkatle inceledim.

Türkiye Dışişleri Bakanlığının S.S.C .B . Dışişleri Bakanlığ ına gönderdiği 
29 Ocak 1964 tarihli cevabî notada ve Ekselansların ıza gönderdiğim 24 Şu
bat 1964 ve 8 Nisan 1964 tarihli cevabî m esajlarım da izah olunduğu veçhile, 
Türkiye, Kıbrıs!ı rum sorumluların, m illetlerarası and laşm aları, hukuk, ah lâk ve 
insanlık prensiplerini çiğneyerek tahrik ettikleri Kıbrıs buhranının hukuk an la 
yışı içinde ve müzakere yolu ile halline daim a taraftar olmuş ve bu istikamette 
aralıksız gayretler sarfetm iştir. Türkiye el'an da samim iyetle bu kanaattedir.

Ancak, Kıbrıslı rum liderlerin tutumları tam am iyle aksi olmuştur. İhtilâfın 
hukuk esasları dahilinde ve barışçı yo llarla çözülmesi gerektiği hakkında Tür
kiye tarafından yapılan İkazlara , çağrılara ve Birleşmiş M illetler Güvenlik Kon
seyinin 4 Mart tarihli kararına rağmen, Kıbrıslı rum liderler birbirlerini takip 
eden hukuk ve insanlık dışı kararlar a lm ak ve m üdafaasız Kıbrıs Türklerine 
karşı silâhlı tecavüzler tertiplemek sureti ile ihtilâfı, kendi arzu larına uygun şe
kilde hâl için, kaba kuvvet kullanm ak ve em rivâkiler yaratm ak yolunda İsrarla 
devam etmişlerdir.

Kıbrıs Türklerine tarife sığmaz ve 20 inci asırdcı inanılan-lyacak türlü zu
lümler yapılm ıştır. Masum insanlar aç, susuz bırakılm ış, keyfî o larak tevkif ed il
miş, dövülmüş veya soğukkanlılıkla katledilm işlerdir. Türk köyleri sekiz aydan 
beri silâhlı rumların m uhasarası ve tehdidi altındadır. Türk malları devamlı su
rette tahrip veya yağm a edilm iştir. Türk köylerine karşı silâhlı tecavüzler biri- 
birini takip etmiştir.

Bu hukuk ve insanlık dışı saldırıların durdurulması için Türkiye ve Birleş
miş M illetler m akam ları tarafından yap ılan sayısız müracaatları Kıbrıslı rum 
liderler kaale dahî a lm am ışlar, b ilâkis , ihtilâfı zor kullanarak halletmek am o
die ve bahsi geçen Güvenlik Konseyi kararına da aykırı o larak dışardan çok
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sayıda ağır ve hafif s ilâh la r ile askerî personel getirm işlerdir. Buna m uvazî ola
rak Birleşmiş M illetler Barış Gücü'nün A d a ’da görev görmesini im kânsız haie 
getirm işlerdir.

Son defa Ağustos 1964 ayı başlarında, Kıbrıslı rum lar, Adanın kuzey ba
tısında M ansura bölgesindeki beş Türk köyü çevrelerine binlerce muharip, top, 
tank gibi çok sayıda ağır s ilâh la r yığm ışlard ır. Yeni ve büyük ölçüde bir teca
vüz hazırlık larına delâlet eden bu faaliyetlerin  arzettiği tehlikeye Türkiye, yet
kili Birleşmiş M illetler m akam larının dikkatin i önemle çekmiştir. Birleşmiş Mil
letler m akam larının bu konuda Kıbrıslı rum sorum lular nezdinde yaptıkları te
şebbüsler m aalesef müsbet bir sonuç verm emiştir. 5 Ağustos günü Kıbrıslı rum- 
lar, büyük kuvvetlerle ve ağır s ilâh la rla  bahis konusu Türk köylerine karşı umu
mî bir taarruza geçmişlerdir. Kadın , ihtiyar, çocuk farkı gözetmeksizin Türk köy
leri kesif bir ateş altına alınm ıştır. Bütün medenî âlem in isyan ve nefret nazar
ları önünde cereyan eden bu fecî katliâm ın durdurulm ası için Türkiye, elindeki 
bütün siyasî im kânları kullanm ıştır. Ateş kesilmesi İçin Birleşmiş M illetler Barış 
Gücü Kum andanının yaptığı bütün teklifleri Arşövek M akarios, incelemeye dahi 
lüzum görmeden reddetmiştir.

G üvenlik Konseyinin acilen toplantıya çağrılm ası için Türkiye ’nin yaptığı 
teşebbüsten müsbet sonuç hasıl o lmamıştır. Teminatçı Devletler sıfatile Yunanis
tan ve İngiltere ile diğer ilg ili devletler nezdinde de «ateş - kes» için Türkiye’nin 
yaptığı teşebbüsler f ii lî bir netice sağlam am ıştır.

Bu arada Kıbrıslı rumların sald ırıları gittikçe artan bir kesafet ve şiddetle 
devam ettirilm iş ve birçok masum ve m üdafaasız Kıbrıslı Türkün feci şekilde öl
dürülmesinin veya yaralanm asın ın  önü alınam am ıştır. Arşövek M akarios, Türk 
ya ra lıla r ile diğer ağaç kovuklarında barınan kadın ve çocukların çarpışma 
bölgesinden tahliyeleri için Barış Gücü Kumandanı vasıtasile  yapılan insanı 
teklifleri dahi reddetmiştir.

Arşövek M akarios’un, Yunan Hükümeti ile evvelce vardığ ı mutabakat hi
lâfına M ansura bölgesindeki Türkleri temizlemek am acile askerî harekâta giriş
miş olduğu, m uhasem ata son verilm esi hakkında Yunanistan . Başbakanının 
kendisine gönderdiği iki mesajı kaale a lm ayarak  tecavüzleri durdurmadığı, 
Ağustos günü Yunanistan Hükümeti tarafından yayın lanan  bir beyannamede 
de teyid edilm iştir.

Kıbrıslı rumların tecavüzlerin in durdurulm ası am acile başvurduğu bütün 
siyasî ve barışçı yolların Kıbrıslı masum Türklerin katliâm ını önleyemediğim 
üzüntü ile müşahede eden Türkiye, 16 Ağustos 1960 tarih li Garanti Ancllaş- 
masının kendisine tanıdığı haklara d ayan arak , tecavüzlerin durdurulmasını sağ
lam ak üzere, 7 Ağustos günü, yani rum sald ırıların ın başlam asından üç gun 
sonra, Türk askerî uçaklarına çarpışm a bölgesi üzerinde sadece bir ihtar uçuşu

36



görevini verm iştir. Bu tedbiri de Birleşmiş M illetlere bildiren Türkiye, Güvenlik 
Konseyinin cicilen tedbirler ittihaz etmesini tekrar talep eylemiştir.

Ertesi gün Kıbrıslı rumların, sald ırılarına daha büyük bir vahşet ve şid
detle devam etmeleri karşısında, Türkiye Garanti Andlaşm asına dayanarak ve 
ayni zam anda Birleşmiş M illetler Yasasın ın da öngördüğü meşru m üdafaa hak
kını kullanm ak ıztırarında kalmıştır. Bu m aksatla Türk Hava Kuvvetleri uçak
ları 8 Ağustos günü, sırf çarpışma bölgesindeki, takviye kuvvetleri için ku lla
nılan yola ve askerî hedeflere karşı mahdut ölçüde m üdahale harekâtında bu
lunmuşlardır. Bu harekâtın gayesi, Birleşmiş M illetler müessir şekilde müdahale 
edinceye kadar masum insanların katliâm ına artık bir son verilmesini sağlıya- 
bilmekten ibaretti.

Buna rağmen, Kıbrıslı rumların saldırıları 9 Ağustos günü de bütün şid
deti ile devam edince, Türk Kuvvetlerinin müdahelesini ayni gaye ile tekrarla
mak zarureti hasıl olmuştur. Şu hususu da belirtmek isterim ki, Türkiye, Kıbrıslı 
rumlar ateş kestikleri takdirde Türk uçaklarının harekâtının da derhal durduru
lacağını bu o lay lar sırasında Kıbrıslı rum liderlere mükerreren bildirm iştir.

Nitekim Kıbrıslı rumlar nihayet ateş kesmeyi kabul edince 9 Ağustos 1964 
günü öğleden sonra Türk uçaklarının Kıbrıs üzerindeki meşru m üdafaa harekâtı 
da tamamen durmuştur.

Sayın Başbakan,

M esajınızda, m illetlerarası ihtilâfların halli için silâh ve zor ku llan ılm a
ması gerektiğini ifade buyuruyorsunuz. Bu görüşünüzü Türkiye Hükümeti ta- 
mamiyle ve samim iyetle paylaşm aktadır. Nitekim Kıbrıs ihtilâfının başlang ı
cından beri geçen sekiz ay süresince Türkiye, türlü tahriklere rağmen bu inan
cının sayısız maddî delillerini verm iştir. Türkiye, Kıbrıs ihtilâfının, hukuk pren
sipleri çerçevesi dahilinde ve müzakere suretiyle halli zaruretine olan inancını 
bidayetten beri m uhafaza etmektedir. Ancak, yaln ız Türkiye'nin bu inançta o l
masının, ihtilâfın barışçı yo llarla  çözülmesine kâfi gelmediği de âşikârd ır. İhti
lâfla ilgili bütün tarafların  da ayni kanaati samim iyetle benimsemeleri ve bu 
İstikamette fiilen işbirliği yapm aları gerekir.

M illetlerarası ihtilâfların barışçı yo llarla  halli görüşünce olan S.S.C .B . Hü
kümetinin, Kıbrıslı rum liderlerin zor kullanm ak, zulüm yapm ak ve milletlerarası 
hukuku çiğnemek suretiyle Kıbrıs ihtilâfını kendi arzu larına göre halledebilm ek 
için kullandıkları sakim usulleri tasvip etmediğine inanıyoruz.

Kıbrıslı rumların masum Türk halkını katletmelerini durdurmak için müm
kün olan bütün barışçı yol ve vasıta lara  başvurup bu teşebbüslerinden m aale
sef müsbet sonuç hasıl olmaması karşısında Türkiye’nin daha fazla  kan dökül
mesini önlemek üzere m illetlerarası hukuka dayanarak  girişmek ıztırarında kal-
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d ıği mahdut ölçüde bir meşru m üdafaa hareketini askerî tecavüz o larak tavsif 
etmeniz Türk milletinin üzüntüsünü mucip olmuştur.

Sayın Başbakan,

Türkiye, cihan sulhüne karşı olan sorumluluk ve görevini tam am iyle müd
riktir ve bunun bütün icaplarını kendi bakım ından, muhtelif delilleri ile sabit 
olduğu üzere, m utlak bir sam im iyetle yerine getirmiş ve bundan sonra da ye
rine getirmeğe kararlıd ır.

Ancak, Kıbrıslı rum liderlerin de cihan barışı hakkında aynı sorumluluk 
hissi ile hareket etmeleri ve medenî milletlerce kabul edilm iş hukukî, ah lâk î ve 
İnsanî ilkelere sadakat göstermeleri gerektiği gerçeğini takd ir eylediğ inizi ve 
onlar nezdinde nüfuzunuzu bu istikamette kullanacağınızı ümit ediyorum.

Sayg ılarım la

ü sm e i  İ N Ö N Ü
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı

*
* *

E K : X

11 Ağustos 1964

Başbakanım ız İnönü'nün Papandreu’nun Türk uçak hücumlarının durdu
rulması ricasıyla ilg ili 9 Ağustos 1964 tarih li ş ifah î m esajına 10 Ağustos’ta ver
diği cevabın metni aşağ ıd ad ır :

«Halen Kıbrıs’ta , Türk ve Yünün m illetlerinin kaderleriyle tam amen mes- 
uliyetsiz bir suretde oynayan ve m illetlerim iz arasında uzun zahmetlerden sonra 
kurulmuş olan barış ve işbirliğ in in temellerini sistemli bir şekilde tahrip eden 
bir idare vard ır.

«Sam im iyetle size ifade etmek istiyorum ki, K ıbrıs'taki bu idareyi açık su
rette desteklediğiniz kanaati, onu, tuttuğu hukuk dışı sakim  yolda cesaretlen
dirm iş ve m em leketlerim iz münasebetleri için çok zararlı olmuştur.

«AAemleketlerimiz arasında iyi münasebetler idame etmenin, karşılıklı millî 
m enfaatlerim izin ve ideallerim izin icabı olduğu kanaatin i m uhafaza etmekte
y iz . Bu uğurda Türk Hükümeti kendine düşen gayretleri şim diye kadar olduğu 
gibi bundan böyle de gösterecektir. Ancak, bugün Kıbrıs'ta çok vahim  bir du
rum mevcuttur. Bu durumun süratle izalesi mutlak bir zarurettir. Bu maksatla 
aşağ ıd ak i tedbirlerin acilen alınm asına m utlak ihtiyaç vard ır.
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a) Kıbrıs’ta barış derhal ve tam o larak tesis edilm elidir,

b) Kıbrıs’ lı rum sorumlular, em rivakilerle hiçbir netice elde edilemiyece- 
ğine inandırm alıd ırlar.

c) Kıbrıs’ta bugünkü vahim  şartların daha uzun müddet sürüp gitmesinin 
taşıdığı tehlikeler aşikârd ır. Bu itibarla , meseleye süratle siyasî bir çözüm yolu 
bulunması zarureti vard ır. Bunun için Cenevre müzakerelerinin süratlendirilmesi 
ve orada bir an evvel bir an laşm aya varılm ası önemi haizdir. Eğer şimdiye ka
dar Türk Hükümetinin bu sahada göstermekten fariğ olmadığı büyük gayret
lere ve uzlaşma zihniyetine Yunan Hükümeti de iltihak edecek olursa bir ayda 
bir an laşm aya varılm ası ve bu suretle Kıbrıs işinin halledilm esi mümkündür. 
Bizim gayretlerim ize ırıuvazî o larak sizin de, m illetlerim izin yararına o larak bu 
istikametde âcil gayretler göstereceğinizi ümit ve temennî ediyorum.

*
* *

EK : XI

PAPANDREU’NUN BAŞBAKAN İNÖNÜ’YE MESAJI

14.8.1964

«Mesajınızı dikkatle okudum. Yeni bir gerginlik sebebinin ortaya çıkm a
ması arzusuyla bu mesajın ilk iki paragrafını bir kenara bırakıyorum.

«Yunanistan barış istemektedir. Tarafım ızdan ne bir sa ld ırıya ne de bir 
tahrike g irişilm iştir. Yunanistan , mesai arkadaşlığ ı yaptığım ız Venizelos ve 
Atatürk gibi iki deha sahibi şefin kurduğu Tü rk-Yunan  dostluğunun yalnız 
faydasına değil zaruretine de inanm aktadır. Fakat m aalesef, Türkiye için bu 
böyle değil. Daha pek kısa bir zam an önce, İstanbul rum larına karşı girişilen 
haksız zulümler ve Kıbrıs’taki sivil halkının havadan zalimce bombalanm ası 
yalnızca iki halk arasındaki siyasî münasebetleri değil psikolojik münasebetleri 
de derin şekilde sarsmıştır. Fakat geçmişe ait acıklı ih tilâ flar yerine mesajınızın 
da hedef güttüğü gelecekle meşgul olm aya hazırım .

«Bugünkü nazik durumun iyileştirilm esi için üç tedbire işaret ediyorsunuz. 
İlk o larak, A d a ’da derhal ve tam bir barışın tesisi, bunu kayıtsız şartsız kabul 
ediyoruz. Zaten, Güvenlik Konseyi’ne vermiş olduğu karara uyacağımızı b ild ir
miştik. Aynı cevap Kıbrıs Hükümeti tarafından da verilm iştir. Türkiye, karara 
gerçekten uyarsa Kıbrıs'ta barış derhal ve tam olarak kurulmuş demektir.
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«ikinci tedbir o larak , K ıb rıs'11 rum şefleri, em rivaki yolu ile herhangi bir 
sonuca varam ıyacakları hususunda ikna etmemizi tavsiye etmektesiniz.

« Kıbrıs’ iı rum yöneticilerin böyle bir niyetleri olmadığını bilecek durum
dayım . Bununla beraber, devam lı o larak  bir çıkarm a tehdidi altında bulunduk
larına göre, savunm a tedbirleri alınm asının sorumsuz bir hareket değil, fakat 
bir ödev olduğu kabul edilm elid ir. Şu soruyu ortaya atıyorum : Benzer şartlar
da , devamlı bir çıkarm a tehdidi a ltında, ismine lâyık  herhangi bir lider ne y a 
pabilird i veya ne yapm ası gerekirdi?

«Son o larak, K ıbrıs’ta bugün mevcut olan kritik durumun uzam asının yol 
açacağı bariz tehlikeleri işaret etmektesiniz. Bugünkü durumun devam ının, ger
çeği söylemek gerekirse, kaçınılm az şekilde savaşı davet edeceği hususunda 
m utabıkım . Bu sebebe binaen, meseleye süratle siyasî bir çözüm yolu bulun
masının vazgeçilm ez olduğunu ve Cenevre görüşmelerinin bir an laşm aya va r
m ak am acile hızlandırılm ası gerektiğini yazıyorsunuz. Başlangıçtan beri, Yuna
nistan Kıbrıs meselesinin barışçı yo llardan hallin i arzu ettiğini ifade etmiştir. 
Yunanistan bu sebebe binaen, G üvenlik Konseyi kararı uyarınca ilg ili taraflar 
arasında ahenkli bir çözüm yolu bulm akla görevli Birleşmiş M illetler arabulu
cusunun çalışm asının iyiye yönelm esine yardımcı olacağını b ild irm iştir. A rabu
lucu başarısızlığa uğradığı takdirde, geri kalan tek barışçı yol Birleşmiş M illet
ler Genel Kuruluna m üracaattır. Arabulucunun misyonunu bir sonuca vard ır
ması ve şim diden bütün tara fla rın  ve bu arada ilk o larak K ıbrıs’ ın, m utabaka
tını elde etmesi, şüphesiz, daha mutlu olacaktır. Yunan istan , Birleşmiş Milletler 
arabulusunun çağrısına uygun o larak, Cenevre'de bütün iyi niyetini göstermek
tedir. Daha şim diden, çapraşık çözüm yolların ın sadece durumu iyileştirmemek- 
le kalm ayıp , daha da kötüleştirdiği ve sonunda felâkete götürdüğü yolunda 
genel bîr kanaat mevcut olduğuna inanm ak istiyoruz.

Ancak, sadece arazları değil, hastalığın kendisini ortadan kaldıran sıh
hatli çözüm yolları buhrana son vereb ilir ve barışı kesin surette yeniden tesis 
edebilir. Türkiye bu kanaattan ilham alm ak isterse, gelecek için çok iyimser 
o lab ilir.

*
* *
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E K : XII

BAŞBAKAN İNÖ NÜNÜN YABAN CI DEVLETLERE GÖNDERDİĞİ 

M ESAJIN METNİ

18 Ağustos 1964

«Arşövek Mcıkarios’un son Kıbrıs o layları ile ilgili o larak bütün devlet 
başkaniarına kendi görüşünü açıklayan birer mesaj gönderdiğini haber ald ık. 
Türk Hükümeti de devlet ve hükümet başkanlarından son Kıbrıs buhranı üze
rindeki endişelerini belirten m esajlar alm ıştır. Bu sebepten Güvenlik Konseyi, 
A d a ’da barışı korumak için uygulanm asına karar verdiği tedbirleri alıncaya 
kadar Kıbrıs Türk halkına yöneltilen tecâvüzleri de göz önünde bulundurarak 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kıbrıs'a sınırlı bir polis harekâtına girişm e
sinin sebeplerini açıklam ayı lüzumlu gördüm.

21 A ra lık  1963’de Kıbrıslı Türklerin katledilmeleri ile başlayan Kıbrıs buh
ranının bütün safhaların ı bildiğinizden eminim. Kıbrıslı Türkler o tarihten beri 
müthiş bir tehlike içinde yaşam aktad ırlar. Kıbrıslı Rumların komutası altındaki 
kuvvetler kadın, çocuk ve yaşlı ayırm adan Türk halkını öldürmüşler, buldozer
lerle evlerini yıkm ışlar, hiçbir sebep göstermeksizin m allarına el koymuşlar, 
insanlık dışı bir davranışla Türk rehinelerini işkence ile öldürmüşlerdir. Türkiye, 
K ıbrıs’ın bağımsız bir devlet olmasını teşkil eden an laşm aların , kendisine, A d a 
daki Türk halkının güvenliğini korumak için verdiği haklara rağmen bütün bu 
tahrikler ve cinayetler karşısında büyük bir sabır göstermiş ve Kıbrıs buhranının 
Birleşmiş Milletler tarafından barışçı yo llarla halledilm esi için gerekli bütün ça
relere başvurmuştur. Türk Hükümeti, Güvenlik Konseyinin, A d a ’ya bir Birleşmiş 
M illetler kuvveti gönderilmesini ön gören 4 Mart 1964 tarihli kararını da kabul 
etmiş ve barış ordusunun mal; m asraflarına da katılmıştır. Buna rağmen im za
larını koydukları m illetlerarası an laşm aları ve Birleşmiş M illetler yasasını hiçe 
sayan Kıbrıslı rum lar, Türk halkını fasıla  vermeden öldürmeye devam etmişler
dir. Kütle halinde yok edilmekten korkan binlerce Türk, evlerini ve köylerini 
terkederek Türklerin nisbeten ka labalık  olduğu bölgelere kaçm aya başlam ıştır. 
Bu yüzden çok ufak bir alanda fecî şartlar altında yaşam a zorunda kalan Türk
ler, yiyecek ve ilâç ihtiyaçları için Kızı layı n yardım ına muhtaç kalm ışlardır. Fa
kat, rumlcır Türkler aleyhine giriştikleri harekâta devam ederek Türk köylerine 
giden su borularını kesmiş, K ızılay tarafından getirilen yiyecek ve diğer lüzum 
lu malzemeyi Türklere vermemek için ellerinden geleni yapm aktan çekinme
mişlerdir.
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Güvenlik Konseyinin 4 M art 1964 tarih lî kararından sonra Türk Hükümeti, 
Birleşmiş M illetler kuvvetinin Kıbrıslı Türklere karşı g irişilen harekâtları durdu
racağına ve Türkleri içinde bulundukları fecî durumdan kurtaracağına sami
miyetle inanmıştı. Ne yazık  ki, Kıbrıs barış kuvvetinin mevcudiyetini hiçe sayan 
rum lar, G üvenlik  Konseyi kararlarına da karşı koym uşlar ve Türkleri yok etmek 
için kurdukları m illî m uhafız teşkilâtların ı genişleterek katliâm larına devam et
m işlerdir. Kıbrıslı rum lar, d ışardan ald ıkları s ilâh la rla  30 bin k işilik  bir kuvvet 
kurmuşlar ve bunların eğitimi için de Yunan istan ’dan getirtilen general, ida
reci ve teknisyenlerin yard ım larından fayda lanm ışlard ır.

Yunan Hükümetinin Yunan ordusunda görevli 7 bin kadar subayı da Kıb
rıs'a göndermeye hazırlanm ası üzerine durum dahcı da tehlikeli bir safhaya 
girm iştir. Bu büyük askerî hazırlığın tek gayesin in , A d a ’daki Türkleri yoketmek 
ve rumların idaresi altıncı sokm ak olduğu inkâr edilm ez bir hakikattir. Bu bü
yük tehlikeyi önceden sezen Türk Hükümeti, Birleşmiş M illetlerin ve medenî 
dünyanın dikkatin i bu hazırlık lara çekmekte tereddüt etmemiştir.

Bütün bu hazırlık lar, M ansura ve Erenköy bölgelerinde oturan Türklere 
kcırşı g irişilen harekâtla 5 Ağustos 1964’de en yüksek derecesine vardı. Rum
lar, küçük bir kıyı bölgesine sıkışmış olan Türkleri buradan atm ak için ağır si
lâh larla  büyük bir hücuma giriştiler. Rum hücumlarının büyüklüğünü raporla
rında işaret eden Birleşmiş M illetler barış kuvvetinin, bu çarp ışm alara müda
hale etmesine Kıbrıslı rum lar meydan verm ediler.

Bunun karşısında Türk Hükümeti, Güvenlik Konseyine m üracaat ederek 
rum hücumlarını durduracak tedbirlerin alınm asını istedi. Ayrıca durumun ve- 
hametini gözönünde bulunduran Türk Hükümeti, rumların hücumları üzerinde 
bir tesiri olur ümidi ile Türk Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların bu bölge üze
rinde ikaz uçuşları yapm asına karar verdi ve G üvenlik Konseyini de bundan 
haberdar etti. Bütün bunlara rağmen rum sald ırıların ın eskisinden de şiddetli 
o larak  devam etmesi ve G üvenlik Konseyinin de gerekli tedbirleri almakta ge
cikmesi üzerine Türk Hükümeti, Türklerin güvenliğ in i sağ lam ak için sınırlı bir 
polis harekâtına girişm ek zorunda kaldı. Türk uçakları, rumların saldırılarını 
durdurm ak için Kıbrıslı rumların askerî hedeflerini ve malzeme depolarını bom
balad ı. G üvenlik  Konseyi gene durumdan haberdar edildi ve vakit geçirmeden 
gerekli tedbirlerin alınm ası için yeni bir m üracaatta bulunuldu.

Arşövek M akarios, Türkleri korumak için yap ılan  bu harekâta karşı Ada
daki bütün Türkleri öldüreceği tehdidinde bulundu. Fakat Türk Hükümetinin, 
Kıbrıslı Türklerin hayatların ı korum aya azim li olduğunu an layınca bir ateş - kes 
an laşm ası yapm ayı kabul etti.
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B'j sırada Güvenlik Konseyi Başkanı Türk Hükümetine ve Arşövek Makcı- 
rios’a birer mesaj göndererek A da'da ateş - kes anlaşm ası yapılm asını ve Türk 
uçaklarının A d a ’yi bombalam a harekâtlarına son vermesi talebinde bulundu. 
Türk Hükümeti vakit geçirmeden verdiği cevapta, bu talebi olumlu karşıladığını 
ve Kıbrıslı ru mi arın ateş - kes’e riayet edecekleri ümidini belirtti. Fakat, rum sa l
dırıları devam ettiği ve A d a ’daki barış kuvveti askerlerine de rumlar tara fın
dan engel olunduğu takdirde, Türk Hükümetinin masum Türklerin hayatlarını 
korumak için gerekli tedbirleri alacağın ı bildirdi.

Bu açık lam alarla Türkiye'nin iyi niyetlerini ve A da'da Güvenlik Konseyi 
kararları mucibince, barışın kurulmasını istediğini an latab ild iğ im i zannediyo
rum. Türk Hükümetinin bundan önce birkaç kere de teklif ettiği g ibi, Birleşmiş 
M illetler barış kuvvetine, görevini gerektiği gibi yerine getirmesi için daha fa z
la yetkiler verileceğini ve 5 Ağustos 1964 tarihine kadar şahit olduğumuz acı 
o layların bir kere daha tekerrür etmeyeceğini ümid ediyoruz. Ada'da barışın 
kurulmasına çalışan Türk Hükümeti, aynı zam anda Kıbrıs buhranına devamlı 
bir çözüm yolu bulm ak için de elinden geleni yapm aktadır. Türkiye, Kıbrıs buh
ranını hâlletmek için üzerinde an laşm aya varılm ış bir çözüm yolu şeklini mü
zakere etmeye çalışmış ve başından beri 4 Mart 1964 kararlarının ışığı altında 
Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri tarafından tayin edilen ve ilgili ülkeler ta ra
fından da kabul edilen Arabulucunun ve dost ülkelerin yardım larını destekle
miştir. Geleneklerine sadık olan Türk Hükümeti, Birleşmiş M illetler yasasının 
prensiplerine sadık kalm aya ve barış için çalışm aya devam edecektir.»

İsmet İNÖNÜ
*

* *

EK : XIII

KIBRIS HÜKÜMETİNİN BÜYÜKELÇİLİĞİM İZE YOLLADIĞI 23 TEMMUZ 
TARİHLİ NOTANIN TERCÜMESİDİR

Dışişleri Bakanlığ ı, aşağıdaki hususların Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 
ulaştırılm asını Türkiye Büyükelçiliğinden taleb eder:

«Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti, Kıbrıs meselesinin bom balarla halledilmesi 
gerektiği yolunda, Türkiye Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından yapılan 
ve lürkçe gündelik «Hürriyet» gazetesinde yayın lanan beyanatı teessüfle karşı
lar.
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«Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti, bu yeni tecavüz tehdidini hiçbir surette ka
bul edilemez addetm ektedir. Kıbrıs halkına karşı bomba kullanm a tehdidi, si
yasî ihtilâf konularında carî m illetlerarası davranış ölçüleriyle kab ilite lif değil
dir ve bütün medenî memleketlerde m illetlerarası kamu oyu bunu tereddütsüz 
takbih edecektir. Masum sivil halka karşı bom balar kullanm ak tehdidi, Tür
kiye'nin siyasî faaliyetine yeni ve teessüfe şayan bir gayri mes'ul tecavüzkâr- 
11k unsuru ilâve etmekte ve bu şekilde, önceki mükerrer tecavüz tehditlerini ve 
Kıbrıs Cum huriyetinin hava sahası ile kara sularının ihlâl edilm esini ta ki b et
miş o lm ak bakım ından, Kıbrıs ile ilg ili B. M. kararların ın lâ fız ve ruhunun açık 
bir ih lâlin i ve Devletler Hukukunun kötüye kullanılm asın ı ve bu hukuka bir te
cavüz teşkil etmektedir.

«Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti, tecavüz tehditlerinin bu yeni nev'ine karşı 
ülkesini ve halkını en kuvvetli şekilde ve her vasıta ile koruma hakkını tekrar 
teyid ederken, takib  etmekte olduğu tahrik edici ve harbçı siyasetin vahim ne
ticelerine T. C. Hükümetinin d ikkatin i çeker ve onu G üvenlik  Konseyinin bütün 
memleketleri K ıbrıs’ta durumu kötüleştirebilecek her türlü hareketten veya ha
reket tehdidinden sakınm aya çağıran kararına hürmet etmeğe davet eder.»

Lefkoşa, 23 Temmuz 1964

*
* *

E K :  X IV

30.7 .1964

Türkiye Büyükelçiliğ i, Hükümetinden aldığı ta lim at üzerine, Kıbrıs Dışişl©11 
Bakanlığ ına aşağ ıdaki hususları b ild ir ir :

Dışişleri Bakanlığ ının 23 Temmuz t a r i h l i  Notası, Türkiye C u m h u r b a ş k a n ı  

Cemal Gürsel'in bazı sözlerini, basit ve zoraki tefsirlerle , hakik î mana ve muh
tevası (contexte'i) dışına çıkarm aya gayret ederek, Türkiye'yi m illetlerarası hu
kuka ve Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı hareketlerde bu
lunm akla itham a kalk ışm ak suretiyle hakikatlerin  kaba bir surette tahrifinin 
yeni bir örneğini teşkil etmektedir.

Artık bütün dünya kamu oyunca bilinen hakikat şudur kİ, Kıbrıs’ta yol' 
nız m illetlerarası hukuku, ya ln ız G üvenlik  Konseyi kararların ı değil, bütün hu
kuk, insanlık ve ah lâk  kaidelerin i, en ilkeline varıncaya kadar, ihlâl etmiş ve 
ay a k la r altına alm ış o lan lar ya ln ız ve ya ln ız Kıbrıslı Rum sorumlulardır.
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M illetlerarası A n laşm alarla , «insanlığa karşı işJenmiş suç» sayılan suç
ların hemen hepsi, çok kısa bir zam an içinde, Kıbrıs'ta Ada halkının bir kısmı 
tarafından, diğer kısmına karşı sistemli bir surette işlenmiştir ve işlenmektedir.

Kıbrıs Cumhuriyeti halklarından birisi olan Türkler, Cumhuriyetin diğer 
halkını teşkil eden Rumlar tarafından, kadın, çocuk, ihtiyar tefrik edilm eksizin, 
kitle halinde öldürülmüş, kaçırılarak yokedilm iş, evleri yakılm ış, m allan tahrip 
edilm iş, yerlerinden yurtlarından sürülmüşlerdir.

Yak ılam ayan  Türk köyleri muhasara altına alınm ış, Türk nüfusu çeşitli 
yo llarda, açlığa ve sefalete mahkûm edilmek istemiştir. K ızılay ve M illetlerarası 
Kızılhaç'ın bu zavallı .insanlara uzatm akta olduğu yardım eline de tarife sığ
maz müşkülâtla mani olunmak istenmiştir.

Başta, bizzat Kıbrıs Cumhuriyetinin Anayasası olm ak üzere, Kıbrıs Cumhu- 
huriyetine vücut veren bütün milletlerarası hukukî vesika lar, Türkler aleyhine 
çiğnenmiş. A d a ’da hukuka değil kaba küvete dayanan bir İdare nizamı kurul
muştur.

Kıbrıs’ta bugün «masum sivil halk» o larak sadece Türkler kalmıştır. Rum 
hcılkı, M illetlerarası Andlaşm alar hükümleri ve Güvenlik Konseyi kararları h ilâ 
fına ve tamamen gayrı kanunî o larak silâhlandırıIm ıştır.

A d a ’da Türk Cemaatı mensuplarına karşı ika edilen cinayetler dolayısiy- 
le Genocide sözleşmesine göre, cezayı müstelzim milletlerarası bir suç işlen
diği unutulmamalıdır. Bu suçların mesulleri şayet m illetlerarası hukukun bu
günkü boşluklarından fayda lanab iliyo rlarsa , bu durum ne işledikleri suçun m a
hiyet ve neticelerini ne de m illetlerarası vicdanda haklarında verilm iş olan m ah
kûmiyet hükmünü değiştirebilir.

Bu vakıa ların  hepsi b itaraf m illetlerarası, müşahitlerce tesbit ve yetk ili
lerce ifade edilmiş bulunurken, Kıbrıs Hükümetinin Türkiye'yi ithama yeltenen 
notası medenî âlemin ithcım dolu nazarlarını kendi üzerinden bcışka yerlere çe
virtmek çabasından başka bir şey değildir.

B inaenaleyh, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, tahriflerle dolu olan bahis- 
konusu notayı, kabule şayan görmediğinden, iade eder.

*
*k *
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EE< : XV

BAŞBAKAN İNÖNÜ’NÜN RAD YO ’DAKİ KONUŞMASI

«Sevgili Vatandaşlarım ,

«Üç gündür Kıbrıs meselesi münasebetiyle A n ka ra ’da m itingler ve gös
teriler yap ılıyor. Bu toplantılar ve gösteriler kanuna aykırı başlam ış ve kanuna 
karşı devam  etmiştir. Türkiye hür bir memlekettir. A n ayasaya  göre toplanma 
hürriyeti cem iyetim izin hakkıdır. Fakat anayasa  bu hürriyetin kanun hüküm
leri dairesinde kullanılm asını ister. Takd ir buyurursunuz ki, va tandaşla r ta ra
fından m illi d âva la r ve herhangi bir mesele hakkında arzularını söylemek için 
kanun ve usule tâbi olmaksızın hareketler ve gösteriler yap ılm aya başlanırsa 
az bir zam anda cemiyette intizam dan, emniyetten eser kalm az, böyle bir hal 
medenî bir cemiyet için her türlü zararları ve tehlikeleri herhalde m eydana ge
tirir. Vatandaşlarım ın  içinde pekçok masum insan lar, temiz duygular ve heye
can larla hareket etmektedirler. Bunların d ikkatlerin i kanun dışı toplantıların 
bütün m ahzurlarına ve zararla rına celbetmek isterim.

«İstanbu l’da dün bir toplantı ve yürüyüş yapılm ıştır. Daha evvel kanun 
dairesinde m üracaat edilerek izin alınm ış ve esas itibariyle bütün harekât ka
nun içinde cereyan etmiştir.

«Şim diye kadar toplantı ve gösterinin temel unsuru olan kanun içinde 
hareket noktası üzerinde ısrar ettim. Bütün vatandaşlarım ın , memleketin yüce 
m enfaatlerini ve hürriyet ve emniyetini kanun dışı sergüzeştlerin zararlarına 
karşı him aye etmelerini vazife leri sayarım .

«Sevgili vatandaşlarım . Şimdi size bu toplantılardaki heyecanın mesnedi 
olan Kıbrıs meselesi üzerindeki vaziyeti izah edeceğim :

«Siz Kıbrıs meselesinin sekiz aydanberi geçirdiği bütün safha ları b iliyor
sunuz, hükümet radyo larla Meclis m üzakereleriyle her vaziyeti daim a söyle
meye çalışm ıştır. Kıbrıs M eselesinin sekiz aydanberi devam eden son safhası 
hükümetin yakın  a lâkas ı, milletin yakından takib i ile bugün Kıbrıs içinde em
niyetin tesisi tedbirleri etrafında cereyan etmektedir. Bu tedbirler kusurlu işli
yor, emniyet temin edilem iyor faka t bu mesele Birleşmiş M illetlere kadar büyük 
ölçüde u luslararası bir sa fhadad ır. Bunu takip  ediyoruz, Kıbrıs meselesi, Kıbrıs 
d ışında müzakere halindedir. Daim î, kesin bîr hal şekli bulm ak için hükümeti
nizle a lâka lı bütün devletler arasında doğrudan doğruya veya vasıta lı müza
kereler cereyan etmektedir. Son zam anlarda bir takım teklifler türlü vasıtalarla 
umumî efkâra intikal etmiştir. Bu tekliflerin Türkiye'nin hakların ı ve menfaat-

30 .8.1964

46



ierini temine kâfi olmadığı endişesi umumî efkârım ıza yayılm ıştır. Tahmin edi
yoruz ki bugünkü heyecanın asıl sebebi de umumî efkârım ızın bilmediği bir ta 
kım haksız kararların kabul olunduğu veya kabul edilmek üzere bulunduğu 
havadislerin in yayılm asından doğmaktadır.

«Sevgili vatandaşlarım , müzakere halinde bulunan uluslararsı bir mese
lenin her günkü durumunu hükümet ağzından yaym ıya imkân yoktur. Ulus
lararası her müzakere bir günü bir gününe uymıyan ihtim aller, fik irler ve tek
lifler arasından geçer, ancak teklifler nihaî kararlara bağlandıktan sonra mem
leketin m enfaatlerinin korunmuş olup olmadığı an laşılır. Vaktinden evvel a lı
nan haberler üzerine endişe göstermek vatandaşın hakkıdır. Şimdi bu endişeye 
cevap vermek isterim. Kıbrıs hakkında nihaî hâl şekli o larak hükümetçe kabul 
edilmiş bir teklif henüz yoktur. Hükümet Türk milletinin temsilcisi olan Büyük 
Millet Meclisince nasıl bir hal şeklinin kabul olunabileceğini bilm ektedir. Büyük 
M illet Meclisine Türk milletinin kabul edebileceği bir teklif götürmek gayesin- 
dedir. Türk milleti için kabul olunabilecek bir karar elde edilemezse hükümet 
bu durumu Büyük Millet Meclisine ve Umumî Efkâra açıktan söyleyecektir. Şim 
di size daha fazla  tafsilât vermeye dâvanın selâmeti bakım ından imkânımız 
yoktur. Emin o labilirsin iz ki, hiçbir Türk Hükümeti Büyük Meclisin ve o va s ı
tayla Türk milletinin kabul edemiyeceği bir kararı benimsemiyecektir. Zaten 
benimsemek kudretine de sahip değild ir. Yakında Büyük M illet Meclisinin top
lantıya çağırılması bir ihtiyaç o larak görülmüştür. N ihayet bir hafta içinde Bü
yük Meclisin toplanması galip ihtim aldir. O zam ana kadar müzakere vaz iye
tinde de yeni b ilgiler elde edeceğiz. Hâl için ve âti için durum, daha ayd ın lan
mış o larak Büyük Meclisin huzuruna gelecektir.

«Şimdi vatandaşlarım dan ricam Türk milletinin kabul edebileceği bir ne
ticeye varm ak için her imkânı kullanm ağa çalışan hükümete yardımcı o lm anız
dır. Bu yardım , heyecanınızı ve iradenizi kanun içinde göstererek medenî bir 
memleketin uluslararası bütün münasebetlerini zarardan koruyacak bir yolda 
ancak mümkündür.

«Sevgili Vatandaşlarım ,

«Bugün şanlı ordumuzun büyük bir zaferini milletçe bayram olarak kut
luyoruz. M illetim izin ordumuza güven ve sevgisini böyle rr illî günlerde göste
rebilmesinden devlet ve m illetim iz yeni bir emniyet ve kuvvet kazanacaktır.

«Aziz vatandaşlarım a saygılarım ı sunarım .»
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EK : XVI

□ ¡ŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

31 Ağustos 1964

Kıbrıs konusunda A nkara , İstanbul ve İzm ir’de vuku bulan gösterilerin 
bir tertip eseri olduğu ve bir merkezden idare edildiği yolunda yabancı mem
leketlerde bazı rivayetler çıkarıldığı öğrenilm iştir.

Başbakanım ız ve İçişleri Bakanım ız, kanun ve n izam lara aykırı o larak  g i
rişilen bu gösteriler esnasında yap ılan  tecavüzkâr hareketlere karşı tedbirler 
alındığını ve müsebbibleri hakkında koğuşturma yapıld ığ ını açıklam ış bulun
m aktad ırlar.

Buna rağmen gösterilerde resmî m akam ların ilham ve teşviki bulunduğu 
yolundaki kasıtlı rivayetlerin Türkiye'nin m illî Kıbrıs dâvasın ı gölgelemeğe ve 
Türk Hükümetini dünya kamu oyu önünde kabahatli göstermeğe çalışanların 
bir m anevrası olduğuna hiç şüphe yoktur.

*
* *

EK : XVI!

HÜKÜMET TEBLİĞİ

1.9.1964

Kıbrıs dâvam ızda Türk milletinin duyduğu hissiyatı aç ık lam ak üzere şüp
hesiz iyi niyetlerle A nkara , İstanbul, İzmir ve A d an a ’da yap ılan  gösterilere ka
yılan vatandaşlarım ız arasında mahdut bir rakım kimseler, sorumluluk duygu
sundan uzak ve güdülen gayeye hizmet yerine ona zarar getirici tarzda dav
ran ışlarla  tecavüzlere kalk ışm ışlard ır. B ilhassa A nkara 'd a  Yunan Sefaretine, 
İzmir Fuarında Am erika Birleşik Devletleri, İngiltere, Sovyetler Birliğ i, Birleşik 
A rap  Cum huriyeti, Bulgaristan ve Çekoslovakya pavyonlarına ve İzm ir’deki 
Ang likan Kilisesine ve diğer yabancı müesseselere karşı g irişilen tecavüzler ve 
bu arada yabancı bayrak ların  tahrip edilm esi o layları Hükümetimizce olduğu 
kadar, m illetim izce de asla tasvip  edilmeyen sorumsuz ve m illî m enfaatler için 
zararlı hareketlerdir.

A nkara , İstanbul ve İzm ir’de tecavüz ve tahribata uğramış yabancı mües
seseler için, mensup oldukları memleketlerin A nkara 'dak i Temsilcilerine Dışiş
leri Bakanlığ ınca Hükümetimizin teessürleri ifade edilm iştir.
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Hükümet Başkanının beyanatında da belirtildiği üzere, söz konusu teca
vüz olayların ın sorumluları hakkında en ciddî şekilde kovuşturma yap ılm akta
dır. Ayrıca ika edilen zararların  tazmini cihetine gidilecektir.

Yaşadığ ım ız şu buhranlı günlerde memleketimizin huzur ve nizamını mu
hafaza edecek başlıca kuvvet aziz vatandaşlarım ızın tahrikçilere karşı sağdu
yuları ve şuurlarıyla gösterecekleri mukavemettir.

*
* *

EK : XV!!S

BAŞBAKAN İNÖNÜ’NÜN KONUŞMASI

Meclis, 3 .9 .1964

«Sayın M illetvekilleri,

M illet Meclisinin toplanmasını teklif eden takrir, bilgi edinmeyi ve gere
kirse yüce meclis görüşünün tesbitine girişmeyi arzu etmektedir, ilk önce bilgi 
kısmını izah edeceğim, Hükümet Kıbrıs’ta takip ettiği politika için 15 Haziran'da 
gizli oturum istemiş ve müzakere 19 Haziranda gene Hükümetin istediği güven 
oyu ile neticelenmişti. Bu gizli oturum ve güven oyu muamelesi Haziran başın
da Kıbrıs’taki mezalime karşı ahdi hakkım ız ve vazifem iz olan m üdahale mec
buriyetinin tatbikine tevessül olunması üzerine m eydana çıkmıştır. Askerî mü
dahale teşebbüsünün tehir olunması sebeplerini biliyorsunuz ve bunun üzeri- 
nede Am erika seyahati bahis konusu olmuştur.

Şimdi size o zam andan beri geçen hadiseleri arz edeceğim. Bu devrede 
ilk ehemmiyetli çalışm a Am erika'da vuku bulmuş, en yüksek kademede devlet 
ricali ile vaziyet tetkik olunmuştür. Bunun neticesinde Zürih ve Londra A n la ş
malarının mahsulü olan bütün muahedelerin ve Anayasanın yürürlükte olduğu 
kabul ve ilân edilm iştir.

Kıbrıs ihtilâfının sür’atle halli için tedbirler düşünülmüştür. Bu müddet es
nasında emniyetin ve sükûnun m uhafazası ve muhtaç bir ha de olan mağdur 
Fürklerin sefaletlerinin artmasının temini çareleri görüşülmüş ve işbirliği karar
laştırılmıştır. En mühim nokta başlıca a lâka lıla r olan Türkiye ve Yunanistan a ra 
sında bir temasın temini ile hal çaresi aranm ası icabının tesbiti idi.

Türkiye ile Yunanistan arasında görüşme ve konuşmayı temin için ted
birler aranm aya başlanm ıştır. Seyahatin Am erika'dan sonrcı Londra'da ve Pa
ris’te cereyan eden safha ları, umumî o larak muahedelerin muteber olduğu ve 
bir hcıl çaresi sür’atle bulunmak lâzım geldiği üzerinde cereyan etmiştir.
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Türkiye ve Yunan istan ’ın görüşlerini araştırm ak ve birleştirm ek teşebbü
sünde birçok güçlükler başgöstermiştir. N ihayet Birleşmiş M illetler Arabulucu
sunun iştirakinde ve nezaretinde Cenevre’de bir müzakere m ekanizm ası kurul
mak mümkün oldu. Bu müzakere bizim gönderdiğim iz Yüksek Meclis Dışişleri 
Komisyonu Başkanı ve Meclisin tasvib i ile Kıbrıs meselesini Birleşmiş Milletler 
nezdina'e takip ile vaz ife li Prof. N ihat Erim arkadaşım ızın iştiraki ile Cenevre’de 
açıldı. N ihayet Erim, 8 Temmuzda Cenevre'de bulundu, askerî meselelerin gö
rüşülmesinde m üşavir o larak  general Sunalp kendisine iltihak etti.

Temmuz ortasında Birleşmiş M illetler nezaretinde iki Hükümeti temasa 
getirmeye çalışan A m erika ’nın mümtaz devlet adam ı Mr. Acheson ile görüş
melerde, ilk ihtimal belirm iş ve Mr. Acheson hâl şekli o larak düşündüklerini 
yazılı o larak delegemize verm iştir. Prof. Erim bu teklifle  16 Temmuz'da An
kara 'ya geldi. Bakan lar Kurulunda konuşuldu. Bu teklifin müzakere zemini ola
rak kabul edilm esine ve bazı iyileştirm eler yap ılm aya çalışılm asına Bakanlar 
Kurulunca karar verilerek, heyetim iz Cenevre’ye gönderilm iştir. 20 Temmuzdan 
itibaren (Acheson Plânı) müzakere zemini a lına rak  görüşmelere devam edil
miştir. Plân ana hatları ile şudur:

Kıbrıs Adasının Karpas yarım adası kısm ında, Türkiye'ye, hükümranlığı 
kendisine ait o lacak ve Türkiye'ye anavatan ın  ayrılm az bir cüz’ü sayılacak bir 
arazi verilecek. Bu sahanın tam o larak  sınırı hüküm ranlık esası üzerine yapıla
cak müzakerelerde tesbit edilecek. Türkiye bu sahada d ilediği kadar askeri 
kuvvet bulundurabilecek ve bu yoldan kendi emniyetini ve Kıbrıs Türklerinin 
emniyetini sağ layacak  tedbirleri a lab ilm ek imkânını elde edecek, bu saha, 
Kıbrıs'ın diğer yerlerinde yaşam aya devam etmek isteyecek Türklerin ilerde ye
ni tecavüzlere maruz kalm aları halinde iltica edebilecekleri bir melce olacak.

Mr. Acheson bundan başka , Kibrisin rum lar veya Yunanistan idaresinde 
kalacak  kısmında ikâmete devam edecek Türkler için, «m aha llî self - govern
ment» veya «m aha llî self - adm inistration» bölgeleri ileri sürmüştür. Teferruatı 
müzakerelerde kararlaştırılacak olan m ahallî vergileri kendileri toplayacak ve 
m asrafları kendileri yap acak la r, m ahallî polise kumanda edecekler, Türklere 
taa lluk  ettiği ölçüde adalet müesseselerinin umumî sevk ve idaresine hâkim 
o lacak lar ve belediyenin ve m ahallî idarenin diğer yetkilerine de sahip bulu
nacaklar. Bu m ahallî muhtar idare devlet içinde devlet mahiyeti almayacak, 
merkezdeki s iyasî otoriteye karşı sorumlu sayılacak , bu şekilde self-govern
ment, Türklerin çoğunluğu teşkil ettiği K ıbrıs’ ın iki veya üç bölgesinde kuru
lacak.

Adanın başka kısım larında yaşayacak  Türklerin hakların ın korunması ¡Çin 
merkezde b ir  Türk idaresi kurulması düşünülüyor. Bu teşekkül, kendi kendini 
muhtar b ir şekilde İdare edecek iki veya üç bölge dışında yaşayan  Türklerin ,
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şehirlerde mahallelerin ve şehir dışında hepsi Türk veya büyük çoğunluğu Türk 
olan köylerin İdarî işlerini sevk ve idare edecek.

Mr. Acheson’un düşündüğüne göre, bütün bu haklara sahip olan Türkler 
gene de merkezî otoritenin vatandaşları o lacaklar ve bu sıfatla da meselâ Lo
zan Muahedesinde azın lık lara tanınan haklara da m alik o lacaklar. Hattâ, bun
lara ilâveten, koruyucu tedbir o larak, ya Birleşmiş M illetler, yahut m illetlerarası 
adalet divanı tarafından tayin edilecek bir «m illetlerarası komiser», Türk ce
maatine ve Türk fertlerine tanınan haklara saygı gösterilip gösterilmediğini, ye
rinde müşahade edecektir. Mr. Acheson, yazılı o larak delegemiz Prof. Erim ’ in 
suallerine verdiği cevapta, bu şekille m illetlerarası komiser tayini usulünün, 
Am erika Hükümetinin Danzing ve Saar Bölgelerinde iyi işlediği telâkkisinde 
olduğunu da bildirm iştir. Bu m illetlerarası komiser, doğrudan doğruya şikâyet 
dinleyebilecek, tahkikat yapabilecek, ilgili otoritelere haksızlığı tam ir etmek için 
tavsiyelerde bulunabilecektir. Hattâ, Mr. Acheson, bu komiserin tam ir ve taz
mini emredebilme yetkisi ile teçhizini dahi, muarız tarafın istinaf hakkı olmak 
şartı ile, düşünmüştür. Eğer fiilen ilg ili otorite bu komiserin tavsiye veya ka
rarına itiraz etmezse, mutazarrır olan taraf, m illetlerarası mahkemeye, veya 
tarafla r müzakerede kabul ederlerse, NATO’ya başvurabilecektir.

15 Temmuzdaki durum budur. Bu teklifler Bakanlar Kurulunda görüşül
dü. Müzakere zemini o larak kabul edildi. Bilhassa Türkiye'ye ilhak olunacak 
arazin in genişliği ve hudutları hakkında talim at verilerek Heyetimiz iade olundu.

Bundan başka, Akdenizin o bölgesinde, Türkiye’nin emniyetini korumak 
için, Yunanlıların AAeis Adasını da Türkiye'ye terkedebileceklerini, Mr. Acheson, 
Delegemize söyledi.

20 Temmuzda Cenevre’de müzakere yeniden başladı. Bizim heyetimiz ilk 
önce Türkiye'ye terk olunacak arazin in hudutlarını tayin etmek lâzım geldiğini 
söylemiş, bu arazi hudutları tayin olunurken hangi m ülâhazaların hâkim o la 
cağı düşünülmüş, ilkönce askerî m ülâhazaların ele alınm ası kabul edilm iştir. 
Mütehassıs Amerikan Generali ve Kıbrıs’taki Ataşem iliîeri davet olunarak, b i
zim askerî delegemizle görüşmeler yapılm ış ve arazin in genişliği hususunda 
neticelere varm ışlard ır. Bir kısmında tam m utabakat ve Garp i udutlarında bize 
göre asgarî, Am erika m ütehassıslarına göre âzam i hudutlar Düşünülmüştür.

Bu müzakereler başındanberi iki Hükümet arasında mahrem tutulmak 
kaydı ile cereyan etmiştir. Biz buna bugüne kadar büyük dikkatle riayet ettik. 
Halbuki Yunan Hükümetinden, müzakere esaslarını öğrenen Arşövek M akarios, 
A tina'yı bir ziyaretinden dönerken bunları usule aykırı bir şekilde hattâ tahrif 
ed e rek-ilân  etti. Ayni haberler Yunan gazetelerinde ve oradan bütün dünya 
basınına ayni şekilde intikâl eyledi.
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Makcmos’un Atina ziyaretinde Yunan Hükümeti ile yaptığı görüşmeyi 
müteakip, Acheson Plânının kendilerince kabule şayan olmadığı öğrenildi. De
legemiz bunun üzerine Hükümete izahlarda bulunm ak üzere 7 Ağustos’da An
kara 'ya  avdet etti.

Cenevre'de bir aydan beri süregelen müzakereler esnasında, Kıbrıs'ta ay
lardan beri devam eden s ilâh lanm a, daha da çok artmış ve Türk cemaatının uğ
radığı tehditler, aza lm ak şöyle dursun, büyük ölçüde tertipler, umumî bir taar
ruz hazırlığı mahiyetini a lm aya başlam ıştır. Lim anlara gelen büyük silâh san
d ık ları, Birleşmiş M illetler tarafından hiç m üdahale edilmeden ithal edilmiş ve 
Kıbrıs idaresi tarafından Birleşmiş M illetlerin Türk Cemaatını korumak için yar
dım ları tesirsiz hale getirilm iş, büyük taarruzlar bu suretle hazırlanm ıştır.

Birleşmiş M iletler Kuvvetlerinin bütün gayretleri âkim  kalm akta idi.

Bu hazırlık lar Cenevre müzakereleri elle tutu lacak konular halinde iler
lerken Kıbrıs’ta büyük ölçüde taarruzlar da patlıyacak dereceye vardırılmıştır. 
Türk köylerinin altında bulundukları baskı, hergünkü basın ve radyo haberle
rinden b ild iğ in iz g ib i, insanların içecek suyu kesilecek ve çocuklarla hastaların 
muhtaç oldukları süt yasak  edilecek dereceye götürülmüştür.

Ağustosun ilk haftasında, Yunan Hükümetinden Acheson Plânına reci 
cevabı etrafa yayılırken , K ıbrıs’ta ve M ansura’da büyük taarruz patlamıştır. 
Bunun üzerine Türk cemaatının yardım ına koşm ak vaz ifesi, bizi A daya hava 
kuvvetleri şevkine mecbur etti. 7 Ağustosda ihtar uçuşu yap ıld ı, 8 ve 9 Ağustos 
günleri tecavüz eden rumların m illî m uhafız dediği A nayasa  dışı kuvvetler ve 
o civarda bulunan askerî hedefleri bombardıman edilm iştir.

9 Ağustos günü, Am erika bize, Arşövek M akarios’un bombardıman dur
madığı takdirde, Türk cemaatı aleyhine umumî kıtale başlıyacağın ı bildirdi. Bu 
tehdit teklifin i reddettik. Ayni gün akşam  üstü M akarios'un Türk köylerine karşı 
taarruzu durdurduğunun Am erika Hükümetince bize b ild irilm esi üzerine, biz 
de ertesi gün bom bardım ana devam etmiyeceğimizi vaadettik .

Biz bombardımanı durdurm ak için, Erenköy bölgesinde, köylere taarruz 
eden rum kuvvetlerin in, o mıntıkadan tam amen çekilm elerini, bütün Ada sat
hında Türklere karşı ateşin tam amen kesilmesini ve Türk cem aatına karşı tatbik 
edilen İktisadî ab lukanın kaldırılm asını talep ettik. Tavassut eden Amerika Üe 
bu şartlar görüşülürken 9 Ağustos’da G üvenlik  Konseyi, tara fla rı ateş kesmeye 
davet kararını ald ı.

Bu bombardıman günlerinde NATO Genel Sekreteri ile Sovyet B a ş b a k a 

nından ve Am erika Cum hurbaşkanından cıteş kesme ve barış m esajları aldık. 
Ateş kesme nazarî o larak kabul edilm ek suretiyle bizim şartlarım ızın kabul ve 
tatbik edilm esi, mutat olan m üracaatlar, takip ler ve talepler sırasına girmiştir-



Gerek cemacıt ve abluka için, gerek silâhsızlanm a ve Kıbrıs'taki kuvvetim iz için, 
K ıbrıs’taki Birleşmiş M illetler askerî ve sivil m akam larına, Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterine, Am erika, İngiltere Hükümetlerine müracaat, şikâyet ve takip , 
hergünkü hayatım ızın gayretleri halini almıştır.

9 - 1 0  Ağustos günlerinde Yunan Başbakanı ile aram ızda şifah î mesajlar 
teati olunmuştur. Yunan Başbakanı bana, bombardımanın durması için müra
caat etmiş ve ben kendisine biran evvel ihtilâfın hâili ile, sebebin ortadan ka l
dırılmasını nazik ve samim î bir suretde bildirm işim dir.

Gene 10 Ağustos gününde Genelkurmay Başkanım ız, Paris’te NATO ka
rargâhına gitmiştir.

Bugünler, Genel Sekreter, İngiltere Başbakanı ve Sovyet Başbakanı ile 
aram ızda m esajlar teatisiyle geçmiştir. Bunların hepsinde, sulh yo luyla, Bir
leşmiş M illetler vasıtasıy la ihtilâfın halli arzusu gösteriliyordu.

Yunan Hükümeti, tekrar Kıbrıs idaresiyle tesanüdünü ilân etmiştir.

Cenevre Heyetimiz 14 Ağustosta Cenevre’ye döndü. Bu arada Amerika 
Cumhurbaşkanı bize ve Yunanistan 'a tekrar m esajlar göndermiştir. Bombardı
man esnasında NATO’dan alınmış olan Hava Kuvvetlerim iz NATO'ya iade olun
muş, bizi takiben, Yunanistan da iade etmiştir.

Türk cemaatinin halli bundan sonra da İktisadî abluka ve yeni taarruz 
hazırlıkları tehdidi altında geçmekte bulunmuştur. Bir gün bir yerde su kesilir, 
o açılırken başka yerde kesilir ve hergün değişik bir ab luka tedbiri tatbik olu
nur.

Bu müddet esnasında müzakere safhası şudur:

14 Ağustos'da Cenevre’ye dönen delegemiz ertesi gün Mr. Acheson'u gö
rerek, Yunanistan'ın ve M akarios'un müzakere zemini olan Acheson Plânını 
reddettiklerine göre, bizim de, Cenevre'de 8 Temmuzda müzakereye baş lad ı
ğım ızda, öne sürdüğümüz mutlak ve kesin taksim projemize avdet ettiğimizi 
söyledi ve buna dair haritayı Mr. Acheson’a verdi.

Bu sırada, Yunanlıların ilk defa bir telifle Cenevre'ye gelerek, El Greco 
burnunda, 32 kilometrekarelik bir sahada, sadece hava ve deniz üssü olarak 
kullanılm ak kayıt ve şartı ile ve 25 -30  yıl kira İle bir sahay, Türkiye'ye b ıraka
bilecekleri ve Türk Cem aatine ise, sadece Batı Trakya Türklerine tanınan eka l
liyet hakları ile buna ilâve milletlerarası- bir mercie doğrudan doğruya şikâyet 
imkânı verecekleri, Mr. Acheson'dan öğrenildi. Vaki teklifi ciddi telâkki etmi- 
yerek hemen bertaraf ettik. Bunu takiben, Karpas yarım adasında, Yunanlıların 
50 yıl müddet kiralı, evvelce Mr. Acheson ile görüşülenden daha az, ancak 50 
kilom etrekarelik bir sahayı kabule meylettikleri delegemize söylendi. Bu teklifi 
de, müzakere zemini kabul ettiğimiz plân dışında olduğundan, reddettik.
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Bütün bu tekliflerde, müzakere zemini kabul ettiğim iz m addelerde, iki 
tara f bir an laşm aya varırsa , bu anlaşm anın Yunan lıla r lehine bedeli ENOSİS 
olacaktı.

20 Ağustos’ta Prof. Erim'e Mr. Acheson tara fından , Kıbrıs meselesinin 
halli için, iki ta ra fa , yani Türkiye ve Yunanistan 'a tebliğ olunm ak üzere, Am e
rika Hükümetinin arabulucu teklifi o larak , tebliğ yap ıld ı. Bu tebliğ bize 22 Ağus- 
tos'ta Am erika Büyükelçisi tarafından teyid edild i.

Bu teklif kısaca şudur:

1 ___ Karpas yarım adasında Batı sınırı Komi Kebir in iki mil batısından
K uzey-G ü ney istikam etinde çekilecek bir hattın doğusunda kalan bölgede, 
Türkiye 50 yıl süre ile, bir askerî üs bulundurma hakkına sahip olacaktır. A y
rıca Türkiye M agosa lim anından serbest istifade edebilecektir.

2 ___ Yunan Hükümeti, Kıbrıs Cem aatine, Lozan M uahedesinde ve A v
rupa İnsan H akları sözleşm esindekiler de dahi! olm ak üzere, kabul edilm iş in
san ve Azın lık  hakları için sağlam  teminat verecektir. Kıbrıs Sekiz kaym akam lık 
bölgesine ay rılacak  ve kaym akam lardan ikisi daim a Türk olacaktır.

3 Bu belgelerin idare memurları arasında Türklere de ehemmiyetli 
m iktarda yer ayrılacaktır. Fazlaca Türk nüfusu olan yerlerde muhtelif Yunan 
ve Türk polis m em urları, karako lları ve kontrolleri ku llan ılm alıd ır.

4 ___ Lefkoşe’de Kıbrıs umumî va lis in in  yan ında , yüksek derecede bir
Kıbrıs'lı Türk memur ve ona bağlı kâfi m iktarda büro memurları bulunacak, bu 
yüksek dereceli memur (Türk işleri idarecisi) sıfatı gibi bir ünvan taşıyacak ve 
bu memur bütün A dada Türklerin haklarına ve refahlarına riayet edilip edil
mediğini m üşahade edecek. Bu konuda umumî va liye , Atina Hükümetine, ve
ya lüzum olursa m illetlerarası komisere başvurulabilecektir.

5 ___ Yunan ve Türk Hükümetlerinin m uvaffakati ile, Birleşmiş Milletler
veya başka m illetlerarası bir merci, K ıbrıs’ta bir yüksek komiser bulunduracak
tır. Bu zatın vaz ifesi, K ıbrıs’ lı Türklerin haklarına riayeti m üşahade ve temin 
etmeye çalışm ak olacaktır, ih lâlleri Yunan otoritelerine, onlar çare bulmazsa 
m illetlerarası bir kaza merciine aksettirecektir.

6 „—. K ıbrıs’ lı Türklerin ahva li şahsiyeleri için, ayrı bir medenî kanun 
olacaktır. Bu konudaki d ava la ra  ilk mahkeme o larak Türk hâkim ler bakacak
lardır.

Bu teklif üzerinden, ilk önce, bizim noktai nazarım ızla temel fark  olan 50 
yıl kira ile üs kabulü noktasını ele ald ık . Diğer meselelerin tetkiki sonra yapıl
m ak üzere, İlk önce kira ile m uvakkat arazi terki teklifinin kaldırılm ası ve ev
velce ilk teklifte kabul edildiği gibi m ülkiyeti, hüküm ranlığı bize ait olacak, 
Türk iye ’nin ayrılm az bir parçası sayılacak  bir arazi sahibi o lm ak prensibinde 
ısrar ettik. Prof. Erim'e ilk verd iğ im iz talim at budur,
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22 Ağustos'ta, Am erika Büyükelçisi teklifleri bana ve benimle beraber 
olan Dışişleri Bakanım ıza resmen tevdi etti ve üzerlerinde tab iatıy la görüşme 
yapıld ı. Görüşme kira ve mülkiyet ihtilâfı üstünde toplanmıştır. Kira şeklini 
kabul edemiyeceğiz kesin o larak bildirilm iştir.

23 Ağustos’ta, Am erika Büyükelçisi tekrar talim at a larak  geldi ve itiraz
larıma cevap olan m ülâhazalarıy la beraber tekliflerinde ısrar ettiklerini b ild ir
di. Tekrar kesin o larak kabulümüz imkânı olmadığını söyledim.

Bundan sonra, Am erika’dan aldığım ız cevap, 31 Ağustos tarihindedir. 
Bunda Amerika Hükümeti, arabulucu o larak yaptığı tekliflerin , Türkiye ve Y u 
nanistan tarafından kabul edilmemesi üzerine Cenevre’de çalışm aya fasıla  ver
diğini ve Mr. Acheson’u dâvet ederek vaziyeti onunla istişare edeceğini tebliğ 
etmiştir.

Hülâsa olarak Am erika, iyi niyetle ve iki tarafın kabul edeceği bir hâl 
şekli bulmak gayretiyle çalıştığını teyid etmektedir.

Sayın M illetvekilleri,

A m erika’nın Kıbrıs ihtilâfının başından beri tutumunu umumî efkârım ızın 
doğru olarak bilmesini lüzumlu görmekteyim. Am erika, K ıbrıs’ ı vücuda getiren 
muahedelerde, tara f ve imza sahibi değild ir. Dost ve müttefiklerin arasında bir 
mesele o larak kendisi, son Kıbrıs patlam asından evvel de, patladıktan sonra 
da, daim a haberdar edilm iştir. Yunanlıları bilm iyorum, fakat biz Am erika'nın 
meseleye uzaktan bakmasını değil, meseleye bir hâl tarzı bulm ak için yak ın 
dan faal bir rol oynamasını daim a istemişizdir.

Zürih ve Londra Anlaşm alarının kabulünde istinad noktası olan esaslı 
ümitler, kanaatler vardır. ENOSİS ve taksim mücadelesi esnasında, tara fla r bir 
hâl şekli bulam adıkları için, müstakil bir Kıbrıs mefhumu üzerinde mutabık ka l
m ışlardır. Teminata ve askerî k ıta larla desteklemeye dayanan ve dost ve müt
tefik olan Türkiye ve Yunanistan devletleri arasında, bu muahedelerin iyi n i
yetle işleyeceği ümit edilm iştir. Şimdi an laşılıyor ki, müstakil bir Kıbrıs hüvi
yetinin faydalı olacağı ümidi, yaln ız imza eden devletlerde değil, Am erika’da 
da o zam an mevcut idi, sekiz ay önce patlayan cebren A nayasa ihlâli teşeb
büsüne kcıdar, her ih lâ l, teminatçı devletler arasında süratle görüşülüyor ve 
imza sahibi devletler, Yunanistan dahil o larak, Kıbrıs Anayasasına riayet ed il
mesini destekliyorlardı.

Arşövek M akarios’un, Kıbrıs Cumhuriyetinin ilk günündenberi, mevcut 
Anayasayı temelinden değiştirmek fikrinde olduğu görülmüştür. Yunanistan 
dahil, teminatçı devletler buna müsait olm am ışlardır.

Arşövek M akarios şiddet ku llanarak, Anayasanın ihlâline ve Türk Cem a
ati haklarının kaldırılm asına teşebbüs ettikten sonra, bütün plânını zorla emri 
vaki ihdasında toplamıştır.
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Yunan Hükümetinin Arşövek'in A n a y a sa ’dan ayrılm asın ı tab iî gördüğü, 
Garanti Anlaşm ası ile imza sahiplerine verilen m üdahale hakkının işlememesi 
hususunda onunla tesanüde karar verdiği andan itibaren, Kıbrıs Cum huriyeti
nin hukukî temeli, esasında çökmüş ve bu zorlanış ile yeni bir Kıbrıs statüsü, 
yani Adanın Yunanistan 'a ilhakı plânı ortaya çıkmıştır. Bu plânın , başında müş
tereken hazırlandığı ve tatbikine karar verild iğ i, hadiselerin seyrinden öğrenil
mektedir.

Benim kanaatım ca, Zürih ve Londra A nlaşm aları yap ılırken , garanti mu
ahedesine konulan tek taraflı m üdahale tedbirinin de, Türkler tarafından y a l
nız başına işletilm esinin önleneceği onlarca hesap edilm iştir. Am erika'n ın bu 
mesele patladığ ından itibaren her gün artan vaham et karşısında başlıca en
dişesi, iki NATO müttefikinin bir harbe tutuşmasını önlemeye çalışm ak olmuş
tur. Çünkü, Arşövek M akarios teskin edilm ez bir hırs ile, zor em rivâkii yapm a
ya çalışırken, ister istemez Türklerle çatışacaktı ve Yunanistan muahedeleri bir 
yancı b ırakıp da M akarios’ la tesanüd politikası takip  edince, bu çatışma derhal 
Türkiye ile Yunanistan arasına intikal edecekti.

NATO içinde büyük mesuliyet sahibi o larak A m erika ’nın, bu hale mey
dan vermemek için gayret sarfetmesi an laş ılab ilir . Ancak Türkiye ’nin, cem aa
tini kurtarm ak için, askerî m üdahaleden başka çaresi kalm am ası mümkündür. 
Yunanistan ile çatışma ihtim alinden dolayı Türkiye ’nin askerî m üdahalesi ön
lenmeğe çalışılırsa Adada zor kullanm ak çabasında olan Arşövek idaresinin, 
bundan tab iatiy le  teşvik ve yardım  görmüş olduğunu kabul etmek lâzımdır.

Am erika bu tezat ve ihtilâtı farketti. Bunun Türkiye, Yunanistan ve Kıb
rıs mesulleri İle işbirliği yap arak  ikna yo luyla sükûn ve emniyet tesis ederek 
haü.ediiebileceğirv ümit etti. Bu ümit, bizim görüşümüze göre, M akarios nez- 
dindo tam am ile tesirsiz kalmış ve onunla tesanüd ilân eden Yunan Hükümeti 
nezclinde, mütemadi gerilem eye ve inkisara duçar olmuştur.

Kıbrıs idaresinin istidadı ve Yunan Hükümetinin politikası hakkında, doğ
ru teşhis konm am ası, Am erika gayretlerinin bugüne kadar netice vermemesinin 
başlıca sebebidir. Samim i kanaatle Büyük Mecliste ve Türk Milleti huzurunda 
ifade ediyorum ki, Birleşik A m erika ’nın tutumunda, hâdiselerin Türkiye aley
hine cereyan etmesi için hiç bir tahmin yoktur. Am erika tesirlerinin âkim  kal
ması yüzünden vaziyetin vaham et kesbetmesİnde Kıbrıs idaresinin ve Yunan 
politikasının uzun müddet A m erika ’yı yan ıltab ilm iş olması önemli bir rol oyna
mıştır.

Am erika'n ın gayretlerini ve bunların neticelerini m ütalâa ederken, vaz i
yeti doğru görmek vazifem izd ir.

A m erika ’nın gayretlerin i, böyle an layışlı ve sam im î tarafından g ö r m e k  

lâzım dır. Bundan sonra da, meselenin adalet içinde hallolunm ası için onun bü
yük gayretler sarfetm esi behemehal lâzımdır.
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Türkiye ve Yunanistan arasında harp çıkma ihtim ali, NATO içinde de d a 
imî bir endişe konusu olmuştur. NATO aza lan , Türkiye ile Yunanistan arasında 
bir anlaşm a hasıl olması için, mütemadi temennide bulunmuşlar, fakat son Y u 
nan Hükümetinin Kıbrıs Devletini vücuda getiren muahedeler aleyhindeki poli
tikası yüzünden, am elî bir netice hasıl olmamıştır. Kıbrıs patlam asının sekiz ay- 
danberi devamı esnasında, bizim politikamızın hedefi, Kıbrıs’ta emniyet ve sü
kûnun tesisi için tedbir aram ak ve daim î bir hal şekli bulm ak için gayret sarfı 
olmuştur. Kıbrıs’ ın istik lâli aleyhinde sabit bir fik ir sahibi olduğumuz sanılma- 
ması için, ilk günden, biz federasyon fikrini ortaya koyduk. Bugün de, o tasav
vura avdet edilse, razı oluruz, karşısında bulunduğumuz ödev, muahedeleri 
tanım ayan ve onların tahribini zorla em rivâki haline getirmek isteyen bir Kıbrıs 
idaresi elinden, Türk Cem aatinin hayat ve emniyetini kurtarmak ve muahede
lerin yürümekte olduğu esasını, saklı tutarak, daim î bir hal şeklini bulm aya 
çalışm aktır.

Biz egemenliğimiz altında askerî ve İdarî ihtiyaçlara cevap verecek bir 
bölgenin ilhak olunmasını ve cemaatin yaşarncı haklarına riayet edilmesini mü
zakere zemini yapm ayı bu sebeple kabul ettik. Bunu temin edersek, Yunan is
tan'ın Enosis isteğine karşı bir nevi Türkiye’ye iltihak fikri ile bîr an laşm a ze
mini bulmuş olacağız daim î bir hal şekli aradığım ıza göre, alacağım ız arazi 
parçasının daim î ve ebedî karakterde olması mcıntikî ve zaruridir.

Bugünkü durumda gerçek nedir?

Kıbrıs idaresi zorla emrivâki yapm ak istiyor, Türk Cem aatini yaşam a im 
kânından zorla mahrum etmek istiyor. Yunanistan Kıbrıs'ın bu politikasını des
tekliyor. K ıbrıs’ın bu dâvada aldığı sert davranışta kendisine devamlı destek 
sağlayan Yunanistan ’ ın sorumluluğuna hudut yoktur. Biz Kıbrıs'ta barışı tesis 
etmek için, Birleşmiş M illetler yolu ile ve her türlü hukuk vasıtaları ile çare bul
mağa çalışıyoruz, Kıbrıs İdaresi bütün bu çareleri iptal etmek yolunda yürü
dükçe, heran askerî müdahaleyi tatbik etmek hakkım ız vardır. Bilinen mevsuk 
haberlere göre, Yunanistan , resmî askerî kuvvetlerinden, bütün teçhizatı ile hiç 
olmazsa 10 bin kişilik bir kuvvet, orada bulundurm aktadır. Kıbrıs rurnlarından, 
mütemadi teşkilât ve silâhlanm a île, ondan daha fazla  bir kuvvet hazırlam ak
tadır. Bunlar lürk Cem aatinin ezilmesine ve bizim Türk Cem aatini m üdafaa
mıza karşı koymak için kullanılacaktır.

işbu günkü mahiyetinde, heran, her vasıta ile, Kıbrıs’ta askerî m üdahale 
mecburiyetini ortaya çıkarm akla kalm ıyor, engeç, ilk çatışma anından itiba
ren, Yunanistan ile aram ızda bir harp çıkmasına doğru ilerliyor. Yunanistan'ın 
gürültülü ve gösterişli askerî hazırlıkları bunun delilid ir. Yunanistan barışın 
bozulması ve aram ızda silâhlı çatışmanın meydancı gelmesi için, gözü kapalı 
surette ilerlemektedir.



Türkiye ile Yunanistan arasında böyle bir harp çıkarsa Kıbrıs meselesi o 
harbin içinde ancak ferî kalacaktır. Vaziyet acıklı ha liy le  takat bütün açıklığı 
ile budur.

Barış yo lla rıy la  bütün bu güç şartları bertaraf etmeye gayret ediyoruz.

Sayın Üyeler,

Şimdi Meclisi davet eden takririn ilk kısm ına, yani bilgi isteyen ve politi
ka kısım larına cevap verdim . İkinci kısmına geliyorum . İkinci kısım, izahatından 
sonra ne gerektiğinin takd irid ir. Bu ise tam amen yüce Meclisin takdirine bağ
lıdır.

Sayın Üyeler,

Sovyet Rusya’nın bu meseledeki a lâkasın ı ve teşebbüslerini biliyorsunuz. 
Sovyet Rusya hususiyle, son zam anlarda yaptığı bütün teşebbüslerinde, Kıb
rıs'ta Rum Cem aatı ile beraber Türk Cem aatı haklarının m ahfuz tutulması lü
zumundan bahsetmektedir. Bunun g ib i, federatif bir devlet olan Sovyet Rus
y a ’nın, bizim federasyon şeklinde aradığ ım ız bir hayal yolunada müsait ol
ması lâzım dır. Sovyet Rusya’nın, Kıbrıs meselesini bir NATO üssü o larak ele 
a lm ası, politikasının tabii bir icabı olduğu düşünülürse, Türk Cem aatinin açlık
tan öldürülmesi gibi bir faciayı hoş görmesi tasavvur edilem ez. Sovyet Rus
y a ’nın bize tebliğlerinin umumî efkârım ızda üzüntü yarattığ ı doğrudur. Ama 
onun beyanlarından Kıbrıs idaresinin zülüm lerini desteklediği manasını çıkar
mak yanlış olacağı inancındayım .

Sayın Üyeler,

Şimdi size son günlerin hepimize üzüntü veren hâdiselerinden bahset
mek isterim. Büyük şehirlerim izde gösteriler ve m itingler yap ılm aktad ır. Bun
ların pek azı, kanunun istediği tarzda , clcıha evvel m üracaat ve bu suretle hü
kümetin kontrolü kabul edilerek yapılm ıştır. Büyük kısmı m üracaatsız ve ka
nunî muamelesi tekemmül ettirilmeden yapılm ıştır. Yan i kanunsuzdur. Kıbrıs 
meselesinde teessürün ve heyecanın ifadesi, esas m aksat o larak  gösterilmek
tedir. Bu çerçeve içinde tecavüzler yapılm ış, m isafirim iz sayılan  yabancı devlet 
m üm essilliklerine nahoş muam eleler reva görülmüştür.

İzm ir’de Fuar’da yap ılan la r ise, her manası ile, m illetim iz için izdi rap, 
zarcır ve her türlü belâ kaynağı olm ak istidadı göstermiştir. Hattâ İzm ir’de bir 
mabede tecavüz edilm iş ve henüz hasar miktarı tesbit olunam am ıştır. Bütün bu 
hadiseleri esefle ve teessürle kaydediyorum . Nâhoş muam eleye maruz kalcın 
devletlere, hükümet adına teessürlerim izi söyledik. Yap ılan  tahribatı tamir et
meye çalışıyoruz. Tecavüzlerin içinde en vah im i, Fuar’da davetim izle misafir 
bulunan devletlerin bayrak larına yap ılan  saygısızlıktır. Birleşik Am erika, In
giltere, Sovyetler B irliğ i, Birleşik A rap Cum huriyeti, Çekoslovakya Hükümetleri
ne burada teessürlerim izi ifade ediyorum.
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Kanun içinde yapılm ası mümkün olan bu gösterileri, kanun dışı bir hale 
sokan, asıl idarecilerini adalet bulmağa çalışm aktadır. Türk Devletinin itibarına 
zarar vermek kastıyla hareket eden suçlular vard ır. Adalet bunları meydana 
çıkaracak ve lâyık oldukları cezaları elbette verecektir. M illetim ize her vesile 
ile her yerde söylemek vazifem izd ir ki, bu kabil kanunsuz hareketler devleti
mizin başına her musibeti getirebilir.

Bu tecavüzlerin henüz meydana çıkarılm amış olan teşvikçileri, nüm ayiş
leri hükümetin tertiplediği iftirasını el altından yaym aktad ırlar. Huzurunuzda 
bu ya lan ları kesin o larak reddediyorum.

*
* *

EK : X IX

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ’NÜN MİLLET MECLİSİNDEKİ GENEL GÖRÜŞME 
SSRASÜNBÂ KIBRIS’LA İLGİLİ KONUŞMASI

«Sayın M illetvekilleri,

iki gündenberi Kıbrıs meselesi üzerinde parti grupları ve münferit a rka 
daşlar geniş beyanlarda bulunmuşlardır.

Kıbrıs meselesine m illetim izin gösterdiği geniş ilgi, K ıbrıs’ta cereyan eden 
A nayasa ve Kanun dışı hareketlerin ve Türk Cem aatına reva görülen zulüm le
rin ıstırabı, bütün konuşmalara karekter vermektedir.

M illetim iz, Kıbrıs fac ia la rıy la  o kadar dolgundur ki, herkes menşeini ve 
hedefini düşünmeksizin, yaln ız şikâyet tesiri ile konuşmak ihtiyacına düşmüş
tür.

Milletçe çekilen ıstırabın m illetvekillerinde ifadesini bulm ası, tabii görül
mek icabeder. M illetvekili arkadaşlar, facia ları durdurmak ve zalim leri yola 
getirmek için, sorumluluk mevkiinde olan hükümeti geniş ölçüde suçlam ışlar
dır. Gerçek şudur ki, hükümet sekiz aydanberî, bütün gayreti ile, bu facia ları 
mümkün olduğu kcıdcır önlemeye çalışmıştır. Nankör şartların bertaraf edilm e
sindeki m ahallî ve uluslararası güçlükler, İnsaf ile düşünülüp gözönüne a lın 
mak lâzımdır. Ancak böyle bir tutum, bizi isabetli tedbirlere götürebilir. Evvelâ 
bazı umumî m ülâhaza arzından sonra grupları ve m illetvekillerini meşgul eden 
münferit meseleleri mümkün olduğu kadar aydınlatm aya çalışacağım .
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Ehemmiyetli konulardan birisi, iktidar ile muhalefet arasında haberleşme 
ve dayan ışm a meselesidir. İnsaf ile düşünülürse, dış politika konusunda iktidar 
ile muhalefet arasında haberleşme ve görüşme işlem iştir. Bu ölçüde şimdiye 
kadar Türkiye ’de böyle bir beraber çalışm a görülmemiştir.

Parti liderleri ile şahsen yaptığım  birçok tem aslardan başka , meclis hu
zurunda, hergün konuşulduğu devirler olmuş, genel görüşme ve gizli oturum
larda devletin mahrem vesika ları m illetvekillerine arzolunmuştur. Liderlerle top
landığım zam an verdiğim  haberlerin, gazete havadisleri mahiyetinde olduğu 
zikredilm iştir. Basın bugün her memlekette, hükümetlerin her meselesini he
men haber alıp yazacak durum dadır. Bununla beraber mesul ağ ızdan söyle
nen havad is kısım ları resmiyete büründüğü zam an önemle tetkik edilme kıy
metini kazan ırlar. Bunun yanında pekala hatırlam ak mümkündür ki, gazete
lerde bulunm ayan bilg iler de verilm iştir.

Hatipler haklı o larak  çıkarm a konusunda ısrar etmektedirler. Çıkarma 
süratle yap ılıp  arzu edilen yerler fiilen işgal edilir ve tesadüf edilecek muka
vemetler hemen bertaraf olunursa, hususiyle bütün bu muamele kâfi kuvvetle 
bir hafta içinde bitirilirse , ay larca ve ay larca süren güç sefer hazırlık ları derhal 
netice verebilir. Askerî ve S iyasî gerçek budur. Bu kadar basit ve süratli görü
nen muamelenin başta s iyasî unsurlar o lm ak üzere türlü sebepler yüzünden bu 
kadar süratle tatbik edilmesi her memleket ve her sefer için kolay bir mesele 
değild ir. Bizim çıkarm a hususunda yenmeğe mecbur olduğumuz güçlükler ise 
em sali seferlerin hepsinden daha faz la  olmuştur.

Ç ıkarm a, elim izde bulunan muahedenin bünyesinde kayıtlara bağlan
mıştır. İstişare edilecek, müşterek m üdahale aranacak mümkün olm azsa mün
ferit m üdahale yap ılacak. Demek ki habersiz ani bir hareket mümkün değil
dir. Teminatçı üç devlet daim a beraber bulunarak birbirlerine yardımcı olduk
ları gibi b irbirlerini engelleyici de olabileceklerdir.

İlk gündenberi Türkiye'nin m üdahalesi menfi karşılanm ıştır. Müşterek ha
reket mecburiyeti ile İngiliz kum andasında üçlü idare tesis olundu. Bu idcıre 
Birleşmiş M îlletler gelinceye kadar devam etti. Bu arada Londra Konferansının 
yap ılm ası cemaatin anavatan ın  kararına tekaddüm ederek konferansı kabul 
etmesi do lay ısıy la bizim için mecburi bir safha olmuştur. Biz ilk önce huzur ve 
emniyet tesis olunmasını ve ondan sonra konferans yap ılm asın ı istiyorduk. Em
niyet ve huzurun ya ln ız İng iliz kuvvetleri omuzunda bulunması sebebiyle, İn- 
g iliz le r biran evvel ihtilâ fa hal yolu bulunması hususunda acele ediyorlardı. Bu 
İhtiyaca mukavemet etmek mümkün o lam azdı. Ç ıkarm a meselesi b o m b a r d ı m a 

na kadar birkaç kerre ciddi o larak  bahis konusu olmuştur, iik zam anda ingil'2 
ve Yunan beraberliği varken , bundan sonra Birleşmiş M illetler beraberliği baş
lam ıştır. Şim diki durum budur. Birleşmiş M illetler kuvvetlerinin vazife  gördüğü
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yerde çıkarma ile muharebe sebepleri yaratm ak kolay bir muamele değild ir. 
Nitekim kesin ihtiyaç olduğu zam an teşebbüslerim iz daim a müttefiklerimizin 
ve Birleşmiş Milletlerin tesirleri ile karşı karşıya kalmıştır. İşin bu safhasında, 
Sovyetler Birliğinin çıkarm ayı bir istilâ hareketi o larak m ütalâa edip itiraz ve 
tesir sahasına girmesi tab iatıy la vaziyete hususî bir nezaket verm iştir. Millet- 
vekillerim izin bu İhtilâtlardan daim a haberleri olmuştur. Hükümetin bütün bu 
tesirleri görmiyerek, gözü kapalı sergüzeşte atılmasını beklemek haksızlıktır.

G izli oturumlarda Haziran başı teşebbüsünün bütün bu safhaları size 
naklolunmuştur. İç politika m ülâhazaları ile güçlüklerin dikkate alınm ıyarak 
yaln ız basit propaganda unsuruna ehemmiyet verilmesi hükümet için esef ed i
lecek bir talihsizliktir. Hükümet, buna karşı, m urakabenin faydası ile teselli 
bularak, memleketi meçhullere sevketmekten sakınm akla hata etmemiştir ka
naatindeyim .

Bombardımanın yalnız iki gün sürmesi ve daha birçok hedeflerin tahrip 
edilmemesi tenkit edilm iştir. İki gün tamam olmadan Güvenlik Konseyinin a te ş 
kes kararının em rivâki olduğu unutulmaktadır. Ancak, tecavüz eden zalim lerin 
vicdanlarda uğradığı mahkûmiyet, iki günlük bombardımanı hazmettirebilmiş- 
tir. Ve ondan sonra da NATO m aksatları için verilen silâh ların , başka hedef
lerde kullanılm ış olması münakaşası halâ bitmemiştir. U luslararası alanda b ir
çok devletlerle yakın münasebetlerde bulunuyoruz. Harp ve sulh meselelerinde, 
tem aslarım ız ve rabıtalarım ız bütün kararlarım ızda elbette ki tesirini göstere
cektir. Her tesirden azade bir hareket tarzının, bugün, hiçbir millet için kolay 
olmadığını hatiplerin takdir etmeleri lâzımdır.

Muahedelerin yürürlükte olduğunun tesbit ve ilân edilm esi, insaflı o la
rak takdir edilm iyor. Gerçek şudur ki, Kıbrıs meselesinin meydana çıktığı gün- 
denberi, dâva iki tara f arasında muahedelerin varlığ ı ve yokluğu hususunda 
münakaşa konusu olmuştur. Muahedelerin varlığ ını m uhafaza etmiş olmak 
politik sahada esaslı bir noktadır.

Durum fiilî bakım dan, bizim için, daim a şikâyet konusu olmuştur. Birleş
miş milletler kararlan ve kuvvetleri, arzu ettiğimiz kadar bizim taleplerim ize 
ve ıstıraplarım ıza yardımcı olam am ıştır. Bunun sebeplerini hükümetin kusurun
da aram ak, bir iç politika tarizi o lab ilir. Fakat meseleye haksız bir teşhis kon
masına yol açar ve tab iatiy le  muhakeme yanlış istikamete yönelir. Birleşmiş 
M illetlere ve onun kuvvetlerine, istediğini yaptırabilm ek kolaylıkla mümkün 
olan şeylerden değild ir. Bu hususta fazla  konuşmanın faydası olmadığı zan- 
nındayım. Biz içinde bulunduğumuz durumda hukuk dışı hareketlere karşı Bir
leşmiş M illetlerin, her vasıtasından mümkün olduğu kadar çok istifade ötmek 
çaresini arayıp bulm ak çcıbcısındayız.
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Grupların sordukları sorulara c e v a p la r :

Bu umumî m ülâhazalardan sonra grupların sordukları münferit sualleri 
cevap landırm aya çalışacağım  :

4 Mcırt tarih li Güvenlik  Konseyi kararının gizli tutulduğunun söylenm esin
de bir yanılm a olacaktır. Karar, b ilindiği g ibi, neşrolunmuştur. Ve bu karar 
üzerinde Büyük M illet Meclisinde m ünakaşa cereyan etmiştir.

A d a 'd ak i Türk Birliğin in kısmen değiştirilm esinin tehir edilm iş olması, 
'tenkit edilm iştir. Hemen bombardımanı müteakip, bu değiştirme muam elesinin, 
bir takım yeni hâdiselere sebep olması ihtim ali, Genel Sekreteri ve ilg ili dev
letleri telâşa düşürmüştür. İcap eden emniyet tedbirleri a lın ıncaya kadar vakit 
ve fırsat verilm esi rica edilm iştir. M uam ele bundan ibarettir. A lay ın  A d a ’aa 
m evcudiyeti, İttifak M uahedesinin icabıdır. Kıbrıs idaresinin başlıca ilga etti
ğini ilân eyiediği taahhüt de işte bu İttifak M uahedesidir. Kıbrıs idaresi ile a ra
mızda bulunan en nazik mesele, alayım ızın  maruz olacağı herhangi bir mua
meledir. Böyle bir hal vukuunda savaş derhal bütün m ânasıyla başlıyacaktır. 
Buna bütün ehemmiyeti ile Yunan istan ’ında dikkati çekilm iştir. Bu izahatım la 
şunu arzetmek istiyorum ki, çok nazik bir konuda yeni ihtilâtın vukuunu önle
mek için değiştirm eyi bir müddet tehir etmiş isek bunu m übalâğa etmemek 
daha doğru olur.

G rup lar mevcut ittifaklarım ızı tenkit etm işlerdir. Bunların temelden göz
den geçirilm esini isteyenler olmuştur. Fakat bunların m uhafazasın ı savunanlar 
da vardır. Gerçek şudur ki, hükümet, bugünkü buhran içinde, dostluklarımızı 
ve bağlı olduğumuz ittifak muahedelerini zedelenmeden kurtarm ak kararın
dadır.

Am erika Cum hurbaşkanının son mesajının burada okunm adığından şikâ
yet edilm iştir. Bu kadar mahrem vesika ların  harfiyen b ild irilm esi usulden de
ğ ild ir. Kaldı ki, bu mesajın lüzumlu tara fla rın ı, ben 3 Eylül beyanatım da ve bu
gün icabı kadar söylem işim dir. Tekrar edeyim : M esajda sulh yo luyla mesele
nin hallinde ısrar edilmekte ve NATO silâh ların ın  kullanılm ası konusuna dik
kat çekilm ektedir.

Hatip ler yeni bir çıkarm aya teşebbüs ettiğim iz zam an A m erika ’nın ve 
Rusyanın ne yapacağın ı sorm aktadırlar. Biz m üdahaleye mecbur olduğumuz 
vakit, sebebin ve haklı durumumuzun meşru m üdafaa mahiyetinde olmasına 
ehemmiyet veriyoruz. Bununla bir çok müşkilâtı ön liyeb iliriz . Bütün bu kayıt
la rla  beraber, Am erika ve Rusyanın, bir savaş halinde ne yapacakların ı kesin 
o larak  söylemek mümkün değild ir.

A d aya  kuvvet gönderme meselesinde, Türkiye ile Yunan istan ’ın durum
ları birbirinden tam am iyle farklı olmuştur. Türkiye ’den ad aya gidebilen h u s u s i
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mücahitler, en m übalâğalı tahminlere göre bin kişiyi bulmaz. Bu mahdut ne
ticeyi tabii görmek lâzımdır. Hesapsız güçlükler ve tehlikeler, bu imkânı kapa
m aktadır. Yunanistan 'dan adaya gönderilen kuvvetler açıktan lim anlara , hava 
m eydanlarına inmekte, bütün dünyanın gözü önünde nakliyat yapılm aktadır. 
Bu sebeple Yunanlıların gönderdikleri kuvvet, muntazam teşkilât o larak on- 
bin civarındadır, deniliyor. Kezalik , Kıbrıs Rumlarının askerî teşkilât o larak Y u 
nanlılar tarafından kurulması ve silâhlandırılm ası, açıktan mümkün olmuştur. 
Vaziyetler arasındaki fark, bunun sebebidir.

Kıbrıs Anayasasın ın yaşam ası ve işlemesi, Türkiye, Yunanistan ve İngil- 
terenin işbirliğine dayanm ıştır. Muahedelerin ruhu budur. A nayasa ih lâ li, iş
birliği ile önlenecektir. Kıbrıs Anayasasın ın ih lâlin i ve muahedelerin zorla ipta
lini açıktan destekleme politikası ile Yunanistan taahhütlerin dışına çıktıktan 
sonra, anayasa nizamının ihlâli sorumluluğu başlıca ona teveccüh etmiştir. S i
yasî ve askerî vaziyetteki vehametin temeli budur.

Cenevre Müzakerelerinin Karakteri :

Şimdi Cenevre müzakerelerinin karakteri üzerindeki m ünakaşalara cevap 
vereceğim. Biz bu görüşmeye, mevcut muahedelerin yürürlüğünü m ahfuz tuta
rak başladık. Kıbrıs meselesine bir hal şekli bulm ak için vuzuhsuz ve kararsız 
olduğumuz zannı aşikâr bir surette yanlıştır. Muahede hükmü dahilinde ka l
mak için, resmî ağızdan taksim sözü ile değil, federasyon şekli ile m ünakaşaya 
başladık. Türk Cemaatinin emniyet içinde yaşam ası şartlarını, hallo lunacak 
başlıca mesele saydık. M illetlerarası m ünakaşalarda, bize, ada dışında, bedel
den bahsolunduğu zam an, biz bir teklif varsa onu bilmemiz lâzım olduğunu 
öne sürdük. Bize Enosis ihtimalinden bahsolunduğu vakit, onun ancak iki ta 
raflı Enosİs olabileceğini söyledik. Bir ihtilâfın halli için müzakereye girişild iği 
zam an, sabit noktalar üzerinde ısrar etmek mümkün değild ir. Elverir ki, görüş
me dalgaları arasında istinat edilen muahede hükümleri örselenmesin. Cenev
re'de görüşmeler bu d ikkat ve itina içinde başlam ıştır. Bir kısım arazinin Tür
k iye ’ye ilhak edilmesi ve ayrıca Türk Cem aatinin A d a ’da yaşam asının sağlam 
teminata bağlanm ası üzerinde müzakere bize bir çıkar yol göründü. Bu, bir 
anlayıştır. Onun için bu zeminde elle tutulacak bir netice hasıl olmasını aradık. 
Bunu buluncada Meclisin huzuruna getirmemiz tabii idi. Bugün karşısında bu
lunduğumuz durum Cenevre müzakerelerine fasıla verilm iş olması durumudur. 
Yeniden müzakerenin ne şartla başlayacağını şu çında bilm iyoruz. Hükümet 
o larak kanlı bir şekilde devam etmekte olan ihtilâfın bir hal suretine bağ lan
masını ve bu şekilde cemaatin ve devletin haklarını koruyacak unsurlar bu
lunmasını arıyoruz. Bir neticeye vardığım ız farzolunduğu halde bile, u luslar
arası her mukavelenin tab ’ ı icabı, onun kabul edilmesinin ne kadar güç ve nan
kör bir mesele olduğunu bilm ekteyiz. Ancak gene biliyoruz ki, görüşme İle hal-



lo íunacak her ihtilâfın kaderi budur. Acheson plânının müzakere zemini yap ıl
m asına dün aldığım bir te lg rafla , K ıbrıs'taki Türk Cem aatinin itiraz ettiğini öğ
renmiş bulunuyorum. Türk Cem aati bana cem aatleri m utlak surette b irb irin
den ay ıracak  şekilde tam bir taksim i arzu ettiğini bild iriyor. Bir kısım cemaatin 
Rum ve Yunan idaresinde kalm ası ile karışık bir arazi taksim ini kabul etmiyor. 
Böyle bir ihtim alde adadan çıkması için tedbir alınm asını söylüyor ve bütün 
bu d ileklerinin bugünkü müzakerede Büyük Meclise arzedilm esini de istiyor. 
Ayrıca , yap ılacak  m üzakerelere Türk Cem aatinin iştirak ettirilmesini de talep 
ediyor. Bu bilgi ile arzetmiş oluyorum ki, kanlı bir ihtilâfı sulh ve müzakere yo
luyla bir ha! şeklîne bağ lam ak ve bu neticeyi, Büyük M illet Meclisine olduğu 
kadar, diğer ilg ililere de kabul ettirmek, büyük bir meseledir.

Yunanistan Savaş tertibi sorum luluğundan ku rtu lam az :

Sayın M illetvekilleri,

Meclis m üzakerelerine dokunan bir açık lam ayı yaptıktan sonra, şimdi 
Yunan Başbakanının , benim 3 Eylül beyanatım a verdiği cevap lar üzerine ge
liyorum. Kıbrıs meselesinin bugünkü m uğlak ve sulh için tehlikeli hale gelme
sinin başlıca sorumluluğunu Yunanistan üzerine alm ıştır. Zürih ve Londra an
laşm aları ile Yunan istan ’ ın m illî arzusu tam ve kâmil bir surette teminolunmuş 
idi. Bütün ad ada tam bir Yunanlı idare olan Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. İn
giltere üslerini a la rak , ehemmiyet verdiği askerî ihtiyacı sağlam ıştı. Türkiye’ye 
verilen fa ide , Türk Cem aatini bir takım  haklarla  teçhiz ederek, fiz ik  ayrılığ ı ol
m ayan federal denilebilecek hükümlere kavuşturm ak olmuştur. Türkler, Türki
ye ve Yunanistan arasındaki dostluk ve ittifakın manevi him ayesi a ltında, rum
iarla  iyi ve müşterek bir hayat sağ layacak lard ı. Türklerîn kazancı hissî ve ma
nevi o lacaktı. Ta lihsiz lik  oradadır ki, Kıbrıs'ın başına geçen rum idareciler, 
Türkleri zorla haklarından mahrum etmek hevesine ilk günden kapılm ışlardır. 
Bu suretle adanın müstakil bîr Yunan Hükümeti halinden Enosis şeklinde bir 
Yunan ülkesi durumuna gelmesini bir zafer telâkki etmiş o lm alarıd ır. Bu yıl 
başına kadar Yunan Hükümetleri bizim le beraber Zürih ve Londra eserini mu
ha faza  edip, iki devlet arasında ih tilâ f çıkarm am ayı münasip -görmüşler ve 
ihtilâfın patlam asına vesile verm em işlerdir. Şim diki Yunan Hükümetinin mu
ahedeleri a ta rak , Kıbrıs tethişçilerî îie beraber olm ası, sumun ve anayasa ih
lâ lin in  sebebi, desteği ve temeli olmuştur. Yunan Hükümetinin sorumluluğu 
buradan geliyor. Bir defa yanlış bir yol tutulunca, en evvel m üdahale hakkının 
işlememesi başlıca hedef tutulmuş ve m üdahale halinde Kıbrıs ile beraber bü
tün Yunan kuvvetlerinin karşı koyması tertipleri alınm ıştır. Hesap ediliyor ki, 
n ihayet birgün, Türkiye tarafından askerî m üdahale vuku bulup savaş patlarsa, 
o savaşın  K ıbrıs’ta Yunanisfana elverişli şartlar içinde cereyan etmesi müm
kün o lacaktır. Dostluktan ayrılıp , Türkiye ile savaşa karcır verdikten sonra, onu
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Yunan ricalinin Kıbrıs'a münhasır tutmayı mümkün görmeleri, hayret edilecek 
bir yanlış hesaptır. İki millet arasında savaş vücuda getirilmesini Yunanistan 
haksız ve insafsız o larak em rivaki yaptıktan sonra, onun iki memleketin bütün 
cephelerinde bir harp halini alm ası aşikâr bir gerçektir.

8 - 9  Ağustos bom bardım anlarından sonra, Yunan Başbakanından Büyük 
Elçimiz vasıtasıy la şifah î bir mesaj almıştım . Bu m esajda, bombardımanın dur
durulması rica ediliyordu. Kendisine Acla'daki mezalime nihayet verilerek A d a
daki ihtilâfın biran evvel halledilm esini telkin ettim. Cevabımı Yunan hâriciye
sinin iyi karşıladığı intibaı hasıl olmuştur. Yunan Başbakanının Birleşmiş M il
letlerin ateş - kes kararından sonra buna verdiği cevap, am elî bir ümit vaadet- 
miyen karakter taşım ıştır:

Benim Meclisteki 3 Eylül tarihli beyanatım üzerine, Yunanistan Türkiye'yi 
NATO'ya şikâyet etmiş ve bizim aleyhim ize N ATO ’dan yardım istemiştir. AAu- 
cımele şaşılacak ölçüde bir m ugalatadır. Aylardanberi NATO içinde Yunanis- 
tanın durumunu biz şikâyet etmekteyiz. NATO kendi umumî kâtib ini, Türkiye 
ile Yunanistan arasındaki ihtilâfı yakından takip etmeğe ve iki memleket a ra 
sındaki münasebetlerin daha ziyade kötüleşmesini önlemeye memur etti. Bu 
tavassuttan bir netice hasıl olmaması Yunanistan ’ın hiçbir şekilde teması kabul 
etmemesindendir.

Hülâsa Zürich ve Londra anlaşm aların ın temeli olan muahedelerden b i
rine yani garanti hükümlerine Yunanistan yaln ız riayet etmekle kalm am ış bu 
muahedenin kurulduğu anayasa nizamının zorla bozulmasını s ilâh la destekle
meğe de teşebbüs etmiştir. Şimdi üzerine yüklenen savaş tertibi sorumluluğun
dan kurtulması mümkün olam az.

Muhterem M illetvekilleri,

İttifaklar içinde şahsiyet sahibi olan bir politika takibine gruplar dikkati 
çekmişlerdir. M illet Meclisini temin etmeye cesaret ediyorum ki, her Türk Hükü
meti ittifak lar içinde Türkiye’nin şahsiyetini korumaya ve değerlendirmeğe d ik
kat etmiştir. Ve daim a da edecektir. İktisadî ihtiyaç do layısıyla bağlılık mese
lesi büyük siyasî menfaatlerle bağlanm ış olan teşekküllerde esaslı bir rol oyna
yam az m ülâhazası da bize tariz edilirken öne sürülmüştür.

İçinde yaşadığ ım ız d ü n ya d a . elbetteki İktisadî ihtiyaçlar ciddi bir kimse 
tarafından hafife alınacak bir güçlük sayılam az. Ama bunun getirdiği bağ lı
lıkları da m übalâğa etmemek lâzımdır. Z ira İktisadî ihtiyaç ne kadar kuvvetli 
olursa olsun siyasî taahhüdün ehemmiyeti ondan üstündür. Ve ondan daha 
ziyade hayatid ir.
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Hükümetin takibeiiiği ve edeceği politika :

Muhterem M illetvekilleri,

Şimdi huzurunuzda hükümetin takip  ettiği ve takib ine devam edeceği 
politikayı tekrar hülâsa etmek isterim.

A d a'd a Türk Cem aatine yap ılacak  tecavüzlere her şekilde ve her vasıta 
ile m utlaka cevap verilecektir. Bu suretle Yunanistan 'ın  Kıbrıs idarecilerine gös
tereceği fesanüd, Türkiye ile Yunanistan arasında, ya ln ız K ıbrıs’ta değil, bütün 
cephede, savaş hali m eydana getirecektir. Böyle bir hale m ahal vermemek için 
elim izden gelen bütün gayreti sarfedeceğiz. Fakat savaş bir em rivaki o larak 
patlarsa , bunun hazırlayıcısı olan Yunanistan , bütün sorumluluğu taşım ağa 
mecbur olacaktır. Bu hale göre kapım ızın eşiğine gelm iş olan harp tehlikesin i, 
milletçe sükûnetle beklemeğe mecburuz.

Bir taraftan Yunanistan harp patlam asına sebep olgcak hadiseleri adada 
durdururken öbür taraftan da müzakere yo luy la , iki memleket arasında bir hal 
şekli bulunabilirse , mem leketlerim iz arasında fe lâket önlenmiş olur.

M illet Meclisine Kıbrıs meselesinin bugünkü durumunu, kısaca arzetmiş 
olduğumu zannediyorum .

Sayın M illetvekilleri,

A dalet Partisinin bahsetm ediği bir konuyu, diğer m uhalefet partileri ele 
a lm ışlard ır. O da bu devrede hükümetin bünyesini geniş iş b irliğ i tertipleri ile 
bir koalisyon haline getirmek arzusudur. Zannediyorum  ki, bu konu bugünkü 
müzakere esnasında hallo lunam az.

Bugün önemli o lan, memleketin karşısında bulunduğu durum ve hükü
metin öngördüğü ihtim aller ve takip  ettiği politika hakkında Büyük M eclisin, 
etrafı ile vukuf hâsıl ederek takdirin i kullanm asıd ır.

*
* *
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EK: XX

Dışişleri Bakanımız Feridun Cemel Erkin’in, Kıbrıs konusundaki Genel Gö
rüşme münasebetiyle 10 Eylül, 1964 tarihinde Cumhuriyet Senatosunda yap
tığı konuşma metni aşağıdadır :

Sayın Başbakan 4 Eylül tarihinde Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri ve 
bu gelişmeler muvacehesinde Hükümetimizin güttüğü politikayı Senatoya izah 
etmişlerdir. Ben şimdi Sayın Senatörlerin genel görüşme sırasında ifade buyur
dukları hususları göz önünde bulundurarak, mütemmim izahat vereceğim.

Bu maruzatta bulunurken Millet Meclisinde ve Senatoda cereyan eden 
görüşmeler ışığında bazı hususlarda beliren tereddütlere cevap vermek m ak
sadıyla 4 Mart tarihli Güvenlik Konseyi kararının m ahiyetine, 8 ve 9 Ağustos 
tarihlerinde Kıbrıs'da g iriştiğ im iz hava harekâtının sınırlı olmasının sebeplerine, 
değiştirme birliği meselesine ve Cenevre müzakerelerine değineceğim.

Birleşmiş Milletler Kuvvetlerinin Yetkileri :

Bild iğiniz gibi bugün Kıbrıs'ta sulh ve sükûnu korumak ve A dada nor
mal şartları kurm akla görevli bir Birleşmiş M illetler kuvvetinin mevcudiyeti 
4 Mart 1964 tarihinde Güvenlik Konseyinde alınan karara dayanm aktadır. Bir
leşmiş M illetler kuvveti, yetkilerinin, başından itibaren, m aalesef bizim arzu 
ettiğimiz sarahatte olmaması sebebiyle gereği gibi vazife  ifa edememiş, Türk- 
lere karşı rum saldırılarını tam m anasıyla önleyememiş ve soydaşlarım ıza revcı 
görülen gayri İnsanî. İktisadî ab lukaya manî olam am ıştır. Bu yetkilerin ihti
yaçlara kifayet edecek şekilde anlaşılm ası veya genişletilmesi için tara fım ız
dan ısrarlı bîr diplom atik faa liyet sarfedİlm îş ve edilmektedir. Bu meseleyi b ir
kaç gün sonra toplanacak olan Güvenlik Konseyinde bütün ehemmiyeti ile 
tekrar ele a lacağ ız. Ancak, bazen ileri sürüldüğü gibi, 4 Mart tarihli kararın 
bizatîhi Birleşmiş M illetler Kuvvetlerinin, M akarios idaresinin emrine verilmesi 
gibi bir neticeye yol açtığı doğru değild ir. Bu karar «Kıbrıs HükOmeti»nden 
bahsetmektedir. Kıbrıs Hükümeti ise A nayasa mucibince teşekkül etmiş olan ve 
rum unsurlarından olduğu kadar Türk unsurlarından da müteşekkil bulunan bîr 
Hükümettir, Birleşmiş M ileltler Güvenlik Konseyi müzakerelerinde, büyük ek
seriyet andlaşm aların tek taraflı o larak degiştirilem iyeceğini açıkça beyan et
mek suretiyle andlaşm aların mer’ iyeti keyfiyetini teyid etmiştir. Alm an kararda, 
andlaşm aların muteberliğini!! herhangi bîr suretle zedelendiğine delâlet ede
bilecek hiçbir hüküm veya İfade yoktur. N ihayet, Konseyde hiçbir üye Güvenlik 
Konseyinin andlaşmcıları tâdile yetkisi olduğuna dair bir görüş ele ileri sürmüş 
değild ir. Nitekim, Güvenlik Konseyi önünde Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf 
Denktaş’a söz verilm esi, Birleşmiş M illetler kuvvetleri kumandanının ve Genel
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Sekreter S iyasî l emsilcisinin Başpiskopos M akarios’ la olduğu kadar Cumhur- 
başkan M uavini sıfatıyla Dr. Küçük’ le de temas ve istişarelerde bulunm aları 
bu anlayışı teyid edecek mahiyettedir. Gerçi Kıbrıs'taki Birleşmiş M illetler kuv
vetlerinin ¡eratı, b iraz evvel söylediğim gibi, kuvvetin yetkilerinin Birleşmiş M il
letler sorumlularınca bizim görüşümüzü tamamen uygun o larak, geniş şekilde 
tefsir edilememesi sebebiyle tatm inkâr olam am ıştır. Bununla beraber, B irleş
miş M illetler Kuvvetlerinin, Kıbrıslı rumların Türk cemaatinin mukavemetini 
kırm ak emellerini yerine getirmek üzere M akarios idaresi ile işbirliği yaptığı 
da iddia o lunam az. B ilâkis rumların bu istikametteki teşebbüs ve icraatına karşı 
Birleşmiş M illetler kuvveti, arzu ettiğimiz kesinlik ve nitelikte o lm am akla be
raber, tepki göstermiştir. Hattâ St. H ilarion tecavüzlerinde Birleşmiş M illetler, 
rumları takbih de etmişlerdir.

Gerek Mecliste, gerek Senatoda Kıbrıs’a neden şumullü bir askerî mü
dahale yapılm adığı konusunda ısrarla durulmuştur. Daha evvel vuku bulan bir 
g izli celsede, sayın Başbakanım ız Hükümetimizin ciddî o larak birkaç kere g i
rişmek istediği m üdahale hareketinden ne sebeplerle vazgeçilm ek durumunda 
kalındığını teferruatıyla izah etmişti. Sayın Hükümet Başkanının açıkladığı g ib i, 
müdahale hareketinin istinad edeceği Garanti Andlaşm ası, bir taraftan bu mü
dahaleyi bir takım tahditlere bağlam ış, diğer taraftan böyle bir hareketin sürp
riz mahiyetinde sür’atle m uvaffak olması için ani bir şekilde tahakkuk ettiril
mesi im kânlarını seibetmiştir. Tek taraflı müdahalede bulunm adan evvel diğer 
iki feminatçı devletle istişareler yapm ak ve müşterek bir hattıhareket im kânının 
olup olmadığını âzam i derecede araştırm ak gerekmektedir. Diğer taraftan , 
bağlı olduğumuz ittifak s s i te m I e r i n i, m illetlerarası münasebetlerin mudil m a
hiyetini, dünya sulhunun muayyen bir sahada vuku bulacak bir ihtilafın ge
nişlemesi suretiyle çok ağır tehdit altında kalabilm esi ihtim alin i, Birleşmiş M il
letlerin siyasî ve manevî a lan larda icra edebileceği tazyikleri gözönünde bu
lundurmak gereklidir. Bugünkü dünya şartları altında Am erika gibi en kudretli 
nükleer ve konvansiyonel silâh lara m alik  bir devlet dahi askerî kudretini teenni 
ve ölçü ile kullanm ak zorunluğundadır. Am erika, bugün V iet-N am ’da gittikçe 
tereddi etmek istidadını gösteren bir buhranın içinde bulunduğu halde kati 
netice elde etmek için, Kuzey V iet-Nam ’a karşı şumullü bir askerî harekâta 
geçmekten sakınm aktadır. Am erikanın hayatî m enfaatlerinin korunmasında 
azim le teenniyi birleştirdiğini Küba krizinde hepim iz en yakın şekilde m üşa
hede etmiş bulunuyoruz. 1862 Ekimindeki Küba buhranı sırasında, Am erika 
Küba’dan Sovyet füzelerinin çekilmesini sağlam ış faka t 7 - 8 . 0 0 0  kişi kadar 
olan Sovyet askerî personelinin Küba’da kalm asına karşı hemen harekete geç
memiş ve bu işi müzakereler yo luyla halletmeği tercih eylem iştir. Bugün dün
yada şüphe yok ki, diğer bazı devletlere büyük meselelerine silâh la  çare bu l
mak im kânlarına m aliktirler.
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Ancak bölgesel ih tilâ fların  ya y ıla rak  zincirleme etkilerle nükleer bir sa 
vaşa kayılm ası tehlikesi karşısında bu im kân sınırlı kalm aktad ır. Kıbrıs mese
lesine gelince, Sovyetler Birliğin in tarafım ızdan askerî bir çıkarm ayı istilâ h a 
reketi o larak  telâkki etmesi, vaziyete , tab iatıy la  hususî bir nezaket verm iştir. 
Hükümetin bir tara fa  b ırakarak  sonu belli o lm ayan bir m aceraya atılm ası ta 
savvur edilem ezdi.

Ayni suretle 8 ve 9 Ağustos tarih lerinde yap ılan  hava harekâtının m ah
dut kalm ası da tenkit edilm iştir. Halbuki şu hususu belirtmek gerekir ki 8 ve 9 
Ağustos tarih lerindeki hava harekâtı sınırlı olduğu ve dip lom atik zemin evve l
den iyice hazırlandığı içindir ki bu harekât başarılı olmuş ve Birleşmiş M ille t
lerde Türkiye ’nin takbih edilmesi gibi bir duruma m ahal b ırakılm am ıştır.

Karşı tarafça fiilen ateş kesildikten ve bu durum Birleşmiş M illetlerce te- 
yid olunduktan sonra bombardımanın devam  ettirilmesi halinde G üvenlik  Kon
seyindeki havanın ve tutumun aleyhim ize dönmesi ve bizi takbih eden bir ka
rara tevessül edilmesi gibi bir durumla karşılaşm am ız m ukadderdir. O takdirde 
aylardanberi bütün dünya efkârı um umiyesinde lehim izde hasıl olmuş olan 
sempati ve an layışı kaybetme tehlikesi ortaya çıkacaktı. Bu ihtim allerin tah ak
kuku halinde davam ızın uğramış olacağı za ra r izaha hacet göstermeyecek ka 
dar açıktır. A yrıca , G üvenlik  Konseyinin çağrısına rağmen bom bardım ana de
vam etmek, m illetlerarası a landa çok daha ciddi ih tiya fla ra  da sebebiyet ve 
recekti. Bu ih tilatlar do layısıyle  bom bardım anı durdurm ak prestijim ize, m illî 
m enfaatlerim ize ve Kıbrıs davam ıza zcırar verirîd i. M illetlerarası m ünasebet
lerin inceliklerine vak ıf ve bunları layıkı veçhile değerlendirdiklerinden şüphe 
etmediğim arkadaşla rım , silâh lı m üdahalede bulunup da Birleşmiş AA i Metlerce 
ateş-kes’ten başka bir talep ve hitaba m aruz kalm am ak gibi bir sonucun, an 
cak, Hükümetimizin her hareketini âzam i hassasiyetle  hukuka istinat ettirmesi 
ve m illetlerarası tepkileri tam bir teşhisle vaktinde ölçebilm esi sayesinde müm
kün olduğunu şüphesiz ki takd ir buyuracaklard ır. Birleşmiş M illetlerde benzeri 
bir durumu bulm ak güçtür. Nitekim dünyaca tanınmış yorum cular bu ölçülü ve 
müessir hareketi «dip lom asinin yararına  sınırlı bir kuvvet istim alin in» başarılı 
bir örneği o larak  gösterm işlerdir.

Muhterem arkadaşlarım  Acheson plânı üzerinde de durdular. Ve bazıları 
bu plânın kabul edilm'esinin bir hata olduğunu, bir çırpıda bütün haklarım ızın 
terkedild iğini ifade buyurdular. Cenevre görüşm elerindeki Delegemiz M illet 
Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Kocaeli M illetvekili N ihat Erim a rk a 
daşım ız M illet M eclisinde C. H. P. Grubu ad ına yaptığ ı görüşmede bu konuda 
aydınlatıcı bilgi verm iştir. Bu izah lara ilâve  edilecek faz la  birşey bulunduğunu 
zannetm iyorum. Gerçekten, Hükümetim iz, M akarios’un Kıbrıs A nayasasın ı ve 
Andlaşm cılarını ih lâle ilk teşebbüs ettiği andan itibaren , Zürih ve Londra And- 
Icışmalarının mer’ i olduğunu ve bu sebeple M akarios’un hukuk dışında hareket
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ettiğini, Türkiye'nin ve Türk cemaatının haklarını tesbit eden and laşm alara ve 
A n ayasa ’ya k a f i surette riayet lâzım geldiğini daim a savunmuştur. Bu itibarla 
haklarım ızdan vazgeçm ek bahis mevzuu değild ir. Biz bugünkü hukukî düze
nin yeni bir düzenle değiştirilip değiştirilem iyeceği konusunda müzakereye g ir
miş bulunuyoruz. An laşm a yolu ile menfaatlerim izi ve haklarım ızı koruyacak 
bir düzen elde edemezsek eski hukukî düzen baki kalır. Zürih ve Londra and- 
laşm aları ile elde ettiğim iz haklardan peşinen feragat katiyen bahis konusu 
değild ir.

Şimdi bütün mesele müzakere zemini o larak kabul ettiğim iz İlk Acheson 
plânının Zürih ve Londra andlaşm alarına nisbetle ve barış yoluyla va rılab ile 
cek bir an laşm a niteliğini m uhafaza ettikçe Türkiye’nin güvenlik menfaatlerini 
ve Türk cemaatının haklarını gereği gibi koruyup koruyam ıyacağım  tayin etmek
tir. Biz ilk Acheson plânının,- Kıbrıs’ta bizim hüküm ranlığım ıza terk edilecek 
arazin in  başta Türkiye’nin güvenlik unsuru olm ak üzere ihtiyaçlarım ıza kifayet 
edecek şekilde tesbit edildiği takdirde tatm inkâr bir hal tarzı için müzakere 
esası teşkil edebileceği düşüncesindeyiz. Bu plâna göre, bir kere güv.enlik ihti
yaçlarım ız bakım ından herhangi bir tehdide bağlı o lm ıyacak vü s’atte bir askerî 
kuvveti Adada bulundurabilecek ve bu suretle Akdeniz'deki önemli m uvasala 
yollarım ızı korumak imkânını elde etmiş o lacağız. Ayrıca, böylece bir askerî 
kuvvetin Ada'da mevcudiyeti Kıbrıslı soydaşlarım ızın yeni düzende tayin ed i
lecek haklarının ve güvenliklerinin fii l î ve müessir teminatını teşkil edecektir. 
Diğer taraftan , aynı p lânda, Türk cemaatına geniş haklar tanınm akta ve Türk- 
lerin kanton idaresi şeklinde şumullü bir muhtariyete sahip o lm aları da derpiş 
edilmektedir, ilk  Acheson Plânındaki esaslar dairesinde tekemmül ettirilebilecek 
bir an laşm a ile, Türk Cem aatına, Zürih ve Londra an d laşm alarıy la  tanınmış 
olan self-government hakları mahfuz kalacak ve üstelik bu haklar f iilî bak ım 
dan daha geniş teminata kavuşmuş olacaktır. Bu sebepledir ki, Hükümetimiz 
bu plânı müzakere zemini o larak kabul etmeyi uygun bulmuştur.

Aynı konu ile ilgili o larak bazı hatipler tarafından taksim , federasyon 
ve nihayet ilk Acheson plânı arasında Hükümetimizin bocaladığı ve kat'i bir 
hedef tesbit edemediği ileri sürülmüştür. Oysa bizim hedefim iz bellid ir. G aye 
miz Zürih ve Londra an laşm aları ile elde ettiğimiz haklar ve bunların tatb ikat
taki sonuçları da gözönünde bulundurularak, Türkiye’nin güvenliğ inin sağ
lanması ve Cem aatim izin haklarının ve mevcudiyetinin korunmasıdır. Bu he
defleri lâyık iy le  tahakkuk ettirecek herhangi bir formül bizim için m akbuldür. 
Sağ lanacak formülün gerçek garantilerle, n ihaî bîr çözüm yolu niteliğini de 
taşım ası ve m illetim izi iç ve dıştaki gelişme çabalarında yeni buhranlardan 
masun bırakm ası, şüphesiz ki, m illetim izin ve onun temsilcisi olan Türkiye Bü
yük M illet Meclesinîn halis d ileğidir.
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M üzakerelerde temas edilen bir nokta da , K ıbrıs'taki alayım ızın  değişti
rilmesinin gecikmesi konusu olmuş ve bu gecikme Hükümetimizin bir zaafı ve 
tutumunda yeni bir gerileme o larak gösterilm iştir. Şimdi m üsaadenizle bu ko
nuyu da izah edeyim . K ıbrıs’ta İttifak AndLaşması gereğince bulunan Türk A la 
yının 31 Ağustosta kısmen değiştirileceği Kıbrıs Dışişleri Bakanlığ ına b ild iril
mişti. Rumlar bu değiştirm eye itiraz etmişler ve İttifak Anlaşm asın ın münfesih 
olduğu iddiasın ı sebep o larak  ileri sürm üşlerdir. Bunun üzerine Hükümetimiz 
çok vahim  ih tilâ fla r yaratab ilecek olan bu durumu Birleşmiş M illetler Genel 
Sekreterine, m üttefiklerim ize, NATO Konseyine ve Yunan istan ’a bild irm iştir. 
Hükümetimiz bu m üracaatı yaparken , A lay ı değiştirm e hakkım ızın İttifak And- 
laşm ası ve ek protokolleri ile tesjoit edilm iş olduğunu, Yunan istan ’ın aynı mu
ahede ve protokoller gereğince 3 Tem m uz’da kendi b irliğ in i değiştirdiğini ve 
Türkiye ’nin muahedelerle sahip olduğu bir haktan feragat etmesinin bekle- 
nemiyeceğini, kat’ i bir şekilde ifade etmiştir. Bu ikazım ız üzerine, gerek Y u n a
nistan, gerek müttefik devletler ve Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri, M akarios 
nezdinde itirazını geri çekmesi için teşebbüse geçmişler, bu teşebbüslerin neti
cesine intizaren de, bizim değiştirm e b irliğ im izin  gönderilm esini, kısa bir müd
det için geciktirm em izi, rica etm işlerdir. Biz, meselenin çok daha vahim  g e liş
melere meydan vermeden halledilm esi yo lundaki gayretlere bir fırsat verm ek 
maksadı ile, değiştirme birliğ in in şevkin i, bir müddet için geciktirdik Bunu y a 
parken de A nd laşm alar ve ek protokollerden doğan hakkım ızı m ahfuz tuttu
ğumuzu en açık bir şekilde ifade ettik. Gerçek durum budur.

4 Eylüldeki konuşm asında, sayın Başbakan Kıbrıs rum idaresinin ve Y u 
nanistan ’ ın bizi em rivakilerle karşıkarşıya b ırakm ak politikasını güttüğünü 
ifade ederek bu tutumun yaratab ileceği vahim  neticelere işaret etm işlerdir. O 
tarihten sonraki son bir iki gün içerisinde de Yunanistan  Türkiye'ye karşı men
fi davranışın ın ve em rivakilere temayül eden politikasının yeni bir örneğini d a 
ha verm iştir. Yunan Başbakan ı, 5 Eylülde Selanikte verdiği bir demeçte, açıkça 
ilhak politikasının şam piyonluğunu yapm ıştır. Buna m uvazi o larak , Yunanistan 
Hükümeti, İstanbul' daki Yunan uyruklu ların tehçir edild iğ ini ileri sürerek G üv
enlik Konseyini bu konuda toplantıya çağırm ıştır.

Yunan istan ’ ın m illetlerarası a landa sempati ya ratab ilm ek taktiğ i ile G ü
ven lik  Konseyine yaptığı m üracaat üzerine, derhal harekete geçtik. NATO Kon
seyi nezdindeki Delegemize ta lim at göndererek, Konseyi acilen toplantıya ça
ğırm asını ve Yunanistan ' m NATO tesanüdü ve NATO prensiplerine aykırı hare
ketinin görüşülmesini istedik.

Yunan istan ’ ın m aksadı açıktır. Sorumsuz tutumunu ve b izzat kendisinin 
Kıbrıs ihtilâfını vahim  bir mecraya sokm ak için sarfettiği gayretleri örtmek iste
mektedir. Yunanistan , M akarios' la gaye ve hareket birliğ i yapm ış, Cenevre 
müzekerelerini balta lam ış, 12 A d a ’ da 1947 tarih li İtalyan Barış Antlaşm ası
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ile tekeffül ettiği- vecibelere aykırı o larak tahşidat yapm ış, Batı Trakya ve 
diğer yerlerde gösterişli askerî hazırlık lara girişm iş, Zürich ve Londra andlaş- 
malarını ihlâl ederek ENOSİS politikasını takip etmiş, 10.000 kişilik  bir kuvvet
le K ıbrıs’ ı fiilen işgale tevessül eylem iş, ve La Haye' de yap ılan  NATO N azır
lar Toplantısında alınan karara rağmen, ihtilafı ittifak çerçevesi içinde ha llet
mekten, N ATO ’ yu sarsm ak bahasına, kaçınmıştır. İşte bu Yunanistan , şimdi 
de bir mazlum edası ile ve şikâyetçi sıfatiyle Güvenlik Konseyinin karşısına 
çıkm aktadır. NATO nezdindeki daim i Delegemiz bütün bu hususları Konseyde 
teferuatı ile açığa vurmuştur.

N ATO ’ daki bu teşebüsümüze muvazi o larak, Birleşmiş M illetler nezdin
deki delegemize Güvenlik Konseyini toplantıya çağırm ası için ta lim at gönde
rilm iştir. Güvenlik Konseyinde, ilk önce Yunanlıların  mesnetsiz idd iaların ı cer- 
hedeceğiz. Bunu takiben de NATO Konseyinde yaptığ ım ız g ib i, Yunanlılardan 
şikâyetlerim izi açık layacağ ız. A yrıca, Birleşmiş M illetler Kuvvetlerinin müessir 
surette vazife  görmesi ve A d a ’da emniyetin teessüsü için, daha evvelce yaptığ ı
mız tekliflerin müsbet bir sonuca bağlanm asını talep edeceğiz. B ilindiğ i g ibi, 
K ıbrıs’ta barış ve güvenliğin tesis edilememiş ve İktisadî ablukanın tam am iyle 
kald ırılam am ış olmasının başlıca sebebi o larak Güvenlik Konseyi kararı ile A d a ’ 
ya gönderilen Barış Gücünün yetkilerinin k ifayetsizliğ i ileri sürülmüştür. Hü
kümetimiz, bidayettenberi bu konuda üzerinde hassasiyetle durmuş ve 4 Mart 
tarih li G üvenlik Konseyi kararı çerçevesinde, Birleşmiş M illetler Genel Sekrete
rinin Barış Gücüne daha fazla  yetki verebileceği noktayı nazarını İleri sürmüş
tür. Biraz evvel değindiğim g ib i, 4 Mart tarih li Konsey kararının bu yetkilerin 
gereği gibi kuvvetlendirilm esine kifayet edecek nitelikte olduğu kanısındayız. 
Fakat, yaptığ ım ız bütün devam lı ve ısrarlı teşebbüslere rağmen, şim diye kadar, 
Birleşmiş M illetlerin sorumlularını bu görüşe tam am iyle im ale etmek imkânı 
m aalesef mümkün olam am ıştır. Birleşmiş M illetler sorum luları, kuvvetin yet
kilerinin arttırılm asının ancak Güvenlik Konseyinde varılab ilecek yeni bir mu
tabakatla  elde edilebileceği görüşündedirler. G üvenlik Konseyinde bu mesele 
ileri sürüldüğü taktirde, bazı üyelerin muhalefeti ile karşılaşılm ası ihtim ali 
mevcuttur. Bununla beraber, bu meselenin bu kerre, G üvenlik  Konseyinde or- 

'taya  atılm ası ve destek sağlanm ası için kesif faa liye t sarfetm ekteyiz.

Türkiye ’nin izah etmiş olduğum, bütün Dünyanın malümu bulunan hu
kuka ve adalete müstenit tutumuna rağmen, Kıbrıs meselesinde Başpiskopos 
M akarios’un ve Yunan Hükümetinin muayyen bir hedefe, her ne pahasına olur
sa olsun, varm ak ve bunu em rivakilerle kabul ettirmek yo lundaki faaliyetleri 
do layısiy le  vukua gelm iş olan çok tehlikeli ink işa fla r, Kıbrıslı Türklere ve Türk 
milletine ıstırab kaynağı olan elim o lay la r ve bunlar karşısında dostlarım ızın 
tutum ları, Meclisin ve Senatonun, M illetim izin hislerine tercüman o larak , me
denî âlem e ve bu m eyanda tabii kİ, evvelâ yakın dost ve müttefiklerim ize haklı
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şikâyetler yöneltmelerine yol açmıştır. Bu şikâyetlerde, hak ve nesafete d ikkat 
edilmesi ve gerçek durumun iyice değerlendirilm esi, herşeyden evvel m illî men- 

- facıtlerim iz icabıdır. Şuna inanıyorum ki, hakik î ölçülerle hesaba vurulduğunda, 
bütün mesele, ittifak lar siyasetim izde Hükümetin yürüttüğü politikadan tam a
men ayrı, yepyeni bir tutum için sebep, ve m enfaat bulunup bulunmadığı ko
nusunu sıhhatli bir şekilde tayin ve teşhis ermektedir.

Biz, politikamızın bu ölçüler dah ilinde, memleketin yüksek m enfaatlerine 
ve Cumhuriyetin temel ilke ve müesseselerine uygun o larak  yürütüldüğü ka
naatini samimi o larak  taşıyoruz. Muhterem arkadaşlarım  gayet iyi b ilirler ki, 
dış politika, netice itibarile , prensipler m ahfuz kalm ak şartıyla bir im kânlar sa 
natıdır. Kıbrıs meselesinde, Hükümet o larak, memleketim izin âli m enfaatlerini 
daim a göz önünde bulundurarak, politikam ızı tayin ettiğim iz ve yürüttüğümüz 
bir hakikattir. Ş ikâyetler her zam an olmuştur ve yine de olacaktır. Bütün me
sele, bunların gerçek duruma ilişkisin i sıhhatle tayindedir. M eselâ, propagan
da bakım ından Türkiye'nin daim a zay ıf olduğu, bizde de pek çok çevrelerde, 
yaygın bir kanaattir. Davalarım ızı, dertlerim izi kâfi derecede vuzuhla a n la ta 
madığım ız, m uhataplarım ızı ikna edem ediğim iz, hergünkü şikâyet konuların
dan birisid ir. O ysa, Yunanistan , bu konuda bizim hakkım ızda tam am ile aksi 
bir kanaattedir. Yunanistanda hattâ İktidara mensup gazetelerin yazılarına 
bakarsan ız, Kıbrıs meselesinde, Türkiye çok iyi teşkilâtland ırılm ış bir propa
ganda m ekanizm asına sahiptir. Gazete bundan te lâ ş . ederek Hükümeti uyar
makta ve görüşünü şöyle n ihayetlend irm ekted ir: «Bu bakım dan, Birleşmiş M il
letlerde üye devletlere Helenizmin haklı olduğuna da ir taleb in , barışa hizmet 
edeceğine inandırılabilm esi için, şimdiden büyük gayretler sarfetm eliyiz» .

Düşman düşmanın halinden an lam az diyen atasözüm üz vard ır. Sanırım 
şu deyindiğ im iz m isal «ölçü ve isabetli teşhis» konusundaki titizliğ in  sebeple
rini ve fa idesini kâfi derecede göstermektedir.

Muhterem arkadaşlarım ,

Zannediyorum ki, Kıbrıs politikam ıza da ir tenkitlere hulûsu niyetle, aç ık
lıkla ve gerçeklere d ayan arak  m ukabale etmiş oluyorum. Biz barış yolunda 
âzam i gayreti sarfetm eğe, barışçı çarelerle Kıbrıs'ta güvenlik ve asayişi sağ 
lam aya ve bu ihtilâfa m enfaatlerim ize uyan nihaî bir çözüm şekli bulm ağa 
âzam i derecede gayret sarfediyoruz. Harp musibetini müdrik ve barış idealine 
bağlı bir millet için, böyle hareket etmek bir vazifed ir. Fakat birçok defa lar ifa 
de ettiğim gibi, barış ancak adalet ile birlikte olursa bir m ana ifade eder. Türk 
milleti adalet peşindedir. Ve haysiyetin i, yüksek m illî menfaatlerini şerefsiz bir 
barışa tercih etmeyecektir. Biz elim izden geleni yaptık ve yapıyoruz. Barış veya 
savaş arasında tercih, karşım ızdakilere terettüp edecektir.
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Sayın Başbakanım ız Kıbrıs ihtilâfının bugünkü had derecesine varm asın
da ve Tü rk-Y u n an  harbi çıkması gibi bir tehlikenin başgöstermesinde, Y u n a
nistan Hükümetinin sorumluluğunu en bariz şekilde ortaya koym uşlardır. Y u 
nan Hükümeti muahedeleri tam m ıyarak, Maka.rios'un Türk Cem aatına karşı g i
riştiği gayri İnsanî hareketlere şerik o larak ve Türkiye'ye karşı şumuilü bir tez
vir ve iftira kam panyasına girişeresk büyük bir mes’uliyet yüklenm iştir. Y u n a
nistan yapacağı bir em rivâkinin, Türkiye ile kendisi arasında ancak Kıbrıs'ta 
bir çatışm aya yol açacağını tahmin ediyorsa en büyük bir hata işlemektedir. 
Böyle bir durum taadüs ettiği takdirde, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ça
tışm a, Kıbrıs'a münhasır kalm ıyacak ve iki memleket arasında topyekûn bir 
m ahiyet alacaktır. Yunanistan Kıbrıs'ta f ii lî durumun kendisine üstünlük sağ 
ladığı gibi yanlış bir düşünceden sakınm alı ve Türkiye ile girişeceği mücadele
nin Kıbrıs'a inhisar etmiyeceğini idrak eylem elidir. Ancak böyle bir salim  hük
me vardığı takdirdedir ki Yunanistan kendisi kaptırdığı çok tehlikeli yoldan 
dönmek imkânını bulabilir.

Bundan sonra tâ kip edilecek hattı harekete gelince, Başbakanım ız bu 
hususta da gereken izahları verm iştir. A da'da Türk cem aatine karşı yap ılacak  
tecavüzlere her şekilde ve her vasıta ile mutlaka cevap verilecektir. Kıbrıs'ta 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine yapılabilecek bir tecavüz keza savaş demek olacaktır. 
Biz durumumuzu bu şekilde kat’ i o larak belirttikten sonra meselenin sulhçu yo l
larla bir hal çaresine bağlanm ası im kânlarını araştırm akta her zam anki gibi 
devam edeceğiz. Her halükârda bir buhran patlak verirse bunun mes’uliyeti 
Türkiye’ye raci olm ıyacaktır.

İzhar buyurduğunuz dikkatten dolayı teşekkür eder, hepinizi sevgi ve 
saygı ile selâm larım ».

*
* *

74



1!. İKİLİ MÜNASEBETLER

a. Türkiye - Orta Am erika:

Orta Am erika memleketleri nezdinde de akredite bulunan Meksiko Bü
yükelçim iz, Bakanlığ ım ızın talim atı üzerine, N ikaragua , Honduras, Kostarika, 
Guatem ala ve El Sa lvado r’u ziyaretle Devlet ve Dışişleri ileri gelenlerine Kıbrıs 
konusundaki Türk tezini izah etmiş, aynı zam and a, Panam a’ya giderek yeni 
Cum hurbaşkanının görevine başlam ası m ünasebetile tertiplenen törene katıl
mıştır.

b. Türkiye - G h a n a  :

Ghana'nın Türkiye nezdindeki ilk Büyükelçisi Ekselans Osei Bonsu mem
leketimize gelerek 16 Eylül tarih inde Cum hurbaşkanım ıza itim atnam esini sun
muştur. Böylece Ghana ile m ünasebetlerinrnizde, başta ticarî a landa olm ak 
üzere, çeşitli a lan la rd a  gelişm eler kaydedileceği ümit edilm ektedir.

c. Türkiye - R om anya :

1. Bazı em lâk meseleleri ile bunlara a it m alî problemleri m üzakere etmek 
üzere bir heyetim iz Eylül 1964 ayı içerisinde Bükreş'e gitm iştir.

2. Rumenler tarafından , Türkiye ile Romanya arasındaki bazı meselelere 
da ir yap ılan  teklifler yetkili m akam larım ızca İncelenmektedir. Bunlardan b az ı
ları hakkında müsbet karara varılm ıştır. Bu cümleden olm ak üzere iki mem le
ket misyon şeflerine, karşılıklı o larak , görevleri süresince muteber, d iplom atik 
pasaportu veya servis pasaportu bu lunanlara da 6 ay muteber giriş vizesi ve 
rilecektir. Bundan başka , İstanbul - Bükreş arasında a ltışar ay lık  müddetlerle 
geçici o larak hava seferleri yap ılm ası da prensip itibariy le  kararlaştırılm ıştır.

İki memleket arasındaki ticarî mübadelelerin arttırılm ası için gayretler sar- 
fedilm ektedir. Bu suretle, Türkiye - Romen m ünasebetlerinin geliştirilm esine h iz
met edilm iş o lacaktır.

d. Türkiye - SSCB münasebetleri :

Ağustos 1964 ayı içerisinde, Kıbrıs konusu ile ilg ili o larak vukubulan nü
m ayişler sırasında hasara uğ rayarak  kapatılan İzm ir Enternasyonal Fuarındaki 
SSCB Pavyonu, yap ılan  tem aslar ve Bakanlığ ım ızın telkin leri sonunda tam ir o lu
narak kısa zam an içinde tekrar ziyaretçilere açılm ıştır.
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e. Türkiye - İngiltere :

Kıbrıs o layları do layısiyle 29 Ağustos 1964 tarih inde İzm ir’de yap ılan  nü
m ayişlerde bazı İngiliz em lâkinin zarar görmesi üzerine, İngiltere Büyükelçili
ğine Hükümetimizin teessürleri bir nota ile b ildirilm iş ve ika edilen zararların  
tazmin olunacağı açıklanmıştır.

f. Türkiye - Malta :

M alta'nın 21 Eylül 1964 tarihinde bağım sızlık kazanm ası do lay ısiy le , Cum
hurbaşkanı Cemal Gürsel, AAalta Genel V alis i Sir Maurice M organ'a, Başbaka
nımız İsmet İnönü de Malta Başbakanı Dr. Borg O liv ie r’ye tebrik telgrafları 
göndermişlerdir.
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TİCARÎ VE İKTİSADÎ OLAYLAR

I  KALKINMA İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ

a. İran, Pakistan ve Türkiye arasında İktisad î, kültürel ve teknik a lan la rd a  
bir işbirliğ inin tesisi m aksad ıy la , 3 memleket Dışişleri Bakanların ın geçen ay 
içinde Türkiye ’de yaptık ları toplantı sonunda hazırlık  çalışm alarında bulunul
ması kararlaştırılm ıştı. Bu hazırlık  çalışm aları cümlesinden olm ak üzere, üç 
memleketin ilg ili kuruluşları ve mes'ul şahsiyetleri arasında özellikle İktisadî 
ve kültürel a lan larda işb irliğ in i ko laylaştıracak tedbirleri görüşmek üzere, İs
tanbul'da yap ılm asına karar verilen Devlet ve Hükümet Başkanları arasındaki 
Zirve Toplantısından evvel, A nkara 'd a bir toplantı tertibi uygun görülmüştür. 
Z irve öncesi Bakanlar Toplantısı o larak  ad land ırılan  bu toplantı 1 8 -1 9  Tem
muz 1964 tarih lerinde A n ka ra ’da Devlet Plânlam a Teşkilâtında cereyan etmiş 
ve Türkiye M aliye Bakanı Ferit M elen'in riyaset ettiği müzakerelere, İran Eko
nomi Bakanı, Pakistan M aliye Bakanı ve üç memleket P lân lam a Teşkilâtları 
Başkanları ile ilg ili Bakan lık  ve Müesseselere mensup teknisyenler iştirak et
m işlerdir. İki gün devam eden müzakereler neticesinde, İktisad î kalkınm anın 
temini hususunda Bölgesel işbirliğ in in fa ide li rolü üzerinde m utabakata v a r ıl
mış ve üç memleket Plân lam a teşkilâtı Başkanlarm ın iştiraki ile , m ünavebe yo
luyla üç memleketin herbirinde sıra ile top lanacak ve müşterek m aksatlı pro
jeler uzun vadeli ticaret an laşm aları gibi konularda tavsiyelerde bulunm ak 
m aksadıy la üç memleketin kalkınm a plânları ve istihsal potansiyeli üzerinde 
inceleme ve ça lışm alar yapacak bir Bölgesel P lân lam a Komitesinin tesisi ve 
ayrıca, sözü geçen Plânlam a Komitesine yardım cı o lm ak üzere, U laştırm a ve 
N akliye , Ticaret, Petrol, Turizm , Bankacılık ve Sigorta ve lüzum görülecek sair 
a lan larda Çalışm a Gruplarının kurulması derpiş edilm iştir. A nkara 'd ak i teknik 
seviyedeki toplantının neticeleri bir rapor halinde bir a raya  getirilm iş ve 21 
Temmuz’da İstanbul’da Dolmabahçe Sarayında toplanan Başbakan lar Kon
feransında Türkiye M aliye Bakanı Sayın Ferit Melen tarafından üç memleket 
Hükümet Başkan larına arzolunmuştur. Bu toplantı sonunda neşrolunan müş
terek tebliğ aşağ ıd ad ır :



Pakistan, İıan ve Türkiye Başbakanları Arasında 21 Temmuz 1964 

Tarihinde İstanbul’da Aktedilen Toplantıya Ait 

Karar ve Müşahedeler

(Pakistan Başbakanı Ekselans M areşal Muhammed Eyüb Han, İran Baş
bakanı Ekselans Hasanali M ansur ve Türkiye Başbakanı Sayın İsmet İnönü, İs
tanbul'da 21 Temmuz 1964 tarihinde toplanm ışlardır. Hükümet Başkanlarına 
Pakistan, İran ve Türkiye arasında ekonomik ve kültürel işb irliğ ine da ir A n ka
ra ’da zirve öncesi Bakanlar toplantısının (1 8 -1 9  Temmuz 1964) raporu arze- 
dilm iştir.

Etraflı bir görüş teatisini müteakip Hükümet Başkaniarı aşağ ıdaki m üşa
hedelerde bulunmuş ve kararlara varmıştır) :

1 ___ İktisadî gelişme temposunu hızlandırm ak bakım ından müşterek
menfaatlere sahip bölgesel ekonomik grupların teşkili zam anım ızın bariz bir 
vasfıd ır. Bölgesel iktisadı işbirliğ ini istihdaf eden gayretler m illetlerarası a la n 
da kabule mazhar olmuştur ve bölge ülkeleri arasında işb irliğ in i geliştirm eye 
matuf halihazır teşebbüs de aynı hedefe yönelm iştir. Diğer bir deyim le bu te
şebbüs ülkelerin kalkınma gayretlerinin bölgesel bir temele istinad eden faal 
ve devamlı bir işbirliği yolu ile güçlendirilmesini hedef tutm aktadır. Pakistan, 
İran ve Türkiye arasında böyle yakın bir işb irliğ inin tesisi hususunda bir zemin 
ve arzu mevcut olduğu ve üç memleket halkları arasındaki kültürel ve tarih î 
bağ lar muvacehesinde mevcudiyetini devam ettireceği ve ayrıca bölgesel işb ir
liğinin geliştirilmesi bir zaruret haline geldiği cihetle, yukarıdaki husus bu 
memleketler için bilhassa vâridd ir. Bu itibarla bu üç memleket arasında eko
nomik ve kültürel a lan larda işbirliği son derece arzuya şayan bulunm akta ve 
en yüksek seviyesine çıkarılm ası gerekmektedir. Üç memleketin müşterek men
faatlerine hadim olm ak üzere bir işbirliği için büyük im kân lar mevcuttur ve 
bunun süratle tahakkuku gerekmektedir.

2 —  Müteakip paragraflarda ekonomik işbirliğ i için telkin edilen tedbir
ler esas itibariyle iki bölüme a y r ıla b ilir :

(a) Derhal tekemmül ettirilip tatbikatına geçilebilecek o lan lar; ve

(b) Etraflı bir tetkik ve incelemeye ihtiyaç gösterenler.
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BÖLGESEL PLÂNLAMA KOMİTESİ

3 _ _  Plân lam a Teşkilâtı Başkanlarından müteşekkil bir bölgesel P lân la
ma Komitesi kurulmuştur. Bu komite m üşavirler ku llanab ilecek ve bölge ü lke
lerinden herhangi birinde tercihan münavebe ile toplanacaktır.

 4 ___ Komite, diğerleri m eyanında, üç memleket arasında müşterek g a
yeli projeler ve uzun vâdeli m übayaa an laşm aları mevzuunda tavsiyelerde bu
lunmak m aksadiyle  bölge memleketlerinin Kalkınm a plânların ı ve istihsal güç
lerini inceleyecektir.

Müşterek gayeli projeler üç • memleketin ihtiyaçların ı karşılayacaktır. T a 
hakkuku için üç memleket d ah ilî p iyasaların ın  münferiden yetersiz bulunduğu, 
buna mukabil üç memleketin yekûn ihtiyaçları nazara alındığı takd irde, ikti- 
saden verim li o labilecek pek çok projeler mevcuttur.

 5  Komite, süratlendirilm iş bölgesel bir kalkınm a gibi daha geniş bir
faydanın sağlanm ası m aksadiyle  m illî kolkınma plânların ın âhenkleştirilm esi 
m evzuunda tekliflerde de bulunabilir.

6   Komite, raporlarını Bakan lar toplantısına sunacaktır, ilk raporu da
müteakip Bakan lar toplantısına sunulacaktır.

MUHABERE VE NAKLİYE

7   Bölgesel ekonomik ve kültürel işb irliğ inin geliştirilm esi için u laştır
ma ve nakliye a lan larında verim li ve müessir vasıta ların  mevcudiyeti zarurîd ir. 
Bu vâd ideki tekliflerin hazırlanm asına ve bunların tatb ikatına en büyük önce
liğin verilm esi gereklid ir.

8 —  Hava n a k liy a t ı: A şağ ıdaki hususları yerine getirmek m aksad iy le  
alınacak tedbirleri incelemek üzere bir Hava N akliyat Çalışm a Grubu kurul
muştur :

(a) Bölge dahilinde sık ve süratli yolcu ve yük nakliyatın ın  ko laylaştırıl
masını temin m aksadiyle  bölge nakliyat hizm etlerinin geliştirilm esi.

(b) Üç ülke arasında kuvvetli ve rekabet şartlarını haiz bir m illetlerarası 
hava nakliyat şirketinin kurulm ası.

(c) Üç ülkenin sivil ve ticarî havacılık  m akam ları arasında işbirliğ in in teş
viki ve m illetlerarası forum lar içinde müşterek po litikaların  geliştirilm esi.

Çalışm a Grubunun raporu müteakip Bakan lar toplantına kadar hazır 
o lm alıdır.
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9 .   Deniz n a k liya t ı: Üç memleket arasında deniz nakliyatı alan ında
işbirliğ i yap ılm ası büyük ölçüde arzuya şayandır. Müşterek bir denizyolları mü- 
essesesinin kurulması veya konferans anlaşm aları, yap ılm ası da dahil .olmak 
üzere, bu a landa daha sıkı bir işbirliği tesisi im kânlarını araştırm ak üzere bir 
deniz nakliyatı çalışm a grubu kurulmuştur.

1 0 ___ Karayo lları, dem iryolları ve te lekom ünikasyon: K arayo lları, de
m iryolları ve telekomünikasyon konuları için derhal çalışm a gruplan kurulm uş
tur. Bu grup lar aşağ ıdaki hususları inceleyecek ve rapor verecektir:

a) Bölge memleketleri arasında demiryolu ve karayolu bağlantıların ın 
süratle tam am lanm ası için alınm ası gerekli tedbirler,-

b) Başkaca demir ve karayolu bağlantıların ın lüzumlu görülüp, görülm e
diği;

c) Telefon ücretlerinin ucuzlatılm ası;

d) Hudut bölgelerinde P.T.T. büroları kurulması;

e) Bölge memleketleri arasında direkt telefon, peyk haberleşmesi v .s . gibi 
hizmetlerin tesisinin mümkün olup olm adığı.

11 ___ İran, Pakistan ve Türkiye arasındaki posta ve te lgraf ücretlerinin
her memlekette dah ilî ücretler seviyesine indirilm esi üzerinde m utabakata v a 
rılmıştır. Bu kararın yürütülmesi üç memleketin P.T.T. idarelerine bırakılm ıştır.

12 _  İran ve Pakistan ’ın karayolu ile b irb irleriyle müessir tarzda bağ
lanm ası için, İran'ın garbî ve merkezî bölgelerinden Zah idan 'a  ve Karaçi'den 
Z ah id an ’a karayolu inşaatı, İran ve Pakistan tarafından büyük önemle tetkik 
edilm elid ir. Zahiden - Kashan demiryolu bağlantısının da mümkün olan en y a 
kın tarihte tam am lanm ası m aksadiyle yeniden incelenmesi gereklidir.

T İ C A R E T

13 —  Ekonomik işb irliğ in in , ticareti geliştirm ek ve teşvik etmek için mü
essir tedbirler de getirmesi lâzımdır. Z ira bölge içi ticaretin tevsii, tahakkuku 
son derece arzuya şâyan bir hedef teşkil ettikten başka , bölge dahilinde eko
nomik gelişm eyi ve dostluğu da takviye istikam etinde • müessir olm aktadır.

1 4 — .D iğ erle ri m eyanında, üzerinde prensip an laşm asına varılan  a şa 
ğıdaki tedbirleri incelemek, bu konularda rapor verm ek ve tavsiyelerde bulun
mak üzere bir Ticaret Çalışm a Grubu kurulm uştur:

a) Ticaret an laşm aların ın  imzası g ib i, kab ili tatbik bilumum vasıta lardan 
istifade o lunarak, bölge memleketleri arasında emtia hareketlerinin serbestleş
tirilm esi, daha serbest hale getirilm esi.
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b) Transit ticaretiyle ilg ili tertipler,

b) Mevcut ticaret odaları arasında daha yakın bir işbirliğ inin tesisi ve 
bir müşterek ticaret odasının kurulm ası.

d) Sergi evleri ve salonlarının açılm ası, sergiler için özel gümrük ko lay
lıklarının tatb iki, ilg ili devletlerin yekdiğerlerin in fuarla rına daha geniş ölçüde 
iştiraki.

e) Her üç memleketin ihracat ve ithalât im kânları hakkında geniş ölçüde 
m alûm at yayım ı!

f) Üç memleketin ihracı kabil benzer ürünleri için bölge dışında müşterek 
tanıtma ve pazarlam a politikası tatbiki im kânların ın araştırılm ası.

P E T R O L

15 ___ Petrol ve tab iî gaz, bu m addelerin araştırılm ası, sondajı, işletilm e
si, tasfiyesi, nakli, dağıtımı v .s . konularda üç memleket arasında işb irliğ i ted
birlerini incelemek üzere bir Petrol Çalışm a Gurubu kurulmuştur, Bu a landa iş
birliği müşterek fa yd a la r sağ layacak  tarzda geliştirileb ilir.

T U R İ Z  M

16 ___  A ra larındaki turist trafiğ in i geliştirm ek ve diğer memleketlerden
turist akımını arttırm ak am acı ile, bdlge memleketleri arasında yakın tarihte 
bir turizm anlaşm ası im zalcım acaktır. Diğerleri meyanındcı, p ropaganda, gurp- 
lar halinde turist teatisi veya toplu turizm tertipleri, bölge içi seyahatin g e liş
tirilm esi, pasaportların yerine üç memlekette seyahat için muteber o lacak bir 
belge ikam esi, turizm alan ında görevli personel ve teknisyenlerin m übadelesi 
ve eğitim i, turistik yatırım lar, turistik propaganda ve yekdiğerinin gerek kendi 
mem leketindeki, gerek hariçteki turizm teşkilâtların ın , seyahat bürolarının 
ve diğer tem silciliklerin in hizmet ve im kânlarından yararlanm a gibi işbirliği 
mevzularını kapsayacak bir turizm an laşm ası hazırlam ak üzere derhal bir Tu 
rizm Çalışm a Gurubu kurulm alıd ır. Ekonomik işbirliği geliştikçe, bölge içi seya
hatlerin geniş ölçüde artacağı m uhakkaktır, ancak en yakın bir gelecekte bö l
ge içi seyahatlerin önemli ölçüde geliştirilebilm esi için Özel bir gayretle göstelir- 
mesine ihtiyaç vard ır.

17 _ _  Kendi tebaaların ın  üç memlekete seyahatleri için viza irın  ka ld ı
rılması prensip itibariyle kabul edilmiştir,- bu kararın ne suretle tatbik edileceği 
hususunun Turizm Çalışm a Gurubu tarafından tesbiti gerekmektedir.



B A N K A C I L I K  V E  S İ G O R T A

18    Bankacılık ve sigorta a lan larında işbirliği hususunda tedbirler ta v 
siye etmek üzere bir Bankacılık ve Sigorta Çalışm a Gurubu kurulmuştur.

T E K N İ K  İ Ş B İ R L İ Ğ İ

19 ___ Bölge memleketleri birbirlerine uzman ve eğitim ko laylık ları temini
suretiyle teknik yardım sağ lam alıd ır. Böyle bir proğram , m addî faydası y a 
nında, bölge içinde karşılıklı an layış ve ahengi de arttıracaktır. P lânlam a Kom i
tesi bu konunun geliştirilmesinden doğrudan doğruya sorumlu o lacaktır

K Ü L T Ü R E L  İ Ş B İ R L İ Ğ İ

20 ___ İran, Pakistan ve Türkiye birbirlerine tarih î ve kültürel bağ larla
bağ lıd ırlar. Müşterek bir kültürel m irasa sahiptirler, ara la rındaki kültürel b ağ
lar tarihin eski devirlerine kadar uzanır ve m illî kültürleri asırlarca süren de
vam lı münasebetlerine çok şey borçludur. Modern dünyada da geleneksel kül
türlerini yeni ve İlmî gelişmelerle mecz ettirmeleri zarureti vard ır.

21    Müşterek bir kültürel m irasa sahip olma duygusunu ve sosyal vc
ekonomik kalkınm a ve siyasî işbirliğ ini geliştirm ek için eğitim , ilim ve kültür 
alanında işbirliği yapılm ası zarurîdir.

22 —  Son bir kaç yılda kültürel münasebetlerde ikili program lar tahtın
da muayyen ölçüde bir gelişme kaydedilm iştir. Bununla beraber, daha büyük 
bir gelişme temini için geniş bir a lan  mevcuttur. Aynı zam and a , bölgesel bir 
program tahtında kültürel faaliyetlerin  bir çoğunun müştereken yürütülmesine 
büyük ihtiyaç vard ır.

23 —  Kültürel münasebetler programı özellikle aşağ ıdaki am açlara yö 
neltilm elidir :

a) Halk efkârında müşterek kültür m irasının mevcud olduğu duygusunun 
yaratılm ası. Bu m aksatla , üç memleket, bu alanda inceleme ve araştırm alar 
yapacak ve bölge halkını birbirine bağ layan gelenekleri ortaya koyacak bir 
enstitü veya projeyi müştereken tahakkuk ettirm elidirler. Ayrıca , okul k itap ları, 
tarih in hatalı tefsirine yol açabilecek hususların bertaraf edilmesi ve mem le
ketlerin müşterek m enfaatlerinin daha iyi bir şekilde an laşılm asın ı temin mak- 
sadiyle dikkatle gözden geçirilm elidir.

b) Bölge halkının tarih i, medeniyeti ve kültürü ile ilg ili b ilg ilerin yayım ı. 
Bu m aksatla her memleket aşağ ıdaki hususları ele a lm a lıd ır :
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(i) Diğer memleketlerin üniversitelerinde, kendi d ili, tarih î, medeniyeti ve 
kültürü ile ilg ili kürsüler ihdas etmek;

(ii) Bir memleketin diğer memleketlerin talebelerin in kendi eğitim mües- 
seselerinde müştereken öğrenim yapabilm elerin i mümkün kılm ak üze
re, bu talebeler için burs adedini büyük ölçüde arttırm ak;

(İH) Diğer iki memlekette kültür merkezleri kurmak;

(iv) Diğer memleketlerin okullarında kendi m illî lisanının öğretimi için ge
rekli kolaylık ları imkân ölçüsünde sağ lam ak .

c) Kitle yayım  ortam larından istifade. Bölge halkları arasında daha sıkı 
an layış birliği sağ lanm ası am aciyle , haber ve fik irlerin  yayılm asında radyo, 
film , televizyon v .s . kitleye hitap eden yayım  vasıta larından  geniş ölçüde isti
fade olunm alıdır.

24 ___ Kültürel işbirliğ i ayrıca aşağ ıdaki yo lla rla  da g e lişt ir ileb ilir :

(a) Güzel Sanatlar a lan ında m übadeleler.

(b) Öğretmen, ilim adam ı, eğitim alan ında görevli idareci, yaza r, artist,
■ gazeteci v .s . m übadelesi.

(c) Eğitim usulleri tecrübeleri ve program ları hakkında bilgi teatisi.

(d) Radyo, film  ve televizyon program ları' a lan ında işb irliğ i.

(e) K itap, film  ve diğer matbu eğitim ve kültür m alzem esinin serbestçe 
m übadelesi bakım ından mevcut engellerin kald ırılm ası.

(f) Spor ekiplerinin teatisi ve bölge içi spor turnuvaların ın tertibi.

(g) Müşterek film  çevrilm esi a lan ında işbirliğ i yap ılm ası.

T E Ş K İ L Â T L A  İ L G İ L İ  T E R T İ P L E R

25 —  İran, Pakistan ve Türkiye arasında ekonomik ve kültürel işbirliğ in in 
p lanlanm ası ve geliştirilm esi için a lınacak  teşkilât ile ilg ili tertipler basit ve 
müessir tertipler o lm alıd ır. İşbirliğ i a lan ı genişledikçe bu tertipler icabettiği şe
kilde tâdil edileb ilir.

26 —  Bölgesel işbirliğ i için en yüksek seviyedeki karar mercii, ilg ili üç 
memleketin herbiri tarafından seçilecek Bakan lardan müteşekkil Bakan la r Kon
seyi o lacaktır. Bu Konsey bölgesel iktisadı ve kültürel işbirliğ i ile ilg ili tedbir
leri inceleyecek karara bağ layacaktır. Konsey, aynı zam anda ald ığ ı kararların  
tatb ikatındaki gelişm eleri de takip edecektir. Konsey, dört ayda bir gerektiği 
takdirde daha sık toplanacaktır. Konseye, toplantının yapıld ığ ı memleketin d ev
let veya hükümet Başkanı başkan lık  edecektir.
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27 ___ Üç memleket P lânlam a Teşkilâtları Başkanlarından müteşekkil Böl
gesel P lânlam a Komitesi, Konseye yardımcı o lacaktır. Bu Komite, teferruatlı ih
zari m üzakereler ve Konseye arzedilecek tavsiye ler de dahil o lm ak üzere, böl
gesel işbirliği ile ilg ili görevlerle iştigâl edecektir. Komiteye, kendisine bağlı 
o larak vazife  görecek, çalışm a grupları yardımcı olacaktır. Gerektiği takdirde 
Komite, bölgesel işbirliği ile ilgili özel konuları incelemek üzere uzman m üşa
virler istihdam edebilir.

28 _  Şim dilik toplantının yapıld ığı memleketin Plânlam a Teşkilâtı, (büro 
m ahalli v .s . dahil olm ak üzere) sekretarya hizmetlerini görecektir. Hükümetleri 
tarafından sekretarya’da hizmet etmekle görevlendirilen mem urlar ücret ve m a
aşlarını kendi hükümetlerinden a lacak lard ır. Sekretarya, bir yıl müddetle mü
navebe usulü ile, her üç memlekette de çalışacaktır. Birinci yıl sekretarya Tah- 
ran'da faa liye t gösterecektir.

29    12 ay lık  bir devre sonunda Bakan lar Konseyi durumu gözden geçi
recek ve daim î bir Sekretarya’nın tesisi üzerinde karara varacaktır.

I. Kalkınma için bölgesel işbirliği çalışma gruplan ve bölgesel plânlama 
komitesi Tahran toplantıları:

1  Türkiye, İran ve Pakistan arasındaki üçlü işbirliğ i çerçevesinde,
18 - 19 Temmuz 1964 tarih inde A n ka ra ’da yap ılan  eksperler toplantısında ha
zırlanan rapordaki tavsiyelere ve 2 0 -2 1  Temmuz tarih li İstanbul Devlet ve Hü
kümet Başkanları toplantısında alınan kararlara  uygun o larak m illî p lânda y a 
pılan çalışm aları takiben toplanm ası gereken Kalkınm a için Bölgesel İşbirliği 
Çalışıma Grupları ve Bölgesel P lânlam a Komitesi ilk toplantılarını Tahran ’da 
yapm ışlard ır.

Hava N akliyatı; Deniz N akliyatı; Kara ve Dem iryolları, Posta, Te lgraf, Te
lekom ünikasyon; Bankacılık ve Sigorta; Petrol; Ticaret, Turizm ve Kültürel İş
birliği a lan larında tesis edilm iş olan Çalışm a Gruplarının toplantıları 29 A ğus
tos - 3 Eylül tarihleri arasında cereyan etmiştir. Ticaret, Deniz N akliyatı ve Tu
rizm Çalışm a Gruplarının Başkanlıkları toplantılara katılan Türk Hey'etine tevdi 
edilm iştir.

Çalışm a Gruplarının toplantılarında, m illî p lânda yap ılan  hazırlık  ça lış
m aları ve getirilen teklifler ele alınm ış, mutabık kalınan hususlar üzerindeki 
tavsiye ve telkin ler Çalışm a Grupları Raporları o larak b irleştirilm iş ve Bölgesel 
Plânlam a Komitesine arzedilm iştir.

Üç ülkenin Plân Teşkilâtı Başkanlarından teşekkül etmesi İstanbul top
lantısında kararlaştırılan Bölgesel P lânlam a Komitesi 7 - 9  Eylül 1964 tarih leri 
arasında İran Plân Teşkilâtı Başkanı Safi A s fia ’nın Başkanlığ ında toplanm ış ve 
Çalışm a Grupları Raporlarını incelemiştir.
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Bölgesel P lânlam a Komitesinin bu raporlara istinaden Bölgesel Kalkınm a 
için İşbirliği Bakan lar Konseyinin tasvib ine arzolunm ak üzere hazırladığı ta v s i
yeler arasında, biri ortak am açlı teşebbüsler diğeri teknik İşbirliği a lan ında iki 
yeni Komitenin kurulması da yer alm aktad ır. Ayrıca Bölgesel P lânlam a Kom i
tesi, ad ının , Bölgesel Plân lam a Konseyi o larak değiştirilm esini tavsiye etmekte 
ve dokuz Çalışm a Grubunun, daim î Komiteler haline getirilm esine karar ver
miş bulunm aktadır.

2   Hava Nakliyatı :

Bölgesel Plânlam a Komitesi Hava N akliyatı a lan ında , bir ortak M illet
lerarası Hava Yolunun kurulması, bakım ından, Hava N akliyatı Komitesini ge
reken incelemeleri yapm akla  görevlendirm iştir. Biri Bölge içindeki hava nak
liyat hizmetlerinin geliştirilm esi, diğeri üç ülkenin Sivil H avacılık  M akam ları 
arasında daha geniş bir işbirliğ ine ulaşılm ası ve m illetlerarası forum larda or
tak siyasetler tesbiti konularıyla iştigal etmek üzere, iki a lt-K o m ite  kurulm a
sını kararlaştırm ıştır. Hava N akliyatı Komitesinin deruhte ettiği görevlerle ilg ili 
bütün incelemelerini A ra lık  1964 sonuna kadar bitirilm esi talebedilm iştir.

3    Deniz N a k liy a t ı :

Deniz N akliyatı a lan ında Bölgesel P lânlam a Komitesi, ortak bir Deniz 
Nakliyatı Şirketinin kurulm asına tekaddüm eden ilk  adım o larak , belli ve üze
rinde mutabık kalınan hatlarda tra fik  ve gemilerin bir a raya  toplanm asını te- 
minen mümkün olan en erken tarihte Bölge ülkeleri arasında Konferans tertip
lerine gidilm esini tavsiye etmektedir. Bölgesel P lân lam a Komitesi aynı zam an
da bahriye ve deniz personelinin eğitimi alan ında işb irliğ in i temin ve üç ü lke
de denizcilikle iştigal edenler arasında teması artırm ak m aksadiy le  çeşitli ted
birlerin alınm asını da kabul etmiştir. Bölgesel P lân lam a Komitesi ayrıca Ortak 
Teşebbüsler Kom itesini, korulması teklif olunan ortak Deniz N akliyatı Şirketi 
ile irtibâtlondırıla cak bir gemi inşaatı ortak teşebbüsü ile ilg ili im kânları ince
lemekle görevlendirm iştir. Deniz N akliyatı Komitesinin bütün incelemelerini 
A ra lık  1964 sonuna kadar tam am lam ası talebedilm iştir.

4 _ _  Karayolları ve Demiryolları :

Bölgesel Plân lam a Komitesi bu a lan d a , İran, Pakistan ve Türk iye ’yi b ağ
layan Karayo lların ın  natam am  kısım larının âzam i 1968 sonuna kadar tam am 
lanm asını ve bu m eyanda Türkiye'nin Doğubeyazıt - Ağrı - Horasan ve K an
dilli - Erzurum - Yerköy karayolu bölümlerinin ink işaf am eliyelerin i aynı tarihe 
kadar bitirmesini tavsiye etmektedir. Bölgesel P lânlam a Komitesi, Karayo lları 
ve Demiryolları Komitesini, üç ülkenin toplam ihtiyaçların ı karşılam ak üzere, 
bölge dahilindeki demiryolu vagon im alât kapasitesinden istifade im kânlarını 
incelemekle görevlendirm iştir.
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Bölgesel P lânlam a Komitesi, Posta, Telgraf ve Telekom ünikasyon a lan ın 
da posta, telefon ve telgraf ücretlerinin Kasım 1964 ten itibaren indirilm esi yo 
lundaki Çalışm a Grubu teklifin i desteklemiştir. Bu m eyanda Pakistan ve Türki
ye ’nin karayolu ile taşınan postalarını İran kana lıy la  nakletmeleri tavsiye ed il
mektedir. Ayrıca, hudut bölgelerinde P.T.T. Merkezleri kurulması ve direkt telefon 
haberleşmesi im kânlarının sağlanm ası konularını incelemek üzere P.T.T. Kom i
tesine bağlı bir teknik eksperler alt - Komitesi kurulm aktadır. P.T.T. Komitesinin 
müteakip toplantısını A ra lık  1964 sonundan evel Pakistan 'da yapm ası kara r
laştırılm ıştır.

6    Bankacılık ve Sigorta :

Bölgesel Plânlam a Komitesi Bankacılık a lan ında , her ülkede bazı ban ka
ların diğer iki ülkede bankacılık faaliyetlerine girilm esi bakım ından fiz ib ilite  
ve m alî imkân incelemeleri yapm asını ve Banka personeline eğitim im kânları 
sağlanm ası da dahil olm ak üzere çeşitli Bankacılık a lan ların d a , Merkez Ban
kaları Bankalar Birlikleri arasında m alûm at teatisinde bulunulm ası için gereken 
tedbirlerin alınm asını tavsiye etmektedir. Sigorta konusunda ise, Bölgesel P lân
lama Komitesi, sigorta ve reassürans hizmetleri do layısiy le  bölge dışına döviz 
akımının azaltılm ası zaruretini kabul etmiş ve Türkiye'deki, M illî Reassürans 
tarafından idare edilm ek üzere üç ülkede de birer reassürans poolunun kurul
masını tavsiye etmiştir. Bankacılık ve Sigorta Komitesinin müteakip toplantısını 
A ra lık  1964 sonundan evvel Pakistan ’da yapm ası kararlaştırılm ıştır.

7 ___  Petrol :

Bölgesel P lânlam a Komitesi, bu konuda Petrol aram a, istihsâl, rafineri 
ve satışı ve Petro - Kimya mahsulleri istihsali ve satışı a lan larında ortak teşeb
büsler kurulması ile ilgili o larak Petrol Çalışm a Grubu tarafından yap ılan  ta v 
siyelerin Bakan lar Konseyine naklolunm asını kabul etmiştir. M üteakip Petrol 
Komitesi toplantısı Ekim 1964'de Pakistan'da yap ılacaktır.

8 ___ Ticaret:

Bölgesel P lânlam a Komitesi Bölge dahilinde ticaretin geliştirilm esi im
kânlarının mevcudiyetini kaydetmiş ve Pakistan ve Türkiye arasında, İra n -T ü r
kiye Ticaret Anlaşm ası esaslarına uyan bir ikili an laşm anın im zasını tavsiye 
etmiştir. P lânlam a Komitesi üç ülke arasında İran ve Pakistan arasındaki 1959 
tarih li An laşm aya benzer bir İkamet, Ticaret ve Transit Ticareti Anlaşm ası im
zası mevzuunun da incelenmesi gerektiğini belirtm iştir. Bölgesel P lân lam a Ko
mitesi ayrıca Ticaret Komitesinin, bölgesel tarife tercihleri, gümrük ve kota en-



gederinin tedricen indirilm esi gibi tedbirleri incelemesini talebetmiş ve bölge d a 
hilinde artan ölçüde m übadelesi mümkün bazı m alları muhtevi bir listeyi tes- 
bit etmiştir. Bu m eyanda, Bölgesel P lânlam a Komitesi ortak bir Ticaret Odası 
kurulması ve tacir ve iş adam ları m isyonları teatisi, ortak sergiler açılm ası ve 
bölge ülkelerinin birbirlerinin fuar ve sergilerine daha geniş ölçüde iştirakleri 
gibi hususların temini için bazı tedbirler tavsiye etmiş ve Ticaret Komitesini 
üye ülkeler arasında bir transit ticareti an laşm ası imza ve hudut pazarları ih
dası konularını incelemekle görevlendirm iştir. Ticaret Komitesi müteakip top
lantısını A ra lık  1964 sonundan evvel Pakistan ’da yapacaktır.

9    Kültüre! İşbirliği :

Bölgesel Plânlam a Komitesi Kültürel İşbirliğ i a lan ında teferruatlı bir prog
ram tavsiye etmektedir. Bu program da Tah ran ’da bir Bölgesel Kültür Enstitüsü 
kurulm ası, özel kollokyum lar tertibi, ortak fotoğraf sergileri hazırlanm ası, kül
tür, tarih , medeniyet, güzel san 'atla r a lan larında bilgi m übadelesi, kültür dele
gasyonları teatisi, eğitim teknikleri, tecrübeleri ve meseleleri üzerinde mevcut 
m alûmatın yayım ı gibi hususlar öngörülmektedir. Bölgesel P lân lam a Komitesi 
aynı zam anda, kitle yayım  organlarında ortak program lar ve yayın  h az ırla
mak üzere Bölgesel Kalkınm a için İşbirliğ i Sekreteryasına bağlı bir Tanıtma 
A jansı kurulmasını tavsiye etmiştir. Bunlar yanında spor turnuvaları tertibi, sa 
natçılar m übadelesi, burs temini v .s . gibi konularda da çeşitli tedbirler tavsiye 
olunm aktadır.

10   Turizm :

Turizm ’ le ilg ili o larak  Bölgesel P lân lam a Komitesi İran, Pakistan ve Tür
kiye'nin Ekim 1964 sonuna kadar şumûllü bir Turizm Anlaşm ası im zalam aların ı 
tavsiye etmektedir. Bölgesel Plânlam a Komitesi yine Ekim 1964 sonuna kadar, 
İran, Pakistan ve Türkiye arasında V iza la rın  kald ırılm ası konusunda
birer an laşm a im zalanm asını tavsiye etmektedir. Bölgesel P lân lam a Komitesi 
ayrıca, Bölge dahilinde seyahat m aksatları için pasaport verilm esi fo rm alite
lerinin ve usûllerinin basitleştirilm esini ve döviz tahditlerin in yum uşatılm asını 
da tavsiye etmektedir. A yrıca , bölge dışında üç ülke tarafından ortak ku llan ı
lacak üç turizmi teşvik bürosunun kurulması da tavsiye edilm ektedir. Bölgesel 
P lânlam a Komitesi, Turizm Komitesini Bölgede halen mevcut im kânları da n a
zarı itibara a la rak  Otel personeli, Turizm rehberleri ve Turizmi Teşvik personeli 
eğitimi için müesseseler kurulması mevzuunu İncelemekle görevlendirm iştir. Tu
rizm Komitesinin müteakip toplantısı A ra lık  1964 sonundan evvel Türk iye ’de 
yap ılacaktır.
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11    Orîak Amaçlı Teşebbüsler:

Bölgesel P lânlam a Komitesi yeni kurulan Ortak Am açlı Teşebbüsler Ko
mitesi tarafından incelenmek üzere aşağ ıdaki konularda ortak am açlı teşeb
büslere girilmesi im kânlarının araştırılm ası gerektiğini tesbit etm iştir:

1 ___ Gübreler

2 ___ Petro Kimya Mahsûlleri

3   T icarî taşıt araçları da dahil olm ak üzere Motorlu taşıt araçları

4 ___ Demir ve Çelik

5 ___ M akine Teçhizatı ve A vadan lık la rı

 6  Elektrik malzeme ve makineleri

7 ___ M akine im alâtı da dahil olm ak üzere Ağır Endüstri malzemesi

8 ___ Gemi inşaiyesi

9 . . Kömür

10  .Elektronik

11 ___ İlâç ve eczahane müstahzaratı (iptidaî im alât)

12    Boya maddeleri

13     K im yevî maddeler

1 4  : Kâğıt Hamuru ve Kâğıt

15 ___ Banknot kâğıdı

16 ___ Alüm inyum

17 ___ M akina Yağ ları

18 ___ Z iraat âletleri, m akineleri ve malzemesi.

Bölgesel Plânlam a Komitesi bu dalların  her birinde münferid inceleme
ler yapılm asını tavsiye etmektedir. Bu incelemeler, p iyasa , ekonomik ve teknik 
fiz ib ilite , tesis ve proje kapasitesi ve üretim konularıyla ilg ili o lacaktır. İncele
melerden birini yapm ak görevini yüklenen ülke, O rtak Am açlı Teşebbüsler Ko
mitesinin mutabakatını temin ettikten sonra, başlangıçta incelemeleri kendisi 
finanse edecek ve m asraflar sonra iştirak eden ülkeler tarafından eşit o larak 
paylaşılacaktır. Bölgesel Plânlam a Komitesi, Ortak Amaçlı- Teşebbüslerin, dev
let sektörü veya özel sektör, yahut ikisinin de iştirakiyle ortak mülkiyet, bir 
veya daha ziyade ülkenin diğerlerine ikm âlde bulunm ak üzere m âlik  duru
munda olm ası, bir ülkede ham maddesi üretilen bir mal için diğerinden istihsâl 
im kânlarının tesisi, ülkelerden herhangi birindeki istihsâl im kânlarına d a y a 
nan uzun vâdeli m übayaa an laşm aları gibi çeşitli şekillerde ele alınabileceği 
görüşündedir.



12    Teknik Yardım :

Bölgesel P lânlam a Komitesi uzman mübadelesi ve eğitim im kânları te
mini yoluyla daha yakın bir teknik işbirliğ in in temininin gerekli ve arzuya şa- 
yân bulunduğunu belirtm iştir. Gerek b izatih î, gerek bölgesel işbirliğ in in ge liş
tirilmesi yönünden fayda lı o lacak Teknik İşbirliğ inin ne gibi a lan larda sa ğ la 
nabileceği hususunda İran, Pakistan ve Türkiye'nin teklifler getirmesi beklen
mektedir. Teknik İşbirliğ inin geliştirilm esi sorumluluğu doğrudan doğruya Böl
gesel Plân lam a Komtiesine tevdi edilm iş ve bu konuyla meşgul o lm ak üzere 
tesisi kararlaştırılan Teknik İşbirliği Komitesinin A ra lık  1964’den evvel top lan
ması kabul edilm iştir.

13 ___ Teşkilât ve Sekreîarya :

Bölgesel P lân lam a Komitesi, Sekretarya’nın Bölgesel Kalkınm a için işb ir
liği çerçevesinde alınan kararların  Hükümetler tarafından tatbikin i takip  ile so
rumlu olacak müessir bir teşkilât haline getirilm esini tavsiye etmektedir. Ayrıca 
Tcıhran’ın üç yıl müddetle Bölgesel Kalkınm a için işb irliğ in in merkezi olunması 
da teklif edilm ektedir.

14 ___ Asgarî her dört ayda bir top lanacak olan Bölgesel Plânlam a Kom i
tesinin müteakip toplantısının O cak 1965 de Pakistan ’da yap ılm ası kararlaştı
rılmıştır.

11. O r t a k  P a z a r :

I. O rtaklık  A ra Komitesi üçüncü toplantısını 24 Temmuz 1964 Cuma günü 
Büyükelçiler seviyesinde yapm ıştır.

Türkiye için önemli konularda üye memleketler tem silcileri tarafından her 
vesile ile gösterilen yakın ve dostane a lâka  bu toplantıya da , bundan evve l
kilere hakim olan samim i havayı verm iş ve ele alm an bütün meselelerde görüş 
ve temenni b irliğ i sağlanm ıştır.

a) Toplantının esas konusu, O rtaklık  Anlaşm am ızın GATT Çalışm a G ru
bunda incelenmesi do layısıy la sorulan suallere verilecek cevap metninin tesbiti 
olmuştur. O ldukça m uğlak ve görüş ay rılık la rına sebebiyet verebilecek m ah i
yette olan bu konuda, toplantıdan evvel yapılm ış olan müsmir işb irliğ i saye
sinde, gayet kısa zam anda neticeye varılab ilm iştir. Cevap metni GATT Âkit 
tarafların ın  arzu larına uygun o larak  Temmuz 1964 sonundan evvel bu Teşk i
lâtın İcra Sekreterliğine ulaştırılm ış olacaktır.

b) Ara Komite bundan sonra, kontenjanlar dahilinde Topluluğa y a p a 
cağım ız tütün, kuru üzüm, fındık, ve kuru incir ihracatıyla ilg ili menşe ve m ah
reç belgesinin şeklini ve tâbi olacağı şartları tesbit etmiştir. Tedavül belgesi
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(certificat de circulation) adı verilen bu belge, malın Türk gümrüklerinden çıkı
şında varış yerinin tevsiki esasına m üsten i d bulunm aktadır. Güm rüklerim iz ta 
rafından vize edildiği tarihten itibaren iki ay süresince geçerli o lm aktadır. Top
luluk bu belgenin yetkili m akam larım ızca kabul edilir edilmez itasını istemekte 
olduğundan, O rtaklık  Anlaşm asının yürürlüğe giriş tarihinden evvel ita edilen 
belgelerin yürürlük tarihinden itibaren 2 ay müddetle muteber olması husu
sunda m utabakata varılm ıştır.

c) Toplantıda, Topluluk temsilcisinin O rtaklık  Anlaşm am ıza ekli M alî Pro
tokol do layısıyla Avrupa Yatırım lar Bankasına verilm iş olan d irektifler hak
kında gerekli bazı açıklam aları yapm asından sonra, Anlaşm anın tasd ik duru
munun incelenmesine geçilm iştir. Türkiye, Fransa ve Lüksemburg'dan sonra 
A lm anya ve Belçika’nın da tasdik belgelerini Topluluk Konseyi Sekreterliğine 
tevdi etmiş oldukları ve bu durumda Anlaşm anın yürürlüğe girmesi için bu iş
lemin Hollanda ve İtalya tarafından da tam am lanm ası gerektiği müşcıhade 
edilm iştir. Hollanda temsilcisi Anlaşm am ızın Parlam entodan geçtiğini, tasdik 
belgesinin Devlet Reisi tarafından im zalanm ak üzere bulunduğunu ve bu işle
min Temmuz sonundan evvel sonuçlandırılacağını b ild irm iştir. İtalyan tem sil
cisi ise, son kabine buhranı do layısıyla tasdik işleminin m aalesef geciktiğini, 
işin henüz Parlamento komisyonları safhasında olduğunu, bu durum da, Meclis 
yeni hükümetin itimat oyu alm asından sonra tatile gireceğinden, tasd ik işinin 
tam am lanıp gerekli belgenin tevdiinin ekim sonuna kalabileceğini ifade et
miştir. Anlaşm anın ancak A ra lık  ayı başında yürürlüğe girmesine müncer o la 
cak bu halin ihracatımız üzerinde yapacağı menfi tesirler ve b ilhassa Topluluk 
memleketleri ithalâtçılarının indirimlerden istifade için beklemeyi tercih etme
leri do layısıyla ihraç mevsim imizin takvim  yılı sonuna doğru sıkıştırılm ış o la 
cağı Uye memleketler temsilcilerine hatırlatılm ıştır. Topluluk sözcüsü esefle mü
şahede edilen bu durum dolayısıyla maruz kaldığ ım ız müşkilâtın takd ir ed il
diğini ve kısmî kontenjanların tesbitinde bu unsurun m uayyen bir ölçü dah i
linde d ikkat nazarına alınacağını belirtmiştir.

A ra Komitenin müteakip toplantı tarihi tatilden sonra ve muhtemelen 
Eylül ayında tesbit edilecektir.

II. O rtaklık Anlaşm am ızın tasdiki konusunda Ara Komite Toplantısında 
cereyan eden görüşmeler hakkında verilen yukarıdaki bilgilerden de an laş ı
lacağı üzere, İtalyan Parlâmentosu Anlaşm ayı henüz tasd ik etmemiştir. O rtak
lık Anlaşm ası sadece M ebuslar Meclisi Dışişleri Komisyonunda görüşülmüştür. 
7 Ağustos 1964 günü özel surette toplanan mezkûr Komisyon A n laşm ayı, Üye
lerinin büyük bir ekseriyetiyle kabul ederek, İvedilik le müzakeresi kayd iyle , 
M ebuslar Meclisine sevketm iştir.

Sarfedilen bütün gayretlere rağmen, O rtaklık  Anlaşm am ızın bugüne ka
dar İtalyan Parlâm entosundan geçirilmemiş o lm asında, tasd ik işlem leriyle
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ilgili form alitelerin çokluğu ile İta lya ’nın iç politika meselelerinin dahli büyük 
o lm uştur:

a) Gerçekten, Anlaşm anın Parlâm entoya şevki için evvelem irde dokuz 
Bakanlığ ın m ütalâasının alınm ası icabetmiş bu ise tab iatiy le  uzunca bir zam an 
almıştır. Bakanlık ların  müsbet m ütalâa ları üzerine mesele Hükümet seviyesinde 
görüşüldükten sonra, O rtaklık  Anlaşm asının tasd ik iy le  ilg ili Kanun Tasarısı bir 
Kararnam e ile Meclise sunulmuştur.

b) Hükümet değişikliğ i tasdik işlem lerinin intaç ve ikm aiin i geciktirm iştir.

c) N ihayet son defa Kabine buhranını müteakip M ebuslar M eclisindeki 
Partiler Gurup Başkanların ın vard ık ları m utabakata göre, Parlâmentonun G ü
ven Oyundan sonra ya ln ız bir gün top lanarak sadece İdarî seçimler kanunu 
ile bütçenin maaş ve ücretlere m üteallik kısmının tâd ili hakkındaki iki ta sa rı
dan gayri bir konunun müzakeresi kabil o lam am ıştır.

İtalyan Parlâmentosu çalışm alarına 31 Ağustos’ta yeniden başlayacaktır. 
Mebuslar M eclisi, Dışişleri Komisyonunun talebettiği ve İtalyan H âriciyesinin 
de teyid eylediği üzere, O rtak lık  Anlaşm asını ived ilik le  görüşecek ve Senatoya 
sevkedecektir. Bu suretle Anlaşm anın tasdiki işlem lerinin İta lya 'da Eylül ayı 
içerisinde tam am lanm ası kuvvetle um ulm aktadır.

Anlaşm a Eylül ay ında onaylandığ ı takdirde, Tasdiknam enin tevdii de 
bir zam an alacağ ından ancak A ra lık  1964 de yürürlüğe girebilecektir.

23.7 .1964  tarih inde Kraliçe tarafından onaylanan O rtaklık  A n laşm am ıza 
ait tasdik belgelerini Hollanda Hükümeti 31.7 .1964 günü Brüksel’de Topluluk 
O rganları nezdine tevdi etmiştir.

HJ. Türk - Alman Teknik İşbirliği Anlaşması :

Türkiye ve Federal A lm anya arasında teknik işb irliğ in in geliştirilm esi 
m aksadiyle bir müddetten beri müzakere edilmekte olan teknik İşb irliğ i a n la ş
ması 15 Eylül 1964 tarih inde Bakanlığ ım ızda İkinci İktisat Dairesi Genel M ü
dürü N azif Cuhruk ile Federal A lm anya Büyükelçisi Dr. Gebhardt von VValther 
arasında im zalanm ıştır.

Ö zellik le son y ılla rda memnuniyet verici bir gelişm e göstermeye başlam ış 
olan Tü rk -A lm an  Teknik İşbirliği çerçevesinde, Federal A lm anya Hükümeti ta 
rarından memleketimize yap ılm akta bulunan teknik yard ım lar şim diye kadar 
her proje için ayrı ayrı hazırlanan an laşm alar ile gerçekleştirilm ekte ve bu a n 
laşm aların hemen hepsinde ayni zam anda müşterek genel hükümler yer a l
m akta idi.
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Standart bir mahiyet taşım alarına rağmen, ayni hükümlerin çeşitli proje
ler vesilesiyle  ve bunların bilhassa teknik hususiyetleri icabı, her defasında ye
niden tedvini ve müzakere konusu yap ılm ası, varılan  an laşm aların  tatb ikatında 
bazı güçlükler doğuruyordu.

Bu sebeple ve ayrıca plânlı kalkınm a devresinin artan ihtiyaçları m uva
cehesinde, ilerde hazırlanacak yeni teknik yardım  an laşm aları için, bunların 
değişmeyen esaslarının tesbiti ve Tü rk-A lm an  Teknik İşbirliğ in i geliştirm ek ve 
daha sağlam  ve rasyonel temellere dayand ırm ak am aciyle Federal A lm anya 
Hükümeti ile bir Teknik İşbirliği Anlaşm ası yap ılm ası hususunda bir müddet 
önce m utabakata varılm ıştır.

15 Eylül 1964 tarih li Anlaşm a Federal A lm anya Cumhuriyeti tarafından 
eğitmen, mütehassıs ve eksperler gönderilmek ve malzeme verilm ek suretiyle 
memleketimizde model müesseseler ve teknik eğitim merkezleri kurulmasını ve 
ayrıca çeşitli projelerimizin ihzarında bize yardımcı o labilecek uzm anların tem i
nini istihdaf etmektedir. Bunlardan başka , Federal A lm anya Hükümeti Anlaşm a 
gereğince Türk stajyerlerine A lm an teknik eğitim merkezlerinde ve A lm an mü- 
esseselerinde staj im kânları hazırlam ayı kabul etmekte ve Türk uzm anlarına 
c!a ayrıca form asyonlarını geliştirecek ko laylık lar hazırlam aktad ır.

Anlaşm a çerçevesinde Hükümetimiz de Tü rk -A lm a n  Teknik İşbirliğinin 
müessir bir şekilde gerçekleşmesi ve gelişm esini sağ lıyacak  m ukabil vecibeler 
kabul etmektedir.

Beş yıl için akdedilm iş bulunan an laşm a esas itibariyle bir kadro an 
laşması mahiyeti taşım akta olup, bu çerçevede muhtelif ferdi an laşm alar y a 
pılmasını da derpiş eylemektedir.



KÜLTÜREL, HUKUKÎ VE İDARÎ OLAYLAR

I. Kültür Münasebetlerinin «Yatırım» Konusu Olarak Tetkiki Hususunda 
Muhtıra : (1)

a) M alûm ları olduğu üzere İkinci Cihan Harbinden sonra, m illetlerarası 
a landa husule gelen değişik şartlar içinde, «kültür m ünasebetleri»özel bir 
önem kazanm ıştır, M illetlerarası a landa faa l bir siyaset tâkibeden bir çok 
memleketler, güttükleri dış siyasetin desteği ve nüfuz ve prestij âleti o larak, 
kültür münasebetlerini sistem atik bir şekilde ve çok büyük ölçüde geliştirm iş
lerdir.

Türkiye bu yo ldaki faaliyetlere  büyük gecikme ile katılm ağa başlam ıştır. 
Halbuki İkinci Cihan Harbinden sonra husule gelen yeni şartlar içerisinde, kül
tür münasebetleri Türkiye için hayatî bir önem arzetmektedir:

1 ___ Batı müttefikleri tarafından tanınm ayan Türkiye, Avrupa Cam iası
içinde yerini m uhafaza etmek ve s iyasî itibarını sağlam  temellere dayand ırm ak 
istiyorsa, Batı memleketleri efkârıum um iyesine, eski bir medeniyete sahip ve 
ayrıca çağım ızda Avrupa kültürünü benimsemiş bir topluluk o larak kendisini 
takdim etmesi gerekmektedir;

2 ___  Orta Doğu, mem leketim iz için hayatî bir bölgedir. Orta Doğu'nun
muhtelif memleketlerile siyasî münasebetlerim iz ne şekil a lırsa alsın , genel o la 
rak Türkiye’nin bu bölgede prestij sahibi olması şarttır. Esasen, bu bölgedeki 
memleketlerde, bir müslüman memleket o larak  önemli ink ilâp lar başarm ış olan 
Türkiye hakkında a lâka  büyüktür.

3 ___ Genel o larak  A sya ve A frika  mem leketlerinde Atatürk inkilâp ların ın
hâtırası halâ canlıd ır. Bu memleketlerde, Türkiye'ye karşı tatm in edilm emiş bir 
a lâka  mevcut olduğunu görmekteyiz. Bu memleketlerin bir çoğunda, bu ilgiyi 
dostluğa çevirm ek im kânsız o lm asa gerektir ve bu dostluğa muhtacız.

Türkiye ’nin durumunda buluman bir memleket, kültür m ünasebetlerinin 
sağladığı «tanıtm a» yı her şeyden evvel bir s iyasî yatırım  konusu o larak  ele 
a lm ak mecburiyetindedir. (Esasen, İktisadî a landa temin edebileceği yardım  
miktarının da, sahip olabileceği siyasî itibar derecesine bağlı olduğu unutul
m am alıdır.) —  Diğer taraftan , Türkiye'nin ancak bir turizm memleketi o larak 
gelişebileceği de göz önünde bulundurulursa, kültür münasebetleri çerçevsi 
içinde gerçekleştirilen tanıtm a faa liyetlerin in  turizmin gelişm esi bakım ından da 
büyük önem taşıdığını kaydetmek gerekir.

(1) Bu m uhtıra Dördüncü D aire Gn. Md. ta ra fın d an  hazırlanm ıştır.
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b) Son senelerde kültür münasebetleri a lan ında elde ettiğim iz tecrü
beler, b izi, kültür münasebetlerinin her iki yönden yani «siyasî»  tanıtm a bak ı
mından olduğu gibi turistik tanıtma bakım ından da önemli bir yatırım konusu 
o larak ele alınm ası gerektiği neticesine götürmüştür. F ilhak ika , muhtelif mem
leketlerle kurduğumuz kültür münasebetleri ihtiyaçlarım ıza göre a y a rlan a b il
diği takdirde, gayet küçük sarfiyatla  büyük m enfaatler temin etmek durumun
da olduğumuz an laşılm aktad ır. Bunu bir dereceye kadar rakkam a dökmek 
mümkün olabilecektir, düşüncesindeyiz:

1 ___ Batı Cam iası ile siyasî bağ lar kuran gelişme hâlinde bir memleket
o larak, Türkiye Batı Avrupa memleketleri ile mevcut kültür münasebetlerinin 
gelişmesinden büyük kazançlar beklemek durumundadır. M eselâ, Fransa gibi 
bir Batı Avrupa memleketinin Türkiye'ye bu yıl verdiği burs m iktarı 123 c iva
rındadır. Bursiyelerim izin yol m asrafları da Fransız m akam ları tarafından öden
diğinden, Fransa’nın Türk eğitimine döviz o larak sadece bu sahada yaptığı 
yardım miktarını yak laşık  o larak 90.000 Dolar o larak tesbit edebiliriz (Bu, 
Fransa'nın kültür alan ında yaptığı yardım ın ancak burslara taa llûk  eden kıs
mıdır). ___ Fransa'nın bu alâkasın ın  b â ki kalm asını hattâ daha da genişlem e
sini temin için genel o larak İki memleket arasındaki kültür münasebetlerini 
geliştirmeğe çalışm am ız gerekmektedir. Fransaya san ’at sergileri göndermek, 
memleketimize tanınmış fransız şahsiyetlerini davet etmek suretiyle m ukabe
lede bulunuyoruz. Haddizatında gayet ucuz olan bu faa liye t, aşağ ıda da izah 
olunacağı g ib i, ayrıca Türkiye’nin «iyi tanınm ası bakım ından», yani s iyasî b a
kımdan ve memleketimize müteveccih turizmi teşvik bakım ından da gayet ve 
rimli birer yatırım teşkil etmektedir.

2 —  Muhtelif memleketlerle ikili kültür münasebetlerinin gelişm esi için y a 
pılan çalışm alar, yabancı memleketleri gayet ehven şartlarla  memleketimize 
san'atçi ve konferansçı göndermeğe, memleketimizde sergiler açm ağa sevket- 
mektedir. Bu faa liye t memleketimizin kültür hayatını zengin leştirm ektedir: En 
ehven şartlarda dünyaca tanınmış sanatçıların memleketimize gelm esi, Türk 
eğitimine büyük bir yardım  teşkil etmektedir. Bunu kendi im kânlarım ızla temin 
edemeyeceğimiz malûmdur.

Bir misal verm ek gerekiyorsa, 1962 de gayet kıymetli Fransız tapisserie'le- 
rinden müteşekkil bir Fransız Sergisini A nkara 'da 40 .000 kîşi gezm iştir. Bizim 
sarfiyatım ız cüz'î olmuştur. Tapisserie'leri sergi m ahallerine yerleştiren işçile- 
rin ücreti ve sergi eşyasının Ankara - İstanbul nakliye m asrafları b irkaç bin Türk 
Lirasından ibarettir.

Bu faa liyetin  ayrıca, büyük şehirlerim izi birer kültür merkezi haline geti
rerek, turizm gelişmesini h ızlandırm akta olduğunu da gözönürtde bulundur
mak gerekir.
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3    Kültür münasebetlerinin, verd iği im kânlardan fayd a lan a rak  konser
veya temsil için harice sanatçı gönderebiliyoruz. Bu faa liye t de, sanatçılarım ızın 
teşviki ve genç sanatım ızın terakkisi bakım ından, cüz’î sa rfiya t m ukabilinde, 
bize önemli m enfaatler sağ lam aktad ır. Ayrıca mem leketim izin itibarını yükselt
mesi bakım ından -s iy a s î envestism an o larak  da - bu faa liyetin  önemi a ş ikâ r
dır.

(Ferhan O nat’ ın geçen yıl Polonya'da tertibedilen bir turnesi için ödedi
ğ im iz m asraf yekûnu 3,991 liradan ibarettir. İdil Biret’ in F loransa’da verdiği 
bir konser için 6 .758 TL. ödedik).

4    En önemli o la ra k : Kültür münasebetleri çerçevesi içinde ve kültür
münasebetlerinin verdiği im kânlardan âzam i surette fa yd a lan a ra k , eski kültürü
müzü ve çağdaş san'atım ızı takdim  etmek üzere hariçte tertibettiğim iz fa a li
yetlerden, memleketimizi tanıtm ak, do layısiy le  s iyasî itibarını yükseltm ek ve 
ayrıca memleketimize müteveccih turizm hareketini h ızlandırm ak bakım larından , 
cüz’î im kânlarla büyük neticeler elde edilm ektedir;

V ereceğ im iz bir kaç m isâ i m eseiey i aydmkıtacaktır:

a) Bu yıl Paris’te Petit P a la is ’de açılan «Anadolu Arkeolojisi Sergisi»nî
79.000 kişi gezm iştir. Ayrıca Fransız matbuatı ve Fransız radyo ve televizyonu
bu sergi hakkında geniş neşriyat yap arak  «Anadolu arkeolojisin in medeniyet
ler tarih inde yeni ufuklar açtığı, Anadolu'nun, Batı m edeniyetlerinin beşiği 
olduğunu» gösterdiğini belirtm işlerdir. Biz memleketim iz için bu kadar fcıideli 
neşriyatı doğrudan doğruya temin etmek istemiş o lsayd ık  binlerce dolar sar- 
fetrnemiz gerekecekti. Halbuki, bu serginin Paris'te tertibi için sarfettiğ im iz 
meblâğ 1.500 Dolardan ibarettir. (Sergiyi kendi görüşlerim ize göre takdim  et
mek ve konferanslar verm ek üzere gönderdiğim iz iki Türk arkeologunun yol 
m asrafları) Sergiyi gezen 79.000 kişiden hiç o lm azsa 15 kişinin bu sene turist 
o larak memleketimize gelerek 100 er dolar sa rfetti kİ eri n i hesap lasak, bu 1.500 
doların aynı yıl içinde memlekete döndüğünü söyleyebiliriz . Tab iî bu rakkam  
gülünçtür: Uzun vâdeli o larak, bu serginin, uyandırdığı ilgi ve m erak dolayı- 
siy le , memleketimize müteveccih geniş bir hareket yaratacağ ından şüphe yo k
tur.

b) Bu sene Floransa'da tertibedilen Beynelmilel El işleri Sergisine küçük
bir fürk El İşleri Sergisi gönderdik. Sergim iz daha sonra Roma’da ela teşhir
edildi. F loransa’da çok beğenilen paviyonum uz, en çok m uvaffak  olan üç pa- 
viyon m eyanında televizyonda gösterildi. Sergiyi 620 .000 kişi gezdi. Rom a’da 
intişar eden moda mecmuaları sergim ize büyük yer ay ırd ıla r. Bizim yaptığ ım ız 
sarfiyat 23.500 liradan ibarettir. Sadece Rom a'da i k i s a h i f  e üzerinde bu sergi 
nakkında neşriyat yapan M arie C la ire gazetesinin bu sahifelerin i tanıtm am ız
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için satın a lm ak isteseydik en aşağı bu parayı ödememiz lâzım gelecekti. Bu 
tarzda neşriyatın doğrudan doğruya propaganda için tanzim  edilen neşriyata 
nazaran çök daha tesirli olduğunu da unutm am ak gerekir.

c) Çocuk sanatçı Bedri Baykam 'ın Bern'de ve Cenevre'de sergileri tertibe- 
d ild i. Bern televizyonu sergiye 40 dakika ayırd ı. İsviçre mutbuatında sergi hak
kında tesbit edebild iğ im iz m akale adedi 12 dir. Bu m akaleler umumiyetle ik i, 
üç ve dört sütun uzunluğunda ve gayet sitay işkârd ır. Bizim bu teşebbüse yatır
dığım ız para 8.571 liradan ibarettir.

ç) Bu rakam lardan da sarih o larak an laşılm aktad ır ki, muayyen bir m alî 
yıl için kültür münasebetlerine ayrılan  tahsisat aynı sene içinde yatırım  o larak 
semere vererek Hâzineye pek daha büyük m eblâğ lar ölçüsünde kazanç ve gelir 
sağ lam aktad ır. Tanıtma faa liyeti tesirlerinin nev’ema müterakki artış ö lçülerin
de genişlediği söyleneb ilir: Uzun vadeli o larak, kültür münasebetlerinin geniş
lemesi pek büyük kazançlar temîn edecektir. Yukarıda verilen m isallerden, tu
rizm bakım ından sağ lanacak kazançların hesaplanm asının kolay olması gere
kir. S iyasî itibarım ızın kuvvetlenmesinden elde edeceğimiz kazançların daha da 
büyük olacağı kolayca tahmin edilir. Yaşad ığ ım ız dünyanın özel şartlarında, 
m illetlerarası münasebetlerin bir çok hallerde bir prestij mücadelesi şeklini a l
dığını, itibar dâvâsını kazanan memleketlerin s iyasî ve İktisadî meselelerini 
çok daha kolay halledebild iklerin i görmekteyiz.

Her m alî yıl için kültür münasebetlerine tahsis o lunacak m eblâğ ların , yu 
karıda çok kısaca tesbite çalışılan esaslar dahilinde bir yatırım  ve s iyasî ve İk
tisad î a lan larda yapm ak mecburiyetinde bulunduğumuz ham leleri düzenleyen 
gene! p lânlam anın bir unsuru o larak telâkki edilm esinin isabetli o lacağı düşü
nülmektedir.

II. N A TO  içinde Bilim sel ve Teknolo jik  İşb irliğ i :

Belleten'in ilk sayısında bu başlık  altında verilen genel izahatta NATO 
İlim Bursları Programının m ahiyeti üzerinde de açık lam ada bulunulmuştu. Bu 
defa Programın 1 964 -65  tatb ikat devresi hakkında bilgi vereceğiz.

NATO İlim Bursları Programı bu yıl iki ayrı a landa yürürlüğe konm uştur:
a) Üniversite bursları.
b) Doktora ve İlm î Araştırm a bursları.

a) Üniversite b u rs la r ı :

Daha Önce de belirttiğim iz g ib i, NATO İlim Bursları, Türk NATO ilim Ko
mitesi tarafından , memleketimizde eksikliğ i çok duyulan ilim adam ı yetiştirme 
amacını gerçekleştirmeye yardım edecek şekilde yürütülm ektedir. Üniversitele
rimizde uzun tecrübeleri olan üyelerden teşekkül eden Komite, genellikle Fen
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Fakültelerine iyi öğrencilerin rağbet etmediklerini gözönünde tutarak, Iise!er
den mezun olan en kabiliyetli gençleri gerekli bütün m addî, hattâ mümkün o l
duğu ölçüde manevî im kânları sağ lam ak suretiyle ilim tahsiline çekmek ve
bunlara genç yaştan ilim adam ı formasyonunu vermek yolunu denemeyi dü
şünmüştür. M illî Eğitim Bakanlığ ı vasıtas ıy la  tebligat yap ıla rak  bütün liseler
den, her otuz mezuna bir ad ay nisbeti üzerinden, m üsabaka imtihanı için en 
başarılı öğrencileri arasından ad ay göstermeleri istenmiştir. Bu şekilde tesbit 
edilen ad ay la r, 10 Temmuz 1964 günü Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesinde 
m atem atik, fiz ik , kim ya, biyoloji ve türkçe kom pozisyon'dan m üsabaka im ti
hanına girm işler, neticede en başarılı 20 ad ay seçilmiş ve bunlar daha sonra 
m ülâkata davet edilm işlerdir. Ancak bu şekilde seçilen yirm i adayın hepsi bursa 
istekli olm adığından 14 ad ay Üniversite'ye kaydolm uştur.

Bursluların Üniversite giriş im tihanlarında en yüksek puanları alm ış o l
m aları, g irdikleri bütün m üsabaka im tihanlarını kazanm aları seçimin isabetle 
yapıld ığını göstermektedir.

Komite'nin kararı gereğince burslu lar, Türk Üniversitelerinde tahsilleri
sırasında özel yönetmenler tarafından her bakım dan takip  edilecek, ilim adam ı 
olma vasıfları tesbit edild iği takdirde doktora yapm ak üzere ne iyi yabancı 
memleket Üniversitelerine gönderileceklerdir.

Programın İlk kısmını teşkil eden seçim işi, ayrıca , aşağ ıda belirtilen bcızı
noktaların tesbitine imkân verm şitir.

a) Lise mezunları arasında, bilimsel araştırm a yapm aktan ziyade kazanç 
getirmesi sebebiyle, mühendislik gibi tahsil da lla rına  kaym a tem ayülü kuv
vetlid ir. Nitekim «m ülâkat» sırasında ad aylardan  pek azı ilim çıdamı olma a r
zusuna sahip bulunduklarını belirtm işlerdir.

b) Burs verilm esi, adayların  çoğunluğunu bu a lana çeken bir faktör o l
muştur. Binaenaleyh, müstakbel kadroların yetişm esinde (meselâ İngiltere ve 
Am erika'da olduğu gibi) burs sistemine geniş ölçüde başvurulm ası lüzum lu
dur.

c) A d ay la r genellikle ilim adam ını, geleceği o lm ıyan, iş bulm ası güç ve 
m aalesef sosyal statüsü bakım ından diğer bazı mesleklere nazaran aşağı kim 
seler o larak  görmektedir. Bu yanlış kanaatin teşekkülünde bilgi azlığı kadar 
ve belki de daha çok, sosyal çevrenin de rol oynadığı m uhakkaktır.

d) Bursluların % 40 ı orta sınıfın dar gelirli kademelerinden (küçük me
mur, küçük esnaf v .s .) , diğer kısmı ise çiftçi ve işçi ailelerinden gelm ektedir.

Üniversite bursları programının bu yılki tatbikatı başarılı olduğu takdirde 
gelecek y ıllarda daha da genişletilecektir.
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B) Doktora ve İlm î A raştırm a B urslara :

Doktora ve İlm î Araştırm a kategorisi adayların ın  ilk seçimi 1 0 -1 4  Ey
lül 1964 tarih leri arasında yap ılan  Komite toplantılarında belli olmuş, b ilâhare 
bu ad ay la r m ülakat ve yabancı dil im tihanına tabi tutu larak burs a lacak la r tes

pit edilm iştir.

Bilim dallarına göre burslu miktarı şö y le d ir :

M avem afik-M ekanik  Astronom i H arekât A raştırm ası Fizik

4 doktora 3 doktora 3 doktora 3 doktora
1 İlm î Araştırm a

K im ya Biyoloji-Tıp E le k îro n ik -B ek fd k  Z ira a t Jeolog

3 doktora 1 doktora 3 doktora 1 doktora 2 doktora
5 ilm î araştırm a

Programa bu yıl 125 m üracaat olmuş, bunlardan 3 0 ’una burs verilm iş
tir. Gelecek program tarihi ayrıca ilân edilecektir.

M ille tlerarası Atom Enerjisi Ajansı V III. G enel K o n feran sa :

M illetlerarası Atom Enerjisi A jansı V III. Genel Konferansı, A jansın  V iya-
na'daki merkezinde 1 4 -1 8  Eylül 1964 tarih lerinde akdedilm iştir.

Konferans genel oturumunda söz a lan  Genel Direktör Sigvard Eklund, 
Teşkilâtın çalışm aları hakkında izahat verm iş ve Cenevre'de 3 - 9  Eylül tarih leri 
arasında yap ılan  Atom Enerjisinin sulhcu m aksatlarla ku llan ılm asına da ir III. 
Konferans'ın neticelerine tem asla, reaktörlerin enerji istihsalinde diğer kaynak
larla  rekabet edebilecek derecede geliştirild iğ ine , bu enerjiden deniz suyunun 
arıtılm asında fayda lan ılm akta olduğunu belirtmiş ve A jans'ın  bu çeşit projeleri 
tatbik etmek isteyen ülkelere teknik bilgi yardım ı yapacağın ı ifade etmiştir.

Genel Konferans’da söz alan Türkiye Daim î Delege Yardım cısı Tevfik 
Ünaydın, A jans yard ım ıyla memleketimizde yürütülecek «Am bar zararlarına
karşı radyasyon yo luyla mücadele projesi», A jans teknik yardım  usulleri ve
bölgesel projeler hakkında bazı teklif ve müşahadelerde bulunmuştur.

Genel Konferans ayrıca Konya, Kıbrıs, Kuveyt ve M adagaskar'ın  üyeliğe 
kabullerini kararlaştırm ıştır. Bu suretle A jans üye sayısı 9 2 ’ye çıkm aktadır.
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İÜ. M ille tlerarası Turizm g, K arayo lu  Taşıtla rın a  ve Eşya  N ak liy a tın a  Dair 

Birleşm iş M illetler A n la şm a sın ın  Feshi :

Birleşmiş AAiletler Avrupa Ekonomi Komisyonu tarafından 16 Haziran 1949 
tarihinde Cenevre'de aktedilm iş olan «Turizm e, Ticarî Karayolu Taşıtlarına ve 
Karayolu ile M illetlerarası Eşya N akliyatına M üteallik M illetlerarası Gümrük 
Sözleşmesi Projelerinin geçici o larak  tatb ikata konulmasına da ir Anlaşm a ve 
Ek Protokol», «Turizm Hakkında M illetlerarası Gümrük Sözleşmesi Projesi» ile 
«İm za Protokolü ve Ekleri» 27 Ağustos 1956 tarih ve 6820 sayılı kanun ile 
onaylanm ıştı.

M üteakip y ıllarda Birleşmiş M illetler Teşkilâtınca, mezkûr geçici A n la ş
manın yerine kaim olm ak üzere, aşağ ıdaki üç Sözleşme hazırlanm ıştır:

1   4 Haziran 1954 tarih li «Turizm Yararın a  Güm rük Ko laylık ları Söz
leşmesi» ve «Özel Karayolu Araçların ın Geçici O la rak  ithaline M üteallik  G üm 
rük Sözleşmesi» ile 18 M ayıs 1956 tarih li «Gezinti Gem ileri ile Hava Sefinele
rinin Geçici O la rak  İthali Hakkında Gümrük Sözleşm esi»,

2 ___ 18 M ayıs 1956 tarih li «Ticarî Karayolu A raçların ın  Geçici Kabul Yo 
lu ile İthaline M üteallik Gümrük Sözleşm esi»,

3   15 Ocak 1959 tarih li «TİR Karnesi İle M illetlerarası Eşya N a k liya 
tına__Mütedair Gümrük Sözleşmesi».

Bu üç Sözleşme, 1949 Anlaşm asının genel o larak  ele aldığı bütün mese
leleri dahcı teferruatlı bir şekilde inceleyerek hükümlere bağ lam aktad ır. Bu b a 
kımdan şümulü çok daha geniş olan Sözleşmelere iltihak eden memleketler 
için 1949 Anlaşm asının tatb ikî bir değeri kalm am ış o lm aktadır. Anlaşm anın 
5 inci maddesine göre, aynı konuları düzenleyen yeni M illetlerarası Sözleşm e
ler aktedild iği takdirde ve bunların yürürlüğe girmesi gününden itibaren , işbu 
An laşm aya ta ra f olup, mezkûr Sözleşmelerin birine veya diğerine iltihak ede
cek her Hükümet, katılacağı Sözleşme veya Sözleşmelere m uadil hususlarda 
işbu Anlaşm ayı otomatik o larak feshetmiş addolunacaktır.

Yukarıda zikredilen üç Sözleşmeyi tasd ik eden Birleşmiş M illetler Üyesi 
Hükümetler, müteakiben 1949 Anlaşm asından da çekilm işlerdir. Sözleşmelere 
iltihak etmemiş bulunan Türkiye İle Norveç Hükümetleri İçin İse, A n laşm a yü 
rürlükte kalm ıştır. Birleşmiş M illetler Avrupa Ekonomik Komisyonu İcra Sekre
terliği I ürk ve Norveç Hükümetlerine m üracaat ederek, artık hukukî bir önem 
taşım ayan 1949 Anlaşm asının feshini m uvafık gördüğünü ve bu yolda gerekli 
işleme tevessül eylenmesİni istemiştir.
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Yukarıda zikredilen üç Sözleşmeye tarafım ızdan iltihak edilm iş o lm a
m akla beraber, ha lihazır mevzuatım ızın 1949 Anlaşm ası hükümlerinin büyük 
bir kısmını içine aldığı gözönünde tutu larak, gerekli işlem ler yapılm ış ve A n 
laşm a 7 Temmuz 1964 tarih ve 6/3296 sayılı Bakan lar Kurulu Kararnam esi ile 
feshedilm iştir.

AAilletlerarası turizmin geliştirilmesi için hazırlanm ış ve 1949 A n laşm ası
nın yerini alan Sözleşmleere memleketimizin iltihakını sağ lam ak için gerekli 
form aliteler tekemmül ettirilmek üzeredir.

IV . YEMİ HARÇLAR KAN UMU

(Kanun N o .: 492, Kabul ta r ih i: 2 Temmuz 1964 Yürürlüğe gireceği ta r ih :
1 Kasım 1964)

Yeni Harçlar Kanunu ihtiva ettiği konuların nevi ve m ahiyetlerine göre 
dokuz kısma ayrılm ış bulunm aktadır:

1 ___ Adliye harçları,
2 ___ Noter harçları,
3 ___ Vergi itiraz harçları,
4 ___ Tapu ve Kadastro harçları,
5 ___ Konsolosluk harçları
6 ___ Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları,
 7   Gemi ve liman harçları
8   İm tiyaznam e, ruhsatname ve diplom a harçları,
9  Trafik  Harçları.

Bu kanunla harçların m iktar ve nisbetleri de yeniden tâyin ve tesbit ed il
miş, yürürlükteki nisbetlerden yüksek ve ağır o lan lar hafifle tilm iş, para ra y i
cinin değişmesinden ileri gelen bazı nisbet ve m iktar düşüklükleri de bir dere
ceye kadar düzeltilm iştir.

Yeni Harçlar Kanununda bazı konular münferit vergi haline getirilm iş, 
ivaz m ukabili gayrim enkul iktisabıyle ilg ili harçlar, bazı harçlar kaldırılm ış (H ay
van sağlık zabıta resmi ) ve bazı İşlemler de harçlar dışına çıkarılm ıştır. Harç
lar dışına çıkarılan işlemler şunlardır :

a) Nüfus muameleleri ( eski 6 sayılı tarife )
b) Vatandaşlık  muameleleri ( eski 9 sayılı tarife )
c) Vatandaşlık  ilmühaberi
d) Menşe şahadetnam eleri

Bakanlığ ım ızı ilgilendiren 2, 5 ve 6 sayılı tarife ler şu n la rd ır :
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(2) SAYILS TARİFE

Noter Harçlan 

Değer ve y a  ağ ırlık  üzerinden a lın an  n isp î h a rç la r :

1. M uayyen bir meblâğı ihtiva eden her nevi se
net, m ukavelenam e ve kâğıtlardan beher imza 
için

Değer üzerinden alınan harcırah miktarı 5 lira 
dan az 25.000 liradan çok o lam az.

2. Emanet harçları :

Saklanm ak üzere noterlere tevdi edilen değeri 
belli emanetlerden

Harç miktarı 5 liradan az o lam az, harç yıllık  
o larak hesaplanır. Bir yıldan faz la  olan her yıl 
için ilâve o larak  yarı harç alın ır. Yıl kesirleri 
tam itibar olunur.

3. Gayrim enkul ve menkullerin idaresi harcı

Harç y ıllık  o larak  hesaplanır, bir yıldan faz la  
olan her yıl için ilâve o larak  yarı harç alın ır. Yıl 
kesirleri tam itibar olunur. Gayrim enkullerin ve 
menkullerin değerleri belli değilse değerler tak 
dir yolu ile tesbit ettirilir.

4. Konşimento yazılm ası harcı :

Konşimentoların yazılm asında eşyanın her gcıy- 
rîsâfi tonundan

Maktu h arç la r :

1. Belli meblâğı ihtiva etmiyen ve a lınacak  harç 
miktarı kanun ve tarifede ayrıca gösterilmemiş 
olan senet, mukavele ve kâğ ıtlardaki im zaların 
beherinden

2. Her nevi tebliğ, İhbar, ihtar ve protestolardan 
m uhataba tebliğ edilecek beher nüsha için

3. V ekâle tnam eler:

a) Özel vekâletnam elerde beher imza için
b) Genel Vekâletnam elerde beher imza için

(Binde 0,50) 

(Binde 1)

(Binde 2) 

(10 Krş.)

(5 M.)

(5 T.L.)

(4 T .L )
(6 T.L.)



4. Defter tasdiki :
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Be

her Defter için)
b) Açılış tasdiklerinde sayfa ların  mühürlenmesi : 

100 sayfaya kadar (100 sayfa dahil)

100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve kü
suratı için

5. Suretler ve Tercüm eler:

a) ilg ililere veya ibraz edenlere verilecek her 
türlü m ukavele, senet, yazılı kâğıt ve kayıt 
suretlerinin beher sayfasından

b) Tercüme suretleri ve yabancı d ille yazılm ış 
kâğıtların suretleri ve tercümeleri beher say
fasından

6. Saklanm ak üzere noterlere tevdi olunan ve de
ğeri belli olmıyan emanetlerle vasiyetnam eler 
her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır)

7 . Tesbit ve tutanak harçları :

M ukavelenam e, senet veya yazılı kâğıtların ve 
ya bir şeyin veya bir yerin hal ve şeklin in , ilgili 
şahısların hüviyet ve ifadelerinin tesbiti

8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulun
maktan alınacak h a rç la r:

Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin 
kura seçim ve toplantılarında hazır bulunarak 
düzenlenecek tutanaklarda

9. Düzeltme harcı :

Evvelki işin m ahiyet ve değeri değişmemek şar- 
tiyle yap ılacak  düzeltmelere ait beyannam eler
den her imza için

10. M ukavele feshi h a rc ı:

Değeri belli bir borç veya bîr taahhüdün ik ra 
rını tazam mun etmiyen m ukavelelerin feshin
den beher imza için

(5 T.L.]

T.L.)

(5 T.L.)

(2 T.L.)

(2 T .L )

(10 T.L.)

(10 T.L.)

(100 T.L.) 

(2,50 T .L ) 

(2,50 T.L.)
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11. Umumî ibra, umumî m akbuz, tahkim nam e, 
ölüme bağlı tasarruf senet ve m ukaveleleri, 
ölünceye kadar bakm a akd i, tesis, aile v a k ıf
ları, evlât edinme, karı - koca m alların ın id a
resi, babalığ ı tanım a senetleri, m iras taksim  
m ukaveleleri, ifraz m ukaveleleri ve bunlardan 
rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına 
da ir senet, mukavele ve kâğıtların düzenlen
mesinden ve noter tarafından re'sen düzenle
necek tutanaklardan

(5) SAYILI TARİFE

Konsolosluk Harçları 

S    Değer üzerinden a lınacak  h a rç la r :

1. Tereke işlerinde :

a) 5 .000 liraya kadar olan kısmından (5.000 
dahil)

b) Tereke, m ahallin memurları tarafından tah 
rir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu takdirde 
Konsoloslukça yap ılan  m urakabeden

2. Su lhnam eler:

(Kararda yazılı değer üzerinden)
a) 5 .000 liraya kadar olan kısmından (5.000 

dâhil)

b) 5 .000 liradan sonra gelen kısımdan ilâveten 

II . . .  G em icilik  işlerinde ton üzerinden a lın a c a k  h a rç la r :

1. Gemilere Konsolosluklarca verilecek b ayrak  şa 
hadetnameleri :
Beher rüsum tonilâtosundan

(Bu harç 50 liradan az, 1.500 liradan faz la  o la 
maz)

2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşya
nın beher gayri safi tonundan

(Bu harç 50 liradan cız, 500 liradan çok olam az)

(25 T.L.)

(Binde 20) 

(Binde 5)

(Binde 20) 

(Binde 5)

(0 ,50 T.L.)

(0,25 T.L.)
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3. Sıhhiye patentası verilm esi veya vizesi, beher 
rüsum tonilâtosundan

(Bu harç 25 liradan az, 500 liradan fazla  o la 
maz). : , Jt i

III     M aktu h a rç la r :

1. Gemi jurnalinin ta sd ik i:

a) Jurnalin  tasdiki

b) Jurnale  sayfa  ilâvesi

2. V izeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti 
gemilerinin vizeleri

3. İmza ve mühür tasdiki

(Bulunulan yabancı memleketteki yerli m akam 
larla o memleketteki yabancı m akam lar ta ra 
fından verilip  Türk m akam larına veya Türk m a
kam ları tarafından verilip  bulunulan yabancı 
memleketteki yerli ve yabancı m akam lara ibraz 
edilecek olan yazılı kâğıt ve suretlerdeki imza 
ve mühürlerin veya tasd ika m ütaaliik imza ve 
mühürlerin metne şâmil o lm am ak üzere tasdiki)

4. Yabancı memlekette usulüne uygun o larak yet
kili m akam lar tarafından tanzim olunan, yazı, 
kâğıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bu
lunan kanunlara uygun olduğunun tasdiki

5. İdarî hususlara ait beyannam e, ilm ühaber, tu
tanak la r ve şe rh le r:

a) Birinci sayfa  için

b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için

6. Gerçek ve Tüzel kişilerin isteği üzerine :

a) Türk kanunlarının bir veya bir kaç m addesi
nin aynının verilmesi (beher sayfa için)

b) Bunların tercümesinin tasdiki (Beher sayfa 
için)

7. Terekenin mühürlenmesi

8. Bilirk işi tâyini ve bilirkişi raporlarının tasdiki

(0,10 T.L.)

(25 T.L.) 

(10 T.L.)

(100 T.L.) 

(50 T.L.)

(50 T.L.)

(20 T .L ) 

(10 T.L.)

(20 T.L.)

(30 T.L.) 

(50 T .L ) 

(30 T.L.)
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9. Bu tarife ile noter harçlarına ait (2) sayılı ta r i
fede zikredilm iyen hukuk işlerine ait diğer y a 
zılı kâğıtlar ve kararlar

10. Bu tarifede sayılan yazılı kâğıt ve işlemlerin 
konsoloshane haricinde düzenlenmesi ve icra
sından asıl harca ilâve o larak

(6) SA YILI TARİFE

Pasap ort, ikam et tezkeresi, v ize  ve  
Dışişleri B akan lığ ı tasd ik  harçları

1. Umuma mahsus münferit pasapo rtla r:

3 ay için o lan lar
6 ay için o lanlar
1 yıl için o lan lar
1 yıldan fazla  süreli o lan lar için
(Müddet uzatıldığı takdirde esas harcın yarısı
alınır).

Umuma mahsus müşterek pasaportlar ile bu p a
saportların uzatılm ası halinde pasaportta kayıtlı 
her şahıs için bu harcın yarısı, Konsolosluklarca 
verilecek pasaportlarda da keza bu harçların 
yarısı alınır.

2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 23 üncü m ad
desinin son fıkrası gereğince verilen ve ya ln ız 
Türkiye ’ye dönüş için muteber olan pasaport
larla ayni kanunun 18 inci m addesinde yazılı 
olan yabancılara mahsus dam galı pasaportlar

__ V ize  harçları :

1. G iriş V izeleri :

a) Tek giriş
b) M ütaaddit giriş

2. Transit vizeleri :

(20 T.L.)

(50 T.L.)

( 55 T.L.) 
(105 T.L.) 
(165 T.L.) 
(310 T.L.)

( 25 T.L.)

( 15 T.L.) 
( 45 T.L.)

a) Tek transit
b) Ç ift transit

( 5 T.L.)
( 10 T.L.)



(1 vo 2 numaralı pozisyonlardaki müşterek 
pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 num ara
da gösterilen harçların yarısı alınır).

3. Yabancıların  Türkiye'den çıkışlarında istekleri 
üzerine verilecek münferit pasaportlara ait dö
nüş vizeleri ( 15 T.L.)

IS I  Y a b a n c ıla ra  verilecek ikam et tezkeresi ve D ışişleri
B akan lığ ı tasd ik  h a rç la r ı :

1. İkamet tezkeresi :

a) 6 ay lık  o lan lar ( 25 T.L.)
b) 1 y ıllık  o lan lar ( 50 T.L.)
c) 2 y ıllık  o lan lar ( 75 T.L.)

2. Dışişleri Bakanlığ ı tasd ik harçları ( 25 T.L.)

V . Konsolosluk M uam ele lerin in  B asitleştirilm esin i İncelem eğe M em ur Ba-  
kanisk lararası K am isyo n ’un 14, 23 ve 29 Eylül 1964 Tarih lerind e Yap tığ ı To p lan 
tılard a  A ld ığ ı K ararla r.

Szin Belgesi :

İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile Avrupa memleketlerine gönderilen 
işçilerden izinli o larak veya başka bir m aksatla kısa bir süre için Türkiye ’ye bir 
takvim  yılı içinde bir defa gelenlerden, tekrar yurt dışına çıkabilm eleri için, izin 
belgesi aranm am ası,

İzin belgesi işçinin çalıştığı müesseseden aldığı bir belgeye istinaden Kon
solosluklar tarafından iki nüsha o larak tanzim  edilen ve İş ve işçi Bulma Kuru- 
rnu’nun ilg ilin in pasaportuna «dışarıda geçimini temin etmiştir» mealinde bir 
dam ga vurmasını mümkün kılan bir belgedir. Söz konusu belge vasıtasıy la  p a
saportlarına bu dam gayı vurduram ayan İşçilerin tekrar yurt dışına çıkm asına 
Pasaport Kanununun 22 nci m addesine binaen m üsaade edilm emektedir. H al
buki elindeki işçi pasaportundan dışarda çalıştığı an laşılan  bîr kimsenin dışarda 
geçimini temin etmiş olacağı aşikâr bulunm akla ayrıca bir de belge istenmesine 
lüzum yoktur. Bununla beraber bir takvim  yılı içinde iki veya daha faz la  Türki
ye'ye gelecek İşçilerden izin belgesi aranm asına devam olunm ası,

İşçi pasaportlarının bu bakım dan ve başka yönlerden haiz olacağı ehem
miyete binaen bundan sonra ayrı bir renkte bastırılm ası,

Buna muvazi o larak işçilerin izin belgelerini ibraz ile beraberlerinde ge
tirdikleri araba ların ı geçici o larak  yurda sokabilm elerini temin eden fiş usulü



nün terk edilmesi ve araba ile gelen işçilerin araba ların ı geçici o larak yurda 
sokabilmeleri için çalıştıkları memleketin otomobil veya turing klubünden a la 
cakları gümrük geçiş karnesi veya triptikle mücehhez o lm aları,

(Bu kararın alınm asında bedelsiz ithal tebliğinde yap ılan  son değişiklik ler 
nazarı dikkate alınm ıştır. Asgari geçim haddini ayda 150 dolara ve araba ithali 
için asgari tasarruf m iktarını 800 dolara çıkaran bu değişiklik ler muvacehesinde 
işçilerin bedelsiz ithalat rejiminden fa yd a lan a ra k  yurda araba ithal etmeleri im
kânı hemen hemen ortadan kalkacağı cihetle b ilâhare yurda kati avdetlerinde 
ithal edemiyecekleri a raba ları işçilerim izin satın alm aktan vazgeçecekleri ve 
bundan sonra yurda izinli o larak  araba ile geleceklerin asgari hadde ineceği 
düşünü ldü .)

Pasaport Tem didi :

İşçilerin hamil olduğu pasaportların da diğer umuma mahsus münferit 
pasaportlar gibi Pasaport Kanununun 15nci m addesine binaen iki senelik müd
detle temdidi,

V atandaşlık  İlm ühaberi :

Yeni harçlar kanunu ile harca tâbi muam eleler arasından kaldırılm ış bu
lunan vatandaşlık  İlm ühaberinin tam am iyle kald ırılm ası,

H arçsız M u am eie ier :

Konsblosluklarca yap ılacak  harçsız muam elelerin yevm iye defterine k ay
dedilmemesi fakat teftiş için fayda lı o lacak tedbirlerin a lınm ası, bu tedbirlerin 
neler o labileceğinin Dışişleri Bakanlığ ı tarafından tesbiti,

H arç M akbuzu  :

Konsolosluklarca tahsil olunan harç m ukabili tanzim  olunan makbuzun 
bir suretinin işlem gören evraka yapıştırılm asından vazgeçilm esi ve işlem gö
ren evraka harç alındığını gösteren bir kaşe vurulm ası,

M enşe Şahad etn am elerin in  Tasd ik i :

Yeni harçlar kanunu ile tasdiki harçtan m uaf tutulan menşe şenadeincı- 
melerinin Konsolosluklar tarafından tasdiki usulünün kald ırılm ası, menşe şeha- 
detnam elerinin çıkış gümrüklerince tasdikine mütedair Avrupa Ekonomik Top
luluğu İle varılan  anlaşm anın diğer memleketlere de teşm ili,

Konsolosluk D e fte rle r i:

Kcısa, emanet, pul ve küçük am bar defterlerinin kald ırılm ası için bu ko
nuda M aliye Bakanlığ ı ile Dışişleri Bakanlığ ı arasında varılm ış olan an laşm aya 
göre gereğinin yap ılm ası, kararlaştırılm ıştır.
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Yukarıdak i hususlar Komisyon üyeleri tarafından ittifakla kararlaştırılm ış
tır. Ya ln ız  askerlik  yoklam ası konusundaki iki görüş ileri atılm ıştır.

Askerlsk Y o k lam ası :

M illî Savunm a Bakanlığ ı ve Genel Kurm ay Başkanlığı temsilcileri asker
lik yoklam aların ın  sosyal delegeler ve çalışm a ataşeleri aracılığı ve yardım ı ile 
her yıl konsolosluklar tarafından yap ılm asında zaruret olduğu görüşünü be
lirttiler.

Dışişleri, M aliye, İçişleri, Adalet, Ticaret, Gümrük ve Tekel Bakanlık ları 
temsilcileri memleketten çıkışları iş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından son bağlı 
oldukları Askerlik  şubelerine bild irilecek olan işçilerin askerlik  yoklam aların ı 
kendilerinin nüfus cüzdanlarını mektupla bağlı oldukları askerlik  şubelerine 
göndermek suretiyle yaptırm aların ın askerlik  kanununa göre mümkün olduğu 
görüşünü ifade ettiler.

VI. İDARÎ ÇALIŞMALAR

a) İdarî İşler Dairesi Genel Müdürlüğünün Çalışmaları :

İdarî İşler Dairesi Umum Müdürlüğünün faa liye t sahasına giren m uam e
lelerin, ilk bakışta, Bakanlık  bütçesinin Merkez ve Dış Teşkilât hizmet ve ihti
yaçları bakım ından tatb ikatiyle a lâka lı teknik konulara, başka bir ifade ile
carî meselelere inhisar eylediği zanned ilir. Hakikatte İdarî sahadaki reform
larla prensip meseleleri ve yatırım  faaliyetleri ön plânda yer alm aktad ır. Ba
kanlık bütçesinin tatb ikatında ve tâbi tutulduğu form alitelerde rasyonalizas- 
yona g idilm esi, sâdır olan muhtelif talim atın tedvini, sarih ve herkese seyya
nen tatbik o lunacak müeyyidelere bağ lanm ası, bu bakım dan bir teftiş siste
minin kurulması İdarî İşler Dairesi’nin üzerinde durduğu m evzular arasında yer 
alm aktad ır.

Hükümetimizin m alî istikrar, tasarruf ve verim li m asraf konusunda gös
terdiği hassasiyetin bir ifadesi o larak, Dışişleri Bakanlığ ı da bütçenin daha
faydalı sahalarda kullanılm asına itincı göstermektedir. Bu cümleden olm ak 
üzere, dış m isyonların mesailerinde bir taraftan koordinasyon ve ahenk temin, 
diğer taraftan lüzumsuz m asraf ve döviz transferini bertaraf etmek am acıyla , 
aynı yerlerde kira ile tutulan misyon binaları yerine devlet için b ina lar satına- 
lınması veya yaptırılm ası gibi yatırım çalışm alarına, bir plân dahilinde, önem 
verilm ektedir.

M isyonlarda mümkün mertebe Türk personel kullanılm ası ve bu m aksatla 
ehil eleman yetiştirilm esi için stajyer m übadelesi ve teknik yardım  gibi an laş
m aların bahşettiği im kânlardan fayda lan ılm ası konusu da tetkik edilm ektedir.
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Bu m aksatla , Türkiye ile Fransa arasında mün’akit stajyer mübadelesi an laş
ması hususî bir broşür halinde bastırılarak yetkili daire ve müesseselere gön
derilm iştir. Ankara O telcilik O kulu ’nun da bu vad ide Bakan lık  teşkilâtına fa y 
dalı o lacağında şüphe yoktur. Bu konuda yap ılan  ihzarî tem asların müsbet 
neticeye bağlanacağı ümid ve temenni edilm ektedir.

M isyonlara gönderilecek idarî memurların daha fayda lı bir hale geti
rilmelerini ve kendi sahalarında yetiştirilm elerini mümkün kılm ak üzere hususî 
kurslar açılımcısı ve ancak bu kurslarda başarı gösterenlere Dış Teşkilâtta v a 
zife tevcihi gibi bir prensip kararı alınm ıştır ve bu kararın tam bir objektiflik 
ve adalet duygusu dahilinde tatbikine gayret edilecektir.

M emurlara tevcih o lunacak vazife lerin  hüsnü ifasını mümkün kılacak ka
nunî ve İdarî tedbirler de Bakanlık  çalışm aları m eyanında bulunm aktadır.

Üzerinde durulan diğer bir prensip kararı da m isyonlarım ızın ih tiyaçla
rının, kabil olan her sahada , memleket mahsul ve m am ulleriyle karşılanm ası
dır. Bu vad ide yap ılan  ilk ça lışm alar müsbet bir ink işaf göstermektedir. M aliye , 
Gümrük ve Tekel Bakanlık ları bu gibi mamul ve mahsullerin m isyonlarım ıza 
ihracat fiatları üzerinden gönderilm elerini kabul etmek suretiyle büyük ko lay
lık lar gösterm işlerdir. Yabancı memleketlere misyon ihtiyaçları için döviz trans
feri yerine Türk m alları gönderilm ek suretiyle hem tasarruf sağ lanacak , hem 
de memleketimiz mam ullerinin yabancı muhitlerde tanıtılm asına, ilk sa fhada 
sembolik ölçüde de olsa, imkân verilm iş o lacaktır. İçki, sigara ve kum aşlar için 
sipariş alınm aya başlanm ıştır.

İdarî İşler Dairesi, beynelm ilel münasebetlerin bu dairenin ça lışm alarıy la  
a lâka lı kısım larında, tek tara flı tcıviz sistemine son verilerek kanunî veya fiilî 
m ütekabiliyet esasının yerine getirilm esine ve böylece karşılıklı m enfaatlara 
dayanan realist bir hattıhareket takibine ayrıca önem verm ektedir. Bu cüm
leden olm ak üzere, memleketim izde bina tem ini, inşa ettirilmesi veya onarıl
ması konusunda yabancı bir çok memleketlere tanınan ko laylık ların  m ukab i
lini istemek üzere harekete geçilmiş bulunulm aktadır. İcabında T. B. AA. M. ne, 
Bakan lar Kuruluna bu konuda yetki veren bir kanun tasarısı sevk edilecektir. 
M emleketim izdeki yabancı m isyonlar, Belediye vergi ve resim lerinden m uafiyet 
gibi liberal bir rejimden fayda land ık la rı halde, bir çok devletler bizim m isyon
larım ız için bu gibi m uafiyetler tanım am akta ve Hükümetimizden her sene kül
liyetli m iktarda vergi ve resim a lm aktad ırlar. Bu tek taraflı ve sebepsiz tav iz 
şekillerine de behemehal son verilecektir.

Bakanlığ ın bu gibi sahalardaki faa liyetlerin i teşkilâta ve bu m evzulara 
a lâka gösterecek dairelere tanıtm ak m aksad ıy la , İdarî İşler Dairesince zam an 
zam an hususî broşürler ç ıkarılm akta ve ayrıca her ay , İktisadî İşler Dairesiyle 
birlikte özel bir bülten neşrolunm aktadır.
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Yukarıdaki kısa izahattan an laşılacağ ı üzere, İdarî İşler Dairesi, carî mu
am eleler kadar ve hattâ ondan daha fa z la , devamlı ve dokunulm az bir mües
sese haline getirilm esine çalışılan prensip meselelerini ön plânda tutmakta ve 
Bakanım ızın müteaddit defa lar ifade ettikleri gibi fazilet ve manevî reformları 
her türlü İdarî reform lara esas a lm aktad ır; Daire'ye kuvvet ve şahsiyetini vere
cek olan da bu istikametteki faa liyetlerid ir.

b) H aberleşm e M erkezin in  Kuruluş ve G örevleri (1)

Kıbrıs harekâtı sırasında, resmî ve gayrı resmî haber kaynakları ile Hükü
met O rganları ve Radyo arasında irtibat sağ lam ak üzere, 8 Ağustos 1964 ta 
rihinden itibaren Dışişleri Bakanlığ ında bir Haberleşme Merkezi kurulmuştur.

Bu Merkez Dışişleri Bakanlığ ı Enformasyon Dairesinde ve bu Dairenin 
Umum Müdürü idaresi altında faa liye t gösterecektir. Kıbrıs işleri P lânlam a ve 
İcra Grubu Başkanı da Hükümet ile bu Merkez arasındaki irtibatı sağlıyacak- 
tır. Enformasyon Dairesi Umum Müdürü kendisi ile devam lı şekilde istişare ede
cektir.

Haberleşme Merkezinde Enformasyon Dairesi Umum Müdür M uavin in
den başka , Genelkurm ay Başkanlığ ı, Turizm ve Tanıtm a Bakanlığ ı, Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumu ve Anadolu A jansı temsilcileri ile KİPİG 'den bir 
Dışişleri memuru çalışacaktır.

1. H aber K a y n a k la n  :

a) Resmî Kaynak lar m eyanında, Dışişleri Bakanlığ ının elde ettiği haber
ler, Bakanlık  makam ve dairelerinden alınan diğer m alûm at; Hükümetin diğer 
organlarından gelen ve b ilhassa askerî m akam lardan alınan bilg iler.

b) A jans ve Yabancı Radyo Haberleri : Anadolu A jansı'n ın  AFP, UPİ ve 
Reuter’den naklen verdiği haberler ile Turizm ve Tanıtm a Haber M erkezinin 
gerek bütün A janslar, gerek Radyolar v .s . yo llardan elde ettiği enformasyon 
ve ayrıca Associated Press bülteni bu m eyandadır.

c) Gazeteler ve Yabancı Sefaretlerin Haber bültenleri, dergiler ilâh ..

ÎL  Faa liye t Tarzı :

—  Gerek Anadolu A jansı, gerek Turizm ve Tanıtma Haber Merkezi ve Türk 
Radyolarının mutad faaliyetleri Haberleşme Merkezim izce yakından izlenecek, 
Merkez onlara gerekli hareket tarzını bildirecektir. Ezcümle A jans ve Radyonun 
haberleri neşretmeden Merkeze m alûm at vermesi gerektiği haller için onlara 
«guidance» verecektir. Bu guidance’a uyu larak A jans ve Radyo yetkilileri,

(1) Enformasyon Dairesi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanm ıştır.
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Haber Merkezinden yayın lanm ası m illî m enfaatlerim iz bakım ından doğru o lm a
ması muhtemel haberleri soracak ve aldığı m alûm aat göre hareket edecektir.

Diğer taraftan Haber Merkezi icabında Radyo Haber Yay ın la rı hakkında 
(programı kesip haber verm e, askerî müzik v.s.) talim at verecektir.

11!. İş Bölümü :

Enformasyon Dairesi Umum Müdür M uavini bu Merkez ile Umum M ü
dürü arasında irtibat yapacaktır. Genelkurm ay Temsilcisi Genelkurm ay ile, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığ ı Temsilcisi Bakanlığ ı ile, T. R. T. temsilcisi kendi Ku
rumu ile, A . A . temsilcisi A jan s ’ la ve K. İ. P. İ. G. mensubu da bu gurupla d a i
mî irtibatı teminle görevlid ir.

c) M ille tlerarası K u ru m la r :

B irleşm iş M illetler G en işletilm iş Teknik Yard ım ı

Birleşmiş M illetler Ekonomik ve Sosyal Konseyi faaliyetleri çerçevesi için
de üye memleketlere yap ılm akta olan teknik yard ım lar bu Teşkilâtın fa a liye t
lerinin önemli bir kısmını teşkil etmektedir.

Bahis konusu teknik yard ım lar şümulüne uzman celbi, e lem anların staj 
ve eğitim görmeleri için yabancı memleketlere gönderilm eleri, seminerler ve 
konferanslar tertibi ile eğitim ve laboratuar malzemesi temini gibi hususlar 
girmektedir.

Genişletilm iş Teknik Yardım  Programı cıdı altındaki söz konusu program 
dan memleketimiz 1951 yılından bu yana 7 .320 .677  dolar yardım  sa ğ la 
mıştır. Bu m eblâğ, 658 uzmanın memleketim izde hizmet görmesi ve 773 v a 
tandaşım ızın burslu o larak  harice gönderilmesi m asrafları karşılığ ıd ır. Ayrıca , 
236.921 dolar tutarında malzeme yardım ı alınm ıştır.

Genişletilm iş Teknik Yardım  Programı 1965 yılı bütçesine Türkiye'n in ka 
tılıma payı 2 .460.000  T .L .’sı o lacaktır.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖZEL FONU

Birleşmiş M illetler Özel Fonu, Genişletilm iş Teknik Yardım  Programını ta 
m am lam ak üzere, Ekonomik ve Sosyal Konseye bağlı o larak kurulmuş bir f i
nansman müessesesidir.

N O T : K ıbrıs’ta yap ılan  Türk hava harekâtı sırasında kurulan bu Merkez 
bir hafta sonra faa liyetin i tatil etmiştir. İleride ihtiyaç hasıl o lursa, şüphesiz 
tekrar faaliyete  geçirilecektir.

m



Fonun gayesi özellikle az gelişm iş memleketlerin kalk ınm alarına yardımcı 
o lm ak ve Teknik Yardım  Programlarının dışında kalan m alî portresi nisbeten 
geniş araştırm a, tarım , eğitim ve sair mümasil projelerin gerektirdiği m alî im
kânları sağ lam aktır.

Birleşmiş M illetler Özel Fonu 1965 yılı bütçesine Türkiye'nin katılm a payı
2 .967.000 T .L .’sı olacaktır.

Hükümetimizle Özel Fon arasında im zalanan an laşm alar gereğince, Özel 
Fon tarafından kabul edilm iş ve halen tatb ikat safhasına intikal etmiş bulunan 
projeler sırasiyle Orta - Doğu Teknik Üniversitesi, A nta lya Bölgesi Kalkınm a 
Projesi, İzmit Kavakçılık  Enstitüsü ve İzmir Bitki Araştırm a projeleridir.

Orta - Doğu Teknik Üniversitesi projesinin ilk dört y ıllık  devresi için şim di
ye kadar Özel Fondan 1.664.000 dolar teknik yardım  sağlanm ıştır. 162 .000 .__
dolar da 1964 yılı zarfında alınacaktır.

Anta lya Bölgesinin sosyal ve ekonomik yönden kalkınm asını sağ lıyacak
projenin ilk üç yıllık  devresi için de Özel Fon, 259 .600—  dolar tahsis etmiş 
bulunm aktadır. Ahiren bu projenin üç yıl daha uzatılm ası kararlaştırılm ıştır. Bu 
ikinci kısım için Özel Fon takriben 676 .000    dolar tahsis edecektir.

İzmit Kavakçılık  Projesi Anlaşm ası gereğince, dört y ıllık  bir süre za rfın 
da Özel Fon'dan 644 .000    dolar; İzmit Bitki Araştırm a Merkezi için ise beş
y ıllık  bir süre zarfında 1 .221.000    dolar sağ lanacaktır.

Özel Fon tarafından tasvip  edilm iş ve halen tatb ikatına geçilmiş bulunan 
mezkûr projelere ilâveten birkaç şumûllü projenin bu yıl İçerisinde tasvib i bek
lenmektedir.

CENTO ÇOK TARAFLI TEKNİK İŞBİRLİĞİ FONU

CENTO (Merkezi Andlaşm a Teşkilâtı) Ekonomik Komitesine bağlı tâli 
uzuvlardan biri olan Çok Taraflı Teknik İşbirliği Fonu Çalışm a Grubu, bölge 
dahilindeki üç üye memleket arasında teknik sahada işb irliğ ini geliştirm ek, 
karşılıklı stajyer ve uzman teatisini mümkün kılm ak ve bölge memleketlerinin 
istifadesine açık eğitim müesseselerine teçhizat ve malzeme temin etmek üzere 
m eydana getirilm iş bir Fon'un kullanılm ası m aksadıy la kurulmuş bir heyettir.

Çalışm a Grubunun, üye bölge memleketleri tarafından sunulan projelere 
tahsisler yapm ıya yetkili bulunduğu Fon, geçen yıla kadar 150.000 dolarlık 
bir m alî im kânla mücehhez bulunm aktaydı. Ancak son y ılla rda Çalışm a G ru
bunun tetkikine sunulan projelerde kaydedilen artış ve mem leketim izle İran ve 
Pakistan arasında gelişen işb irliğ i, bu m alî im kânların artırılm ası lüzumunu or
taya çıkarm ıştır.
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Anılan Fonun yeni ihtiyaçlara göre 225.000 dolara çıkarılm ası hususu 
Ekonomik Komite'nin Mart ayı içinde yap ılan  toplantısında görüşülmüş ve tas
vip edilm iştir. Buna göre A .B .D . ve İngiltere anılan Fon’a 75 er bin dolarla ve 
üye bölge memleketleri ise 25 er bin dolar karşılığı m illî para la r ile iştirak ede
ceklerdir.

Bu artış İngiltere ve bölge memleketi tarafından kabul edilm iştir. A .B .D . 
nin tasvib i için gerekli işlem ler tekemmül etmek üzeredir.

M emleketim iz 1964 yılı zarfında İran ve Pakistan ’daki eğitim im kân la
rından istifade eylediği gibi Hacettepe Tıp Fakültesinde 3 iranlı ve 3 Pakistanlı 
doktorun staj m asrafların ın Fakülte tarafından deruhte edilmesi m ukabili a n ı
lan Fakülteye teçhizat ve malzeme satın alınabilm esin i teminen 16.500 dolar 
gibi toplu bir meblâğın tahsisi ve diğer bazı projelerimizin- finansm anı da sağ 
lanmıştır.

İran ve Pakistan'dan memleketim ize gelen birçok stajyer m eyanında Orta 
Doğu Teknik Üniversitesine kabul olunan 45 öğrencinin m asrafları da gene 
anılan Fon’dan karşılanm aktadır.

d) B ak an lık  Erkân ı A ra s ın d a k i D e ğ iş ik lik le r :

  Genel Sekreter İdarî İşler Yardım cısı N ecdet K ent’ in Tahran Büyükelçisi
o larak dış göreve gitmesi üzerine İdarî İşler Dairesi Reisi Hikmet Bensem İdarî 
İşler Yardım cılığ ına atanarak  17 Eylül 1964 tarih inde yeni görevine başlam ıştır.

  S iyaset P lânlam a Gurubu Başkanı Bedii K a ra b u rça k ’ ın İkinci Daire
Genel Müdürü, Genel Sekreterlik refakatinde bulunan beşinci derece meslek 
m em urlarından İster Türkm en’in, Kıbrıs Bürosu işleri de uhdesinde kalm ak üze
re, Siyaset P lânlam a Gurubu Başkan Vekili o larak  görevlendirilm eleri 
9 Eylül 1964 tarih inde kararlaştırılm ıştır.

 NATO Dairesi Genel Müdürü Pertev Subaşı’nın, NATO Dairesi Genel
Müdürüne de vekâlet etmek üzere Birinci Daire Genel Müdürü o larak  görevlen
dirilm esi 9 Eylül 1964 tarih inde kararlaştırılm ıştır.

  Refakatta Genel Müdür Şahin Uzgös’en 17 Eylül 1964 tarih inde İdarî
İşler Dairesi Genel Müdürlüğüne vekâleten atanm ıştır.

—  Kıbrıs Bürosunda Daire Reis M uavini Yavuz A ktu lg a ’nın 7 Ağustos 1964 
tarihinden itibaren Kıbrıs Bürosu Genel Müdürlüğünü vekâleten tedvir etmesi 
kararlaştırılm ıştır.

*
* *
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DIŞ SİYA SET V E TAN ITM A

H am it BÂTU
Dördüncü Daire Başkanı

Y a lta 'd a  Stalin , «Pap a ’nın kaç tümene sahip olduğunu» sorabiliyordu. 
İkinci Dünya Savaşını takibeden y ılla rd a , m illetlerarası münasebetler, ders k i
tap larında hâlâ bugün okutulduğu şekilde, münhasıran diplom asi yolu ile y a 
pılan tem aslarla düzenleniyor, diplom asi ise, memleketlerin iktisadı ve askerî 
gücüne dayanıyordu. M illetlerarası münasebetlerde daha sonra vukubulcın ge
lişmeler tedricen tam am iyle değişik şartlar ve yepyeni bir dünycı m eydana ge
tirm iştir. Nükleer silâh ların  tekâmülü neticesinde Am erika Birleşik Devletleri ile 
Sovyetler Birliği arasında husule gelen kuvvet dengesi, iki devi s iyasî em elle
rini kuvvet ku llanarak değil, küçük devletleri «kazanm ak» üzere bugüne ka
dar benzeri o lm ayan tanıtma ve propaganda gayretleri ile gerçekleştirmeğe 
yöneltilm iştir. Daha genel o larak , hemen hemen bütün eski sömürgelerin b a
ğım sızlığa kavuşm ası ile ve «kuvvet dengesinin» yarattığ ı ortam içinde, bir 
dünya kamu oyu m eydana gelm iştir. Küçük devletler, İktisadî ve askerî güçleri 
ile ölçüsü olm ayan nüfuz siyaseti takip edebilm işler ve belirli fik irlerin  öncü
lüğünü yap arak  sağ lad ık ları nüfuz sayesinde geniş diplom asi m anevralarına 
başarı ile g irişeb ilm işlerair. M isal o larak, Yugoslavya 'n ın , A sya ve A frika 
memleketleri nezdinde kazandığı itibar, bu gelişme hakkında bize fik ir vere
b ilir : Yug o slavya ’nın, « tarafsız lar» üzerinde elde ettiği nüfuzun genişliğ i ile 
İktisadî veycı askerî gücü arasında bir nisbet aram ak bahis konusu değild ir, 
tab iî.

M illetlerarası münasebetlerin bu yepyeni şekilleri henüz derinleştirilme- 
miştir, zannediyoruz. Yepyeni mefhumların tebellür etmesine sebebiyet veren 
bu gayet hızlı gelişme henüz devam etmektedir. M illetlerarası münasebetler 
fikriyatı ve hattâ m illetlerarası hukuk, bu değişmeleri kaydetmek im kânını he
nüz bulam am ıştır. Bu mesele konumuzun dışında kalıyor. Burada kısaca te
mas etmek istediğim iz mesele, bu yeni ortam içinde m illetlerarası münasebet
lerde «tamtma»mn aldığı önem ve özellikle Türkiye'nin dış siyasetinde «tanıt- 
ma»nın rolü meselesidir.

ikinci Dünya Savaşından sonra, genel o larak dış münasebetlerde «tanıt- 
ma»nın rolü konusu üzerinde durm ağa pek lüzum yoktur, sanırım : Bugün, m il
letlerarası a landa faa l bir siyaset güden büyük devletler, «tanıtm a» d â v a 
larını çözmüş bulunuyorlar. Bu memleketlerin tanıtm a faaliyetlerin i günü gü
nüne izleyerek, tanıtm a felsefelerine nüfuz etmek im kânına sahib iz . Fransa ’nın,
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kültür münasebetleri çerçevesi içinde düzenlediği faa liyetle rin , Fransız dış s iy a 
setine ne kadar kuvvetli bir destek teşkil ettiği m alûm dur: Quai d ’O rsay, y ıllık  
bütçesinin yarısın ı, «Kültür münasebetleri ve teknik yardım » dairesinin emrine 
verm ektedir. Fransa, bağım sızlığa kavuşan A frika  sömürgelerini, kültürel nü
fuzu ile pek sağlam  bir şekilde eski «ana vatana» bağ lam ayı başarm ıştır. «La 
Joconde»un Am erika'ya gönderilm esi, geleneksel bir dostluğa dayanan Fran
sız - Am erikan m ünasebetlerinin, geçici telâkki edilmesi gereken s iyasî güçlük
lerin etkisi dışında kaldığını telkin etmek bakım ından, büyük tesiri olan bir 
«geste» teşkil etmiştir. Sovyetler Birliğ in in , özellikle yeni bağım sızlıklarına ka
vuşan memleketlerle kurduğu kültür bağ ları sayesinde sağlad ığ ı im kânlar, 
kuvvetli siyasî nüfuz tesisini büyük ölçüde kolaylaştırm aktad ır.

Türkiye bu harekete katılm alı m ıdır? Türkiye ’nin m enfaatleri, geniş bir 
tanıtma faa liyetin i gerektirmekte m idir? Türkiye'nin dış siyaseti de «tanıtm a» 
desteğine muhtaç ise, bu tanıtm anın m ahiyeti, muhtevası ve şümulü ne o lacak
tır? Dünyanın en müreffeh bir memleketi olan ve herhangi bir ittifak m anzu
mesi dışında yaşam ağı m enfaatlerine uygun gören İsveç, «tanıtm a»ya önem 
verm eyebilir. Her yıl m ilyonlarca turist celbeden İspanya ve İta lya , yerleşm iş 
şöhretlerine güveneb ilirler: Tanıtm aları her Avrupa memleketinin okul k itap
larında yap ılm aktad ır. Avrupa kültürüne yaptık ları hizmetler bu memleketleri 
efsaneleştirm iştir. Türkiyenin durumu nedir?

Türkiye'n in , yeteri kadar kendisini tanıtm adığını her zam an söyleriz. Bu
günkü dünyada, tarih î ve toplumsal bünyesine has tam am iyle istisnaî sebepler 
do layısiy le , Türkiye için «tanıtm a»nın ne kadar hayatî bir önem taşıdığını belki 
idrak etmiyoruz. Diğer taraftan , Türkiye'nin tanıtm a meselelerinin ve tanıtm a 
ihtiyaçların ın , diğer memleketlerinkinden tam am iyle farklı olduğunu da iyice 
an lam am ız gerekiyor. «Tanıtm a»m ızın esaslarını ve gayelerin i, ancak mem le
ketimizin tarih i, toplumsal bünyesi, jeopolitik durumu ile ilg ili gerçeklerinin 
deri üleştirilmesinden çıkarabileceğiz.

Bu derinleştirmeyi yaptığım ızı söyleyem eyiz. Neyi tanıtm ak gerektiğini 
iyice b ilm ediğim iz için memleketimizi yanlış tan ıta b ilir iz : Yan lış tanıtıyoruz da. 
M illî kültürümüze henüz tam m ânasiyle sahip çıkm adık.

*
* *

Yaşad ığ ım ız dünyada Türkiye'nin durumu ve mevkii tam am iyle istisna i
dir ve başka memleketlerinki ile benzerlik aram ak mümkün değild ir. Türkiye 
devrim ler başararak  A vru p a ’ya bağ lanan bir Müslüman m em leketidir. Jeopo
litik durumu dolayısiyle Avrupa topluluğuna girmeği arzu etmiş ve Avrupa 
Topluluğuna kabul edilm iştir. Avrupa Konseyinin yegâne Müslüman üyesidir.
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Avrupa Konseyinin diğer üyeleri, Avrupa kültürünün ve uygarlığının gelişm e
sinde herkesçe teslim edilen muayyen hizmetleri olan m em leketlerd ir: Her A v
rupa memleketi, bu yoldaki başarıları ile m illî bir hüviyet kazanm ıştır. Avrupa 
Konseyi dışında kalan diğer Avrupalı memleketlerin de Avrupa uygarlığ ı için
deki yerleri mahfuz kalm ıştır ve aynı ölçüde A vrupalı sayılm aktad ırlar. F in lan
diya dediğim iz zam an Sibelius hatırım ıza g e liyo r: Z ihinlerde Polonya'yı en çok 
bir Avrupa ülkesi yapan Chopin ve Copernic'in Polonyalı olm alarıd ır.

Türkiye'n in Avrupa Topluluğunun içinde lâyık olduğu yeri alab ilm esi için, 
her şeyden evvel Çağdaş Avrupa Kültürüne tam an lam ıyla  İştirak ettiğini ge
niş bir tanıtma faaliyeti ile isbat etmesi gerekmektedir. Gerçekte, Çağdaş Tür
kiye, önemli bir ölçüde, Avrupa Kültürüne «intégré» olmuş sa y ıla b ilir : Türkiye 
bugün çağdaş tiyatro, müzik veya resim sanatlarında birçok Avrupa mem le
ketleri seviyesine yetişm iştir. Son senelerde, sanatçılarım ızın Avrupa'n ın  muh
telif memleketlerinde elde ettikleri başarılar gayet tatmin edici olmuştur.

Çağdaş sanatım ızı tanıtm ak üzere yap ılan  faa liyete  muvazi o larak , eski 
kültür ve uygarlığım ızı tanıtm am ız gerekmektedir : Bu gayet önemli, mahiyeti 
itibariyle belki tarihte benzeri o lm ayan bir dâvad ır. Bugün Khmer sanatı veya 
Fildişi Sahili Sanatı dünyaca b ilindiği ve takd ir edild iği hcılde, Türk Sanatı, Türk 
uygarlığ ı, sanat tarihinde yerini a lam am ıştır; Türk sanatına , uygarlığ ına ta rih 
teki mevkii verilm em şitir. Biz Türkler, bunun sebebini, haklı o larak, yüzy ılla r 
boyunca başka bir uygarlığın temsilcisi o larak , A vru p a ’ya karşı yaptığ ım ız m ü
cadelenin yarattığı peşin hükümlerde arıyoruz. Ancak biz de Selçuk uygarlığının 
zenginliğ in i, Selçuk sanatının zarafetin i, Türk süsleme sanatların ın  kesin özel
liğini ve genel o larak Türk Kültür ve sanatının diğer üslûplara k ıyasla o rijin a li
tesini ve an lam ını, henüz keşfediyoruz ve bir kül o larak , eski uygarlığ ım ızı ta 
nıtmak için geniş ölçüde bir gayret sarfetm iş değiliz. Avrupa ile m ünasebetle
rim iz bakım ından, yani Avrupa Topluluğu içinde yerim izi alab ilm em iz bakım ın
dan, çağdaş sanatım ızı göstermek, genç virtüözlerim izi dinletm ek, genç ressam 
larım ızın eserlerini teşhir etmek kâfi gelmeyecektir. Türkiye'n in , eski bir kültür 
memleketi olduğunu da isbat etmemiz lâz ım d ır: M emleketim ize has üslûpların 
tanıtılm ası bize nihayet bir hüviyet verecektir. Bu hüviyetten mahrum kald ığ ı
mız müddetçe, Avrupa Topluluğu içinde, hattâ ittifak manzumeleri içinde sağ 
lam bir mevkie sahip o lam ayız.

Gerçekte Avrupa Topluluğu içindeki yerim izin özelliği ve önemi şudur ki 
içtimî ve kültürel a lan larda da Türkiye, Avrupa ve Asya arasında bir bağ teş
kil etm ektedir: Bu bakım dan Türkiye'nin durumu istisnaîdir. M em leketim izin, 
gerçek kültürel hüviyetinin bu iki veçhesi ile Avrupa topluluğunda yer alm ası 
A vrupa için, dünya için önemlidir. Ancak bu önemin herkesçe idraki ve kabulü, 
herşeyden evvel b izim , m illet o larak, kendimizi daha iyi tanım am ız ve tanıt
m am ızla mümkün olacaktır.
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Meseleyi daha da derinleştirm ek gerekiyor. Çağdaş Türk Sanatı, eski Türk 
sanatla rı...; memleketimizin «Kültürel hüviyetini» yapan başka unsurlar da 
mevcuttur. Anadolu toprakları kadar değişik uygarlık lar taşım ış ülke mevcut 
değil dünyada. Bu uygarlık ların  çoğu, Türklerin Anado lu 'ya yerleşmesinden ev
vel doğmuş ve ölmüşlerdir; çeşitli tarih î çağ larda birbirinden farklı kültürler 
yaratm ışlard ır. Ancak, aynı topraklardan doğmuş o lm aktan , bu uygarlık lar 
müşterek nitelikler hattâ değişmeyen nitelikler de taşım aktad ırlar. Başka ül
kelerde olduğu g ib i, A nado lu ’da yeni uygarlık lar kuran kavim ler, tahrip ettik
leri eski uygarlık ları kısmen tevarüs etm işlerdir. Bugünkü SngiIizler, Kelter ta 
rafından inşa edilen «Stonehenge» tapınağını m illî bir anıt sayıyorlar. Etrüsk 
uygarlığı bugünkü İta lya ’nın öz m alıdır. Aynı m ânada ve aynı derecede, mem
leketimizde doğan ve yaşayan  eski uygarlık la r, Türkiye ’nin eski uygarlık ları, 
«Anadolu u yg arlık la rad ır. Dikkati çeken bir nokta, bütün bu uygarlık lar Ba- 
tı’dan ve Doğu'dan gelen tesirlerin çarpışm asından doğmuş, Batı ve Doğu et
kilerini mezceden birer kültür yaratm ışlard ır. «Küçük A sya» , her tarih î çağda, 
aynı zam anda «Küçük Avrupa» hüviyetini taşım ıştır. Kanaatim izce, Türkiye ’nin 
tanıtılm ası, aynı zam anda «Anadolu uygarlık ların ın» tanıtılm asıd ır. Bu uygar
lıkların değişmeyen nitelikleri bugünkü Türkiye'yi de izah eder. Türkiye ’yi aynı 
zam anda «Anadolu uygarlığ ını» doğuran ve yaşatan memleket o larak  tan ıt
mamız gerekir.

Bu, kazanılm ası im kânsız olan bir dâva değild ir. Bu yıl içinde A vru p a ’nın 
çeşitli kültür merkezlerinde açılan ve özel bir itina ile takdim  edilen bir A n a 
dolu Arkeolojisi Sergisi münasebetiyle çıkan yaz ıla rda şu tarzda ifadeler görül
m ektedir:

«Son keşifler ile prehistorik ve protohistorik Anadolu artık bir büyük kül
türel ve dinî merkez m ahiyetini alm ıştır. Son beş sene zarfında bütün b ilg ile
rimizin an'i bir şekilde, topyekûn yenilenm esine şahit olduk».

(Les Lettres Françaises, Paris)

«Bu eski Türkler (Etiler) savaşçı olm aktan faz la  dip lom attılar. Rom alılar
dan çok önce, savaşçı olmaktan faz la  hukukçu idiler (Bununla berabe savaş 
araba larından  korkulurdu). Y ıkm ak değil kendilerine bağ lam ak isterlerdi, köle 
değ i i tebaa isterlerdi. Titiz bir d ikkatle hazırlanm ış, uzun tarihsel öndeyişlerle 
başlıyan açık an laşm alar üzerine kurarlardı hâkim iyetleri Etilerin güçlüğü ve 
diplom asi sezgisi insana Atatürk'ün davranış özelliklerini hatırlatıyo r...»

(La Cité, Brüksel)
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Avrupa memleketleri arasında ve genel o larak  Batı Topluluğu içinde bir 
mevki alm am ız, bu dâvaların  çözümüne bağlıd ır. Bu dâva ların  çözümü ise, 
ancak Asya memleketleri ve genel o larak «yeni bağ ım sızlıklarına kavuşmuş» 
memleketler gözünde tabiî m evkiim izi alm am ız ve itibar kazanm am ızla müm
kün olacaktır.

Müslüman memleketlerde, hattâ genel o larak Asya ve A frika memleket
lerinde, Türkiye ’ye karşı geniş ve fakat tatmin edilmeyen bir ilgi mevcut olduğu 
bizce pek bilinen bir keyfiyet değild ir. Müslüman memleketleri ile yüzy ılla r 
boyunca aynı kültürü p ay la ştık : İslâm sanatının bir çok a landaki en mükem
mel eserlerini Türk Kültürü yaratm ıştır. Bu müşterek kültür mirası yan ında , bir 
Müslüman memleketi o larak başardığ ım ız devrim ler de, aynı yolu izlemekte 
veya izleyecek olan Müslüman memleketlerle bizim aram ızda, kuvvetli bir bağ 
teşkil etmektedir. Çağdaş Türkiye ’nin, ortak bir kültürün anıları ile ve kültür 
a lanındaki devrim lerinde elde ettiği başarıla rla , dünyanın Müslüman memle
ketlerinde manevî bir varlık  göstermesinden tab iî ne o lab ilir?  Daha geniş bir 
çerçeve içinde, Asya ve A frika memleketlerinde. Atatürk'ün hâtırasının bize 
karşı derin ilgi ve sevgi yaratm asına k â fid ir : yeter ki biz bu hâtırayı can land ır
mayı başaralım .

Bugünkü eksikliklerine rağmen Türkiye, bu memleketlerin bir çoğu için, 
birçok alanda örnek olabilecek başarılar sağ lam ıştır: Ne olursa olsun, Türki
ye'nin denem elerinin, bu memleketler için büyük önem taşıdığı bir gerçektir. 
M illî mücadele destanı ve A tatürk ’ün k iş iliğ i, başardığ ım ız hamlelere müstesna 
bir mânâ vermekte ve duyguları ve m uhayyeleyi de tahrik eden bir ilgi uyan
dırm aktadır. Bizim , Cumhuriyet devrinin başarıların ı d ışarıda tanıtm ak hususun
da gösterdiğimiz çekingenlik, eksikliklerim izin  acı m üşahadesinden ileri ge l
mektedir, belki. Hiç olm azsa kısmen. İçerde, kusurlarım ız üzerinde ne kadar 
dursak yerindedir. Dışta, başarılarım ızı göstermek g e rek ir: bunlar, yaşadığ ım ız 
dünyada, sınırlarım ızı aşan bir önem ve anlam  taşım aktadır.

Bu memleketlerin büyük çoğunluğu ile, m illî m enfaatlerin çarp ışm asın
dan doğan siyasî an laşm azlık larım ız mevcut değild ir. Bu memleketlere karşı 
siyasetim iz, yukarıda kısaca tesbite çalıştığım ız esaslara dayanan bir tanıtma 
ve dostluk siyaseti şeklini a lab ilm elid ir. Bu memleketlerde kazanabileceğim iz 
itibar, Batı Topluluğu içindeki mevkiim izi de kuvvetlendirecek ve Türk iye ’nin 
batılaşm a gayretleri ve Batıya müteveccih siyaseti hakik î an lam  ve etkisini bu
lacaktır.

*
* *
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Yukarıda ileri sürülen görüşler faraziyeden ibaret sayılm ayıp  gerçeklerin 
ifadesi kabul edilecekse, «Bugünkü dünya şartlarında Türkiye ’nin m illetlerarası 
münasebetlerde gerçek yerini alm ası ve dış siyasetinin başarı kazanm asının , 
tarihinin incelenmesi ve derinleştirilm esi çabalarına ve belirli esaslara göre 
dışta layıkı veçhile tanıtılm ası gibi faaliyetlere bağlı olduğu» şeklinde, şaşırtıcı 
bir hükümle karşılaşıyoruz. Belki yaşadığ ım ız dünyada Türkiye kadar, istikbali 
«tanıtm a»ya bağlı bir memleket mevcut değild ir. M illetim iz kadar, tanıtm aya 
a 11 erg İ s’ s i olan bir millet bulunmadığını da rahatça söyleyebiliriz . Dış mese
lelerim izi, topyekûn bir tanıtma hamlesi içinde halletm em iz, dış münasebetle
rim izi, tanıtma doktrinim izin icaplarına göre ayarlam am ız gerekiyor.

Tanıtma dâvam ız burada da bitm iyor. Türkiye'nin iktisadı kalkınm asının , 
büyük ölçüde turizmin gelişm esine bağlı olduğu gerçeğini, bir takım tereddüt
lerden sonra, kabul etmiş bulunuyoruz. Turistik tanıtm am ızı, daha çok güneş, 
deniz, m anzara o larak  düşünmeğe ve düzenlemeğe eğ im liyiz. Eski eserlerim izi 
göstermeğe de gayret ediyoruz. Ancak, bunların değerlendirilm esini bir çok 
hallerde yabancılara bırakıyoruz. Bunların büyük kısmı, yabancıla r için, b izim 
le ilgili o lm ayan eski uygarlık  kalın tılarıd ır. Turizm in bu şartlarda gelişm esinin , 
bir bakım dan, aleyhim ize neticeler yaratabileceğin i gözönünde bulundurm a
lıyız.

Yukarıda açıklandığı an lam da, «Anadolu U ygarlık ları»  kavram ını kabul 
ettirm eliyiz. D ikkat edilm elid ir ki büyük turizm memleketleri, beşer hatırasında 
ve muhayyelesinde derin iz b ırakan uygarlık ların  beşiği olan mem leketlerdir. 
İnsanlık tarih i, bu memleketleri zihinlerde efsaneleştirm iştir. Yunan turizm i, 
AkropoT'un etrafında gelişm iştir. Yüzbinlerce Am erikalı her yıl M agna Ohar- 
ta'nın memleketi o larak  tandıkları İngiltere’ye akın etmektedirler. İngiltere, Y u 
nanistan, İta lya , İspanya gibi Türkiye büyük turizm memleketi o lacaksa , bizim 
de «Anadolu Uygarlık ları» efsanesini yaratm am ız gerekecektir.

*
* *
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403 SA TIL! TÜRK V A TA N D A Ş LIK  KA N U N U N U N  
GETİRD İĞ İ YEN İLİKLER

Y ı l m a z  İKİZER
S. P. G. Başkan Yardım cısı

1 ___  Bilindiği g ib i, genellikle, «b ir kişiyi veya bir şeyi bir devlete b ağ la
yan hukukî ve s iyasî bağ» o larak tarif edilen «tab iiyet» , bizde, gerçek kişiler 
bakım ından, 1869 tarih inde kanun konusu o larak ortaya çıkmış ve bu tarihte 
tab iiyet kavram ı dinî etkilerden kurtu larak lâ ik  esaslar üzerine kaleme alınan 
«Tabiiyeti Osm aniye Kanunnam esi» kabul edilm iştir. Bu kanunnam e 1 Ocak 
1929 tarih ine kadar yürürlükte kalm ış ve yerini 23 M ayıs 1928 tarih li, 1312 
sayılı kanuna bırakmıştır.

Ancak, 1312 sayılı kanunun da , getirdiği yeniliklere rağmen, gerek muh
teva gerek plân bakım ından birçok eksikleri bulunduğu ve özellikle, va tand aş
lık hukukunun, vatansızlığa yer verilm em esi, kimsenin birden faz la  va tan d aş
lığı olm am ası, ve herkesin vatandaşlığ ın ı serbestçe seçebilmesi şeklinde özet
lenebilecek prensiplerini gereği gibi gözönünde bulundurm adığı, vatandaşlığ ı 
kazanm a veya kaybetme bakım ından bir müessesenin fark lı esaslara d ayan ı
larak düzenlendiği görülmüştü. Bundan başka , vatandaşlıktan çıkarm aya dair 
hükümler vatandaşlık  hukukunun son gelişm elerine uym am akta, kanun, Türk 
vatandaşlığ ı ile ilg ili karar ve işlem ler aleyhine yargı yoluna müracaatı öngör
memekte, vatandaşlığ ın  isbatı ve vatandaşlığa alınm anın iptali gibi müessese- 
lere yer vermemekte idi.

Diğer tara ftan , 1961 tarih li Türkiye Cumhuriyeti Anayasasın ın  54 üncü 
maddesi de yeni bir vatandaşlık  kanunu hazırlanm asını gerektirmekte idi. Bu 
sebeplerle 1312 sayılı kanun da 11 Şubat 1964 tarih inde çıkarılan 403 sayılı 
kanunla yürürlükten kaldırılm ış ve «Dışişleri B e lle te n in in  birinci nüshasında 
tam metni yayın lanan bu yeni kanunla, eski kanundaki aksaklık ların  düzeltil
mesi, noksanların tam am lanm ası cihetine gidilm iştir.

2 —  Yeni kanun, herkesin vatandaşlığ ı olmalı prensibine göre hazırlan
mıştır. Şöyle ki :

—  Kanun, prensip itibarile kan esasını benimsemiş bulunm akla bareber 
vatansızlığ ı önlemek am acile , 4 üncü m addede, Türkiye ’de doğup da ne ana 
ve ne de babasının vatandaşlığ ın ı doğumla kazanam ayan çocukların toprak 
esasına göre Türk vatandaşı o lm alarını kabul etmektedir.
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 Vatandaşlığa alınm anın iptali (AA. 24), Kaybettirme (AA. 25) ve çıkar
ma (AA. 26) hükümleri saklı kalm ak üzere, Türk vatandaşlığ ın ın  kaybında ilg ili
nin vatansız duruma düşmesini önleyecek hükümler konmuştur.

Bu cümleden olm ak üzere, Türk vatandaşlığ ından çıkm ak isteyen kişinin 
başka bir devlet vatandaşı olmaması halinde, çıkma belgesinin, ilg ili yabancı 
devlet vatandaşlığ ına girdiğini b ild irir belgeyi gösterdiği zam an kendisine ve 
rilmesi (AA. 22) ve çıkarm a belgesinin verilm esile Türk vatandaşlığ ın ın  kaybe
dilmesi (AA. 23) esası kabul edilm iştir. (Bununla beraber AA. 23 ün 2 nci fık rasile , 
izin tarihinden baş lıya rak  3 yıl içinde belge alınm am ası halinde vatandaşlığ ın  
kaybının kesinleşeceği b ild irilm ektedir. V atandaşlıktan çıkm ak isteyen kişinin 
bu süre içinde her halde başka bir va tandaşlığa geçebileceği düşünülmüştür).

    Vatandaşlığ ın  seçme hakkı ile kaybedilm esinde, seçim ilg iliy i va tan 
sız kılacak ise bu hak ku llan ılam ıyacaktır (AAd. 27 ve 28).

    30, 32, 36 ve 37 nci m addelerdeki hüküm lerle, Türk vatandaşlığ ın ı
kaybeden ana veycı babalarına bağlı o larak  Türk vatandaşlığ ın ı kaybedecek 
çocukların vatansız duruma düşmeleri önlenmektedir.

  Evlenme ile Türk vatandaşlığ ın ı kazanan kadının bu evlenmeden ön
ceki küçük çocukları, 1312 sayılı kanunla olduğu gibi sadece babanın ölmüş 
bulunması halinde değil, babanın belli o lm am ası, babanın veya çocuğun v a 
tansız o lm aları ve nihayet velayetin anada bulunması hallerinde de Türk v a 
tandaşlığ ını a lacak lard ır (AA. 14).

  Vatandaşlığa alınm anın eşin vatandaşlığ ın ı etkilememesi esas fikrine
rağmen vatansız kadın kocasına bağlı o larak  Türk vatandaşı o labilm ektedir 
(AA. 15).

  Yabancı ile evlenen Türk kadını, ancak, kocasının m illî kanunu koca
nın vatandaşlığ ın ı kadına bahşetmekte ise Türk vatandaşlığ ın ı kaybedebilir. Ko
canın vatandaşlığ ın ın  kazanılm ası belirli şartların gerçekleşmesi ile kabil ise 
Türk vatandaşlığ ı o tarihte kaybedilir (AA. 19).

  Bir Türkle evlenen yabancı kadın vatansız olduğu veyahut evlenm ekle
eski vatandaşlığ ın ı kaybettiği takdirde Türk vatandaşlığ ın ı kendiliğinden ka
zanm aktad ır (AA. 5).

3 ___ Kişilerin birden faz la  vatandaşlığ ı olm am ası prensibi yeni kanunda
üzerinde önemle durulan bir diğer husustur. A naya izafeten çocuğa va tan d a ş
lık tan ım a, kadın ile erkeğin eşitliği fikrinden doğan ileri bir sistem o lm akla 
beraber bu sistemi kabul eden devlet sayılı bulunduğu cihetle müsbet va ta n 
daşlık an laşm azlık ların ın  çıkm asına sebebiyet verebileceği düşünülerek va tan 
daşlığın baba bakım ından kazanılm asının esas olması kabul edilm iştir (AA. 1).
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Ayrıca , vatandaşları arttırma ve mevcudu m uhafaza endişesile hem klâsik hem 
modern tezleri uygu layarak yabancıla rla  evienen Türk kadınların ın Türk k a la 
cağını, Türklerle evlenen yabancı kadınların İse Türk olacağını ileri süren 1312 
sayılı kanunun bu anlayışı da değiştirilerek ev lilik  müessesesi bir tek esasa 
bağ lanm ış, va tandaşlık  değişmesinin prensip itibarile kadının bu yo ldaki ırnüs- 
bet beyanına -seçim ine- tâbi olacağı hükmü konmuştur. Seçme hakkını kul
lanm ak suretile Türk vatandaşlığ ından ayrılm a hakkını tanıyan (M. 27) ve iki 
vatandaşlığa sahip o lan lar hakkında kaybettirme hükmünün uygulanabilece
ğini öngören (AA. 25) hükümlerle birden fazlcı vatandaşlığ ı ortadan kaldırm a 
amacı güdülmüştür.

4 ___ Diğer tara ftan , Kanunda, Fransız Hukukunun XV III nci Anglo - Sak-
son Hukukunun X IX  uncu asırda terkettiği daim î va tandaşlık  usulünden ay rıl
ma İstikametinde önemli bir adım atılm ış, kişinin vatandaşlığ ın ı seçmede ser
best olması ve kendisine istemediği bîr vatandaşlığ ın  verilem iyeceği prensibi 
birçok maddelerde yer alm ıştır. Bu prensibi gerçekleştirmek am aciyle, gerek 
vatandaşlığ ın kazanılm ası gerek kaybı bölümlerine «Seçme ile kazanm a (M. 
17 - 18)» ve «Seçme hakkı ile kayıp (M. 27 - 28)» şeklinde iki ayrı paragraf 
ilâve edilm iş bulunm aktadır.

Bundan başka , evlenmenin vatandaşlığa etkisi bakım ından -vatansız  
olan veya evlenmekle vatansız duruma düşen yabancı kadının Türkle evlen
mesi hali d ışında- evlenmekle Türk vatandaşlığ ın ın  kazan ılm ası kadının bu 
husustaki müsbet beyanına tabi tutulmuş (M. 5), evlenme İle Türk va tan d aşlı
ğının kaybında da -vatansız  duruma düşmeme kayd ıyla - yine müsbet beyan 
esası kabul edilm iştir (M. 19).

Keza, kanunda, vatandaşlıktan çıkm ak isteyenlere, kanunî şartlar m ev
cut ise izin verilebileceği kabul olunmuştur (M. 20).

Böylece, bir tara ftan , kişinin vatandaşlığ ın ı değiştirebilm esinin sahip bu
lunduğu hürriyetten doğan bir keyfiyet olması sebebile bu hürriyete dayanarak  
kişilerin istediği bir devlete siyasî ve hukukî bakım dan bağ lanabileceğ i pren
sibine uyulmuş, bir taraftan da , bazı hallerde izin alınm ası mecburiyeti kon
mak suretile, devletin yüksek m enfaatlerine zarar verilm esini önlemek için ki
şinin hürriyetinin sınırlı olması gerektiği gerçeğine hürmet edilm iş olm aktadır.

5 .— . A nayasa 'n ın , bahis konusu ettiğim iz 54 üncü maddesinde Türk V a 
tandaşlık  Hukuku bakım ından yeni olan şu hükümler v a rd ır :

a) İkinci fık rad a , «Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür. Y a 
bancı babadan ve Türk anadan olan çocuğun vatandaşlık  durumu kanunla 
düzenlen ir» , denm ektedir.
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Gerekçesinden de an laşılacağ ı üzere, A n ayasa , bu fıkra ile birbirile çatı
şan iki hüküm koym am akta, kan esasına dayan ıla rak  vatandaşlığ ın  kazan ılm a
sında genel prensibi açık lam akta ve bu prensibe, ana bakım ından, kanunla is
tisnaların konulabileceğini belirtmektedir. Hakikaten de yeni va tandaşlık  kanu
numuz, yukarıdaki maddelerde de açıkladığ ım ız g ib i, vatandaşlığ ın  baba bak ı
mından kazanılm ası esasını kabul etmiş bulunm aktadır.

b) Anayasan ın  54 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasına göre, «Hiçbir Türk 
vatana bağ lılık la  bağdaşm ayan bir eylemde bulunm adıkça vatandaşlıktan  ç ıka
rılam az». Bu fık ra , 1312 say11i kanunun 9, 10 ve 11 nci maddelerinde düzenle
nen iskat müessesesini «vatana bağ lılık la  bağdaşm ıyan eylemde bulunma» ö l
çüsüne tâbi tutmuştur. Gerekçede de belirtild iği g ib i, artık, «beş sene konsolos
luğa m üracaat etmemek veya memleket dışında hükümeti tenkit eden yaz ıla r 
neşretmek» bir kişinin , en önemli hakkı olan vatandaşlıktan  mahrum edilmesi 
sonucunu doğurm ayacaktır.

Türk Vatandaşlığ ı Kanunu, A nayasada kullan ılan «Vatana bağ lılık la  bağ- 
daşm ıyan eylemde bulunma» ölçüsünü iki şekilde uygulam ıştır. 25 inci maddede 
vatana bağ lılık la  bağdaşm ıyacağı tesbit edilen bazı eylem lerin yapılm ası h a lin 
de ilg ilin in Türk vatandaşlığ ın ı kaybettiğine karar verilebileceği kabul edilm iştir. 
Maddede sayılan  hallerden ilk beşi, hem doğumla Türk vatandaşı olan hem de 
Türk vatandaşlığ ın ı sonradan kazanan kişiler hakkında uygulanabilecektir. M ad
dede gösterilen son hal ise, sadece Türk vatandaşlığ ın ı sonradan kazanan k işi
ler hakkında uygulanabilecektir.

Öte yandan , 26 ncı m addede, yurt dışında bulunup da , Türkiye Cum huri
yetinin iç ve dış güvenliği aleyhine faaliyette  bulunan ve hakkında Türkiye'de 
ceza kovuşturması yap ılm asına imkân bulunam ayan ve yurda dönmesi için y a 
pılan davete belirli bir süre içinde mazeretsiz o larak icabet etmiyen «müktesep» 
vatandaşların  Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıktan çıkarılab ileceği öngö
rülmüş ve bu hükmün, savaş halinde, doğumla Türk vatandaşı o lan lar hakkında 
da uygulanabileceği kabul edilm iştir.

c) A nayasa 'n ın  54 üncü maddesinin son fıkrası, vatandaşlıktan  çıkarm a ile 
ilg ili karar ve işlemlere karşı yargı yolunun kapatıiam ıyacağı hükmünü koym uş
tur. Bu fık ra , Anayasan ın  114 üncü m addesile ele alınm ış ve yeni Türk V a tan 
daşlığı Kanununda, Türk vatandaşlığ ı hakkında İdarî m akam larca her ne şek il
de olursa olsun verilen kararlar aleyhine danıştaya baş vurulabilm esİ Öngörül
müştür (M 40). Ayrıca, Danıştay dışında herhangi bir Türk yargı organı önünde 
bir kimsenin Türk vatandaşı olup olmadığı iddia edilir veya ilg ili organ ta ra fın 
dan tereddüde düşülürse bu hususun İçişleri Bakanlığ ından sorulm ası, bu Bakan
lıkça verilen kararın dâvaya  bakm akta olan mahkemece ta ra fla ra  tebliğinden 
itibaren bir ay içinde ilgililerce Danıştaya başvurulm adığı takdirde Bakanlık



kararının kesinleşmesi (M. 41) esası kabul edilm iştir. Bu hükümler, Hukuk Dev
leti prensibinin bir ifadesid ir.

6  Yeni kanunun getirdiği sa ir önemli değ işiklik ler şöyle özetlenebilir:

 . Kanun, kaybettirme ve çıkarm a müesseselerini, sebeplerdeki ağ ırlık
bakım ından olduğu gibi sonuçlar bakım ından da farklı şekilde düzenlem ekte
dir. Gerçekten, 5 inci madde gereğince Türk vatandaşlığ ın ı kaybettiğine karar 
verilen kişi Türkiyeyi terke ve m alların ı tasfiyeye mecbur tutu lm ayacaktır. A y 
rıca, böyle bir kimsenin, Tasarın ın Türk vatandaşlığ ın ın  kazan ılm ası ile ilg ili 
hükümlerinden fayd a lan a rak  Türk vatandaşlığ ın ı yeniden kazanm ası da müm
kündür.

Buncı karşılık , 26 ncı madde gereğince vatandaşlıktan çıkarılan kişinin 
Türkiye’de bulunan m alları hâzinece tasfiye edilecek ve bu gibiler Türkiye'de 
yerleşmemek ve genel hükümlerle tâbi olm ak şartı ile Türkiye'ye gelebilecek
lerdir. 26 ncı madde gereğince Türk vatandaşlığ ından çıkarılan kimseler, hiç 
bir şekilde, yeniden Türk vatandaşlığ ın ı kazanam azlar. Aynı madde, va tan 
daşlıktan çıkarm a kararının ilg iliye  tebliğinden veya resmî gazete ile ya y ın lan 
masından önce Türkiye ’ye dönenler hakkında vatandaşlıktan çıkarm a işlem inin 
durdurulacağı hükmünü ihtiva etmektedir. Bütün bu hükümlerden an laşılacağ ı 
g ib i, Tasanda, kaybettirme ve çıkarm a, V atandaşlık  Hukukunda kabul edilen 
son tem ayüllere göre düzenlenmiş bulunm aktadır.

—  Kanunun yayın lanm asına değin, Hukukum uzda, evlât edinmenin ev
lâtlığın vatandaşlığ ı üzerinde bir etkisi olup olm ayacağı hususunda sarih bir 
hüküm mevcut değild i. 1312 scıyılı kanunun tasarısın ın ikinci maddesinde m ev
cut, evlât edinmenin evlâtlığın vatandaşlığ ında bir değ işik lik  yaratm ayacağı 
hakkındaki hüküm de Adalet ve İçişleri Encümenleri tara fla rından  kaldırılm ıştı. 
Buna rağmen, kimlerin Türk vatandaşlığ ın ı a lab ilecekleri 1312 sayılı kanunun 
1, 2, 3 ve 4. m addelerinde gösterildiğine ve Medenî Kanunun 257 nci m ad
desinde, sadece, evlâtlığ ın kendisini evlâtlığa alanın aile  ismini taşıyacağ ı, 
onun mirasçısı o lacağı açıklandığ ına ve vatandaşlıktan  bahsedilm ediğine na
zaran evlât edinmenin vatandaşlığa etkisi olm ayacağı genellikle kabul ed il
mekte idi. Yeni kanun, evlât edinmenin evlâtlığ ın vatandaşlığ ın ı etkilem iyeceği 
hükmünü sarih o larak  koym aktadır. Ancak, küçük olan evlâtlığ ın , vatansız o l
ması veya a n a s ı-b a b a s ı bulunmaması veyahut nerede olduğunun bilinmemesi 
hallerinde bir Türk tarafından evlâtlığa alınm akla  Türk vatandaşı olması ka 
bul edilm iştir (M. 3). M addedeki «anası - babası bulunmaz veya nerede oldu
ğu bilinm ezse» ibaresi, daha z iyade , bu şekilde olup da Türkiye'ye sığınan 
mültecilerin yan larında Türkiye ’ye gelen küçüklerin bir Türk tarafından ev lâ t
lığa a lınm ak suretile Türk vatandaşlığ ın ı kazanm aların ı sağ lam ak amacını 
gütmektedir.
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 Yetkili makam kararile  Türk vatandaşlığ ın ın  kazanılm ası 1312 sayılı
kanuna nazaran daha açık hükümlerle düzenlenmiştir. Şöyle ki :

Genel o larak vatandaşlığa a lınm ada, eski kanunda mevcut ehliyet (Kendi 
M illî Kanununa göre reşit olm a), ikam et (5 yıl oturma), talep , yetkili makamın 
kararı gibi şartlara ilâveten genellikle bütün devletler tarafından diğer bazı 
şartlar daha konmuştur. Bundan böyle, yabancın ın , Türkiye'de yerleşmeğe ka
rar verd iğini davranışı ile teyit etmesi, iyi ah lâk  sahibi o lm ası, gene! sağlık b a
kımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunm am ası, yeteri kadar Türkçe ko
nuşması, Türkiye ’de kendisinin ve geçimi ile yükümlü olduğu kimselerin geçi
mini sağ lıyacak gelire veya m eslek’e sahip olması da aranacaktır (M. 6).

Diğer taraftan istisnai vatandaşlığa alınm a (M. 7) daha açık hükümlere 
bağlanm ış, çıkarma ile ilg ili 26 ncı madde saklı kalm ak üzere, Türk va tan d aş
lığını kaybedenlerin ikamet şartı aranm aksızın Türk vatandaşlığ ına a lın ab ile 
cekleri kabul edilm iştir (M. 8 ve 35). 12 nci maddede yazılı küçüklerle yabancı 
ile evlenerek onun vatandaşlığ ın ı seçen Türk kadınların ın (M. 13) süresi içinde 
seçme hakkını ku llanm am aları halinde 8 inci maddeye göre yeniden va tan d aş
lığa a lınm aları da mümkündür.

    Vatandaşlıktan çıkıma V atandaşlık  Hukuku prensiplerine uygun şek il
de düzenlenmiştir. M uvazzaf askerlik  hizmetinin yap ılm ası olması şartı dola- 
yısile Türk vatandaşlığ ından çıkm ak istiyen kişinin reşit olması gerektiği ka 
naati eski kanun zam anında da mevcut idi ise de bu kerre m ümeyyiz ve reşit 
olma şartı kanuna ilâve edilm iş, ayrıca ilg ilin in , iradesi d ışında herhangi bir 
sebeple başka bir devlet vatandaşı olması veya bir devlet vatandaşlığ ın ı ka
zanacağı hakkında inandırıcı belirtiler bulunması şartı da konmuştur.

,   Kanunda, vatandaşlığ ın  iptali müessesesine yer verilerek va tan d aş
lığa alınm anın , ilg ilin in ya lan  beyanı veya önemli hususları gizlem esi sonucu 
vuku bulmuş ise alınm a kararının Bakanlar Kurulunca iptal edileceği (M. 24) 
belirtilm ektedir. İptal kararı ilg ili kişiye bağlı o larak  Türk vatandaşı olmuş eş 
ve çocuklar hakkında da hüküm ifade edecektir (M. 33). Bununla beraber, ilg i
linin Türk vatandaşlığ ına alınm asından baş lıya rak  5 yıl geçtikten sonra iptal 
kararı verilem iyecektir (M. 24/2 ).

   Tasarın ın üçüncü bölümü, Türk vatandaşlığ ın ın  isbatı ve yargı yo luyla
ilgili yeni hükümler getirmektedir. Türk vatandaşlığ ın ın  isbatının herhangi bir 
şekle tâbi olmadığı ve bu hususta serbest delil sisteminin kabul ed ild iğ i, bu
nunla beraber, bazı resmî kayıt ve belgelerle benzerlerinin ilg ilin in  Türk v a 
tandaşı olduğuna karine teşkil edeceği (M. 38) hükmü konmuştur. Resmî m a
kam larca bir kimsenin Türk vatandaşı olup olmadığı hususunda tereddüde dü
şüldüğü takdirde bu husus İçişleri Bakanlığ ından sorulacaktır (M. 39). Yarg ı 
organları önünde bir kimsenin Türk vatandaşı olduğuna karine teşkil eden bel-



geleıin doğru olmadığı iddia edild iği veya bu konuda ilg ili organ tarafından 
tereddüde düşüldüğü takdirde bu hususun İçişleri Bakanlığ ından sorulması ve 
bu Bakanlık  tarafından verilen karar aleyhine Danıştaya baş vurulm adığı tak 
dirde Bakanlık  kararının kesinleşmesi esası kabul edilm iştir (M. 40). Danış- 
taya başvurulduğu taktirde bakılm akta olan dâva Danıştay kararına kadar 
durdurulacak ve Danıştayın bu konuda vereceği karar d âvaya  bakm akta olan 
mahkemeyi bağ lıyacaktır.

41 inci maddede kabul edilen bu esas Türk İdarî kaza sistemine uygun 
olduğu gibi vatandaşlık  konusunda çeşitli yargı organları arasından farklı ka
rarların alınm asını da önleyecek mahiyettedir. M addedeki süreler işlerin süratli 
bir şekilde halledilm esini temin içindir.

40 ıncı madde Türk vatandaşlığ ı hakkında idarî m akam larca verilen ka 
rar ve yap ılan  işlemler aleyhine yargı yolunun kapcıtılam ıyacağı hükmünü koy
muştur.

  Tasarının sonuna iki geçici madde ilâve edilm iştir. Bu geçici m adde
lerden biri m îllî mücadeleyi tâkiben 1930 yılının sonuna kadar yurt dışına çıkan 
ve bu güne kadar akibetleri belli o lm ayan ve nüfus kütüklerine kayıtlı o lduk
ları için hukuken vatandaşım ız bulunan kim selerin, kanun yürürlüğe girdiği 
tarihte Türk vatandaşlığ ın ı kaybedecekleri hakkındadır. İkinci geçici madde, 
Tabiiyeti Osm aniye Kanunnam esi ile 1312 sayılı Türk vatandaşlığ ı kanunu hü
kümlerine göre vatandaşlıktan ıskat edilenler hakkında, bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden b aş laya rak  bir yıl içinde 8. madde hükmünün uygulanabileceğini 
tesbit etmektedir.

*
* «
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B İ Y O G R A F İ

Siyaset Plânlam a Gurubu Başkan Vekili : İlter TÜRKMEN

8 .11 .1927 , İstanbul, evli, bir çocuklu.
G a la ta sa ray  Lisesi, S iyasa l B ilg iler Okulu mezunudur.
İkinci Dairede 3. Kâtip, NATO Dairesi ve NATO Delegeliğinde 2. Kâtip ve 

Başkâtip , 2. Dairede Şube Müdürü, Siyaset P lânlam a Gurubu Başkan Yard ım 
cısı, Birleşmiş M illetler Nezdindeki Daim î Delegelikte, Kahire Büyükelçiliğinde 
O rtaelçiIik Müsteşarı ve Vaşington Büyükelçiliğinde Büyükelçilik Müsteşarı.

İdarî işler Dairesi Genel Müdür Vekili : Şahin UZGÖREN

1331 Lâzkiye doğumlu, ev li, bir çocuklu.

Bursa Erkek Lisesi ve S iyasa l Bilgiler Okulu mezunudur.

27.9 .1940 tarih inde Dışişleri Bakanlığ ına namzet meslek memuru o larak 
intisap etmiş, sırasiyle Şifre Müdürlüğünde Üçüncü Kâtip , Bağdat Elçiliği 
Üçüncü ve İkinci Kâtib i, Şifre Müdürlüğünde 2. Kâtip , Konsolosluk ve Muhtelit 
Hukuk Dairesinde İkinci ve Başkâtip , Halep Başkonsolosluğunda M aiyette Kon
solos, Kahire Büyükelçiliğinde Ortaelçi I i k Başkâtib i, Büyükelçilik Başkâtib i, 
Cidde Elçiliğinde Büyükelçilik Başkâtib i, İkinci Dairede Şube Müdürü, Napoli 
Başkonsolosluğunda I. Sınıf Konsolos, Napoli Başkonsolosluğunu Tedvire Me
mur Başkonsolos, ikinci Dairede Şube Müdürü, Roma Büyükelçiliğ inde Ortael- 
çilik Mvüsteşarı ve Büyükelçilik M üsteşarı, Belgrad Büyükelçiliği Müsteşarı ve 
Müsteşarlığı Tedvire Memur M aslahatgüzar, İdarî işler Dairesi Genel M üdür
lüğünde refakatte Genel Müdür vazife lerin i ifa eylem iştir.

Bakanlık Meslek Memurlarının Biyografileri
(10 M eslekdaş'a ait - Sicil num arası sırasile)

G alip  EVCEN

Sicil No. 146
1901, Erzurum, evli, iki çocuklu.
A lm anya A lfeld  Öğretmen Okulu.

İzmir Erkek Lisesi A lm anca Öğretmeni, Hariciye Vekâleti A lm anca M ü
tercimi, Berlin Büyükelçiliği Evrak memuru, Umumî Evrak Müdürlüğünde me

127



mur, Berlin Büyükelçiliğinde İkinci Kâtip , Başkâtip , İstihbarat Dairesinde Baş
kâtip , Hamburg Konsolosu, Konsolosluk ve Muhtelit Hukuk Dairesinde Şube 
Müdürü, Şam Elçiliğinde Büyükelçilik Başkâtibi ve Müsteşar, İkinci Dairede G e
nel Müdür M uavini ve Reis M uavin i, Hamburg Birinci Sınıf Başkonsolosu, B i
rinci Dairede Reis M uavin i, Merkez Bankası idare Merkezi Mütercim i, Dışişleri 
Bakanlığ ı Genel Sekreterlik refakatinde Genel Müdür.

Halen Berlin Başkonsolosluğunu tedvire memur M aslahatgüzar.

Muzaffer Kâmil GÖRDUYSUS

Sicil No. 147
1902, İstanbul, ev li, bir çocuklu.
Rehber-i Saadet Rüştiyesi.

Prag Elçiliği 2. Kâtib i, Gümülcine Başkonsolosluğunda Konsolos, Birinci 
Dairede Şube Müdürü, Kahire Büyükelçiliğinde Başkâtip , İdare ve Zatişleri D a i
resinde Sicil Müdürü, AAilâno’da Başkonsolos, V ize Şubesi Müdürü.

Halen Üsküp Başkonsolosudur.

Cevdet DÜLGER

Sicil No. 163
1901, Sa lih li, dul, bir çocuklu.
İzm ir Su ltanisi, M ülkîye Mektebi.

Anadolu A jansı Umum Müdür M uavin i, Kahire ve Bükreşte Başkâtip , 
Umumî Kâtip lik  Kalemi Müdürü, İskenderiye ve Anvers'te Başkonsolos, Zatiş
leri Dairesinde Reis, Umumikâtip İdarî İşler M uavin i, Cidde ve Stokholm'de Elçi, 
Berut'ta Büyükelçi, Merkezde Yüksek M üşavir.

Halen Santiyago ’da Büyükelçidir.

Reşat ERHAN

Sicil No. 177
1904, A nkara , evli, iki çocuklu.
Ankara Lisesi, Ankara Hukuk Fakültesi.

Atina Elçiliğinde Başkâtip , Birinci Dairede Şube Müdürü, Halep Başkon
solosu, Zatişleri Dairesinde Umum Müdür, A nvers’de Başkonsolos, Umumî Kâ
tip lik  M aiyetinde Elçi, Tunus Büyükelçisi, Prag Elçisi, Tahran Büyükelçisi.

Halen Lâhey Büyükelçisidir.
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Celâlettin ZİYAL

Sicil No. 195

1902, Trabzon, evli, bir çocuklu.

M ülkiye Mektebi.

Bakü'de Konsolos M uavin i, Bağdat Elçiliğinde Başkâtip , Ticarei ve İktisat 
Dairesinde Şube Müdürü, Kabil ve Tahran Büyükelçiliğinde Müsteşar, idare ve 
Zatişleri Dairesinde Reis M uavini, Peşte Büyükelçiliğinde M üsteşar, Konsolosluk 
ve Muhtelit Hukuk Dairesinde Genel Müdür Yardım cısı, İdare ve Zatişleri Daire
sinde Reis M uavin i, Kudüs Başkonsolosu.

Halen M ilano Başkonsolosluğunu tedvire memur M aslahatgüzard ır.

Seyfullah ESİN

Sicil No. 262

1902, Selanik , evli.

Lozan Kolej Kantonal, George VVaşhington Üniversitesi İktisat kısmı.
Tokyo Büyükelçiliğinde Başkâtip , Stokholm Elçiliğinde Başkâtip , Üçüncü 

ve Birinci Dairede Umum Müdür, Umumî Kâtip lik  2 nci M uavin i, Tel - A v iv  ve 
V iy a n a ’da Elçi, M oskova ve Bonn'da Büyükelçi, Birleşmiş M illetler Nezdinde 
Türkiye Daim î Tem silcisi, Kahire Büyükelçisi, Genel Sekreterlik Refakatinde Y ü k 
sek M üşavir.

Halen Yeni - Delhi Büyükelçisidir.

Kemal Nijat KAVUR

Sicil No. 270

G a la tasa ray  Lisesi, İstanbul Hukuk Fakültesi.

1902, İstanbul, evli, bîr çocuklu.

Atina ve Sofya Elçiliklerinde Başkâtip , Ticaret ve iktisat Dairesinde Umum 
Müdür M uavin i, Berlin Elçiliğinde Müsteşar, Helsinki ve So fya 'da Elçi, Mosko
va 'd a  Büyükelçi, Tokyo’da Büyükelçi, Londrada Büyükelçi.

Halen Merkezde Yüksek M üşavir.
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Şemsettin Arif MARDİN

Sicil No. 273

31 .3 .1903 , İstanbul, evli, iki çocuk.

İzmir ve Kabataş Liseleri.

Bombay Başkonsolosluğunda M uavin Konsolos, Protokol Dairesinde Şube 
Müdürü, Şili Elçiliğinde Başkâtip , Atina Büyükelçiliğinde Müsteşar, Protokol 
Dairesi Reisi, Hartum Büyükelçisi, Ber.ut Büyükelçisi,

Halen Bükreş Büyükelçisidir.

Recep YAZGAM

Sicil No. 278

1904, M anastır, ev li, üç çocuklu.

A nkara Hukuk Fakültesi mezunudur.

Paris Başkonsolosluğunda M uavin Konsolos, Rodos ve Kıbrısta Konsolos, 
Köstence'de Başkonsolos, Zatişlerİ Dairesinde Reis M uavin i, A tina - Pire Baş
konsolosu, Konsolosluk Dairesinde V ize Şubesi Müdürü, Tebriz Başkonsolosu, 
Anvers Başkonsolosu.

Halen Personel Dairesi Genel M üdürlüğünde refakatte Genel Müdürdür.

Nedim Veyse! İLKİN

Sicil No. 288

1901, Gürün, evli, 2 çocuklu.

M enbaülirfan Su ltanisi, St. Joseph Lisesi, Yüksek Ticaret ve Paris Ulumu 
Siyasiye Mektepleri mezunudur.

Bern Elçiliğinde Başkâtip , I. Dairede Reis M uavin i, Başvekâlette Kalemi 
AAahsus Müdürü, Basın ve Yayın  Umum Müdürü, Lâhey, Brüksel, Bağdat ve 
Prag'da E lç i; Rabat ve Tunus’ta Büyükelçi.

Halen Atina Büyükelçisidir.

* *
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S İ Y A S Î  O L A Y L A R

I. Kıbrıs O layları:

a) Kıbrıs Değiştirme Birliği :

Hükümetimiz, Yunan Hükümeti, Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri ve bazı 
müttefik devletlerin M akarios nezdinde teşebbüste bulunarak talebim izin ka
bulü için çalıştıklarını b ild irip bu teşebbüslerin neticesi alın ıncaya kadar Değiş
tirme Birliğinin gönderilmesinin geciktirilm esini rica etmeleri üzerine, Türkiye, 
Yunanistan ve Kıbrıs arasında 1960 yılında aktedilen ittifak A nalaşm ası ve 
buna ek Protokol gereğince Kıbrıs'ta bulunan alayım ızı mutad usule göre de
ğiştirme yolunda aldığı ve M akarios'a bild ird iğ i kararının uygulanm asını bir 
müddet için geri b ırakm ayı uygun görmüştür. Türk Hükümeti, böylece, Andlaş- 
m alardan doğan haklarını m ahfuz tutarken, meselenin silâhlı bir çatışm aya 
varabilecek bir buhrana gitmesini de önlemeye çalışm ıştır. B ilâhare , Değiştirme 
Birliğim izin şevki işi Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri, Barış Gücü Kumandanı 
General Th im ayya, Genel Sekreterin Kıbrıstaki özel temsilcisi Mr. Bernardes ile 
Bakanlığ ım ız temsilcileri arasında çok uzun ve çetrefil müzakerelere konu teş
kil etmiştir. Meseleyi güçleştiren bir unsur, Birleşmiş M illetlerin , Değiştirme Bir
liği konusuna muvazi o larak Girne Yolunun da silâhsız Rumlcıra açılm ası hu
susunu bizim le müzakere etmek istemesi olmuştur.

Hükümetimiz, bu iki meselenin birbirinden tam am iyle ayrı mahiyette o l
duğunu belirtmiş ve bu husustaki görüşünü m ahfuz tutmuşsa da, Türk Cem aa
tinin hcık ve menfaatlerini ve Girne yolu bölgesinde bulunan alayım ızın  hare
ket serbestisini ve ikmal im kânlarını tehlikeye koym ayacak şekilde Girne yo
lunun açılm asına bir itirazı o lm ıyacağın ı, ancak esas itibarile bu mesele Cem a
atim izi ilgilendirdiğinden Lefkoşa'da Cem aat tem silcileriyle Birleşmiş M illetler
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temsilcileri arasında müzakere edilmesi gerektiğini b ildirm iştir. G irne yolunun 
açılm asında gerek Hükümetimiz ve gerek Türk Cemaatince üzerinde durulan 
başlıca nokta, yolun açılm asının Girne bölgesindeki Türklerin güvenliğ ini teh
likeye düşürmemesi, bu bölgede Türk Cem aatinin hâkim iyet ve Otoritesinin ze
delenmemesi olmuştur. Uzun müzakerelerden sonra Birleşmiş AAii ¡etlerden bu 
hususta gerekli garantiler sağlanm ış ve Cem aatim izi tatmin edecek bir m uta
bakata varılm ıştır. Girne yolunun açılm asile müterafık o larak  Değiştirme Bir
liğim izin şevki île ilg ili tatb ikat meseleleri halledilm iş ve değiştirme 26 Ekimde 
yapılm ıştır.

b) Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile ilgili çalışm alar:

  A layım ızın  değiştirilm esi, Türk Cem aatin i açlığa , sefalete ve do lay ı
sıyla üm itsizliğe ve teslim iyete mahkûm etmek am acıyla uygulanan şiddetli 
İktisadî ab lukanın kaldırılm ası ve Türklere yap ılan  sald ırıların  durm asıyla A d a 
da nisbî bir sükûnet hüküm sürmeye başlam ıştır. Ancak, Hükümetim iz, bu du
rumun, Kıbrıs Rumlarında ve Yunanistanda bir hedef ve siyaset değ işik liğ in
den değil, Rumların, Türk Cem aatine karşı g iriştikleri sa ld ırıların ve yaptık ları 
çeşitli baskıların Türkiyenin azim li tutumuyla karşılaştığını . ye  b ilhassa geniş 
çapta sald ırıların Türkiye’nin yeniden askerî m üdahalesine yo! açabileceğin i, 
ayrıca, bu çeşit hareketlerin medenî dünyada tepki yarattığ ını an lıya rak  siyasî 
gayelerine ulaşıncaya kadar yum uşak bir tutum takınm ayı uygun görm elerin
den ileri geldiğine kaanrdir. Nitekim , Belleten devresi zarfında , gerek Başp is
kopos AAakarios gerek Başbakan Papandreu gayelerinin ENOSIS olduğunu her 
zam ankinden daha kuvvetle ilân etmekten çekinm em işlerdir. ENOSIS'Î gerçek
leştirmek için alınm akta olan tedbirlerin şumulü gittikçe genişlemiş ve keza Y u 
nanistan A d a ’ya kuvvet şevkine devam etmiştir.'

Diğer tara ftan , Kıbrıslı Rumlar, meselenin Genel Kurul'un X IX . dönemine 
alınm ası için müracaatta bulunm uşlar, Genel Kurulda kendi tezleri lehine bir 
karar çıkartabilm ek için kesif bir diplom atik faa liyete  girişm işler ve gayretle
rini b ilhassa tarafsız devletler üzerinde temerküz, ettirm işlerdir. F ilhak ika son 
defa Ekim ayında Kahire'de toplanan Tarafsız lar Konferansında M akarios'un 
görüşlerini destekler mahiyette bir karar dcı kabul olunmuştur. M akarios'un 
Genel Kurul’daki gayesi, az çok buna benzer bir kararı .oradcı da kabul ettir
mek ve bu suretle hedeflerine .vcışıl o lm ak yolunda önemli bir s iyasî koz elde 
etmektir.

Ancak, bu hususta birkaç noktaya işaret etmek yerinde .o lacaktır. Bir kere, 
Tarafsız Devletler Konferansında temsil edilmemekte olduğundan Türkiye kendi 
görüşlerini savunm ak imkânını bulam am ıştır. Kaİdıki Tarafsız Devletler Konfe
ransının kararları konferansa katılan devletleri Genel Kurulda muayyen bir şe
kilde rey verme hususunda bağ lam am atadır. Bundan başka , Konferansta . birçok



devletler kendi meseleleri zaviyesinden bir propaganda zaferi peşinde koştuk
larından, davaların ın  desteklenmesini teminen diğer devletlerin dava ların ı des
teklemeye âm âde olm uşlardır. Bu hava içinde birçok karar alelacele alınm ış, 
hattâ uzun müddet Konferansta varılan  kararların neticeleri belli o lm am ış, b a
sında çıkan metinler ile Konferans„Sekreteryasının dağıttığı karar metinleri a ra 
sında ayrılık la r görülmüştür. M eselâ, Kıbrıs hakkındaki kararın gazetelerde çı
kan şeklinde «self - determination» ibaresi bulunduğu halde, Sekretarya ta ra 
fından dağıtılan metinde bu ibare mevcut değild ir. Diğer tara ftan , birçok de
legenin nutuklarında Kıbrıstan hiç bahsetm edikleri, bir kısmının ENOSIS’ i ta s
vip etmez şekilde konuştukları, bir kısmının da «self - determination» hakkının 
sade Rum Cem aatine değil Ada Türklerine de tanınm asına tara ftar oldukları 
Hükümetimizce bilinm ektedir..

  Hükümetimiz, m ukabil faaliyetlerin i bu hususları göz önünde bulun
durarak ayarlam aktad ır.

Bu cümleden o larak, halen Arap memleketleri nezdinde akredite iki Bü
yükelçim iz Kahire Konferansı müzakerelerini takib etmekle görevlendirilm iş
lerdir. Büyükelçiler, Kah ire ’de Kıbrıs an laşm azlığ ı hususundaki Türk görüşünü 
ve meselenin iç yüzünü çeşitli delegasyonlara izah etmişler, böylece, memle
ketimizin konferansta temsil edilm eyişinden doğan mahzuru biraz olsun h a fif
letmeye çalışm ışlardır. Ayrıca, Kıbrıs Rumlarının Konferansta nasıl bir taktik 
kullanıld ıkların ı inceleyerek Birleşmiş M illetler Genel Kurulunda mesele m üza
kere edildiğinde Hükümetimizce tak ın ılacak tutumun tayini bakım ından çok 
fayda lı o lacak bilg iler edinm işlerdir.

Kıbrıs Cum hurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük de Konferans b aşkan
lığına bir mesaj göndererek (Ek : 1) Kıbrıs Türklerinin görüşünü açıklam ıştır.

    Ayrıca, 7 iyi niyet heyeti, Orta Doğu, A sya , A frika  ve Lâtin Am erika
memleketlerine yollanm ıştır. Heyetler, ziyaret edecekleri 7 0 ’ten faz la  devlete 
Cum hurbaşkanım ızın bir mesajını iletecek, bu devletlerle Türkiye arasındaki 
münasebetlerin geliştirilmesi ve kuvvetlendirilm esi im kânlarını inceleyecek ve 
Kıbrıs hakkındaki görüşümüzü de izah edeceklerdir.

—  Bundan başka , Hükümetimiz, mem leketim izin, meşruiyeti ve Birleşmiş 
M illetler prensiplerine hürmeti kendisine şiar edinmesine m ukabil Kıbrıs Rum
ları ile Yunanlıların  bu prensipleri çiğniyerek Kıbrıs'ta soydaşlarım ıza karşı in
sanlık dışı hareketlere girişm iş, yürürlükte olan and laşm aları çiğnemiş o lm a
larından dolayı Kıbrıs Rumlarını ve Yunanlıları Birleşmiş M illetlerde itham a 3 
Ekim tarih inde karar vererek «Kıbrıslı Rumların ve Yunanlıların  Kıbrıs M esele
sindeki politikalarının yarattığı tehlikeli durum» başlığı altında bîr maddenin 
X IX . Genel Kurul gündemine konularak müzakere edilm esini talep eylem iştir.

Bakanlık , gerektiği şekilde faa liye t gösterebilmesini teminen Birleşmiş 
M illetler nezclindeki Daim î Delegeliğim izi takviye etmiş bulunm aktadır.



c} Türk Sovyet Görüşmelerinde Kibrıs :

Bakanım ızın , 30 Ekim - 6 Kasım tarih leri arasında M oskovaya vâki -ve  
teferruatı İkili AAünasebetler bölümünde verilen - ziyareti vesilesile cereyan eden 
m üzakereler sırasında m illî bir dava haline gelmiş olan ve dış politikamızın 
belli başlı meselesini teşkil eden Kıbrıs konusu üzerinde geniş görüş teatisi y a 
pılm ıştır. Bu konuşm alar, Sovyet Rusya ile Kıbrıs konusunda mevcut ciddî görüş 
ayrılık ların ın  giderilerek hakikaten dikkate değer bir benzerlik kurulm asına im
kân verm iştir. Görüşmelerin sonunda varılan  m utabakatın önemli noktaları 
şu n la rd ır :

And laşm alara saygı gösterilmesi ve insan ana haklarına riayet o lun
ması prensipleri teyid edilm iştir. Her nekadar bunlar tebliğde Kıbrıs konusu 
haricinde zikredilm işse de, umumî prensipler o lm aları itibarile , her meseleye 
râci o lduklarından şüphe yoktur.

Kıbrıs meselesinin hallinde Kıbrıs'ın bağım sızlığ ına ve toprak bütünlüğü
ne riayet esası kabul edilm iştir. Bu suretle Sovyetler Birliği ENOSIS'i tasvip  et
mediğini ve buna aleyhtar oluğunu resmen açıklam ıştır.

Meselenin hallinde her iki m illî cemaatin kanunî haklarına riayet ve iki 
m illî cemaatin varlığ ını tanım ak gerektiği hususunda m utabakata varılm ıştır. 
Tebliğdeki, va rılacak  hal tarzının iki m illî cem aatin ayrı varlığ ın ı tanım a esa
sına istinad etmesi icab ettiğine dair ifade ise, rum çoğunluğunun hâkim iyet 
iddiasının hoş görülmediğini ve iki cemaat arasında dengenin sağlanm ası g a
yesi güdüldüğünü göstermektedir.

N ihayet, tebliğde, an laşm azlığ ın barışçı yo lla rla  halledilm esi üzerinde du
rulm aktadır ki, Türk Hükümeti, an laşm azlığ ın  başından itibaren bu görüşü sa 
vunmuş ve kuvvet yoluyla gerçekleştirilebilecek em rivakileri kabul etmiyeceğini 
b ildirm iştir.

Bu sebeplerle, Bakanlığ ım ız, Kıbrıs konusunda M oskova’da alınan sonuç
ları tatm inkâr saym aktad ır.

d) NATO’dcı Kıbrıs :

15 ilâ 17 A ra lık  tarih lerinde yap ılan  NATO Bakanlar toplantısında, ta ra 
fım ızdan evvelce yap ılan  teşebüslerin de tesiri ile, Kıbrıs konusu üzerinde uzun 
uzun durulmuştur. Esasen, daha evvel Lahey’de yap ılan  toplantıda da mesele 
bahis konusu edilm iş ve o zam an cereyan eden görüşmeler neticesinde NATO
Genel Sekreterine Kıbrıs meselesini izlemek ve Türk Yunan münasebetlerinin
daha faz la  bozulmasını önlemek m aksadıy la gayret sarfetm ek görevi ve ril
m işti. Bu seferki toplantıda, Genel Sekreter, kendisine Konsey tarafından tevdi
edilen bu «izlem e görevini» ne şekilde ifa ettiğine dair bir rapor sunmuştur.



Genel Sekreter, raporunda, anlaşmazlığın NATO tesanüdüne uygun bir şekilde
halli için daha geniş bir rol oynam ayı lüzumlu gördüğünü, bunu sağ lam ak için 
ilg ili ta ra fla ra  baş vurduğunu, Türkiye’nin bu yoldaki telkin lerini kabul ettiğini, 
faka t Yunanistan ’ın, meselenin Birleşmiş M illetlerin yetkisine girdiğini ileri sü
rerek bunları kabule yanaşm adığını belirtmektedir. Esasen, Yunanistan 'ın , d a 
ima bu tezi ileri sürdüğü ve NATO'nun Kıbrıs meselesiie uğraşm asına karşı 
cephe aldığı malûmdur.

Paris’te bu sefer yap ılan  toplantıda, NATO Genel Sekreterinin raporu ve 
Bakanım ızın ısrarlı teşebbüsleri sonunda Kıbrıs meselesi ayrı bîr gündem m ad
desi halinde ele alınm ıştır. Görüşmelerde, ilk  sözü a lan  Bakanımız uzun bir be
yanatta bulunarak Kıbrıs konusunda geçen toplantıdan beri vukua gelen ge
lişmeleri izah ettikten sonra Yunanistan 'ın  bu meseledeki tutumunun T ü rk -Y u 
nan münasebetlerine ve do layısıy la NATO'nun beraberlik ve tesanüdüne ver
diği zararı tahlil eylem iştir. A yrıca , Yunan istan ’ ın ENOSIS’i tahakkuk ettirmek 
üzere çeşitli sahalarda aldığı f iilî tedbirler ve özellikle A d a ’yı işgale tevessül 
gayesiyle K ıbrıs’a askerî kuvvetler göndermesi üzerinde ısrarla durmuş, A d a ’ya 
gönderilen Yunan silâhların ın NATO askerî yardım  program ları çerçevesinde 
müttefiklerce Yunanistan 'a sağ lanan s ilâh la r olduğunu, Kıbrıs'taki Yunan a s 
kerî b irliklerinin de NATO kum andanlığ ına tahsis edilen birliklerden müteşekkil 
bulunduğunu bilhassa önemle belirtm iştir.

Dışişleri Bakanı, beyanatının sonunda Konsey’den şu dört hususu talep 
etm iştir: NATO Teşkilâtının Kıbrıs konusu ile iştigal etmeye yetkili bulunduğu
nun tesbiti : Genel Sekreterin «izleme görevi» çerçevesi içindeki yetkilerinin ge
nişletilm esi; Kıbrıs meselesinin Genel Kurulda görüşülmesi sırasında NATO müt
tefikleri tarafından takip edilecek müşterek hareket hattının tesbiti ve nihayet 
And laşm aların  yürürlüğü prensibinin Konsey tarafından teyid edilerek bu te
yid in yayın lanacak tebliğde yer alm ası.

Bu tekliflerin dördünün de Konseyde son derece müsbet bir şekilde kar
şılandığı kayda şayandır. Bütün Bakan lar, T ü rk -Y u n an  m ünasebetlerinin bu
gün ikfisab ettiği tehlikeli mahiyetin NATO tesanüdünü sarstığı kanaatin i izhar 
ederek NATO çerçevesi içinde bu münasebetleri İslah etmek için daha faz la  
gayret sarfolunm ası ve Genel Sekreterin daha geniş bir rol oynam ası gerektiği 
görüşünü savunm uşlardır. Yunan istan ’ın muhalefeti yüzünden Genel Sekrete
rin yetkilerinin arttırılm ası için yeni bir karcır alınam am ış ise de, kendisinin, 
esasen vazifesin in  mahiyeti icabı «İzleme görevi»ni istediği kadar geniş m a
nada tefsir edebileceği ve lüzumlu gördüğü her an insiyatifi ele alabileceği hu
susunda tam bîr m utabakata varılm ış ve bu m utabakat zab ıtla ra  geçirilm iştir.

NATO memleketlerinin Birleşmiş M illetler Genel Kurul'unda Kıbrıs konu
sunda ortak bir hareket hattı tesbit etmeleri hususundaki teklif de tasvip le kar
şılanm ıştır. Bakanların bir çoğu, Birleşmiş M illetlerde N ATO ’nun bölünmüş bir
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m anzara' a rzefmös inin tehlikeleri he ve  Genei Kuru! görüşmelerinden' NATO b ir
liğinin zedelenmeden çıkması için koordinasyon lüzumuna işaret eylem işlerdir. 
O rtak hareket hattının esaslarının ne olacağı hususunda da bizim görüşümüz 
desteklenm iştir. Yunan istan ’ın iddia ettiği g ib i, Kıbrıs halkına sırf nüfus çoğun
luğuna dayanarak  se lf-determ ination hakkı verilm esinin doğru o lm ayacağı 
kanaati bariz şekilde ortaya çıkmıştır. M üttefiklerim iz, bizim defaatle söyledi
ğim iz görüşü aynen benimseyerek, müstakil bir devlete se lf-determ ination 
hakkının verilm esinin bahis konusu o lam ıyacağını belirtm işlerdir. NATO ’daki 
umumî tem ayül, Birleşmiş (Milletler Genel Kurulunda meselenin esasına ta a l
luk etmeyen ve muhtemel bir ha! tarzı hakkında peşin bir hüküm ifade eyle
meyen usule m üteallik bir kararın kabul edilm esinin en uygun şekil olacağı 
m erkezindedir. Bu vaziyette Yunan istan ’ın Genel Kurul’da NATO müttefikleri
nin desteğine güvenmesi bahis konusu o lm am ak gerekir.

And laşm aların  yürürlüğü hususunda uzun bir m ünakaşa cereyan etm iş
tir. Yunanistan her zam anki g ib i, and laşm aları resmen feshetm ediğini, ancak 
o layların  gelişm esinin tabii bir sonucu o larak bunların mesnedinin yok oldu
ğunu iddia etmiştir.

Yunanistan 'ın  bu görüşü bütün müttefiklerimizce kati surette reddedil
miştir. Hemen hemen bütün Bakanlar, And laşm alara sadakatin  m illetler arası 
hayatın temelini teşkil etiğ ini, mevcut ve yürürlükteki andlaşm aların  ancak 
m üzakereler ve âkit tara fla rın  rızasile değiştirilebileceğini, Yunan istan ’ın bu 
husustaki tutumunun Kıbrıs meselesini de aşan çok tehlikeli bir zihniyeti a k 
settirdiğini belirtm işler ve and laşm alara uymanın esas olduğu ve bunların 
ancak ilg ili tarafların  rızasile değiştirilebileceği yolunda tarafım ızdan teklif ed i
len bir ibarenin tebliğde yer alm asını uygun bulm uşlardır. Hatta bazı Bakan
lar, bu hususta bizzat metin projeleri kaleme a la rak  Konsey'e sunm uşlar, fa 
kat Yunanistan hepsini reddetmiştir. Yunan Dışişleri Bakanı, and laşm aiar me
selesinin bîr tara fa  b ırakılarak  tebliğde sadece Birleşmiş M illetler prensiplerine 
atıf yapılm asını istemiştir. Toplantıya katılan heyetim iz, and laşm aların  yürür
lüğü teyid edilmek şartile Birleşmiş M illetler prensiplerine atıf yapılm asinın 
memnuniyetle kabul edilebileceğini, z ira Türkiye ’nin tutumunun Birleşmiş M il
letler prensiplerine tam am iyle uygun olduğunu belirtm iştir. Diğer Bakanlar her iki 
hususun da tebliğde zikredilm esi yo lundaki görüşümüzü destekliyerek, sadece 
Birleşmiş M illetler prensiplerine atıf yapılm asını kabul edem iyeceklerini, z ira 
Yunan istan ’ın bu prensipleri Konsey’de yanlış ve tehlikeli bir şekilde yorum la
mış bulunduğunu, şimdi sadece bu prensipler zikredilirse Konsey’ in bu yorum 
tarzını kabul etmiş olduğu m anasının çıkacağını, bu sebeple bunu katiyyen ka 
bul edemiyeceklerini ifade etmişlerdir.

Böylece, Yunan istan ’ın, and laşm aların  meriyeti hususunda takındığı tu
tum umumi bir ademi tasvip le  karşılanm ış olm aktadır. Gerçi, Yunanistan , Kon-



sey’de kararların bütün üyelerin ittifakıyla alınm ası kaidesinin kendisine bah
şettiği veto hakkını ku llanarak andlaşm ajarın  tek taraflı o larak  değ işti ri lemi-
yeceği yolunda bir ibarenin tebliğe girmesini önlemiştir. Ancak, tarafım ızdan
vaki talep üzerine zab ıtlara geçen hususların tebliğde yer alm am ış olması Y u 
nanistan ’a hiçbirşey kazandırm ış değild ir. Meselenin özü hususunda müttefik
lerim izin tutumu, tebliğde zikredilsin veya edilm esin, son Konsey toplantısında 
sarahatle ortaya çıkmıştır. (Ek : 2 - Dışişleri Bakanının 26 A ra lık  1964 tarih inde 
T. B. M. M. Karm a Komisyonunda yaptığı beyanat)

e) Arabulucunun Ankara Tem asları :

Birleşmiş M illetler arabulucusu Galo Plaza 7 - 9  Ekim ve 19-21 Kasım 
tarihlerinde A n ka ra ’ya gelerek Başbakan, Dışişleri Bakan V ek ili,' Dışişleri yet
kilileri ve diğer ilg ililerle  görüşmeler yapm ıştır1. Büyük bir an layış ve açık kcılb-
¡¡iîk içinde geçen bu görüşmelerde Arabulucuya, Kıbrıs'ın , Türkiye ’nin güvenliği
ve A d a ’daki soydaşlarım ızın selâmeti bakım ından memleketim iz için taşıdığı 
önem belirtilm iş ve karşılıklı fik ir teatisinde bulunulmuştur. A yrıca, Kıbrıs lü rk  
toplumu lideri Rauf Denktaş da Arabulucuya Türk Cem aatin in görüşünü izah 
etmiştir.

£} Kıferss Türklerine Hükümetimiz tarafından yap ılan  Y a rd ım la r :

İktisadî ablukanın kalkm asıyla Türk Cem aatin in çektiği sık ıntılar kısmen 
hafiflem işse de Cem aatin hayat şartları yine ağır olm akta devam etmektedir. 
Bizzat Genel Sekreterin raporunda belirttiği gibi 1963 A ra lık  ayından beri Türk- 
lere ait takriben 3000 ev tamamen veya kısmın tahrip edilm iş, Türk cem aatinin 
İktisadî haycıtı felce uğramış ve gelir kaynakları yok olmuş, Türklere ait ta rla la r 
tahrip ve- ekinleri yağm a edilm iştir. 4000 Türk memurunun m aaşları kesilm iş, 
25.000 Türk yurtlarını b ırakarak canlarını korumak için Türklerin daha kesif bu
lunduğu yerlere sığınmışlar ve mülteci durumuna geçm işlerdir. Bugün halen 
Adcı'cla K ızılay yard ım larıy la hayatların ı idame, eden 56.000 kişi vard ır. Bun
ların 25.000 i mülieci, 23.500 ü işsiz, 7 .500 ü de kayıp kimselerin veya sakat 
kalanların cıile efradıdır. Bu suretle Kıbrıs Rum liderleri 120 000 k işilik  bir Türk 
Cem aati içinden 56.000 kişiyi hertürlü hayat hakkından mahrum bırakm ış, m a l
larını mülklerini tahrip veya gasp etmişlerdir.

A dadaki durum, esas itibarile , fecaatim m uhafaza etmektedir. G elir kay
naklarından yoksun bulunan Türk Cem aatine Türk Hükümeti ve Türk Milleti 
elinden gelen âzcımi yardım ı yap arak  gıda ve sa ir zarurî ihtiyaçların ı ka rş ıla 
maktadır. Ancak, bu yard ım lar yanında bugün için âcil bir m ahiyet arzeden 
mesele mülteci durumunda bulunan ve çad ırlarda yaşıyan binlerce Türk’e mes
ken sağlam aktır. Bu iskân meselesini halletm ek için Hükümetimiz dost devlet
ler ve m illetlerarası hayır teşekkülleri nezdinde gayret sarfetm ektedir.
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Belleten devresi zarfında Kıbrıs’a 2 A ra lık  tarih inde Pek Motoruyla 
729.132 Kg. Iık ve 15 A ra lık 'ta  Talip  Kalkavan  motoruyla 6T404 Kg. Iık aynî 
yardım  yapılm ış bulunm aktadır.

g) Kıbrısla İlgili Münferit O la y la r :

    Güvenlik Konseyinde Kıbrıs M e se le si : Birleşmiş M illetler Güvenlik Kon
seyi, K ıbrıs’taki Barış Gücünün en son 26 A ra lık  tarih ine kadar uzatılmış olan 
görev müddetinin nihayete ermekte olması do layısıy la 18 A ra lık 'ta  yeniden 
toplanmış ve aynı gün Bolivya, Brezilya, Fildişi Sah ili, Fas ve Norveç ta ra fın 
dan hazırlanan bir karar suretini kabul ederek Barış Gücünün görev müddetini 
26 M art 1965 tarihine kadar o lm ak üzere 3 ay daha temdit eylem iştir. Konse
yin kabul ettiği karar (E k : 3) bundan evvelki temdide ait 25 Eylül 1964 tarih li 
Konsey kararının hemen hemen aynıdır. Kıbrıs Rum Heyeti, 25 Eylül tarih li ka
rarın kabulüne takaddüm  eden müzakerelerde olduğu gibi bu kere de bir sulh 
p lân ıyla ortaya çıkm ak ve bu suretle Konsey'de lehlerine bir hava yaratm ak 
istemişse de, müzakerelerin yine sürüncemede kalm asına sebep olabilecek böy
le bir durumu önlemek m aksadıy la Konsey’ in daim î o lm ayan beş üyesi daha 
önceden hazırlad ıkları bir karar tasarısın ı Konsey'e sunm uşlardır. Tasarının bir 
evvelki kararın hemen hemen tekrarı mahiyetinde olması do layısile  kabulünde 
bir m üşkülâtla karşılaşılm am ıştır.

Kıbrıs Rum Heyeti, Konsey’de, malûm iddiaların ı tekrarlıyarak , Kıbrıs'ta 
normal şartların iadesi yolunda Birleşmiş Milletlerce sarfedilen gayretleri Türk- 
lerin balta lam akta olduğuna Konsey üyelerini inandırm aya çalışm ış ve A d a ’da 
durumun normale avdeti için, M akarios'un aldığı ve A da 'da halen hüküm sü
ren gayrı meşru rejimin Türklerce kabul edilmesinden ibaret olan tedbirlerin 
tahakkuk ettirilmesine Barış Gücünün yardımcı olmasını istemiştir.

Heyetimiz, bu münasebetle görüşümüzü Konsey üyelerine yeniden izah 
ederek, K ıbrıs’ta normale avdetin ancak A nayasa  düzenine dönülmesi ve K ıb
rıs Hükümetinin bu çerçeve içinde işlemeye başlam asın ın sağlanm ası suretiyle 
mümkün olacağını belirtm iş, A nayasayı bir tara fa  atmış olan Rum idaresinin , 
bu suretle m eydana getirdikleri siyasî boşluğun yerine gayrı meşru rejim lerini 
idame etmek istediklerini, halbuki Kıbrıs Andlaşm cılarının muteber vesika lar 
o larak, meseleye bütün ilg ili tara fla rın  rızasını İhtiva edecek yeni bir hal tarzı 
bulununcaya kadar, yürürlükte olduğunu beyan etmiştir.

—  NATO Genel Sekreterinin Memleketim izi Z iy a re t i: N ATO ’nun yeni G e
nel Sekreteri M anlio Brosio, devlet adam larım ızla tanışm ak, N ATO ’yu ilg ilen
diren meselelerde fik ir teatisinde bulunm ak üzere 5 - 8  Kasım tarih leri a rasın 
da memleketimize resmî bir ziyarette bulunmuş, Sayın Cum hurbaşkanım ız, Baş
bakanım ız, Bakanım ız ve diğer yetkililerle görüşmeler yapm ıştır. Bu görüşme
lerde N ATO ’yu ilgilendiren bir mesele o larak Kıbrıs konusu da ele alınm ıştır.
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YABANCI MEMLEKETLERDEN, DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZ 
ARACILIĞI İLE KIBRIS TÜRKLERİ İÇİN 

YAPILAN YARDIMLAR

A ralık  1963’den beri K ıbrıs’daki Türk azınlığının maruz kaldığı zulüm h a 
reketlerinden müteessir olan yabancı ülkelerde oturan soydaşlarım ız ve hattâ 
buralarda mukim yabancı uyruklu şahıslar tarafından , Kıbrıslı Türklere karşı 
duyulan hayranlık  ve sempatinin belirtisi o larak, Bakanlığ ım ız Dış Tem silcilik
leri aracılığı ile bağ ışlarda bulunulm aktadır.

A . B. D., İngiltere, Batı A lm anya , F in land iya, Japonya , Libya, Pakistan, 
Suriye, Lübnan, Danim arka, Tunus gibi çeşitli ülkelerde mukim kimseler ta ra 
fından yap ılan bu bağışların önemli bir kısmı para bağışından, diğer kısmı ise 
ilâç, yiyecek ve giyecek eşyası, kitap gibi aynî yard ım dan teşekkül etmektedir.

Bağışda bulunanlar arasında, Helsinki İslâm Cemiyeti (8 sandık çeşitli g i
yecek eşyası), merkezi Lahor'da bulunan «Friends of the Muslim W orld» Teş
kilâtı (1000 Rupi), merkezi Beyrut'da bulunan Orta Doğu M illî Protestan K ili
seleri Teşkilâtı (150 dolar), çeşitli Kızılhaç ve K ızılay Dernekleri (130.000 İsviçre 
Frank’ı), Kaliforn iya Türk - Am erikan Klübü (1100 dolar ve ilâç), Vaşington Türk 
Kadın lar Derneği [300 dolar ve ilâç) gibi tüzel kişiler ve m illetlerarası nitelikte 
kuruluşlar da bulunm aktadır.

1964 yılı sonuna kadar yap ılan  para bağışları 200 .000 TL. na yak laşm ış
tır. Bu bağışların hepsi, K ızılay Derneği tarafından T. C. Merkez Bankası A n
kara Şubesinde bu am açla açtırılan «3001» sayılı hesaba yatırılm ak üzere, adı- 
geçen Derneğe veya doğrudan doğruya Kıbrıs Cum hurbaşkanı M uavin i Sayın 
Doktor Fazıl Küçük'e intikal ettirilm iştir.
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Bağışta bulunanların dış tem silciliklerim ize M akarios’u telin ve ırkdaş la
rımıza sempati izhar etmek m aksadıyla göndermiş oldukları mektuplardan bir 
kaçının örneği aşağ ıd ad ır:

1 ___ Pakistan ’daki « A l-A h ib b a »  (Müslüman Dünyasının Kardeşleri) ce
m iyetinin başkanı Chaudri N azir Ahmad Khan, Karaçi Büyükelçim ize tercümesi 
aşağ ıda sunulan mektubu gönderm iştir:

5 Eylül 1964
Sayın Büyükelçi,

İlişikte sunulan 1000 Rupilik çek, yiğitçe kendi A nayasa ve 
İnsan Hakların ı, Adanın vatandaşları o larak  M akarios ve onun kana 
susamış arkadaşların ın  barbarizm ine ve hainliğ ine karşı savunan 
kahram an Kıbrıslı Türk Müslüman kardeşlerim ize ve hemşirelerim ize 
duyduğumuz samim i sempatinin mütevazi bir sembolüdür. Bu para 
ekselansların ın uygun göreceği şekilde, felâkete uğramış kardeş ve 
hemşirelerim ize yardım  için ku llan ılab ilir.

Teşkilâtım ız ad ına sizden, en derin sem patilerim izin felâkete 
uğramış fakat kahram an kardeş ve hem şirelerim izle müşkil a n la 
rında da beraber olduğunu ifade etmenizi rica edeceğim. Eminim 
ki bizim bu hislerim iz bütün Pakistan m üslüm anları tarafından p ay
laşılm aktadır. Bir müslüman o larak, A lla h ’ın haklı davasında h a l
kımıza zaferi nasip edeceğine inanıyoruz. D.ua ediyoruz ki Arap 
kardeşlerim iz de hislerim izin ve dualarım ızın kuvvetini hissetsinler 
ve Türkiye ile, Kıbrıslı müslüman Türklere yap ılan  gayri İnsanî m u
am eleye mukavemet etmek hususunda birleşsinler. AM İN ...

2 —_ Jam es Hugh Powers adındaki bir Am erikan vatandaşın ın  Vcışington 
Büyükelçiliğim ize gönderdiği mektubun tercümesi :

3 Mart 1964
Sayın Büyükelçi,

Kıbrıs’ta E.OKA terör devrinin kurbanlarına yardım m asrafına 
katılm ak üzere 25 dolarlık  bir çeki ilişikte; sayg ılarım la sunuyorum.

Hernekadar bu bağış, okya’nusları bir yüksük ile boşaltma 
.. gayretine benzetilebilirse de Hükümetimizin, i bühup yaparkeh  his

settiklerim açısından değerlendireceğini ümifrediyorurru . Kanaatimce 
dünyanın, medenî m illetlerinin, menfur Adolf H itler’den 20 yıldan 
az bir zam an sonra bir kere daha, bu sefer bir Başpiskoposun baş
kanlığ ındaki bir hükümet tarafından en ince teferruatına kadar He
saplanm ış bir «genocide» programının müstehcen m anzarasına ma
ruz bırakılm ası inan ılacak bir şey değild ir. Hiç bir şey « K u rta r ıc ıya  
bu sözde Başpiskopos ve onun katil uşakları kcıdcır ıstırap verici
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olam az. Çakalda bile bu kadın ve çocuk katili güruhundan- daha 
faz la  y iğ itlik  ve edep bulm ak mümkündür.

Bence bu küçük Balkan prensi Nurenberg Mahkemesi m isa l
lerine önem verm iyora benziyor ve Müslüman Dünyasının olduğu 
kadar Hristiyan Devletlerinin de sab ırla rıy la  tehlikeli bir şekilde oy
nuyor. Bu «genocide» meselesinin Birleşmiş M illetler tarafından 
Kıbrıs problemini etkileyen diğer hususlardan ayrı o larak incelene
ceğini ümit ederim. Birleşmiş M illetler, en azından , II. Dünya sa 
vaşında Birleşmiş M illetleri yaratm ak ve Einsatzgruppen’e son ve r
mek için hayatların ı feda eden m ilyonlarca insana karşı bu v a z i
feyi yerine getirmekle yüküm lüdür.

JAMES HUGH PO\A/ERS 
Legislaîive Research Burecıu 

Room 236, State House, Boston 
33, Massachussetîs

3  Merkezi Beyrut’da bulunan Orta Doğu M illî Protestan Kiliseleri Teş
kilâtı Reisi İsa Z. İstanboli’nin mektubu :

.7 Ağustos 1964

AAuhterem Büyükelçi,

Fakir K iliselerim izin yüreğinden g e le n . sevginin belirtisi o la 
rak, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ankara Şubesindeki 
«3001» num aralı hesaba ilâve edilm ek üzere bir çek gönderm iştik...
 Kıbrısda kahram anca savaşan ve vatan ları uğruna canlarını
feda edenlerin geride kalan çocuklarının perişan o lm am aların ı sağ
lam ak her Türk’ün ilâh î ve dinî bir vatan borcudur. Sevgili Türkiye- 
mizin düşmanı olan şu A llah 'ın  lanetlediği M akarios'dan hiç bir 
Türk korkmaz. A llah , onun canını cehenneme göndermesini elbette 
bilir.

K ızılay Derneği için gerekli ilâçların gönderilmesi m aksad ıy la 
dostlarım ızla görüştük. Pek yakında bir netice alacağım ızı ümit ed i
yoruz.

İlişik o larak ikinci bir çek daha gönderiyoruz; bu çekin zah 
met o lm azsa, K ızılay Derneğine gönderilmesi için ilg ililere emir 
buyıulm asım  rica ederim.

İhtiram larım la.
Orta Doğa Millî Protestan 

Kiliseleri Reisi 
Rev. İsa Z. İstanboü
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  .T ü rk -Y u n a n  İkam et, Ticaret ve Seyrüsefain M ukavelenam esinin feshi
üzerine, Yurdum uzdaki ikam etlerini hukukî mesnedi kalm ayan Yunan uyruklu 
Rumlar, ikamet tezkerelerinin müddeti bittikçe peyderpey memleketimizden a y 
rılm aktad ırlar. Bunların gayrı İnsanî şartlar altında sınır dışı edildiklerine dair 
Yunan iddiaları tek tek cevaplandırılm ış ve bu m aksatla hazırlanan belgeler 
Türkçe ve Fransızca o larak bütün dış tem silciliklerim ize gönderilm iştir.

  .Y u n a n istan 'ın  1947 İtalyan Barış Andlaşm ası hükümlerini çiğniyerek
giriştiğ i 12 A da'y ı silâh landırm a faaliyetlerin i hızlandırm ası üzerine bu husus
ta sözü geçen Andlaşm ayı im zalam ış olan devletlere bu devletler nezdindeki 
tem silcilik lerim iz tarafından bilgi verild iğ i g ib i, keyfiyet NATO Daim î Delege- 
liğim izce NATO Genel Sekreterinin ve diğer delegasyonların dikkatine sunul
muştur.

  Türk uçaklarının muhtelif tarihlerde Yunan hava sahasını ihlâl ettik
leri hakkında alınan Yunan protesto notaları üzerine durum askerî m akam la
rımız tarafından tahkik  edilm iş ve bu nevi ihlallerin vuku bulmadığı tesbit ed il
diğinden Yunan protestoları reddolunmuştur.

  Bir Yunan muhribinin Kuşadası civarında karasularım ızı ih lâli üzerine
keyfiyet Yunan Dışişleri Bakanlığ ı nezdinde protesto edilm iştir. A yrıca, Yunan 
lim anlarına giden gemilerim ize karşı Yunan m akam larınca uygulanan n izam 
lara ve teamüllere aykırı muam eleler üzerine de gerekli teşebbüsler yapılm ıştır.

h) Türkiye - Yunanistan m ünasebetleri:
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Ek _  I

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’ün Tarafsızlar Konferan
sına Yolladığı Mesaj :

Kıbrıs Türk Topluluğu Lideri Kıbrıs Cum hurbaşkanı Yardım cısı Dr. Fazıl 
Küçük, Kahire'de çalışm alarına başlayan Tarafsız lar Konferansı Başkanlığ ına 
ve konferansa katılan delegelere 4 Ekim tarih inde bir mesaj yollam ıştır.

Dr. Küçük, m esajında, Kıbrıs buhranı konusunda Kıbrıslı Türklerin görü
şünü açıklam ış, Kıbrıslı Rum liderlerin Kahire'ye konferans kürsüsünü istism ar 
gayesiyle g ittiklerini, hiç bir bloka dahil olm am a po litikasıyla en küçük bir il
gileri olm adığını, asıl isteklerinin Yunan istan ’ın genişleme politikasına uygun 
o larak Kıbrıs’ı Yunanistan ’a bağ lam ak olduğunu açıklam ıştır. Dr. Küçük, K ıb
rıs 11 Türklerin son dokuz aydır maruz kald ıkları zalim ane hareketlerin U -Thant'ın  
raporunda da yer aldığını belirttikten sonra asıl önemli noktanın Türklerin ve 
Türk topluluğunun güvenliğini sağ lam ak olduğuna işaret etmiştir. Küçük bu 
konuda «Bağım sızlık larına uzun ve acı mücadeleler sonunda kavuşmuş olan 
ülkeler, yok edilm ek tehlikesiyle karşı karşıya bulunan bir cemaate yardım et
mekten çekinirlerse; kendilerini savunam ayan ülkeleri yok etmek steyenlere 
cesaret vermiş o lacaklard ır. Hiçbir bloka dahil o lm ayan ülkelerin Rumların bu 
«genocide» teşebbüsünü dikkate alacağ ına ve siyasî hedeflerine erişebilm ek için 
kaba kuvvet ve baskı metoduna başvurm aların ı takbih edeceğine inanıyor vo 
bunu ümit ediyoruz», demiştir.

Se!f - Deîerminasyon’un Aİfında Y a ta n :

Küçük, bundan sonra self - determinasyon konusuna değinmiş ve şunları 
söylem iştir:
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«Kıbrıslı Türklere karşı derin bir nefret duyan Kıbrıs Rum liderleri, Türk 
Cem aatine karşı, sahte bir self - determinasyon mücadelesi ismi a ltında, en feci 
şekliyle bir ırk ve inanç ayırım ı politikası izlemektedirler. Gerçekte bu hiçbir v a 
kit bir self - determinasyon meselesi değild ir. Kıbrıs meselesi, 1 954-1958  y ıl
ları arasında Birleşmiş M illetler Genel Kurulunda ayrı ayrı beş defa görüşülmüş 
ve Kıbrıs Cumhuriyeti de 18 ay süren müzakerelerden sonra, 1958 yılında Ge
nel Kurulda oy birliği ile kabul edilen bir karar suretine uygun o larak varılan  
an laşm aları takiben 1960 yılında kurulmuştur. Bu şekilde Kıbrıs'a kendi mu
kadderatını tayin hakkı verilm iş ve Kıbrıs Adası da bu hakkını ku llanarak , Bir
leşmiş M illetler’e kaydedilen bir an laşm a ile bağım sız bir Cumhuriyet ve daha 
sonra dünya teşkilâtının bir üyesi olmuştur. Self - determinasyon görüşünü ye 
niden ortaya atm aya çalışan ların , bu ilkeyi Adayı Yunanistan ile birleştirmek 
olan gerçek niyetleri için bir maske o larak kullandıkları gizli bir şey değild ir. 
Yunan istan ’ ın da bu am aca erişebilm ek için, A d a ’ya 10.000 k işilik  bir askerî 
kuvvet göndermek suretiyle Kıbrıs’ ı kendi hâkim iyeti altına a lm aya teşebbüs 
ederek m illetlerarası cındlaşm aları ve Birleşmiş M illetler ilkelerini çiğnediği de 
bilinen bir husustur. Hiç bir bloka dahil o lm ayan ülkelerin bu gerçeği idrak 
edeceklerine kani o larak , bu devletlerin bütün ülkelerin bağım sızlıkları için v a 
him sonuçlar doğurabilecek böyle bir yayılm a politikasına kayıtsız kalm ıyacak- 
larına eminim. Yunanistan tarafından yayılm a politikasının uygulanabilm esi 
için alınan bu tedbirler karşısında, Kıbrıs için self - determ inasyondan bahset
mek en büyük riyakârlıktır. Eğer Kıbrıs için self - determinasyon meselesi yen i
den ortaya atılırsa, bu ilke hem Türk ve hem de Rum Cem aatlerine ayrı ayrı 
uygulanm alıd ır. Z ira bağım sız bir ülkenin hüküm ranlığının hissedarı olan Türk 
Cem aati, s iyasî hak ve istekleri hiçe say ıla rak , Yunanistan 'ın  hâkim iyeti altına 
girme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu bakım dan, Kıbrıslı Rumlar ve Yunan is
tan'ın ENOSİS politikasının self - determinasyon ilkesinin açık bir ih lâli olduğu 
sarahat kesbetmektedir».

Türkiye’nin istekleri :

Dr. Küçük bundan sonra Türkiye'nin Yunanistan 'ın  ilhak politikasına kar
şılık hiçbir toprak elde etmek ihtirası o lm adığını, bütün isteğinin Türk toplu
luğunun emniyetini ve K ıbrıs’ ın Türkiye'nin emniyeti için bir tehlike teşkil et
memesini teminden ibaret olduğunu bildirm iştir. Ancak bu isteğin Yunanistan 
ve M akarios tarafından reddedild iğine, bunların kaba kuvvete başvurarak kri
tik durumun yaratılm asına sebep o lduklarına işaret etmiştir.

Dr. Küçük, Türk topluluğunun A dadaki ekime m üsait a ıaz in in  yüzde 30 
unu elinde bulundurduğunu, bu topluluğun varlığ ı daim a kendisine karşı kom

p lo  hazırlayan düşman bir etnik çoğunluk yüzünden tehlikeye girdiği için, K ıb
rıs’taki meselenin bir azın lık  - çoğunluk meselesi telâkki edilem iyeceğini belirt
miştir. Türk topluluğu lideri, bir Kıbrıs m illetinin mevcut o lm adığını, iki ayrı 
cem aat bulunduğunu, Yunan istan ’ın dünyaya self - determinasyon imiş gibi 
gösterdiği meselenin aslında yeni sömürgeciliğin bir şeklinden başka birşey 
olm adığını açıklam ıştır. «Self - determinasyon maskesi kaldırıld ığı vak it, altında 
barbar hainler ve yeni sömürgecilerin en kötü şekillerinin bulunacağı m uhak
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kaktır» diyen Dr. Küçük mesajına devam la M akarios ve Papandreu’nun ENOSIS 
am açlarını bildiren sözlerinden örnekler verm iştir. Fazıl Küçük mesajına şöyle 
son verm iştir:

«Konferansın, yukardaki açıkladığım  hususları sempati ile karş ılayaca
ğına ve konferansın bütün kararlarında, adalet ve aklı selim in kati faktör o la 
cağına emin bulunurken, uzun zam andanberi ıstırap çeken cem aatim in, görüş
melerde yukardaki hakikat ve gerçeklerin ak ılda tutulması karşısında hiçbir 
bloka dahil o lm ayan ülkelere minnettar olacağını belirtmek isterim. Bağım sızlık 
ve hükümranlığın hissedarı olan bir etnik azınlığı ve memleketin bağım sızlığını 
yıkm aya çalışan Kıbrıslı Rum liderlere, self - determination'un ulvî prensiplerini 
istism ar fırsatı verilm iyeceğine, Yunan istan ’ın Kıbrıs'taki em peryalist arzu larının 
akamete uğratılacağına, kudretli b loksuzlar platformunun m illetlerarası politika 
alanında ırk ayırım ı ve em peryalizm  politikaların ın desteklenmesi ve m aske
lenmesi için kullanılam ıyacağının ve self - determ inasyonun, bağım sızlığı y ık 
mak değil, kazanm ak vasıtası olduğunun Kıbrıslı Rum liderlere an latılacağ ına , 
siyasî bir çözüm şekli elde etmek için kuvvet tehdidi veya kuvvete başvurm a
nın, ekonomik abluka ve insan haklarını çiğneme gibi İnsanî o lm ayan metod- 
ların takbih edileceğine eminim.

Dünya ülkeleri, m illetlerarası an laşm aların , oldu bitti ve kaba kuvvete 
başvurm a politikası yo luyla , kendi çıkarları için tek taraflı o larak iptal edilmesi 
metoduna başvurm akta teşvik edilm em elidir».

1!. İkili Münasebetler:

a) Türkiye - Scvyetler Birliği Münasebetleri:

  Bakanın  M oskova Seyahati  :

Sovyetler Birliği ile m ünasebetlerim izin düzelm esinin ilk şartının yerine 
getirilerek Türkiye’nin güvenlik tertipleri içindeki yerinin bu memleketçe kabul 
edilm esi, N ATO ’nun içindeki m evkiinin ikili münasebetlerin geliştirilm esine en
gel teşkil etmiyeceğinin bildirilm esi ve cari meselelerin çözümlenmesi yolunda 
da olumlu ad ım lar atılm ış bulunması sebebiyle, öteden beri bütün kom şula
rıyla karşılıklı itim ada dayanan iyi komşuluk münasebetleri idam esinin dış po
litikasının temel prensiplerinden biri o larak benimsemiş bulunan mem leketim iz, 
münasebetlerin düzeltilm esi, ticarî ve kültürel tem asların arttırılm ası tekliflerin i 
memnuniyetle karşılam ış ve Bakanım ız, Sovyet Dışişleri Bakanı Grom yko’nun 
davetini kabul ederek 30 Ekim - 6 Kasım tarih leri arasında, refakatinde bir 
heyetle, M oskova’ya resmî bir ziyaret yapm ıştır.

Z iyaret sırasında, Bakan, Sovyet Prezidyum Başkanı M ikoyan, Başbakan 
Kossygin, Dışişleri Bakanı Gromiko, Dış Ticaret Bakanı Patoliçef ve sa ir bazı 
Sovyet devlet adam larıy la görüşmeler yapm ıştır. Çok dostane bir hava içinde 
geçen görüşmelerde Sovyet m uhatapları, bakan ım ıza , sosyal sistemleri farklı 
devletlerin barış içinde bir arada yaşam aları prensibine bağlı bulundukların ı ve
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barışı kuvvetlendirme gayretlerine devam edeceklerini belirtm işlerdir. Netice
de, bu esaslar dairesinde ve bağım sızlık, toprak bütünlüğü ve hak eşitliği pren
siplerine karşılıklı saygı göstererek Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında iyi 
komşuluk münasebetlerinin kuvvetlendirilm esi hususunda an laşm aya varılm ıştır. 
Görüşmeler sonunda şu tebliğ yay ın lanm ıştır:

«SSCB. Dışişleri Bakanı A . A . Gromiko'nun daveti üzerine, Türkiye Cum 
huriyeti Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, beraberinde Türkiye Dışişleri Ba
kanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Ü. H. Bayülken, Genel Sekreter M uavini Elçi 
K. Gürün, Birinci Daire Genel Müdürü P. Subaşı ve Özel Kalem Müdürü N. Akı- 
man olduğu halde 30 Ekim - 6 Kasım 1964 tarihleri arasında Sovyetler B irli
ğine resmî bir ziyarette bulunmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, SSCB. Yüksek 
Şûrası Riyaset Divanı Başkanı A . İ. M ikoyan ve SSCB. Bakan lar Kurulu Başkanı 
A . N. Kossygin tarafından kabul edilm iştir. Feridun Cemal Erkin SSCB Dışişleri 
Bakanı A . A . Gromiko ve SSCB Dış Ticaret Bakanı M. S. Patoliev ile görüşme
lerde bulunmuştur.

Samim î bir hava içinde geçen bu görüşmelerde halihazır m illetlerarası 
durumla ilg ili konular ile Türkiye ve Sovyetler Birliği arasındaki ikili m üna
sebetlerle ilişkin konulara dokunulmuştur.

Yap ılan  görüş teatileri, sağlam  ve devam lı bir barış nizamının kurulması 
ve barışın takviyesi ile m illetlerarası gerginliğ in yum uşatılm ası yolunda her 
türlü yapıcı gayretin sarfedilm esi lüzumu hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Sovyetler Birliği Hükümetinin fik ir birliğ inde olduğunu göstermiştir. 
Bu düşüncelerle m ütehallî o larak Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliğ i, b a
ğım sızlık, toprak bütünlüğü ve hak eşitliği prensiplerine karşılıklı saygı esa
sına müsteniden aralarında iyi komşuluk münasebetlerinin takviyesi yolunda 
yapıcı gayretler sarfedilm esinde m utabıktırlar, iki tara f, sosyal sistemleri farklı 
devletlerin barış içinde bir arada yaşam a prensibinin bu â li hedeflerin ger
çekleştirilm esini kolaylaştıracağı düşüncesindedirler.

Devletlerin, m illetlerarası barış ve güvenliğin korunması için sarfettiklerİ 
gayretleri bîr a raya getiren Birleşmiş M illetler Teşkilâtının takviyesin in  önemi 
teyid ve Birleşmiş M illetlerin Yasasına sıkı bir surette riayet olunm asının zaru
reti kaydedilm iştir. Birleşmiş M illetlerin Yasasında izah edild iği g ib i, an laşm a
la r ile m illetlerarası hukukun diğer kaynaklarından hasıl olan taahhütlere say
gı gösterilmesi, büyük ve küçük m illetlerin haklarının eşitliğin in tanınm ası, in
san ana haklarına riayet edilm esi, m illetlerarası işbirliğ in in geliştirilm esi ve ba
rışın korunması İle takviyesi bakım ından zarurîd ir.
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Türkiye tara fı, Türk Hükümetinin Kıbrıs meselesindeki tutumu hakkında 
Sovyet Hükümetine mufassal bir şekilde m alûm at verm iştir. İki tara f, Kıbrıs me
selesinin, K ıbrıs’ ın bağım sızlığına ve toprak bütünlüğüne riayet esasını ve her 
iki m illî cemaatin kanunî haklarına riayet ve Adada iki m illî cemaatin varlığ ını 
tanım a esası üzerine barış içinde yaşam aların ı sağ layacak bir şekilde barışçı 
yo llarla  halledilm esine taraftar olduklarını ifade eylem işlerdir.

Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki münasebetlerin halihazır durumu 
ve ilerideki im kânları da müzakere edilm iştir.

Tarafla r SSCB - Türkiye ticarî mübadelelerine ilişkin konuları da tetkik et
mişlerdir.

Her iki tara f, memleketlerinin m enfaatlerine uygun o larak ara larındaki 
ticarî mübadeleleri arttırm ak için mevcut im kânlardan fayd a lanm ak arzusunu 
izhar etmişler ve Sovyetler Birliğ in in , ihtiyacı bulunup Türkiye ’nin ihraç edebi
leceği maddeleri ve bilhassa tütün, fındık ve narenciyeyi Türkiye'den daha çok 
m iktarda ithal etmesi hususunda mutabık kalm ışlard ır. Türkiye de buna kar
şılık, Sovyetler Birliğinden ihtiyacı olan maddeleri ve b ilhassa inşaat ve son
daj m akinalarıda dahil olm ak üzere, m akinalarla  yatırım m addelerini daha çok 
m iktarda ithal edecektir.

Bu prensip m utabakatının teferruatı iki memleketin selahiyetli m akam 
larının temsilcileri arasında tesbit edilecektir. Bu m aksatla ve m ütekabil p aza r
larını yakından tanım ak amacı ile, tara fla r yek diğerine ticaret im kânlarını m a
hallinde tetkik etmekle tavzif edilecek eksper grupları göndermek ve kabul et
mek hususunda an laşm ışlard ır.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin ve SSCB D ışiş
leri Bakanı A . A. Gromiko Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cum huri
yetleri Birliği arasında kültür mübadelesine dair bir an laşm a im zalam ışlard ır.

İki ta ra f, V . İ. Lenin ve Atatürk devrinde vücut bulan geleneklerin ruhu
na uygun o larak iki devlet arasında iyi komşuluk m ünasebetlerinin g e liştiril
mesi ve karşılıklı itim ada dayanan işbirliğ inin kuvvetlendirilm esi için m üşah
has im kânların mevcut bulunduğunu mem nunlukla m üşahade etm işlerdir. Bu 
yönde bazı müsbet ad ım lar tesbit olunmuştur.

Ayrıca, ziyaret sırasında, şim diye kadar her yıl im zalanan protokoller ge
reğince yapılan kültürel temasları bir program a bağ lam a am acıyla bir Kültür 
Anlaşm ası da im zalanm ıştır. An laşm ada öngörülen faaliyetlerin  fiilen gerçek
leştirilm esi, eskiden olduğu gibi, ilg ili bütün m akam larım ızla birlikte h az ırla 
nacak yıllık  program lara ve bunları yürütecek Protokollere bağlı kalacak ve 
programların tesbitinde faaliyetlerin  münhasıran kültürel ve ilmî mahiyette 
bulunması esasından hareket edilecektir. A n laşm ada, talebe bursları, radyo 
ve televizyon yayını mübadelelerine yer verilm em iştir.
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M oskova’da , bundan başka , ticarî sahada münasebetleri genişletmek 
m aksad ıy la Türkiye ve Rusya’nın birbirinden vaki ithalatın arttırılm ası husu
sunda prensip an laşm asına varılm ış ve bu anlaşm anın gerçekleştirilmesi için 
p iyasa şartları ve alınabilecek m allar üzerinde incelemeler yapm ak üzere, kar
şılıklı o larak  eksper grupları gönderilmesi kararlaştırılm ıştır.

   Sovyet Parlamento Heyetinin memleketimizi ziyareti: 1963 Yılında
Sovyetler Birliğini ziyaret eden Türk Parlamento heyetinin bu ziyaretini iade 
etmek üzere Sovyet Yüksek Şûrası Prezidyum ’u üyelerinden M. Podgorny baş
kanlığ ında bir Sovyet Heyeti 4 - 1 3  Ocak 1965 tarih leri arasında memleketimize 
gelm iştir. A n ka ra ’dan başka İzmir ve İstanbul illerinde de gezi ve incelemeler 
yapan m isafir heyetin gelişi vesilesile Tü rk-So vyet münasebetlerinin ge liştiril
mesi konusunda yap ılan görüşmelerde, Kıbrıs konusuna da değinilm iş ve gö
rüşmeler M oskova’da varılan  m utabakatın teyidine imkân verm iştir. Heyet, 
Cum hurbaşkanım ızla Başbakanım ızı ve ayrıca bir Türk Parlamento Heyetini 
resmen Rusyayı ziyarete davet etmiş, Cum hurbaşkanım ız ve Başbakanım ız bu 
daveti kabul etmişlerdir.

  Türkiye iie Sovyet Rusya arasında vize harçlarının kaldırılmasına dair
anlaşm a: 24 A ra lık  1964 tarih inde, Nota teatisi suretiyle, Türkiye ile Sovyet 
Rusya arasında vize harçlarının kaldırılm ası konusunda bir an laşm aya v a r ıl
mıştır. Anlaşm a 15 Ocak 1965 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

b) Türkiye - Bulgaristan Münasebetleri:

Ahiren Bulgar Devlet ad am larıy la  yap ılan tem aslar, ezcümle Sayın T ica
ret Bakanım ızın vaki davet üzerine ve Filibe Fuarı münasebetiyle Bu lgaristan ’ı 
z iyareti bu memleketin de Türkiye ile daha yakın komşuluk münasebetleri ku
rulması arzusunda olduğunu göstermiştir. T itizlik le takip edegeldiğim iz barışçı 
politikam ız icabı bütün komşu memleketlerle olduğu gibi kendisile de dostane 
münasebetler idamesini sam im iyetle arzu ladığ ım ız Bu lgaristan ’ ın bu arzum u
zu paylaştığını görmek tab iatile  memnuniyet vericid ir. Esasen, iki memleket 
arasındaki münasebetleri direkt o larak ilgilendiren konuları b ir bütün halinde 
müzakere etmek temennisi, Birleşmiş M illetler Genel Kurulunun XV III İnci dö
nem toplantıları vesilesile gittiği N ew -Y o rk 'ta  Bakanım ız ile Bulgaristan Dı
şişleri Bakanı M. Başef arasında yapılm ış bulunan uzun görüşmelerde ortaya 
çıkmıştı.

Bu an layış havası içinde 9 - 1 0  Ekim 1964 tarih leri arasında Türk ve Bul
gar Turizm Heyetleri arasında So fya ’da m üzakereler cereyan etmiş ve turizm 
a lan ında işb i,■ ¡iğinin yapılm asını derpiş eden bir an laşm a metni hazırlanmıştır. 
Anlaşm a tasarısı şimdi iki hükümetin tasvibine sunulacaktır.
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Dışişleri Bakanım ız 5 - 1 0  Ekim 1964 tarih leri arasında ispanya 'ya resmî 
bir ziyarette bulunmuştur. Bu ziyaret vesilesi ile İspanyol Hükümetine Kıbrıs 
meselesinin son safhaları hakkında bilgi verilm iş, barışın korunması ve A kde
niz Bölgesinde ahenkli münasebetlerin idamesi hususunda görüş birliğ ine v a 
rılmış ve iki memleket arasındaki karşılıklı münasebetlerin ve b ilhassa İktisadî 
ve kültürel a lan lardaki münasebetlerin geliştirilm esi im kânları aranm ıştır. Kü l
türel münasebetler a lan ında işb irliğ ini kuvvetlendirmek içîn pek çok imkânın 
mevcut bulunduğu görülmüştür. Bu ziyaret neticesinde İki memleket a rasın 
daki dostluğun hükümetler arasındaki sık tem aslar sayesinde kuvvetlenmiş bu
lunduğu memnuniyetle müşahade edilm iştir.

d) Türkiye - Romanya Münasebetleri:

Türkiye ile Romanya arasında son zam anlara kadar askıda bulunan, ço
ğu m illileştirilm iş emlâkten mütevellit tazm inat alacağ ı konusu bu kere Bük
reş’te 15 Eylül ile 29 Kasım tarih leri arasında yap ılan  görüşmeler sonunda bir 
an laşm aya bağlanm ış ve hazırlanan an laşm a tasarıları iki ta ra f heyet baş- 
kanları tarafından parafe edilm iştir. Üzerinde henüz m utabakata varılam ıyan  
ve bu itibarla taslak lara  konmamış olan tazm inat miktarının tesbiti 1965 b a
harında yap ılacak  müzakerelere bırakılm ıştır.

e) Türkiye - Meksika Temasları:

AAii let Meclisi Başkanım ız Fucıd Sirmen, Yeni M eksika Cum hurbaşkanı 
Gustavo Diaz O rdaz’ın göreve başlam ası münasebetiyle 1 A ra lık  1964 ta r i
hinde düzenlenen törene memleketimizi temsilen katılmıştır.

f) Türkiye - Bolivya Münasebetleri:

Hükümetimiz, Bo livya'da 5 Kasım 1964te kurulan yeni hükümeti 12 A ra 
lık 19,64 tarihinde tanım ıştır. Bu husustaki karcır, W ashington Büyükelçiliğ im iz 
vasıtas ıy la , adı geçen memleketin W ashington’dciki tem silciliğ ine tebliğ ed il
miştir.

g) Türkiye - Suudî Arabistan Münasebetleri:

Suudî Arabistan Krcılı Majeste Faysal Bin A bdü laziz ’ in tahta çıkışı m ü
nasebetiyle Cum hurbaşkanım ızın ve Hükümetimizin tebrikleriyle dostane te
mennilerini sunmak üzere Devlet Bakanım ız İbrahim Saffet O m ay başkan lığ ın
da bir heyet Özel görevle Suudî A rab istan 'a gitm iştir. Heyete, C idde'de, Suudî 
Arabistan nezdindeki Elçimiz de katılmıştır.

e) Türkiye - İspanya M ünasebetleri:
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Heyetim iz 27 Kasım günü Riyad'a m uvasalat etmiş ve sıcak bir kabul gör
müştür. M ajeste Kral tarafından kabul edilen heyet Cum hurbaşkanı Cemal Gür- 
sel’ in dostluk mesajını Majeste Kral Faysa l'a  takdim etmiş, bu arada Başbakan 
İsmet İnönü'nün şifahi mesajını da kendilerine nakletm iştir. Heyetim iz m üteaki
ben Suudî A rab istan ’ın diğer şehirlerini ziyaret etmiştir.

h) Türkiye - Lübnan Münasebetleri :

Devlet Bakanım ız İbrahim Saffet O m ay başkanlığ ındaki heyet 3 A ra lık  
tarih inde C idde’den Berut’a geçmiştir. Burada Berut Büyükelçim iz Heyet’e ka 
tılmış ve Heyet, görevine başlam ası vesilesile Lübnan Cum hurbaşkanı Ekselans 
Charles Helou’yu ziyaret ederek kendilerine Cum hurbaşkanım ızın ve Türk Hü
kümetinin tebriklerini iletmiştir. Cum hurbaşkanı, b ilm ukabele, Cum hurbaşka
nım ıza, Başbakanım ıza, Hükümete ve Türk milletine iyi temennilerinin ve mu
habbetlerinin ulaştırılm asını rica etmiştir.

Lübnan Devlet ad am larıy la  yap ılan  tem aslar sırasında, Suudî A rab is
tan'da olduğu g ib i, iki memleket arasındaki münasebetlerin gelişmesi ve her 
sahada işbirliğ inin arttırılm ası hususunda ortada hiçbir engel bulunmadığı kar
şılıklı o larak belirtilm iş, her iki memleketin bugünkü ve ilerideki münasebetleri 
yönünden çok fayda lı ve sam im î fik ir teatisinde bulunulmuştur. Heyetim iz, te
masların sona ermesini müteakip 7 A ralıkta yurda avdet etmiştir.

Heyetimizin Lübnan'a vaki ziyaretini iade m aksad ıy la Lübnan Bayındır
lık Bakanı Pierre Gemayel başkan lığ ında, Başbakan lık  Müsteşarı Nazım A kkan , 
Lübnan’ın Ankara Büyükelçisi Albert N assiften  müteşekkil Lübnan heyeti 
22 A ra lık  günü memleketimize gelerek Devlet adam larım ızla tem aslarda bu
lunmuş ve 27 A ra lık  tarihinde Türkiye'den ayrılm ıştır.

i) Türkiye - Pakistan M ün a se b e t le r i :

  Bakanın  Pakis îanı Ziyareti :

Dışişleri Bakanım ız, Pakistan Dışişleri Bakanı Zü lfikar Ali Bhutto'nun d a
vetlisi o larak, 1 9 -2 4  Ekim tarihleri arasında refakatinde bir heyetle, Pakistan'ı 
ziyaret etmiştir. Bu ziyaret sırasında Bakanım ıza ve beraberindekilere Pakistan 
Hükümeti ve halkı tarafından büyük yakın lık  ve Bakanım ızın şahsında memle
ketimize karşı hararetli dostluk gösterilerinde bulunulmuştur.

—  Türkiye - Pakistan Ticaret A n la ş m a s ı :

İki memleket arasında 18 A ra lık  tarih inde A nkara 'da bir Ticaret An laş
ması im zalanm ıştı. 21 Temmuz 1964 günü İstanbul’da Türkiye İran ve Pakistan 
arasında yap ılan «Zirve Toplantısı»nda alınan kararlar çerçevesinde im zalanan 
an laşm a serbest döviz esasına dayanm aktad ır.
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j) T ü rk-İran  M ünasebetleri:

 Tü rk - İ ra n  Yüksek Hudut Komisyonu Toplantısı :

Memleketimiz ile İran arasında 14 Mart 1937 tarih inde Tahran ’da akid 
ve imza edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti Şehînşahisi arasında Hu
dut M ıntıkasının emniyetinin ve mezkûr mıntıkadan çıkan hadise ve ihtilâfların  
tesviyesine ait M ukavelenam e»nin 7 inci maddesine göre kurulan T ü rk - İra n  
Yüksek Hudut Komisyonu 5 - 1 0  Kasım tarih leri arasında İran ’ ın Rızaiye şehrin
de top lanarak bahis konusu M ukavelenam e hükümlerine tevfikan bundan ev
vel alınan kararların tatbikatını gözden geçirmiş ve bu mevzuda alınm ası ge
rekli görülen yeni tedbirleri müzakere ederek bir protokole bağlam ıştır.

M üzakereler, her iki ta ra f heyetinin mevcut T ü rk - İra n  Dostluk ve iyi kom
şuluk münasebetleri çerçevesi içinde gösterdikleri an layış ve davran ışları ile 
gayet müspet ve verim li bir istikamette ink işaf ederek T ü rk - İra n  Hudut Böl
gesine ait o lay lara dair meseleler dostane bir zihniyetle incelenmiş ve görüş
leri telif eden bir hal suretine bağlanm ıştır.

Bu arada , heyetimizin İran'ın Doğu ve Batı Azerbaycan eyaletlerini z iy a 
reti do layısıyla Iran Hükümeti ve İran halkı tarafından Türk Heyetine gösterilen 
ilg i, Tü rk-İran  Dostluk ve İttifak bağlarına atfedilen kıymet ve ehemmiyetin 
bir tezahürünü teşkil etmiştir.

Tü rk-İran  Yüksek Hudut Komisyonunun 1965 yılı Toplantısı yaz ay larında 
memleketimizde yap ılacaktır.

  Tü rk -İran. V ize  A n la şm a s ı  :

Türk ve İran Dışişleri Bakanları arasında 13 Ekim 1964 tarih inde im za
lanan bir an laşm a ile iki memleket arasında vizeler karşılıklı o larak ka ld ırıl
mıştır. An laşm aya göre, Türk ve İran pasaportu taşıyan la r -çalışm a için g it
meme şartile- iki memleket arasında vize alm adan seyahat edebilecek, 3 ay 
süre ile oturabilecektir. Oturma süresini uzatm ak istiyenler m ahallî resmî m a
kam lara başvurarak izin isteyeceklerdir.

Anlaşm a 1 A ralıkta yürürlüğe girm iştir.

 Tü rk - İra n  Ticaret A n la ş m a s ı :

Memleketim izle İran arasındaki Ticarî mübadeleleri yeni esaslara göre 
düzenleyen, 22 Eylül 1964 tarih li Tü rk - İra n  Ticaret A n laşm ası, İran Hükümeti 
ad ına, İran ’ın Ankcıra Büyükelçisi Ekselâns Khosro Khosrovani ve Türkiye Hü
kümeti adına da Ticaret Bakanı Fenni İsiimyeÜ tarafından A n ka ra ’da im za lan
mıştır.



Böylece, iki memleket arasındaki ticarî m übadeleleri evvelce kliring esas
ları içinde düzenleyen, 13 Ekim 1956 tarih li Ticaret Anlaşm ası ile buna ek, 
25 A ra lık  1949 tarih li Ödeme Anlaşm ası ilga edilm iş bulunm aktadır.

13 Ekim 1956 tarih li Ticaret Anlaşm ası kontenjansız mal Üsteli bir A n la ş
ma idi. Derpiş ettiği listelere göre İran, Türkiye’ye, başlıca , çcıy, petrol ve müş
tak ları, kinci, kükürt, zamkı arab î gibi maddeler satacak, buna mukabil Tür
kiye'den, canlı hayvan , pamuklu maddeler, zeytin yağ ı, şeker, sünger gibi m ad
deler m übayaa edecekti.

İki ta ra f arasında tesbit edilm iş bulunan, mübadele konusu m addelerin 
mahdut oluşu, Tediye Anlaşm ası ile $ 20 0 .0 0 0  gibi çok küçük bir kredi marjı der
piş edilm iş o lm ası, daha geniş ticarî münasebetlere girişilm esini önlemekte idi.

Bu sebepler do lay ısıy la , 1 7 -2 5  Temmuz 1962 tarih leri arasında Dışişleri 
Bakanım ızın Tahran ’ı ziyaretleri sırasında iki memleket arasındaki ticarî mü
nasebetlerin bu durumuna da temas edilm iş ve görüşmeler neticesinde, 13 
Ekim 1956 tarih li Ticaret A n laşm ası’nın 7. maddesinde derpiş edilen Karma 
Komisyonun top lanarak çalışm alarda bulunm asına karar verilm işti.

AAezkûr Komisyon çalışm alarına 8 Ekim 1962 tarih inde A nkara 'da  baş
ladı. Ticaret, D ışişleri, M aliye Bakanlık ları ve T. C. Merkez Bankası tem silcileri
nin iştirak ettikleri muhtelif münferit ve karşılıklı müzakereler neticesinde, Iiş
teşiz ve serbest dövizle tediye esasına dayanan yeni bir an laşm a akdi konu
sunda, Tarafla r arasında mutabık kalındı.

22 Eylül 1964 tarih ini taşıyan yeni An laşm a, İran ile aram ızdaki şimdiye 
kadar mevcut kliring esasına son vermekte, iki memleket arasındaki ticarî mü
nasebetlerde listesiz bir mübadele şeklini mümkün kılm aktadır. Böylece, Ta
ra fla r, evvelce mübadele konusu olm ayan benzer m allarını b irb irle rin in  p iya
sasına serbestçe sokabilm ek imkânını elde etmektedirler.

Dokuz maddeden müteşekkil olan yeni Anlaşm anın süresi bir yıl olup, 
hitam ından iki ay önce feshi ihbar edilm ediği takdirde, birer senelik müddet
lerle 5 yıl temdid edilebilecektir.

İki ta ra f arasındaki mübadeleler, Tarafların  mer'i ithalât ve ihracat re
jim lerine uygun o larak yap ılacak  ve bu Anlaşm a dahilinde mübadele edilecek 
m alların bedelleri, mer'i kanun ve kambiyo m evzuatları dahilinde serbest
A. B. D. Doları veya Tarafların  önceden mutabık kalacakları diğer bir konver- 
tibi para ile ödenecektir.

Mezkûr A n laşm a, imzası tarihinden itibaren m uvakkaten yürürlüğe gk" 
miş olup, Tarafların  kanunî usullerine uygun o larak tasdikin i müteakip kafi 
şekilde mer’ i olacaktır.
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12 Kasım günü görevine başlayan Lüksemburg un yeni Devlet Başkanı 
Gran Duc Jean ile Cum hurbaşkanım ız arasında tebrik ve teşekkür telgrafları 
teati edilm iştir.

!} Türkiye - Belçika Temeısian :

Dışişleri Bakanım ız, 3 - 5  A ra lık  tarih leri arasında Belçikaya resmî bir z i
yaret yapmıştır. Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında im zalanm ış 
olan Ortaklık Andlaşm asının yürürlüğe girmesi do lay ısıy la Brüksel’e gidişten 
fayd a lan ıla rak  yap ılan bu ziyaret sırasında Bakanım ız Belçika Kralı ta ra fın 
dan kabul edilm iş, Belçika Başbakan ve Dışişleri Bakanı ile, Kıbrıs ve Kongo 
konularile Kuzey A tlantik İttifakını ilgilendiren meseleler ve Birleşmiş M illetler 
Gene! Kurulunda ele alınacak bahisler üzerinde görüşmeler yapm ıştır.

* *

E k : 2

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin’ in 26 Arahk 1964 Taihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Bütçe Karm a Komisyonu Önünde Yaprm ş Olduğu B e y a n a t :

(Bu beyanatın bazı kısımları gizli celsede açıklanm ış olduğu için metinden çı
karılmıştır).

Sayın Başkan ve muhterem arkadaşla r,

Dışişleri Bakanlığ ının 1965 m alî yılına ait bütçesi yüksek tetkikin ize su
nulmuş bulunuyor. Bu münasebetle sayın Aydın M illetvekili Orhan A paydın 'ın  
hazırladığı rapor Heyetinize tevdi edilm iştir. Herşeyden evvel büyük bir vukufla 
hazırlanm ış olan ve dış politikam ızın ana meselelerini olduğu koda“ B akan lı
ğımız teşkilâtının durumunu ve ihtiyaçların ı da mükemmel bir şek 'de tahlil 
eden bu rapor do lay ısıy la , Sayın Orhan A payd ın 'a  tebriklerim izi ve teşekkür
lerimizi sunmak isterim.

Dün Komisyonun birçok üyeleri konuştular. Tenkitler ve temenniler ileri 
sürdüler ve sualler sordular. Bu arada bir çok üyeler Bakanlığ ım ızın çalışm aları 
hakkında cem ilekâr ifadelerde bulundular ve bir çok İm kânsızlık lar içinde bu
lunan teşkilâtım ızın faa liye t ve gayretlerini övdüler. Kendilerine şükranlarım ızı 
bildirirken sözlerinin müstakbel çalışm alarım ızda bizi teşvik edeceğini ve g a y 
retlerimizi hızlandırm am ızda âmil olacağını b ilhassa belirtmek isterim. Diğer

k) Türkiye - Lüksemburg Münasebetleri:
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bazı hatipler de bize ve bana karşı hücumlarını esirgem ediler. Ben yap ılan mü
şahhas tenkitleri yapıcı bir zihniyetle kıymetlendirmekle yetineceğim. Bunların 
müstakbel faaliyetlerim ize rehber olması için elim izden gelen gayreti şadede
ceğiz.

Şimdi m üsaadenizle dün muhterem arkadaşlarım  tarafından sorulan su
allerin  ve ifade edilen temennilerin belli başlıların ı, konularına göre b irleştire
rek, bunlara cevap vereceğim. Sualler oldukça şumullü olduğu için cevap ları
mın dış politikam ız ve Bakanlık  teşkilâtı bakım ından geniş bir sahayı kap saya
cağını zannediyorum .

Muhterem arkadaşla r,

İlkönce Kıbrıs konusunu ele alacağ ım . Dünkü toplantıda M uslihittin G ü
ler, N ihat Diler, Hüsnü D i I ekçig i I, Ahmet Y ıld ız , Yusuf Demirclağ, Aydın Bolak, 
Mehmet Sağ lam , Şadi B inay, Muhittin Güner, İsmet Sezgin ve Şinasi Osma a r
kadaşlarım ız bu mesele hakkında düşüncelerini açtılar ve bana sualler tevcih 
ettiler. İleri sürülen başlıca noktalar şunlar o lm uştur:

  Dışişleri Bakanlığ ı 21 A ra lık  katliâm ından evvel Rum taarruzların ın
başlıyacağını haber alm ış mıdır, alm ışsa ne yapm ıştır?

.   Kıbrıs konusunda Hükümet çekingen davranm aktad ır. Hükümet bu
pasif tutumunu mazur göstermek için kabahati müttefiklere yüklem ek istemek
tedir.

 Kıbrıs konusunda takip  edilen politika zikzaklıd ır ve in is iyatif hep kar
şı taraftan gelmektedir.

  NATO Devletlerinin tutumu ne olacaktır? Birleşmiş M illetlerde duru
mumuz zay ıf görünmektedir. Bizi İran ve Pakistan'dan başka tutan yoktur.

 Sovyetlerîn Birleşmiş AAilletler'deki tutumu ne o lacaktır?

—  Propaganda faaliyetlerim iz noksan- kalm ıştır ve bu hususta geç hare
kete geçilm iştir.

Sayın Başbakanım ızın W ashington ve Londra'ya yaptığı z iyaretler şua
sında Am erika ve İngiltere Hükümetleri muahedenin mer'i olduğunu ve ancak 
akit tara fla rın  rızası ile değiştirilebileceğini bizim le birlikte teyid etmişlerdir. Bi
raz sonra başka bir sual vesilesiyle  izah edeceğim gibi diğer bütün NATO D e v 

letleri de Paris’teki son Bakanlar Konseyi toplantısında ayni hususu teyid et
mişlerdir. M oskova'ya yaptığım  ziyaret esnasında neşredilen tebliğde de mua
hedelerin mer i olduğu yine ifade edilm iş ve Kıbrıs meselesinde va rılacak  hal 
tarzının A cla ’da iki m illî cemaatın varlığ ın ı gözönünde bulundurm ası müştere
ken belirtilm iştir. M akarîos’un İttifak Andlaşm asın ı feshettiğini iddia e t m e s in e  

26



rağmen, bu Andlaşm a mucibince Kıbrıs’ta bulunan Türk Birliğin in değiştirilm esi 
gerçekleştirilm iştir. N ihayet, Güvenlik  Konseyinin aldığı kararlardan herhangi 
birinin muahedelerden doğan haklarım ızı hale ldar eylemesi önlenmiştir. İnsaf 
ile düşünülecek olursa bu saydığım neticelerin küçümsenemeyeceğini Yüksek 
Komisyonumuzun takdir edeceğini itimadım vard ır. Kıbrıs konusunda gü llüğü
müz siyasetin zikzaklı bir yol takip  ettiğinden bahsedild i. Böyle bir şey mev- 
iu u b ah is  değild ir. İhtilâfın patlak verdiği andan itibaren Hükümetimiz insicamlı 
ve tek istikametli bir politika takip etmiştir. Bu politikanın esasların ı kısaca tek
rar etmekte fayda görüyorum. Gerçekten Hükümetim iz, AAakarios Kıbrıs A n a 
yasasını ve Andiaşm aları ih lale teşebbüs eder etmez Zürich ve Londra Andlaş- 
malarının mer’ i olduğunu ve bu sebeple M akarios'un hukuk dışı hareket etti
ğini, Türkiye'nin ve Türk Cem aatının haklarını tesbit eden A nd laşm aiara ve A n a 
yasaya kati surette riayet lâzım geldiğini daim a kuvvetle savunm uştur. And- 
laşm alara müstenid haklarım ızı bu şekilde m ahfuz tutarken mevcut hukukî dü
zenin yeni bir düzenle değiştirilmesi konusunda müzakerelere girmeğe am ade 
olduğumuzu belirttik. Ancak bunu yaparken an laşm a yoluyla m enfaatlerim izi 
ve haklarım ızı koruyacak bir düzen elde edemezsek eski hukukî düzenin bakî 
kalacağını, Zürich ve Londra A nd laşm alarıy la  bize tanınan haklardan peşinen 
feragatin katiyyen bahis konusu o lam ıyacağını ısrarla tebarüz ettirdik.

Muhterem arkadaşla r,

NATO Devletlerinin Kıbrıs konusundaki tutumları ve b ilhassa Assam ble- 
deki davranışların ın ne olacağı hususundaki suale cevap verm ek için Paris’te 
son defcı yap ılan  NATO Bakan lar Konseyi toplantısındaki K ıbrıs'la ilg ili m ü
zakereler hakkında izahat vermeği doğru buluyorum.

15 ilâ 17 A ra lık  1964 tarih lerinde yap ılan  NATO Bakan lar toplantısında 
tarafım ızdan evvelce yap ılan teşebbüslerin de tesiri ile, Kıbrıs konusu üzerinde 
uzun uzun durulmuştur. Bild iğ in iz gibi, mesele N ATO ’nun, daha evvel La H aye ’- 
cle yap ılan  toplantısında da bahis konusu olmuş, ve o zam an cereyan eden 
görüşmeler neticesinde, NATO Genel Sekrelerine Kıbrıs meselesini izlemek ve 
Türk - Yunan m ünasebetlerinin, daha faz la  tereddi etmesini önlemek m aksa
d ıy la , gayret sarfetm ek, görevi verilm iştir. Bu seferki toplantıda Genel Sekreter, 
kendisine konsey tarafından tevdi edilen bu «izlem e görevi»nî ne şekilde ifa 
ettiğine dair bir rapor sundu. Genel Sekreter, bu raporunda İhtilâfın NATO te- 
sanüdüne uygun bir şekilde halli için, daha geniş bir rol oynam ayı lüzumlu 
gördüğünü, bunu sağ lam ak için, ilgili ta ra fla ra  başvurduğunu, Türkiye'n in , bu 
yoldaki telkinlerini kabul ettiğini, fakat Yunan istan ’ın, meselenin B. M .'in sa lâ 
hiyetine girdiğini dermeyen ederek, bunları kabule yanaşm adığını belirtmekte 
idi. Esasen, b ild iğ iniz g ib i, \unanistcın , daim a bu tezi İleri sürmekte ve N ATO ’
nun Kıbrıs meselesile uğraşm asına karşı cephe alm aktad ır.



Paris’te bu sefer yap ılan  toplantıda, NATO Genel Sekreterinin raporu ve 
tarafım dan ısrarla vaki teşebbüsler sonunda Kıbrıs meselesi ayrı bir gündem 
maddesi halinde ele alınm ıştır. Görüşmelerde, ilk sözü ben aldım  ve uzun be
yanatta bulunarak, Kıbrıs konusunda geçen toplantıdan beri cereyan eden ge
lişmeleri izah ettikten sonra, Yunanistan 'ın  bu meseledeki tutumunun, Türk - 
Yunan münasebetlerine ve dolayısı ile, NATO'nun beraberlik ve tesanüdüne 
ika ettiği zararı tahlil eyledim . Yunan istan ’ın ENOSİS’ i tahakkuk ettirmek üzere 
çeşitli sahalarda aldığı f ii l î tedbirler ve özellikle A da'y ı işgale tevessül etmek 
gayesi ile, K ıbrıs’a askerî kuvvetler göndermesi üzerinde ısrarla durdum. Ada'- 
ycı gönderilen Yunan silâh ların ın , NATO askerî program lan çerçevesinde, müt
tefiklerce Yunan istan ’a sağ lanan s ilâh lar olduğunu, K ıbrıs'taki Yunan askerî 
b irliklerin in de NATO Kum andanlığ ına muhasses birliklerden müteşekkil bulun
duğunu bilhassa önemle tebarüz ettirdim.

Beyanatım ın sonunda Konseyden şu dört hususu talep ettim : NATO Teş
kilâtının Kıbrıs konusu ile iştigal etmeğe yetkili bulunduğunun tesbiti, Genel 
Sekreterin «izlem e Görevi» çerçevesi içindeki yetkilerinin genişletilm esi, Kıbrıs 
meselesinin Assam ble'de görüşülmesi sırasında NATO müttefikleri tarafından 
takip  edilecek müşterek hareket hattının tesbiti ve A ndlaşm aların  mer'iyeti pren
sibinin Konsey tarafından teyidi ve bu teyidin neşredilecek tebliğde yer a lm ası.

Şu hususu memnuniyetle kaydetm ek isterim ki, bu tekliflerim in dördü de 
Konsey'de son derece müsbet bir şekilde karşılanm ıştır. Bütün Bakanlar Türk- 
Yunan münasebetlerinin bugün iktisab ettiği tehlikeli mahiyetin NATO tesanü- 
dünü sarstığı kanaatini izhar ederek, NATO çerçevesi içinde bu münasebetleri 
ıslah etmek için daha faz la  gayret sarfedilm esi ve Genel Sekreterin daha geniş 
b ir rol oynaması gerektiği görüşünü savunm uşlard ır. Yunanistan 'ın  muhalefeti 
yüzünden Genel Sekreter'in yetkilerinin arttırılm ası için yeni bir karar ittihaz 
edilememiş ise de, Genel Sekreterin esasen vazifesin in  mahiyeti icabı kendisine 
tevdi edilen gözetleme görevini istediği kadar gejnjj_amxxnAdrı_iefsjr__.edebileceği 
vc lüzumlu gördüğü her an inisiyatifL-j&hî'^aTabileceği hususunda tam bir muta
bakata varılm ış ve bu m utabakat zab ıtlara geçmiştir.

NATO memleketlerinin Birleşmiş M illetler Assam blesİnde Kıbrıs konu
sunda müşterek bir hareket hattı tesbit etmeleri hususundaki teklifim  de tas
vip le karşılanm ıştır. Bakanların bir çoğu Birleşmiş M illetlerde NATO'nun bö
lünmüş bir m anzara arzetmesinin tehlikelerine ve Assam ble görüşmelerinde 
NATO birliğ in in zedelenmeden çıkması için koordinasyon lüzumuna işaret ey
lemişlerdir-. Müşterek hareket hattının esaslarının ne olacağına gelince, bu hu
susta biraz sonra andlaşm aların  mer’ iyeti konusunda vereceğim izahattan gö
rüleceği g ib i, bizim nokta-i nazarım ız desteklenm iştir. Yunanistan ın iddia etti
ği g ib i, Kıbrıs halkına sırf nüfus ekseriyetine istinaden se lf-determ ination hakkı
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verilm esinin doğru olm ayacağı kanaati, bariz bir şekilde ortaya çıkmıştır. Müt
tefiklerim iz tıpkı bizim defaatle söylediğim iz görüşü aynen benimseyerek, müs
takil bir devlete se lf-determ ination hakkının verilm esinin mevzuu bahis ola- 
m ıyacağını tebarüz ettirm işlerdir. Mevcut muahedelerin K ıbrıs’ ın m üm essilleri
nin istik lâlin i tehdit ettiği yolundaki iddia da revaç görmemiş ve bu m uahede
leri Kıbrıs'ın müstakil ve bağımsız bir devlet s ıfatıy la im zalad ıkları belirtilm iştir. 
NATO 'daki umumî temayül B. M. Assam blesincle meselenin esasına taa lluk  et- 
miyen ve muhtemel bir hal tarzı hakkında peşin bir hüküm ifade eylemiyen 
usule müteallik bir «procédural» kararın kabul edilm esinin en uygun şekil o la 
cağı merkezindedir. Bu vaziyette Assam ble'de Yunan istan ’ın NATO müttefikle
rinin desteğine güvenmesi bahis konusu olm am ak gerekir.

Andlaşm aların mer’ iyeti hususunda uzun bir m ünakaşa cereyan etmiştir. 
Yunanistan , her zam anki g ib i, Andlaşm aları resmen feshetm ediğini, ancak o lay
ların gelişmesinin tabii bir neticesi o larak bunların mesnedinin yok olduğunu 
iddia etmiştir. Yunan istan ’ın bu görüşü bütün müttefiklerim izce kati surette 
reddedilm iştir. Hemen hemen bütün Bakanlar an d laşm alara sadakatin m illet
lerarası hayatın temelini teşkil ettiğini, mevcut ve mer'i and laşm aların  ancak 
müzakereler ve âkit tarafların  rızası ile değiştirilebileceğini, Yunan istan ’ ın bu 
husustaki tutumunun Kıbrıs meselesini de aşan çok tehlikeli bir zihniyeti a k 
settirdiğini belirtm işler ve and laşm alara riayetin esas olduğu ve bunların an 
cak ilgili tarafların  rızası ile değiştirilebileceği yolunda tarafım ızdan teklif ed i
len bir ibarenin tebliğde yer alm asını uygun bulm uşlardır. Hattâ bcızı Bakan lar, 
bu hususta bizzat kendileri metin projeleri kaleme a la ra k  Konsey’e sunm uşlar, 
fakat Yunanistan hepsini reddetmiştir. Yunan Dışişleri Bakanı andlaşm alcır me
selesinin bir tara fa  b ırakılarak  tebliğde münhasıran B. AA. prensiplerine bir atıf 
yapılm asını istemiştir. Biz, andlaşm aların  mer’ iyeti teyid edilm ek şartı ile B. M. 
prensiplerine bir atıf yapılm asını memnuniyetle kabul edebileceğim izi, zira 
Türkiye’nin tutumunun B. M. prensiplerine tam am iyle uygun olduğunu belirttik. 
Diğer Bakanlar bu her iki hususun da Komünike zikredilm esi yo lundaki gö
rüşümüzü destekleyerek, sadece B. M. prensiplerine bir atıf yapılm asını kabul 
edBnrry-a^^jej-¡ni, çünkü Yunan istan ’ın bu prensipleri Konsey’de yanlış ve teh
likeli bir şekilde TeYsrr'-tejiçpj  ̂ bulunduğunu, şimdi sadece bu prensipler zikredi- 
iirse Konsey in bu tefsir tarzını ktabtH~-AtUrui__o|cluqu manâsının çıkacağını, bu 
sebeple bunu katiyen kabul edemiyeceklerini ifacTeüsfm îştsrd+rr- _  .

Gördüğünüz gibi, Yunan istan ’ ın A ndlaşm aların  mer'iyeti hususunda ta 
kındığı tutum NATO Konseyinde umumî bir ademi tasvip le karşılanm ıştır. Gerçi 
Yunanistan Konsey’de kararların bütün üyelerin ittifakı ile alınm ası kaidesinin 
kendisine bahşettiği veto hakkını ku llanarak, muahedelerin tek taraflı o larak 
değiştirilem iyeceği yolunda bir ibarenin tebliğe girmesini önlemiştir. Ancak ta 
rafım ızdan vaki talep üzerine zab ıtlara geçen ve yukarda izaheîtiğ im  m üzake
reler ışığında tebliğin bu hususta scıkıt o lm ası, Yunan istan 'a  hiçbir şey kazan 
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dırmış değild ir, zira meselenin özü hususunda müttefiklerim izin tutumu, teo liğ
de zikredilsin veya zikredilm esin, son Konsey toplantısında serahatle tebellür 
etmiştir.

NATO Konseyindeki görüşmelere dair maruzatım ı bitirmeden evvel son 
bir noktaya daha temas etmek istiyorum. Yunanistan Kıbrıs hakkında neticede 
tebliğe giren ibarelere dahi uzun müddet itiraz etmiştir. Gerçekten Yunanistan 
«H akkaniyete uygun» ve «İttifakın tesanüdü için» kelimelerine şiddetli bir mu
halefet göstermiş ve bu ibareler ancak bizim ısrarlarım ız ve taleplerim izin diğer 
delegeler tarafından desteklenmesi sayesinde tebliğe ithal edilm işlerdir. Y u 
nanistan'ın bu son derece gayrı makul tutumu İttifak içinde menfî bir tesir y a 
ratmıştır.

NATO Konseyi toplantısından hemen sonra, B. M. Güvenlik  Konseyi, K ıb
rıs'taki Bcırış Gücünün en son 26 A ra lık  1964 tarih ine kadar uzatılm ış olan gö
rev müddetinin nihayete ermekte olması do lay ısıy la , 18 A ra lık  1964 tarih inde 
yeniden toplanmış ve ayni gün Bo livya, Brezilya, Fildişi Sah iii, Fas ve Norveç 
tarafından hazırlanan bir karar suretini kabul ederek, Barış Gücünün görev 
müddetini, 26 Mart 1965 tarih ine kadar o lm ak üzere, üç ay daha temdit et
miştir.

Konsey'in kabul ettiği karar, bundan evvelki temdide ait 25 Eylül 1964 
tarih li Konsey kararının, hemen hemen aynıdır.

M alûm ları olduğu üzere, Konsey'in 25 Eylül tarih li kararının kabulüne ta 
kaddüm eden müzakerelerde, K ıbrıs’11 Rum Heyeti, M akarios’un Genel Sekre
tere sunduğu sözde sulh p lânına kararda atıfta bulunulm asını istemiş, bu yüz
den müzakereler uzamış ve neticede Rumların taktiğ i akam ete uğratılm ıştı. Kon
seyin bu defaki toplantısı için, M akarios yine ayni şekilde bir sulh plânı ile or
taya çıkm ak ve Konseyde bu suretle lehlerine bir hava yaratm ak istemişse de, 
müzakerelerin yine sürüncemede kalm asına imkân verebilecek, böyle bir duru
mu önlemek m aksadile Konseyin daim î o lm ayan 5 üyesi, daha önceden hazır- 
laa'ıkları bir karar tasarısın ı Konseye sunmuşlardır. Karar tçısr<*”M“ m b 'r evvelki 
kararın hemen hemen tekrarı m ahiyetinde <-vJ«ıu:>ı do layısiy le , kabulünde bir 
m üşkülâtla karsılnsıij'’''«*'*'” *»-'•

Kıbrıs lı Rum Heyeti, G üvenlik Konseyinde, malûm idd iaların ı tekrarla
ya rak , K ıbrıs’ta normal şartların iadesi yolunda, B. M .’ce sarfedilen gayretleri, 
Türklerin balta lam akta olduğuna Konsey Üyelerini inandırm ak istemiş ve Ada'da 
durumun normale avdeti için, M akarios’un aldığı ve A d a 'd a hâlen hüküm sü
ren gayrim eşrû rejim in, Türklerce kabul edilmesinden ibaret olan tedbirlerin, 
tahakkuk ettirilmesine, Barış Gücünün yardımcısı olmasını talep etmiştir.
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Biz o'e bu münasebetle görüşümüzü Konsey Üyelerine yeniden İzah ede
rek, Kıbrıs'ta normale avdetin, ancak, A nayasa  düzenine rücû edilmesi ve K ıb
rıs Hükümetinin bu çerçeve içinde işlemeğe başlam asın ın sağlanm ası suretile, 
mümkün olacağını belirttik ve A nayasay ı bir ta ra fa  atmış olan Rum idaresinin , 
bu suretle m eydana getirdikleri s iyasî boşluğa, gayrim eşru rejim lerini ikame 
etmek istediklerini M akarİos’un tekliflerin in bu m aksadı temine matuf o lduğu
nu, halbuki Kıbrıs Andlaşm aların ın  muteber vesika lar o larak meseleye bütün 
ilg ili tarafların  rızasını ihtiva edecek yeni bir bir hal tarzı bulununcaya kadar 
yürürlükte bulunduğunu beyan ettik.

Muhterem arkadaşlarım ,

Bildiğiniz gibi, Kıbrıs meselesine nihaî bir hal tarzı bulm ak hususunda,
B. M. Arabulucunun gayretleri devam etmektedir. Arabulucu , ilg ili ta ra fla rla  
yaptığı görüşmelere istinaden, muhtemelen Şubat cıyı içinde raporunu B. M. 
Genel Sekreterine tevdi edecektir. 11 Kasım tarih inde yaptığım  beyanatta da 
ifade ettiğim gibi Galo P laza ’nın bir çözüm şekli için teklif edeceği esasların 
neler olacağını bu sahada bilem iyoruz. Her ha lükârda , bu esaslar ne olursa 
olsun, Assam ble'de Kıbrıs konusunda cereyan edecek müzakerelere kadar ilg ili 
ta ra fla r arasında bir an laşm a zemini bulunması ihtim ali çok zayıftır.

Assam ble'deki müzakerelerde, tezim izi B. AA. üyelerine, en mükemmel bir 
şekilde an latm ak ve m enfaatlerim ize uygun bir kararın kabulünü mümkün k ıl
mak için, çalışm alarım ıza ara lıksız  bir şekilde ve ancak dâvasına inanmış in
sanların duyacağı büyük bir huzurla devam ediyoruz. Yaptığım  muhtelif resmî 
ziyaretler, NATO Konseyi toplantısındaki m üdahalelerim , a ışardaki tem silc ilik
lerimizin kesif faa liyetle ri, İyi Niyet Heyetleri, hep bu m aksada mâtuftur. İyi 
Niyet Heyetlerimiz yakında 70 ’ i mütecaviz memleketi ziyaret edeceklerdir. Bu 
ziyaretlerin semereli olması için, Bakanlığ ım  elinden gelen gayreti sarfetm iş, 
Heyetleri teçhiz için tezimizi izah eden gerekli doküm anlar hazırlanm ış, ken
dilerine müteaddit « Briefing» ler yapılm ış ve Heyetlerim izin gideceği mem le
ketlerde zemini hazırlam ak için faaliyette bulunmuş ve bulunm aktadır.

Assam ble’de- cereyan edecek m üzakereler hususunda şüphesiz herhangi 
bir kanaatte bulunmak imkânı yoktur. Fazla n ikb in lik  daim a tehlikelid ir. Bu
nunla beraber, son birkaç ay zarfında, yaptığım  restti?1 ziyaretlerin neticeleri, 
ve NATO Konseyinin sonuçları haklı davam ızın gün geçtikçe, daha büyük bir 
an layış ve tasvip  gördüğüne delalet etmektedir. Her ha lükârda Hükümetimizin 
Assam ble ’de m enfaatlerim izin korunması için her türlü gayreti sarfetmekten 
fariğ  o lm ayacaktır. Bu suretle A ssam ble ’de durumumuzun zay ıf olduğu yo lun
daki tenkitlere de zannedersem cevap verm iş oluyorum.

Kıbrıs konusunda arkadaşlarım ın temas ettiği diğer bir husus, Kıbrıslı 
Rumların ve Yunanlıların  kesif faaliyetlerine m ukabil bizim faa liyetlerim izin  k i
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fayetsiz kaldığı olmuştur. A rkadaşlar, propaganda her şeyden evvel para me
selesidir. Kıbrısl ı ların Kıbrıs hakkında kendi görüşlerini Dünyaya yaym aları 
için hariçteki ve b ilhassa Am erikadaki zengin Rumlar bol para harcam aktad ır
lar. Bizim bu nisbette m asrafla ra  girişmemize m alî im kânlarım ız m üsaade et
memektedir. Bununla beraber elim izdeki mahdut kaynaklarla  hadiselerin pat
lak vermesinden itibaren haklı davam ızın an latılm ası hususunda elden gelen 
gayret sarfedilm iş, bir çok broşürler bastırılarak dağıtılm ış, film ler hazırlanm ış, 
basın konferansları tertibi ve gazetecilerle temas yo luyla dünya basını tenvir 
edilm iş, Am erika'da bir «Public Relations» firm ası tutulmuştur. Propaganda ko
nusunda şu hususu b ilhassa belirtmek isterim ki Kıbrıs'ta durumun gergin o l
duğu zam anlarda A da'ya  giden 150'den faz la  ecnebi gazeteci ve televizyon 
m uhabiri ırkdaşlarım ızın maruz kaldığı insanlık dışt muameleleri gayet geniş 
bir şekilde hür dünya efkârı urnumiyesine aksettirm işlerd ir. Batı Avrupa ve Am e
rika gazetelerini takip eden arkadaşlarım  Türkiye ’ye karşı izhar edilen sem pa
tiyi herhalde bilm ektedirler. Rumların propaganda faa liyetleri daim a Türkiye ve 
Türk Cemaatı lehine beliren bu sempatiyi nötralize etmeye matuf olmuştur.

Sayın Sağ lan , Sungur ve Binay arkadaşlarım ız m illî politikam ızın tem elle
rinin ne olduğunu sordular. Bu sualler sorulurken ya ln ız Batıya bağlı bir politika 
takib in in  hatalı olacağı da belirtild i.

Cum huriyetim izin kurulduğu tarihten beri Türkiye ’nin dış politikasının de
ğişmez prensibi, bağım sızlık ve hüküm ranlığım ıza saygı gösteren bütün m illet
lerle barış ve işbirliği zihniyeti içinde dostluk münasebetleri kurmak olmuştur. 
Memleketim izin yüksek m enfaatlerinin en sağlam  teminatı saydığım ız bu dış 
siyasetin hedefi, büyük küçük farkı gözetmeksizin bütün m illetlerin adalet, ba
ğım sızlık ve hak eşitliği içinde yaşam aların ı sağ layacak  devam lı bir barış n iza
mının gerçekleşmesidir. M illî ve partiler üstü bir hüviyeti olan dış siyasetim izin 
bu hedefe ulaşm ak için takip ettiği yolun, ahde vefa , müşterek güvenlik , an laş
m azlıkların barışçı yo llarla halli ve m illetlerarası işbirliği esaslarına dayandığı 
hepinizin malûm udur. Büyük Atatürk'ün çizdiği istikamete sadık ka la rak  bugüne 
kadar takip  ettiğimiz dış siyasetin açıklık ve sam im iliğ i, bu vasfın ı muhafaza 
ettiği müddetçe, memleketimiz hakkında dünyada beslenen saygı ve itimat 
hislerinin de en güvenilir teminatını teşkil etmektedir.

Politikamızın Batı’ya bağlı olması meselesine gelince, güvenlik ve İkti
sadî ihtiyaçlarım ız ve demokrasi prensiplerinden ilham alan  m illî ideallerim iz 
bakım ından Batıyla tesanüdümüzü devam ettirmemizin ana menfaatlerim ize 
uygun olduğuna şüphe yoktur. Fakat Batı Cam iası ile bu tesanüd siyasetim izde 
elâstikiyete mani değild ir. Esas hedeflerim iz baki kalm ak suretiyle komşu mem
leketlerle münasebetlerim izi geliştirebileceğim iz g ib i, A sya , A frika  ve Lâtin 
Am erika Devletleriyle daha yakın ve sıkı işbirliği im kânları araştırm am ız da i
ma mümkündür ve gayretlerim iz esasen bu m aksada matufdur.
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Muhterem arkadaşlar,
Şimdi dünya olayların ın tahliline geçiyorum. Geçen sene Ağustos ayında 

Am erika, Sovyetler Birliği ve İngiltere arasında im zalanan ve bizim de iltihak 
etliğim iz nükleer denemelerin kısmen yasak lanm asına dair Moskova Andlaş- 
ması Doğu - Batı münasebetlerinde devam lı bir barış nizamının kurulması isti
kametinde, özellikle Küba buhranına tekaddüm eden devreye nazaran daha 
va itkâr bir gelişme istidadının ilk f iilî tezahürünü teşkil etmiştir. H alihazır dün
ya şartları muvacehesinde ve nükleer ve terıno - nükleer silâh ların  tahrip kud
reti karşısında, tara fla r, münasebetlerinde özel bir teenni ile hareket etmeğe 
itina göstermektedirler. Bununla beraber, mevzii bir çatışma ihtim alin in «mer- 
divenleşme» yolu ile artması ve umumî bir çatışm aya müncer olması ihtim a
linin her zam an için varit olduğu gözden uzak tutulm am alıdır.

Gerek Moskova And laşm ası, gerek bu Andlaşm ayı müteakip, feza a raç
larının nükleer silâh lardan arınması ve «parça lanab ilir»  m addelerin istihsalinin 
karşılıklı o larak azaltılm ası konularında ta ra fla r arasında varılan  an laşm alar, 
mahdut ölçüde de olsa, m illetlerarası gerginliğin azaltılm asın ı netice itibarile 
kol ay I aştı rı! abi lecek müsbet teşebbüsler olmuştur. Y ine Doğu ve Batı m em le
ketleri arasında İktisadî, ticarî ve kültürel a lan larda münasebetlerin g e liştiril
mesi yolundaki çalışm aların aynı istikamette müspet tesirler icra etmesi bek
lenebilir.

Ancak, şu noktayı hemen belirtmek lâzım gelir ki, arzettiğim  faa liye t ve 
gayretlere rağmen, gerçek bir barışın tahakkuku yolunda henüz kayda değer 
sonuçlar a lınabilm iş değild ir. Genel s ilâhsızlanm a, Berlin, A lm anya meseleleri 
gibi m illetlerarası güvenliğin temel dâva larında iki tarafın  görüşleri arasında 
bir an laşm a zemini bulm ak mümkün olam am ıştır. Hattâ son zam anlarda A f
rika kıtasında ve Uzak Doğu’da soğuk harp yılların ı hatırlatan endişe verici 
bazı o lay lara şahit olunm aktadır. Kongo ve Güney Doğu A sya 'd ak i gelişm eler 
yanında, Komünist Ç in ’ in ahiren yapm ış olduğu atom tecrübesi, çeşitli yönler
den, dünya ölçüsünde geniş tepkiler yaratm ası beklenen önemli bir o laydır. 
Gerek bu gelişm eler, gerek bir müddet önce Sovyetler Birliği üst kademelerinde 
vuku bulan anî değişiklik ler, dünyada kurulmasını arzu ladığ ım ız barışın ne derece 
istikrarsız ve nazik bir temele dayandığ ını açık bir ş'ekilde ortaya koymuştur.

Bu vesile İle önemli gördüğüm bir hususu belirtmek isterim : Yeni Sovyet 
idarecilerinin, dış siyaset prensiplerinde herhangi bir değ işiklik  olm ıyacağı ve 
«barış içinde beraber yaşam a» politikasına devam  etme kararında oldukları 
yolunda mükerreren verdikleri tem inat, bu bakım dan mem nunlukla karş ılan 
ması gereken bir işarettir.

Dış siyaset meseleleri hakkında zam an zam an yapm ak fırsatını bulduğum 
açık lam alardan da müşahede etmiş o lacağınız veçhile, Dışişleri Bakanlığ ı o la 
rak m illetlerarası o layları büyük bir d ikkat ve teyakkuzla izlem ekteyiz. Gerek
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üyesi bulunduğumuz NATO ve CENTO gibi bölge savunm a teşekküllerinde, ge
rek Birleşmiş M illetlerde, yukarda esaslarını belirtmeye çalıştığım dış siyaset 
prensiplerim ize ve m illî m enfaatlerim ize en iyi şekilde cevap veren faaliyetlerde 
bulunuyoruz. Bu m aksatla , bir taraftan devam lı bir barış nizamının kurulması 
için sarfedilen gayretlere yapıcı bir zihniyetle katılırken, diğer taraftan da ger
çekçi bir dış siyasetin icabı o larak, tem inatsız bir barışın mensup olduğumuz 
ittifakları zaa fa  uğratması ihtim aline karşı uyanık bulunm aktayız. Tatbikatta 
göz önünde bulundurm aya özel bir itina gösterdiğim iz husus, haysiyetli ve 
şahsiyet sahibi bir dış politikanın icaplarını yerine getirmek ve m illî hedefle
rimizin tahakkuku için mümkün olan en geniş ölçüde destek sağ lam aktır. Bu 
cümleden o larak, bütün kom şularım ızla karşılıklı sayg ıya dayanan  dostİuk mü
nasebetleri kurm aya, m illetlerarası a landa çok önemli bir rol oynam akta olan 
A sy a -A fr ik a  mem leketleriyle daha yakın tem aslar tesis etmeye çalışm aktayız.

Muhterem arkad aşla r,

Bu umumî çerçeve İçinde diğer memleketlerle olan m ünasebetlerim iz hak
kında yüksek heyetinize bilgi verm ek isterim.

Bild iğiniz g ib i, memleketimiz NATO ve CENTO gibi aynı ideallere bağlı 
milletleri b iraraya getiren iki bölge savunm a teşkilâtına mensup bulunm akta
dır. İkinci Dünya Savaşını müteakip Batı Avrupa mem leketleri, Birleşik Devlet
lerin ve K an ad a ’nın da işti ra kile, Doğu’clan geletT tehditlere karşı müşterek sa
vunm alarını teşkilâtland ırm ak ve mensup oldukları medenî âlem in bekasını 
sağ lam ak gayesiyle 1949 yılında NATO ittifakını m eydana getirm işlerdir. Hiç
bir tecavüz emeli beslemeyen ve tam amen tedafü î mahiyette olan bu ittifaka 
Türkiye, talebi üzerine, 1952 yılında dahil olmuştur.

NATO kurulduğu tarihten itibaren A vru p a ’da barış ve istikrarın korun
masında son derece önemli bir rol oynamıştır. Bu teşkilâta iştirakim izin siyasî 
ve askerî bakım lardan m üttefiklerim iz için pek büyük değer taşıdığı şüphesiz 
olduğu g ib i, NATO sayesinde, Orta Doğu'nun en hassas bölgesinde bulunan 
Türkiye de güvenliğ in i sağlam  bir temele dayam ak İm kânına kavuşmuş ve el
de ettiği yard ım lar sayesinde savunm a gücünü büyük ölçüde takviye  etmiştir.

A tlantik  İttifakı içinde, Batı âlem ine mensup 14 memleketle s iyasî, askerî 
ve iktisadı a lan larda sıkı işbirliğ i halinde çalışm aktayız , ittifakın çalışm alarına 
âzam i derecede yapıcı bir zihniyetle katılm ak hususunda gösterdiğim iz titizlik, 
m illetlerarası dayan ışm a ve işbirliğ ine atfettiğ im iz kıymetin hakik î ölçünü ver
mektedir. Bu düşünce İledir ki, dostlarım ızla vaki tem aslarım ızda, herşeyden 
önce üye memleketler arasında karşılıklı saygı ve an layış zihniyetinin hâkim 
o lm ası lüzumu üzerinde durm akta ve N ATO ’ya olan bağlılığ ım ızın müttefikle
rim iz tarafından aynı derecede mukabele görmesi gerektiğini belirtmekteyiz. 
Bunu, ittifakım ızın tesanüt ve devam lılığ ın ın vazgeçilm ez şartı o larak telâkki 
ediyoruz.
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Çeçen sene Bütçe K e m isycn u ndçıki beyanatım da, NATO ittifakın ın , askerî 
meselelerimizin hallinde, bize yardımcı olm ak gayesi ile, 1962 Atina Bakan lar 
Konseyi toplantısında bir karar alm ış olduğunu ve bu kararın NATO nun bize 
gösterdiği alâkan ın  bariz bir delilin i teşkil ettiğini ifade etmiş idim. 1964 yılı 
içinde, Federal A lm anya Hükümeti, NATO Teşkilâtı içerisinde bu konuda yürü
tülen çalışm aların neticesini beklemeden, müttefikim iz Birleşik Am erika ta ra 
fından verilmekte olan yardım a ilâveten, bize 50 milyon A lm an Markı tutarın
da askerî malzeme yardım ı yapm ıştır. Federal A lm anya'n ın  NATO çerçevesi 
içinde memleketimize askerî yardım ı 1965 yılında da devam edecektir.

NATO'nun son Paris toplantısında Türkiye'nin savunm asını takviye etmek 
için bize yap ılacak askerî ve m alî yard ım lar meselesi de görüşülmüştür.

Senelerden beri savunm a alan ında sarfettiğ im iz gayretlerin İktisadî gü
cümüzün üstünde olduğu gözönünde tutu larak, Konsey tarafından geçen sene 
alınmış olan karar gereğince, savunm a gayretlerim izi desteklemek üzere bize 
askerî ve m alî yardım yapılm ası konusunda NATO 'da çalışm alara başlanm ış
tır. Bu defa mesele Konseyde tekrar ele alınm ıştır. Verdiğ im iz izan lar ve ya p 
tığımız m üdahaleler neticesinde henüz devam etmekte olan çalışm aların  bir an 
evvel sonuca bağlanm ası hususunda Bakanlar Konseyince daim î Konseye ta 
limat verilm iş bulunm aktadır. N ihaî raporun . içtim ada ifade ettiğim talebe tev
fikan Bakanlar Konseyini önümüzdeki M ayıs toplantısına kadar hazırlanm ış 
olacağını ve bu konuda müsbet bir karara varılacağ ın ı ümid ediyorum. Ancak 
şu hususu memnuniyetle belirteyim k i,4 Bakanlar Konseyi, mezkûr raporun he
nüz tam am lanm am ış olm asına rağmen, Türkiye'nin 1965 y ılında savunm a gü
cüne yardım konusunda önemli bir adım atmıştır. Konsey tebliğinde bu m ak
satla bir prosedür tesbit edildiği belirtilm iştir. Bu prosedür, NATO memleket
leri tarafından 1965 yılı zarfında münferiden Türkiye'ye yardım  yapılm asını 
öngörmektedir.

Türkiye, NATO'nun Doğu kanadında İran, Pakistan ve İngiltere'nin de 
üyesi bulundukları diğer bir bölge savunm a teşkilâtı olan CEN TO ’nun kurucu
larından biridir. Teşkilâtın üyesi olmadığı halde, bütün komitelerin ça lışm a la
rına katılan Birleşik Devletlerin de destek ve yard ım larıy la  CENTO arasında 
çeşitli a lan larda üyeler işbirliğ ini geliştirmekte ve lim an, demir ve kora yolları 
inşaatı, telekomünikasyon şebekesi gibi birçok müşterek projeler tahakkuk et
tirmektedir. Ahiren CENTO nun bölge devletleri arasındaki İktisad î, teknik, sos
yal ilâ h .... a lan lardaki işbirliğ ini bugünkü seviyesinden çok daha ileriye gö
türmek m aksadıyla önemli bir adım atıla rak , Türkiye, İran ve Pakistan arasında 
«Kalkınm a için Bölgesel işb irliğ i» teşkilâtı kurulmuştur. Üç memleketin devlet 
başkanları daha evvel Nisan ayında üç Dışişleri Bakanının ara la rında ta sa r la 
dıkları fikri terviç suretile geçen Temmuz ayında İstanbul’da yaptık ları kuruluş 
toplantısında bir «Bölge Plânlam a Komitesi» tesis etmişler ve bu komiteye üç
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memleketin kalkınm a plânlarını inceleyerek müşterek projeler tanzim i hususun
da tavsiyelerde bulunm ak ve bölge kalkınm asını hızlandırm ak am acile M illî 
kalkınm a plânlarını koordine etmeğe matuf teklifler yapm ak vazifesin i verm iş
lerdir. Ayrıca kurulan 9 muhtelif komite de, üç memleket arasında hava ve de
niz nakliyatı, karayolu ve demiryolu irtibatı, P.T.T. servislerinin standard izasyo
nu, bankacılık  ve sigortacılık, petrol, ticaret, turizm ve kültürel gelişm eler a la n 
larında işbirliği im kânlarını araştırm akla tavzif edilm işlerdir. Son Tahran top
lantısında bu komitelerin raporları görüşülmüş ve karara bağlanm ıştır. A lınan 
kararlar ve bunlara istinaden gerçekleştirilen hususlar şöylece özetlenebilir: T i
caret m evzuunda, üç ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilm esi için ince
lemeler yapılm ası öngörülmüş, bu m eyanda, bir ortak ticaret odası kurulması 
hazırlık larına başlanm ıştır. Turizm m evzuunda, toplantım ız esnasında, hem böl
ge dahilinde hem de dışarıdan bölgeye turizmi teşvik tedbirlerini ihtiva eden 
bir Üçlü An laşm a im zalam ış ve tatb ikatına geçmiş bulunuyoruz. Ulaştırma m ev
zuunda, üç ülkenin kara ve demiryolu irtibatların ın , mevcut projelerden istifade 
ile tam am lanm ası programa bağlanm ıştır. Hava ve deniz nakliyatı a lan ların da , 
üç ülkenin im kânlarının bir a raya getirilmesi için incelemeler yap ılm aktad ır. 
P.T.T. mevzuunda, üç ülke arasındaki kara postası, te lg raf ve telefon ücretleri 
indirilm iştir. Petrol, bankacılık ve sigorta gibi m evzularda da etüdler yap ılm ak
ta ve üç ülke arasındaki işb irliğ inin çok önemli bir dalı olan kültürel işbirliği 
a lan ında , bir ortak kültür merkezi tesisinden b aş laya rak , çeşitli faa liyetleri iha
ta eden, geniş bir program hazırlanm ış bulunm aktadır. A yrıca, biri teknik iş
birliğ i, diğeri üç ülkenin müştereken istifade edebilecekleri sınaî projeler m ev
zularında incelemeler yapm ak üzere iki yeni komite ihdas edilm iş ve ça lışm a
lara başlanm ıştır. Çok kısa bir zam anda kaydedilen ilerlemelerin de gösterdiği 
gibi «Kalkınm a için Bölgesel işb irliğ i» teşkilâtı istikbalde büyük gelişmelere 
namzet ümit verici bir m anzara arzetmektedir.

Muhterem arkadaşla r,

Biraz evvel bütün kom şularım ızla karşılıklı sayg ıya dayanan dostluk bağ
ları kurm aya çalıştığım ızdan bahsetm iştim . Son bir sene zarfında , Kıbrıs mese
lesindeki tutumu yüzünden Yunan istan ’ la aram ızda bcışgösteren a n l a ş m a z l ı k  

istisna edilirse, diğer kom şularım ızla olan m ünasebetlerim izde umumiyet itiba
ri Ie müsbet gelişm eler kaydedilm iştir.

■ Yunan istan ’ la Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren iyi komşuluk ve işbir
liği münasebetleri kurm aya çalıştığım ız m alûm unuzdur. Bu gayretler büyük A ta
türk le Venizelos un d irektifleriyle semereli bir çığır m ahiyetini alm ıştır. Ne ya
zıktır ki, bugünkü Yuncm Hükümeti, bu siyasetten tam amen ay rıla rak  bir Pcın - 
Ellenizm hülyasına kendisini kaptırmış bulunm aktadır. NATO müttefikim iz olan 
bu memleket, yakın tarih in tecrübelerinden ders a lacak  yerde, karşılıklı men
faatlerim izi hiçe sayar bir davran ışla yayılm a siyaseti takib ine koyulmuştur.



Bu basiretsiz siyaset, iki memleket arasındaki münasebetleri zedelemekle ka l
m ayıp, mensup olduğumuz NATO ittifakına da zararlı o lm aktadır. Yunan istan ’ın, 
hüsrana uğram aya mahkûm hayallerden kendisini bir an önce kurtararak, gü
nümüzün realitelerine ve uzun vadeli menfaatlerine cevap veren bir siyasete 
cıvdet ettiğini görmek temennim izdir.

Sovyetler Birliği ile olan münasebetlerim iz, son senelerdeki seyrine uygun 
o larak iyi komşuluk esası çerçevesinde gelişm ektedir. Sovyetlerin, mevcut m il
letlerarası ittifak ve taahhütlerim izin karşılıklı o larak normal münasebetler id a
mesine mani olmadığını kabul etmelerinden sonra, Tü rk-So vyet m ünasebetleri
nin düzelmesini önleyen başlıca engel ortadan kalkmış bulunuyordu. Ahiren 
M oskova'ya yaptığım ziyaret bu zeminin üzerinde cereyan etmiştir. Kıbrıs me
selesi ile ilgili o larak M ovkova’da yaptığım  görüşmelere ve elde edilen netice
ye dair evvelce izahatta bulunduğumdan burada diğer konulara kısaca temas 
etmekle yetineceğim. Sovyet ricaliyle yaptığım  görüşmeler sonunda, iki mem
leket arasında bağım sızlık, toprak bütünlüğü ve hak eşitliği prensipleri çerçe
vesinde iyi komşuluk münasebetlerinin geliştirilm esi hususunda an laşm aya 
varıld ı ve ticarî muamelelerin arttırılm ası hususunda mutabık kalındı. Ayrıca, 
esasen mevcut karşılıklı kültür tem aslarını tanzim eden bir an laşm a im zalandı. 
Anlaşm a, evvelce senelik program larla tesbit edilen kültür temas ve m übade
lelerinin yine senelik program esası üzerinden ve her iki ta ra f yetkili m akam 
larının mutabık kalacakları şekilde tanzim ini öngörmektedir.

B ildiğiniz gibi, 1963 yılında Sovyetler Birliğin i ziyaret eden Türk Pa rlâ
mento Heyetinin bu ziyaretini iade etmek üzere Sovyet Yüksek Şûra Prezidiumu 
üyelerinden M. Porgorny başkanlığ ında bir Sovyet Parlâmento heyeti yakında 
memleketimize gelecektir. Ayrıca, M oskova’da kendisine yaptığım  dâveti kabul 
eden Sovyet Dışişleri Bakanı Sayın Gromiko'nun da önümüzdeki ay larda Tür
kiye ’ye gelmesi mukarrerdir.

Büyük komşumuz Sovyetler Birliği ile temas ve komşuluk m ünasebetleri
nin gelişmesi yolunda, bu suretle, müsbet ad ım lar atılm ış olm aktadır. Bu mü
nasebetlerin, aynı müsait iklim içinde devam ının, bir taraftan dünya barışının 
takviyesine ve öte yandan m illî m enfaatlerim izin korunmasına hizmet edeceği 
şüphesizdir.

Ahiren Bulgar devlet adam larile  vaki tem aslar, ezcümle Ticaret Bakan ı
mızın 21 inci M illetlerarası Filibe Fuarı münasebetiyle Bu lgaristan ’a yaptığı z i
yaret Bulgaristan'ın da, Türkiye ile daha yakın komşuluk münasebetleri kurul
masını ve ikili münasebetlerin geliştirilm esini istediğini göstermiştir. Dünyaca 
malûm barışçı politikam ız iccıbı bütün komşu memleketlerle olduğu gibi ken- 
disile de dostâne münasebetler idamesini sam im iyetle arzu ladığ ım ız Bu lgaris
tan ın bu arzumuzu paylaştığını görmekten şüphesiz ki memnuniyet duym ak
tayız. Bu karşılıklı arzu ve meselelerim izi bütün halinde müzakere etmek te-
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mermisini geçen sene Birleşmiş M illetlerde kendisile uzun görüşmeler yaptığı- 
mız Bulgar Hariciye Nazırı M. Başef ile aram ızda aşağı yukarı tasarlam ıştık . 
A radaki an laşm azlık  konularının halledilerek iyi komşuluk münasebetleri tesi
sinin her iki devletin yararına olacağına ve aynı zam anda bölgede barışın kuv
vetlenmesine hizmet edeceğine İnanıyoruz. Bu an layış çerçevesi içinde, 9 ilâ 
10 Ekim tarihlerinde Türk ve Bulgar heyetleri arasında yap ılan  m üzakereler 
neticesinde turizm sahasında işbirliği yapılm asını derpiş eden bir an laşm a met
ni hazırlanm ıştır. Bu an laşm a tasarısı şimdi iki hükümetin tasvib ine sunula
caktır.

Diğer taraftan , son defa memleketinde istişarelerde bulunduktan sonra 
A nkara 'ya  dönen Bulgaristan Elçisi, Başbakanım ızi ziyaretle Bulgar Başvek ili
nin bir iyi niyet mesajını okumuş ve aram ızdaki münasebetlerin arzu edilen 
seviyeye yükseltilm esi hususundaki tekliflerin i b ild irm iştir. Bu teklifler üzerinde 
yakında müzakerelere başlayacağım ızı burada memnuniyetle beyan edebilirim .

Kendileriyle dostluk ve ittifak bağ larile  bağlı bulunduğumuz İran ve Pa
kistan’ la ikili münasebetlerim iz gittikçe kuvvetlenmekte ve gelişm ektedir. Bu dev
letlerle kurduğumuz ve esaslarını yukarıda izah ettiğim «Kalk ınm a için Bölgesel 
İşb irliğ i» teşkilâtı üç devlet arasındaki sam im î dayan ışm a ve işbirliğ i z ihn iye
tinin yeni bir tezahürü olmuştur.

Irak ve Suudî A rab istan millet ve idarelerile karşılıklı an lay ışa  dayanan 
sam im î münasebetler idame ettirmekteyiz. Devlet Bakanı Sayın İbrahim Saffet 
O m ay'ın R iyad ’a ahiren yaptığı resmî ziyaret bu bakım dan çok fa ide li ve te
sirli olmuştur. İktisadî, ticarî a lan larda işbirliği yap arak  bu münasebetleri d a
ha da takviyeyi arzu ediyoruz. Sayın İbrahim Saffet O m ay Lübnan başkentine 
de resmî bir ziyarette bulunmuştur. Bu ziyaret ve onu iade m aksadile Lübnan 
Bayındırlık Bakanının başkanlığ ındaki bir heyetin A n ka ra ’ya iki gün evvel vaki 
ziyareti, iki memleket arasında öteden beri mevcut dostâne ve yakın müna
sebetlerin daha da geliştirilm esi için çok müsait bir zemin hazırlam ış bulun
m aktadır. Suriye'nin de, Türkiye ’nin bölgede barış ve huzurun yerleşm esini sa
mimiyetle isteyen bir memleket olduğunu gözönünde tutarak, halen içinde bu
lunduğu sui - tefehhüm haleti ruhiyesinden kurtulmasını temenni ediyor ve bek
liyoruz.

Kendilerile, derin tarihi rab ıta larım ız, köklü sosyal ilişkilerim iz bulunan 
Arap devletlerile m ünasebetlerim izi karşılıklı sayg ı, iyiniyet ve hak eşitliği esas
larına istinat ettirerek, geliştirm ek, öteden beri en sam im î dileklerim izden biri 
olmuştur. Bu temenni ve hissiyatım ıza karşılık gördüğümüz zam an sıkı ve dos
tâne münasebetler tesis ve idamesi İçin elim izden geleni yapm aktan geri kal
madık. A rap memleketleriyle münasebetlerim iz dış siyasetim izin en önemli veç
helerinden birini teşkil etmektedir. Türkiye bundan 45 yıl önce giriştiği ölüm
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kalım mücadelesi sırasında, A rap memleketlerinin bağım sızlık ve hürriyet hak
larının tanınması zaruretini bütün dünyaya ilân etmiştir. O tarihten bü yana da, 
memleketimiz Arapların  bağım sızlık hareketlerini yapıcı bir zihniyetle destek
lemekten geri kalm am ıştır. Keza 1947 yılında Birleşmiş M illetlerin Filistin 'in tak 
simi kararı aleyhinde oy kullandığım ız g ib i, Arap mültecilerinin yuvalarına dön
meleri hususundaki kararlara daim a lehte oy verd iğ im iz de herkesçe b ilinm ek
tedir.

Arap memleketlerile ikili m ünasebetlerim iz a lan ında , bu münasebetlerin 
geliştirilmesine hizmet edecek bütün im kânların araştırılm asına taraftar bulun
m akta, Arap memleketlerinin bu vadideki teşebbüs ve gayretlerini de âzam i 
hüsnüniyetle ve hayırhahlık la karşılam aya am âde bulunm aktayız. Bu cümle
den o larak, şahsî tem aslar yo luyla m ünasebetlerim izi geliştirm enin faidesine 
inanıyoruz.

Arap memleketlerile aram ızdaki kültürel, teknik ve İktisadî m ünasebet
lerin inkişafına tetkike hazırız. Bu hususta teknik işb irliğ i, ticarî mübadele ve 
turizm konularının ele alınabileceğini düşünmekteyiz ve bu yolda ça lışm akta
yız.

Muhterem arkadaşla r,

Çoğu A frik a ’da olmak üzere, bağım sızlıklarını yeni kazanm ış bulunan 
genç ülkelerin, istik lâllerin i elde ettikten sonra, dem okratik ve m üstakar id a 
relere kavuşmuş, sosyal ve İktisadî gelişm elerini gerçekleştirmek gcıyesile sar- 
fettikleri büyük ve sam im î gayretleri yakın ilgi ve sempati ile takip  ediyoruz. 
Bu memleketlerin Birleşmiş M illetler Teşkilâtında lâyık oldukları yerleri a la ra k , 
bağımsız m illetler ailesine katılm alarından ve bu cam ia içinde yapıcı ve faa l 
birer işbirliği unsuru haline gelmelerinden büyük memnuniyet duym aktayız. 
Sayıları her yıl artm akta olein bu yeni ve genç devletlerde, m alî im kânlarım ı
zın müsaadesi nİsbetinde, en geniş şekilde temsil edilme çarelerini araştırm ak 
Bakanlığım ın devamlı ve temel meşguliyetlerinden birini teşkil etmektedir. Tan
ganyika ile Zanzibar’ ın «Tanzanie» Cumhuriyeti adı altında birleşmeleri üze
rine evvelce Tanganyika nezdinde m uvazzaf bulunan Adis - A baba Büyükel
çimizi bu- yeni Cumhuriyet nezdinde akredite ettik. Akra Büyükelçim izi Fildişi 
Sahili ve Dahomey nezdinde görevlendirmek için ça lışm alarda bulunuyoruz. 
A frika 'daki bağım sız devletler sayısının önümüzdeki y ıllarda daha da artm ası 
beklenmektedir. Bu itibarla , A frika kıtasında asgarî o larak  bir yeni tem silcilik 
clahcı açmanın zarurî olduğunu düşünüyor ve bu tem silciliğ im izi gelecek sene 
içinde bir Doğu A frika memleketinde tesis etmeyi derpiş ediyoruz. Genç ü lke
ler nezdinde mümkün olan en geniş ölçüde temsil edilme gayretlerim ize A s
ya 'da  da devam eylem ekteyiz. Bu cümleden o larak, Beyrut Büyükelçim izi Ku
veyt, Bangkok Büyükelçim izi M alaysiya Federasyonu nezdinde de görevlendir
dik.



Kendi/erile sam im î ve dostâne münasebetler idame eyleyegeldiğim îz Lâ
tin Am erika memleketlerindeki temsil durumumuzu genişletici faaliyetlerim iz 
çerçevesi içinde geçen sene Karakas Büyükelçim iz Dominik Cumhuriyeti nez- 
dinde, Buenos-A ires Büyükelçim iz Bo livya 'da , Santiago dö Şi|i Büyükelçim iz 
Peru’da akredite edilm işlerdir.

Muhterem arkadaşla r,

A sya - A frika Grubuna mensup 56 memleketin, Lâtin Am erika memleket
lerinin de iltihakı ile, s iyasî lisanla Üçüncü Dünya tabir edilen Grubu teşkil et
tikleri yüksek m alûm unuzdur. M üttefikan hareket eyledikleri m evzularda Bir
leşmiş M illetlerde büyük bir kuvvet teşkil eden bu gurup devletlerin in, her b i
rinin kendine has meseleleri yan ında , müşterek meseleleri de vard ır. Ezcümle 
A sy a -A fr ik a  Gurubu devletleri sömürge halinden ancak kısa zam an evvel kur
tulmuş olmanın acısını manevi varlık la rınd a , zaafın ı ekonomik bünyelerinde 
bütün ağırlığı ile hissetmekte, bu itibarla memleketlerinde sömürge idarelerinin 
bıraktığı kötü mirasın son kalıntılarını temizlemeye kararlı o ldukları g ibi, neo - 
kolonyalizm şeklinde ifade ettikleri, yabancıların  bu defa İktisadî nüfuz ve 
baskısı altına düşmek tehlikesile de bütün güçleriyle mücadeleye azim li bu
lunm aktadırlar. Kırk sene evvel, bir im paratorluğun enkazından m üstakil, h ay
siyet ve şerefine sahip , İktisadî bünyesine hakim bir vatan çıkarab ilm ek için, 
o zam anın çetin şartları nazarı itibara alın ırsa bu çeşit mücadelelerin ilkini ve 
en büyüğünü yapmış ve bunda başarıya u laşm ak suretiyle Asya - A frika gru
buna mensup bütün bu genç memleketlerin bugünkü mücadelelerinde kendi
lerine m isâl ve rehber teşkil etmiş olan Türkiye ’nin, onların dava ların ı an lam a
ması ve kendi benliğinde hissetmemesi kabili tasavvur değild ir. Onların d a va
larını an lıyor, benimsiyor ve umumî siyasetim izle uygunluğu nisbetinde des
tekliyoruz.

AAuhterem arkadaşla r,

Bir tara ftan , bağım sızlığını yeni kazanm ış genç ülkelerle ikili münasebet
lerim izin, arzedegeldiğim  şekilde geliştirm eye çalışılırken, diğer taraftan da, 
beynelm ilel işbirliğ inin çeşitli sahalarında, ezcümle Birleşmiş M illetler Teşkilâ
tında ve bu teşkilâta bağlı çeşitli organlarda bir gaye ve fik ir b irliğ i içinde 
yapıcı çalışm alarda bulunm ak için elden gelen gayreti sarfetm ekteyiz.

M emleketim iz bu an layış çerçevesi içindedir ki, A s y a -A fr ik a  memleket
lerinin, a ra larındaki işb irliğ ini kuvvetlendirmek, bağım sızlığı yeni kazanmış ol
manın İdarî, sosyal, İktisadî ve kültürel a lan larda getirdiği müşterek meseleleri 
beraberce incelemek; ırk ayırım ı, sömürgecilik ve neo - kolonyalizm  gibi mil
letlerarası meselelere karşı müştereken tedbirler araştırm ak gayesiyle  1955 yı
lında Bandung'da yaptık ları ilk Asya - A frika toplantısına iştirak ettiği gibi, 
bu gurup memleketlerinin aradan geçen 10 sene zarfında bu saydığım  konu
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larda m eydana gelen gelişmeleri incelemek ve aralarındaki fik ir ve ideal b ir li
ğine yeni bir hız vermek am acıyla 1965 M artında Cezayir'de yapm ayı kara r
laştırdıkları İkinci A sy a -A fr ik a  toplantısına da katılm ayı karar altına alm ıştır. 
Bu Konferansın ön şartlarını tetkik etmek ve gerekli hazırlık ları yapm ak üzere 
anılan grup devletlerinin 1964 N isanında C aka rta ’da yaptık ları hazırlık konfe
ransına da Karaçi Büyükelçim izin başkanlığ ındaki bir heyetle faa l surette ka
tılmış bulunuyoruz.

Muhterem A rkadaşlar,
Şimdi memleketimizi çok yakından ilgilendiren diğer bir konudan, dış 

yardım meselelerinden bahsedeceğim . Bu konunun bazı veçheleriyle diğer Ba
kanlıklar iştigal ettiklerinden, burada dış yardım dan doğrudan doğruya Ba
kanlığımı ilgilendiren yönlerine temas edeceğim.

Amerikan dış ycırdırh programı 1964 yılında da Agency for International 
Development (AID) yardım ı şeklinde devam etmiştir. Geçen seneye k ıyasla bu 
yardım da bir aza lm a olm adığına, hattâ bir m iktar fazla laştığ ına işaret etmek 
isterim. Dış yardım programında çok şümullü tasarruf tedbirleri a lm akta olan 
Amerikan Hükümetinin, memleketimizin plânlı kalkınm a devresine girm iş o l
duğumuz bir sırada, ihtiyaçlarım ızı lâyıkı veçhile takd ir ederek, bize yaptığı
yardım ları aynı seviyede devam ettirmesi memnunluk verici bir davranıştır. Bu 
vesile ile, Bakanlığ ım ın bu konudaki devamlı çalışm aların ın  da bu neticenin 
İstihsalinde müessir bir rol oynadığını belirtmek lâzımdır. İktisaden güçlü o l
manın bir memleketin dış siyasetindeki yeri düşünülürse, bu vad ide Bakan lı
ğımın sarfettiği gayretlerin önemi takdir buyurulacaktır.

1962 yılı NATO Bakanlar Konseyinin Atina toplantısında, kararı müte
akip kurulan Türkiye'ye Yardım  Konsorsiyum’unun 1964 yılı ça lışm aları devam 
etmektedir. Talep ettiğim iz miktarın hükümet ihtiyaçlarım ıza tetabuk ettiği 
Konsorsiyo ilg ilileri tarafından kabul edilm iştir. Bu hususta bir an evvel netice 
a lm ak ıncıksadiyle gerekli bütün teşebbüslere geçilm iştir.

12 Eylül 1963 te Müşterek Pazarla im zaladığ ım ız ortaklık an laşm ası, il
gili bütün devletlerin tasdikinden geçtikten sonra 1 A ra lık  1964 tarih inde yü 
rürlüğe girm iştir. Bild iğ in iz gibi bu münasebetle Brüksel’de yap ılan  merasimde 
hazır bulundum. Ortaklığın yürütme organı olan O rtaklık  Konseyi ilk toplantı
sını, an laşm anın yürürlüğe girdiği 1 A ra lık  1964 günü üye devletlerir b ay rak
ları arasında yer alan bayrağım ızla süslenmiş Konsey Salonunda en yüksek se
viyede yapmış ve ortaklık rejim inin meriyete girişini resmen ilân etmiştir.

Türkiye’nin de iştirakiyle yap ılan  bu ilk resmî Konsey toplantısı Konsey 
Başkanının bir «hoş geldiniz» nutku ile açılm ış, müteakiben Ortak Pazar Ko
misyonu Başkanı Prof. Hallstein anlaşm anın önemini ve Toplulukça Türkiye ’ye 
her türlü yardım ın yapılacağım  belirten bir konuşma yapm ıştır. Bundan sonra, 
ben söz aldım ve Konsey ve Komisyon Başkanların ın sözlerine mukabele ettim.
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Merasim in bu iik safhasından sonra, O rtaklık Konseyinin iç tüzüğü, bu 
tüzükle ilg ili deklarasyonlar, Konseyin Başbakanlık  sıra ve süreleri ile bir O r
tak lık  Komitesi kurulması konularındaki karar tasarıları onaylanarak  kabul ed il
miş, gümrük tarife tenzilatlarından fayd a lanm ak suretiyle Topluluk memleket
lerine rüçhanlı bir şekilde ihraç edilecek olan tütün, kuru üzüm, kuru incir ve 
fındık m ahsullerim izin 1964 kontenjanları tesbit ve ilân edilm iş, ayrıca bu m al
la ra , Türkiye menşeli olduklarının teyidi gayesiyle , refakat edecek bir tedavül 
belgesi modeli üzerinde an laşm aya varılm ıştır.

B ild iğ in iz gibi O rtaklık Anlaşm asının 2 nci maddesinde de ifade edildiği 
üzere, Anlaşm anın gayesi Türk ekonomisinin hızla kalkınm asını sağ lam ak ve 
ta ra fla r arasındaki ticarî ve iktisadı münasebetleri muvazeneli bir şekilde kuv
vetlendirm ektir. Bu gayeye ulaşm ak için memleketim izin özellikleri gözönüne 
a lına rak  5 y ıllık  hazırlık  ve 12 y ıllık  geçiş dönemleri öngörülmüştür. Bu mer
haleler açıldıktan sonra Türkiye Gümrük Birliğinin gerçekleştirilm esi suretiyle 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun tam bir üyesi haline gelecektir.

Hazırlık dönemi boyunca memleketimiz ekonomisinin güçlenmesine malî 
yönden de yardım  etmek am aciyle , O rtak Pazar Ülkeleri, O rtaklık  An laşm asına 
ek M alî Protokol mucibince, önümüzdeki beş y ıllık  devre zarfında , 175 milyon 
dolarlık bir m alî yardım  yapm ayı da taahhüt etmişlerdir.

M alî yardım , ekonomimizin verim liliğ in in  arttırılm asına ve bu m aksatla 
Beş Y ıllık  Kalkınm a Plânında yer alan resmî ve özel sektör yatırım  projelerinin 
finanse edilmesine matuftur.

M alî yardım  işi, Avrupa Yatırım ları Bankası vasıtasıy la  yürütülmektedir.

O rtaklık Anlaşm asının yürürlüğe girm esiyle birlikte, mali yardım ın baş
lamasını teminen, 1964 yılı başından bu yana Avrupa Yatırım lar Bcınkcısı ile 
çeşitli temas ve müzakereler yapılm ıştır. Tem aslar müsbet bir sonuca ulaşmış 
ve yardım ın tatbikatını düzenleyen bir «Genel Sözleşme», 9 A ra lık  1964 tari
hinde Brüksel'de M aliye Bakanım ız ve Avrupa Yatırım lar Bankası yetkilileri ta
rafından im zalanm ıştır.

Avrupa Yatırım lar Bankası kredi anlaşm asını uygun bulduğu projeler
den kamu sektörüne girenleri Devlet Yatırım lar Bankası, özel sektöre girenleri 
İse Sanayi Kalkınm a Bankası kanaliy le  finanse edecektir.

Anlaşm anın gerek im zasına gerek yürürlüğe girişine tekaddüm  eden dev
relerde ve yürürlüğe girişi- sırasında toplulukla m ünasebetlerim ize, memleke
tim iz ile Topluluk üyesi ülkeler arasında, öteden beri mevcut geleneksel dost
luğa uygun bir şekilde tam bir işb irliğ i, iyi niyet ve an layış havası hakim ol
muştur.
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Memleketim izin hayatında önemli bir merhale teşkil eden O rtaklık  A n 
laşm ası, bizim için ayrıca tarih î bir dönüm noktası manasını taşım aktadır. A n
kara Anlaşm ası ilk nazarda İktisadî bir belge m ahiyetinde görünmektedir; f a 
kat bu aslında, bizi n ihaî gayeye götüren yol üzerinde bir safhadır. Bu gaye, 
Türk milletinin eski, bir maziye dayanan Batıya yönelme çabasının gerçekleş
mesidir. Batı âlemi ile gerek İktisadî, gerek siyasî bakım lardan çok sıkı işbirliği 
münasebetleri kurulm ası, bu gayenin en kısa ve en sağlam  yoldan kuvveden 
fiile intikal etmesini sağlıyacaktır.

Memleketim iz, Anlaşm anın hedeflerini gerçekleştirmek için Ortak Pazar 
üyelerinin yardım larından fayda lanacaktır. Ancak, hiç şüphe yok ki, bu yolda 
en büyük vazife  m illetim ize düşmektedir. Bu tarih î vazifey i başarm ak için ge
rekli bütün maddî ve manevî im kânlara sahip olduğum uzdan emin bulunu
yorum.

Muhterem arkadaşla r,

Dış ülkelerde yaşıyan soydaşlarım ızın durumu, üzerinde devam lı hassa
siyet gösterdiğimiz bir diğer konudur. Bu soydaşlarım ızın m addî ve m anevî 
varlığını korumak için plânlı bir şekilde sarfedilen faaliyetlere  titizlikle devam 
olunm aktadır. Dış ülkelerde Türk kültürüne hizmet etmiş olup, halen muhtaç 
durumda bulunan ve 168 sayılı kanun gereğince kendilerine sosyal yardım  y a 
pılan Batı Trakya , Kıbrıs ve Rodos'taki öğretmenlerin adedi 137den 178e yük
selmiştir.

Ayrıca Dış ülkelerde Türk kültürünü koruma ve tanıtma m aksadiy le  Ba
kanlık bütçesinin 16/450 bölümünden yardım yap ılm aktad ır. Batı T rakya 'daki 
Türk ilk okullarından, öğrenim yapm ak üzere memleketimiz İlk Öğretmen O ku l
larında parasız yatılı o larak yetiştirilm esine başlanm ış olan 400 soydaşım ız
dan 1964 yılı içinde 35 kişi daha memleketlerine dönmüş ve böylece Batı T rak
ya 'da fiilen vazife  alm ış olan öğretmenlerin adedi 75 e yükselm iş bulunm ak
tadır. Gümülcine Lisesi ile açılm ası m utasavver iskeçe Lisesi öğretim kadrosun
da istihdam edilmek üzere burslu o larak Yüksek Öğretmen O kullarile  G azi Eği
tim Enstitüsünde tahsil görmekte bulunan 20 soydaşım ızdan bir tanesi dönmüş
tür, 3 tanesinin de önümüzdeki ders yılında mezun olup dönmeleri beklenm ek
tedir.

Batı Trakya ve On i ki A da 'da yaşıyan soydaşlarım ızın m addî ihtiyaçları 
da daim î o larak ilg ilendiğim iz bir konudur. Yunan istan 'la  aram ızda mevcut 
an laşm alar çerçevesinde ve lüzumu halinde yaptığ ım ız teşebbüslerle bu soy
daşlarım ızın ihtiyaç ve dileklerin in , m alî im kânlarım ızın ve şartların âzam i mü
saadesi nisbetinde, karşılanm asına çalışılm aktadır.

Orta Doğu'daki soydaşlarım ızla yakından ilgilenmekte ve b ilhassa Türk 
kültürünü canlı tutmak için gayret sarfetm ekteyiz.
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Dış ülkelerde Türk varlığ ın ı koruma faaliyetleri hakkında bir fik ir vermek 
üzere, zikrettiğim  birkaç m isâl, bu alandaki çalışm alarım ızın ancak bir kısmını 
aksettirm ektedir. Hassasiyetle üzerinde durm ağa devam edeceğimiz bu fa a li
yetlerin, m alî im kânlarım ızın artışına muvazi o larak, daha da vü s’at kazan
ması sam im î dileğim izdir.

ikinci Dünya Savaşından sonra m illetlerarası a landa husule gelen değişik 
şartlar içinde kültür münasebetlerinin özel bir mânâ kazanm ış olduğu gerçe
ğini gözönünde tutarak Türk Kültürünü yabancı ülkelerde tanıtm a ça lışm ala
rına önem verm ekteyiz. Faal bir dış politika takip eden bir çok memleketin, 
bir nüfuz ve prestij âleti ve siyasetlerine bir destek o larak kültür m ünasebetle
rini devam lı şekilde ve büyük ölçüde geliştird ikleri düşünülünce, kültür m üna
sebetlerinin sağlad ığı «tanıtm a»nın Türkiye için ne büyük önem taşıdığı a n la 
şılır. Bundan başka , mem leketim izin kalkınm asında turizmden beklenen rol ve 
tanıtma faaliyetlerin in  turizmin gelişmesi bakım ından sağ layacağ ı fa yd a la r da 
kültür a lan ındaki çalışm aların  taşıdığı önemi hiç şüpheye m ahal kalm ayacak 
şekilde göstermektedir.

Diğer tara ftan , bu konuda kayda değer bir diğer husus da, muhtelif 
memleketlerle ikili kültür münasebetlerinin gelişmesi am aciyle yap ılan  çalış
m aların , bu memleketleri gayet müsait şartlarla  Türkiye ’ye sanatçı ve konfe
ransçı göndermeye, yurdum uzda sergiler açm ağa sevketm esi, ayrıca bizden de
harice ko laylık la sanatçı gönderme imkânını veren müsait şartları sağ lam ası
dır.

Bu ana fikirlerden mülhem o larak yurt dışına gönderdiğim iz sanatçıların 
tertip edilen sergi, konser ve temsillerde büyük başarıla r sağ lad ıkların ı ve bu
vesile ile ve iftiharla belirtmek istiyorum.

Buraya kadar daha ziyade siyasî konular üzerinde durdum. Bunlardan 
bir kısmı, Türk varlığ ın ı koruma ve kültür, tanıtm a gibi konular hiç şüphe yok 
ki, sistemli, plânlı çalışm a ve bunları m untazam an tatbike imkân v e r e b i l e c e k  

m addî im kânları da zarurî kılar. Bu im kânlarım ızın , ya ln ız eleman ve kadro 
bakım ından değil «A sgarî derecede yeterli tahsisat» bakım ından da çok dar, 
hattâ kâfi olduğunu söylemek, kendisine mevdu işleri m azeretler serdi sure
tiyle askıda bırakm ayı asla tasvip  etmeyen bir teşkilâtın m es’ui Bakanı olarak, 
zannederim  ki v icdanî bir vazife  ve borçtur. Bu hususları daha iyi aydınlatm ak 
için şimdi m üsaadenizle maruzatım ın idarî konular başlıklı kısmına geçiyorum.

Hâriciyem izin şiarı olduğu, başarı ile tatbikinde büyük bir hassasiyet gös
terdiğim iz prensipler m eyanında ve bunların başında bulunan, memleketimi
zin dışarıda şerefle temsil edilmesi konusu, Kom isyondaki bütün arkadaşları
mın da, yerinde o larak, üzerinde hassasiyetle durdukları bir mevzudur.
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Beyanatımın diğer bir kısmında bu hususta nasıl çalıştığım ızı ve ne gibi 
tedbirleri ittihaz ettiğimizi ve etmeye çalıştığım ızı izah ediyorum. Onun için 
burada arkadaşlarım ın üzerinde durdukları Atina olayı hakkında m aruzatta 
bulunacağım .

Bu o layla ilg ili o larak konuşan muhterem hatiplerden bir kısmı görüş
lerini b ilhassa ah lâk  ve fazile t prensiplerinin ehemmiyeti, bunların ih lâli h a 
linde derhal gerekenin yap ılm ası, gecikme, kayırm a gibi usullerin asla m evzu
bahis olmaması gibi hususlar üzerinde teksif ettiler. Diğer bir kısım a rkad aş
larım ız dcı ayni hususları hassasiyetle ileri sürerken, ayni zamcındcı küçük veya 
büyük, haksız o larak kimsenin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi veya a s ıl
sız o larak bir şaibe altında bırakılm am ası lüzumuna da işaret buyurdular. Öyle 
zannediyorum ki, birinci tarzda m ütalâa serdetmiş olan arkadaşla rım , esasın
da, hakkaniyet ve adaletin tam am iyle yerine getirilebilm esi için, m ü ta lâa la rı
nın ikinci tarzda vuku bulan şekilde tam am lanm asını yürekten arzu ederler. 
Ben, rnes’ul Bakan, eski bir idare adam ı o larak şüphesiz ki, her türlü hareket 
beyanlarım da bu şekilde harekete mecburum. Kaldı ki, bu tutum benîm teb’an 
hissiyatım a ve hak duygularım a da tamamen uym aktadır.

Arzettiğim g ib i, mes'ul idare adam ların ın bu şekilde hareketleri, bazen 
sonuç alınm ası zam ana m ütevakkıf olan hallerde yanlış an lam ala ra , tefsirlere 
sebebiyet verebilir. Şahsen büyük üzüntüyü mucip o lm akla beraber, idare so
rumluluğunun bir tecellisi o lm ak itibariyle böyle durum larla bazen karşılaşm ak 
kaçınılm az olabilm ektedir. Ana düşünce ve hareket tarzım ı kısaca belirttikten 
sonra, şimdi Atina olayı denen hadiseyi muhterem komisyona vaka la ra  müs
teniden arzediyorum :

O layın kronolojik cereyan tarzı şöyledir;

Şükran Güneş, Atina Büyükelçiliği İkinci Kâtibi bulunduğu sırada, Bü
yükelçisinin şikâyeti üzerine 4037 sayılı kanuna tevfikan 9 M ayıs 1964 ta r i
hînde merkeze alınmış ve 15 Hcıziran’da Bakanlıkta vazifesine başlam ıştır.

Bu arada , Atina Büyükelçisinin Bakanlığa yo lladığ ı 4 Haziran 1964 ta 
rihli bir yazıda , Şükran Güneş’in Büyükelçilikteki çalışm a arkadaşların ı hırçın
lık ve huysuzluklariyle gücendirmiş ve kırmış olduğu, görevi île uyuşam ayacak 
hareketlerde bulunduğu bild irilerek Güneş’ in dış tem silciliklerim izde görevlen
dirilm esinin caiz o lam ayacağı kanaatine varıld ığ ı ifade edilm iştir.

Bunun üzerine, Bakanlık  m akam ı, meselenin İnzibat Komisyonuna h a va 
lesini kararlaştırm ıştır. Komisyon, 25 Haziran 1964 tarih inde Şükran Güneş'in 
yazılı ifadesinin alınm ası ve sonucunun M akam a ve Komisyona b ild irilm esine 
karar verm iştir.

Komisyon kararı Şükran Güneş’e derhal b ild irilm iş ve Güneş 22 sayfa lık  
yazılı ifadesini 10 Temmuz 1964 tarih inde Bakanlığa tevdi etmiştir. Bu yazılı
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ifade Bakanlık  M akam ınca tetkik edilm iş ve Güneş'in ifadesi A tina Büyükelçisi 
İlkin'e b ild irilerek ifadede ileri sürülen iddiaların cevaplandırılm asının isten
mesi ve bu cevapla birlikte meselenin Komisyona cırzı uygun görülmüştür.

Şükran Güneş'in yazılı ifadesi, Yunan istan 'la  olan münasebetlerim izle il
gili bir konuda Bakanlık la temas etmek üzere, 26 Temmuzda birkaç gün için 
A n ka ra 'ya  çağrılan Atina Büyükelçisine A nkara 'da  tebliğ edilm iş ve bahis ko
nusu idd iaları cevaplandırm ası talep edilm iştir.

A tina Büyükelçisi ¡ikin 14 Ağustos 1964 tarih ini taşıyan bir yazı ile mu
fassal cevabını Bakanlığa göndermiştir. Mahrem ve Zata Mahsus yazılarda 
usûl olduğu üzere, bu yazı da kuriye vedaatı ile A n ka ra ’ya iletilm iş ve Eylül 
başında alınm ıştı. Cevabın muhtevasını tetkik eden Bakanlık  M akam ı, gerek 
idd iaları gerek bu iddiaların  cevabını karşılaştırm ış ve birçok noktalarda, hangi 
tarafın beyanının gerçeğin ifadesi olduğunda kat'i bir kanacıta varam am ıştır.

Bu itibarla , gerek hizmet, gerek karşılıklı durum larla ilg ili mütekabil uzun 
iddiaların tekrar Komisyona getirilmesi lüzumlu görülmüştür. Komisyon, 25 
Ekim 1964 tarih li kararı ile şikâyetlerin m ahallinde incelenmesine lüzum gös
termiştir. Bu durumda tahkik heyeti o larak  Prag Büyükelçim iz İsmail Erez ile 
Bakanlığ ım ız Baş Hukuk M üşaviri Prof. Suat Bilge'nin A tin a ’ya gönderilmesi ve 
tahkikat heyetinin görevini serbestçe görebilmesi için, Büyükelçinin m uvakka
ten merkeze çağrılm ası takarrür etmiştir. A tina 'ya  giden heyet, görgü şahit
lerinin ifadelerini ald ığı g ib i, daha başka şahısların ifadelerine m üracaat edil
mesi lüzumunu tesbit etmiştir. Bu şahısların bazıları A n ka ra ’da bazıları yurdu
muzun başka şehirlerinde ve bazıları yabancı memleketlerde bulunm aktaydılar. 
Tahkik heyeti bu görgü şahitlerinin ifadelerin i tam am ladıktan sonra tarafları 
tekrar dinlemiştir.

Yap ılan  bu İdarî tahkikat sonunda, karşılıklı şikâyetlerden bir kısmını, 
tahkik heyeti mesnetsiz görmüştür. Şikâyet konularında, hakkında bir muamele 
yapılm ası lâzım gelenler bir rapor halinde Bakanlığa b ild irilm iştir. Bu raporda 
netice o larak, Büyükelçi İIkin'in İkinci Kâtip Şükran Güneş’e hissi temayülünün 
sabit olm adığı, ancak, şikâyete sebebiyet veren o lay karşısındaki tutumunun 
merkeze naklin i gerektireceği, diğer taraftan G üneş’ in hava iliğ i hakkındaki 
şikâyetin mesnetsiz bulunduğu, fakat geçim sizliği ile âm irlerine hürmetsizliği 
teeyyüd ettiğinden, kendisinin bu sebeple merkeze nakledilm iş bulunduğu göz- 
önüne a lınarak , savunm ası istendikten sonra disip lin bakım ından İnzibat Ko
misyonuna verilm esi gerekeceği m ütalâasında bulunulmuştur.

Bu rapor üzerine, Bakanlık  mevzuatına ve usule uygun o larak , tahkikat 
sonuçlarından İkinci Kâtip Şükran Güneş ile ilg ili o lan lar Bakanlık  inzibat Ko
misyonuna havale edilm iştir. Büyükelçi İlkin hakkında alınm ası lâzım gelen 
karar için tayinindeki usule uygun o larak Bakan lar Kuruluna gerekli teklif ya
pılmış ve Bakan la r Kurulu kararı bir kaç gün evvel alınm ıştır.
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M aruzatımdan an laşılacağ ı üzere, Bakanlığ ın bahis konusu o layları cıdı 
geçen mensuplarımızın memuriyetlerile ilgileri bakım ından önemle ve mümkün 
olan süratle incelemiştir. Bu hususta yetkili mercilere müracaatta bulunulm uş
tur. Bundan başka bahis konusu o lay lar, memuriyet dışında şahsî d âva la r aç ıl
masına da sebebiyet verebileceğinden bu yönleri hakkında tarafım dan her
hangi bir maruzatta bulunulm asının yerinde olm ayacağını arkadaşlarım  şüp
hesiz takdir buyururlar.

O layın ve tahkikatın cereyan tarzını tafsilâtı ile arzetmiş bulunuyorum. 
Tahkikata mevzu teşkil eden şikâyet ve iddiaların  girift ve şahsî m ahiyetleri ve 
ilâveten çok sayıda görgü şahidinin ifadelerinin alınm asını da gerektirmesi gibi 
hususlar, tahkikatın seyrinde vakit alm ıştır. Büyük küçük, her kim hakkında 
olursa olsun, herhangi bir haksızlığa meydan verilmem esi için, bu konuda gös
terilecek hassasiyetin lüzumunda tereddüt olması gerektir.

2 6 /12 /1 9 6 4

Sızan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin Bütçe Kom is
yonunun gizli oturumunda Kıbrıs konusunda Dışişlerinin çekingen politika güt
tüğü, inisyativi kcırşı tara fa  bıraktığı yolundaki idd ia lara değinerek, rumların 
Türkler'e tecavüz ihtim allerinin an laşm aların  im zalandığı zam andan beri, h a
tırda tutulduğunu, Türk cemaatine buna göre gerekli savunm a hazırlık ları y a 
pıldığını, nitekim bir senedir kahram anca ayakta durduklarını kaydetmiş ve 
bu vesile ile 1963 Ekiminde Dışişlerim izin tehlikeli ihtim alleri M illî Güvenlik 
Kuruluna intikal ettirmiş olduğunu açıklam ıştır.

Böyiece 21 A ra lık  1963 o laylarından önce Dışişlerinin gerekli uyanıklığ ı 
gösterdiğini belirten Erkin tecavüzler sırasında Türkiyenin m üdahale etmekten 
neden vazgeçtiği konusunda da , gerek Bcışbakan’ ın B .M . M .'nin gizli bir cel
sesinde, gerek kendisinin 8 Eylül 1964 de Senatoda yaptığı konuşm alarda, gös
terilen ihtiyatkârlığın sebeplerinin açıklandığını söylem iştir. Bakan şumüllü bir 
askerî hareket yap ılm am akla beraber, Türk Hükümetinin yerinde ve azim li ka
rarı ile mahdut ölçülü bir hava harekâtına girişm iş olduğunu, bunun yanında 
Dışişlerinin kesif diplom atik faa liye t sarfettiği bu sayede rum tecavüzlerin in 
durduğunu, buna mukabil hava harekâtının Dünya’da takbih edilm ediğini h a 
tırlatmıştır.

Bakan, Türklere anavatandan gıda maddesi yollanm ası konusunda da 
Türkiye'nin azim li davrandığ ın ı, Erenköy’e doğrudan doğruya sevkiyat y a p ıla 
cağının bildirilmesi üzerine, İktisadî ab lukanın geniş ölçüde kalkmış olduğunu 
kaydetmiştir.



Erkin, Tü rk-So vyet ilişkileri konusunda, son gelişm eleri, Kıbrıs mesele
sinde m üttefiklerim iz ve özellikle Am erika'dan beklediğim iz desteği bulam am ış 
olmanın bir sonucu gibi görmenin isabetsiz olduğunu, yeni açılan çığırın M illî 
Politika hedeflerine uygun bulunduğunu, diplom aside en mühim unsurun iti
mat olduğunu kaydetmiş ve Türk-Sovyet münasebetlerinin 1939 dan sonraki 
tarihçesine de değinerek, Sovyetlerin Simlin in ölümüne kadar bize hasm ane 
davrandığ ın ı, fakat 1953 de toprak talepleri geri a lınm akla buna son ve rild i
ğ ini, 1960 dan itibaren de dostluk teklifleri geld iğ in i, karşılıklı ziyaretlerden 
önce bazı pürüzlerin hallin in beklendiğini ve ziyaretler daha başlam adan , Tür
kiye'nin ittifak bağ larına halel gelem iyeceğini b ildirm iş olduğunu kaydetm iş
tir.

Erkin, M oskova’ya ziyaretin in , Sovyet liderleri arasındaki son değişm e
lerden önce tesbit ed ild iğ in i, ancak Sovyet Hükümetince, politikasında bir de
ğişme olmadığı ve ziyaretin beklendiği b ild irilince, 30 Ekimde AAoskova ya g it
tiğini kaydetm iştir.

Bakan, Türkiye ’nin Dünyadaki yum uşam a havası içinde NATO üyesi bir 
çok devlet gibi hareket etmiş olduğunu, Türkiye'nin komşusu Sovyet Rusya’ya 
karşı muarız bir politika sözcülüğü yapam ıyacağın ı söylememiş ve Türk-Sovyet 
ilişkilerindeki yeni çığrı en iyi şekilde belirten belgenin Moskova ortak bildirisi 
olduğuna işaretle b ild iriyi aynen okumuştur.

Erkin M oskova’da elde edilen olumlu sonucu, b ildiriden de anlaşılacağı 
üzere, şöyle özetlem iştir: «Sovyet Rusya an laşm alara  riayet prensibini büyük, 
küçük halkların eşitliğ in i, insan haklarına riayet edilmesi lüzumunu kabul et
miştir. Böylece, Sovyetler Birliğince, Kıbrıs'ın bağım sızlık ve toprak bütünlüğüne 
riayet esası yan ında, her iki M illî Cem aatin kanunî haklarına riayet edilmesi 
ve A d a ’da iki M illî Cem aatin varlığ ın ı tanım a esasına göre barış içinde yaşa
malarını sağ layacak şekilde ihtilâfın barışçı yo lla rla  halli gerektiği kabul olun
muştur.

Erkin Sovyetlerin bu beyanlarının bütün dostlarım ız tarafından Türk Dip
lomasisinin bir başarısı sayıld ığını kaydetmiş ve Sovyetlere muvazi o larak diğer 
komünist devletlerde de Kıbrıs davam ıza ilginin arttığını söylem iştir.

Yak ında Birleşmiş M illetler Genel Kurulunda b aşlayacak  müzakerelerde, 
Sovyetlerin bize karşı daha m üzahir tutum alıp alm ayacağ ın ın  anlaşılacağını 
belirten Erkin, Tü rk-Sovyet ticarî ilişkileri konusuna da değinerek, ihracında 
zorluk çektiğim iz bazı maddelerin ihracının sağ lanacağ ı, buna karşı serbest 
dövizle ithal edilen bazı m akineleri a lab ileceğim izi söylem iştir.

Kültür Anlaşm ası hususunda ise Bakan an laşm ayı teferruatı ile a n l a t t ı k 

tan sonra, an laşm anın 9 ve lO ncu m addelerinde tanınan esaslar sayesinde 
kültürümüz veya ideoloji bakım ından endişeye m ahal o lm ayacağını belirtini?
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ve esasen Sovyetlerle bu gibi an laşm aların  Am erika, Norveç, İngiltere, İtalya 
gibi müttefik devletlerce de yapıld ığını hatırlatm ıştır.

Türkiye'nin NATO emrindeki kuvvetlerini başka ihtiyaçlar için ku llana
maması konusunda dün bir senatör tarafından yöneltilen tenkide değinen Ba
kan, Türkiye’nin NATO emrinde olm ayan kuvvetleri de bulunduğunu, NATO 
emrinde o lanların istim alinde bir değişiklik  yaparsa N ATO ’ya bilgi verilmesi 
gerektiğini söylemiştir.

Bakan, ayrıca son defa Paris'te toplanan Bakan lar Konseyine Türkiye'nin 
askerî ve İktisadî ihtiyaçları hakkında bir ara rapor sunulduğunu, toplantıda 
nihaî raporun Konseyin önümüzdeki İçtimaına yetiştirilm esi zaruretin i belirtti
ğ ini, nihaî raporun Türkiye'nin 196 5-19 70  yılları için uzun vadeli ihtiyaçların ı 
tesbit edeceğini, bu arada âcil ihtiyaçlarım ızın 1965 yılı içinde karşılanm asının 
da NATO'dan talep olunduğunu belirtmiş ve «bu talebim iz müsait karşılanm ış 
ve Bakanlar NATO Genel Sekreterine bu husustaki im kânları araştırarak ge
rekli tertipleri sağ lam ak vazifesin i verm işlerdir. NATO devletleri tarafından Tür
kiye ’ye müştereken yardım  yapılm asını öngören bütün -bu teşebbüslere Hükü
metimiz önayak olmuştur» demiştir.
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TİCARÎ VE İKTİSADÎ OLAYLAR

KALKINMA İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ 
TAHRAN BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

(15-16  Ekim 1964)

I ___  İran, Pakistan ve Türkiye arasında İktisadî ve Kültürel a lan la rd a  iş
birliği temini hususunda yap ılan  başlang ıç çalışm alarından sonra, 20- 21  Tem
muz 1964 tarih inde İstanbul'da cereyan eden Devlet ve Hükümet Başkanları 
toplantısında üç ülkenin Dışişleri Bakanları ve diğer ilg ili Bakan larından terek
kübü derpiş olunan Kalkınm a İçin Bölgesel işbirliğ i Bakan lar Konseyi, ilk top
lantısını Tahran 'da, 1 5 - 1 6  Ekim tarih lerinde, İran Başbakanı Hasçın Ali Man- 
sour'un Başkanlığ ında aktetm iştir. Toplantıya, Türkiye'yi temsilen Dışişleri Ba
kanı Feridun Cemal Erkin, Ticaret Bakanı Fenni İslim yeli, Devlet P lânlam a Teş
kilâtı Müsteşarı Memduh Aytür, Dışişleri Bakanlığ ı İktisadî işler Genel Sekreter 
Yardımcısı Kâm uran Gürün, Türkiye ’nin Tahran Büyükelçisi Necdet H. Kent, Dı
şişleri Bakanlığ ı İkinci Daire Genel Müdürü Bediî Karaburçak ve diğer ilgilÜer 
iştirak etmişlerdir.

I !  20-21  Temmuz 1964 tarih li İstanbul toplantısından sonra İran, Pa
kistan ve Türkiye Devlet Başkanları tarafından kabul edilen müşterek tebliğde, 
Kalkınm a İçin Bölgesel İşbirliği Bakan lar Konseyi, İran, Pakistan ve Türkiye 
arasında Bölgesel İşbirliğ inin temini için gerekli tedbirleri m ülâhaza etmek ve 
kararlaştırm akla görevlendirilm iştir. Bakan lar Konseyinin 1 5 - 1 6  Ekim tarihle
rinde cereyan eden ilk toplantısında da özellikle bu tedbirler üzerinde durul
muş, Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin ve Pakistan Dışişleri Bakanı Zülfikar
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Aii Bhutto toplantının açılm asından evvel, Majeste İran Şahı tarafından kabul 
edilm işler, ülkeleri yönünden müşterek ilgi kaynağı olan meseleleri görüşm üş
ler ve Konsey toplantısını*» açılışından sonra da, İktisadî ve Kültüre! İşbirliğ inin 
çeşitli a lan larında ortaya çıkan meseleleri incelemek, gerekli tedbirleri tesbit 
ve tavsiye etmekle görevli Kalkınm a İçin Bölgesel İşbirliği Çalışm a Gruplarının 
raporlarını b iraraya getiren Bölgesel P lânlam a Komitesi Raporunu ele a lm ışlar
dır.

III ___ Çalışm a Gruplarının faaliyetleri yönünden takdirlerin i beyan eden
ve Bölgesel Plânlam a Komitesinin yapıcı tavsiyelerin i memnuniyetle kaydeden 
Bakaniar Konseyi aşağ ıdaki Kararları alm ıştır .-

1 _ _  TURİZM :

Konsey, Bölgesel P lânlam a Komitesinin Turizm a lan ındaki tavsiyelerin i 
kabul etmiştir. İran, Pakistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları üç ülke arasında bir 
Üçlü Turizm Andlaşm ası ve ikili o larak da vizelerin ilgasını sağ layan  Andlaş- 
maları im zalam ışlard ır (Türkiye, Pakistan ile bu mealde bir A ndlaşm ayı evvelce 
im zalanmış olduğu cihetle, bu defa sadece İran İle vizelerin kald ırılm asına m ü
tedair bir Andlaşm a im zalam ıştır). Sözkonusu And laşm aların  amacı Turist a k ı
mının artışını teşvik ve üç ülke halklarına birbirilerini daha yakından tanıya- 
bilme ve bölge dahilinde kolayca seyahat edebilme im kânlarını sağ lam aktır.

2 _  HAVA NAKLİYATI:

Bakanlar Konseyi, ortak bir Havayolu Şirketinin kurulması prensibi çer
çevesinde alınan karara uygun o larak, Bölgesel P lânlam a Konseyini bu a landa 
gerekli çalışm aları tam am lam ak ve Hava N akliyatı Komitesini de yıl sonuna 
kadar Bölgesel P lânlam a Konseyine ihzarı bir rapor verm ekle görevlendirm iştir.

3 _  DENİZ NAKLİYATI :

Bakanlar Konseyi, Bölgesel P lânlam a Komitesinin Deniz N akliyatı a lan ın 
daki tavsiyelerin i kabul etmiş ve Deniz N akliyatı Komitesinin çalışm aların ı sür’- 
atle tam am lam ası ümidini izhar etmiştir.

4 _  KARA VE DEMİRYOLLARI :

Bakanlar Konseyi, Bölgesel P lânlam a Komitesinin Karayo lları ve Dem ir
yolları ile ilgili tavsiyelerin i kabul etmiş ve üç ülkeyi birleştiren önemli kara ve 
dem iryollarına yüksek öncelik verilm esi hususunda ta lim at verm iştir.
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5 ___ POSTA, TELGRAF, TELEKOMİNİKASYON :

Bakanlar Konseyi, Bölgesel P lânlam a Komitesinin, Posta, Telgraf ve Fe- 
lekom inikasyon konuları ile ilg ili tavsiyelerin i kabul etmiş ve diğer hususlar

yan ında , bölge dahilinde posta ve te lg raf ücretlerinin dah ilî ücretler seviyesine 
indirilm esini kararlaştırm ıştır. Ayrıca telefon görüşmelerine tatb ik edilen ücret
lerin de büyük ölçüde indirime tâbi tutulması kararlaştırılm ıştır.

6 _  BANKACILIK VE SİGORTA :

Bakan lar Konseyi, deniz nakliyatı, yangın ve hava nakliyatı alan ların ı 
kapsam ak üzere üç ülkede üç ayrı sigorta pool'unun ihdası hususu da dahil 
olm ak üzere, Bölgesel Plânlam a Kom itesinin, Bankacılık ve Sigorta alanındaki 
tavsiyelerin i kabul etmiştir.

7 _  PETROL :

Bakanlar Konseyi, Bölgesel Plânlam a Komitesinin Petrol konusundaki
tavsiyelerin i kabul etmiştir. Bu a land a , İran, Türkiye ve Pakistan ile im kânları
nın elverdiği ölçüde işb irliğ inde bulunm aya hazır olduğunu açıklam ıştır.

8 _  TİCARET :

Bakanlar Konseyi, diğer hususlar m eyanında Ortak bir Ticaret Odasının 
kurulmasını da derpiş eden Bölgesel P lânlam a Komitesinin Ticaret alanındaki 
tavsiyelerin i kabul etmiş ve gerekli incelemeler tam am lan ır tam am lanm az, mü
şahhas tedbîrlerin alınm asına başlanm ası ümidini izhar etmiştir.

9 _ _  KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ VE TANITMA :

Bakanlar Konseyi, Bölgesel Plânlam a Kom itesinin, Kültürel İşbirliği ve
Tanıtma alan ındaki tavsiyelerin i kabul etmiştir. Konsey, üye ülkelerin ortak ta
rihî ve kültürel m irasları ile ilg ili sistem atik araştırm alarda bulunm ak ama
cıyla , Tahran 'da, önümüzdeki yılın başlangıcında bir Bölgesel Kültür Enstitüsü 
kurulmasını kararlaştırm ıştır. Konsey, ayrıca, Kalkınm a İçin Bölgesel İşbirliği 
Tanıtma A jansının kuruluşunu da memnuniyetle kaydetm iştir.

10 _ _  ORTAK AMAÇLI TEŞEBBÜSLER:

Bakanlar Konseyi, Bölgesel Plânlam a Komitesinin Ortak Am açlı Teşeb
büsler Komitesi ihdası konusundaki tavsiyelerin i kabul etmiş komitenin r i y a s e t i

Türkiye ’ye verilm iştir.



11 _  TEKNİK İŞB İR LİĞ İ:

Bakanlar Konseyi, Bölgesel P lânlam a Komitesinin Teknik İşbirliği Komi
tesi kurulması ile ilg ili tavsiyelerin i kabul etmiş, Komitenin Başkanlığı İran a 
verilm iştir.

12 _  TEŞKİLÂT VE SEKRETARYA :

Bakanlar Konseyi, Kalkınm a İçin Bölgesel İşbirliği Sekretaryasının Tah- 
ran’da tesisini kabul etmiştir. Sekretarya’ya , üç yıl müddetle, İranlı bir İcra Sek
reteri Başkanlık edecektir.

13    Bakan lar Konseyi, bundan böyle, Bölgesel P lânlam a Komitesinin,
Bölgesel P lânlam a Konseyi ve Çalışm a Grupların ın , Komiteler o larak  ad land ı
rılmasını kararlaştırm ıştır.

Konseyin müteakip toplantısının 1965 Şubat'ında Karaçi’de yapılm ası ka 
rarlaştırılm ıştır.

1 5 - 1 6  Ekim Bakanlar Konseyi toplantısında Komite o larak ad ları değ iş
tirilen Çalışm a Gruplarının müteakip toplantılarının tarih ve yerleri de tesbit 
edilm iştir. Bu meyanda :

1 ___ RCD Turizm Komitesi 1 0 - 1 4  Kasım 1964 tarih inde A nkara 'da  top
lanarak aşağıda kısaca özetlenen hususlar hakkında tavsiyelerde bulunm uş
tur :

  RCD ülkeleri arasında seyahati kolaylaştırm ak amacı ile seyahat bel
gelerinin basitleştirilm esi.

  Gümrük form alitelerinin basitleştirilm esi bakım ından RCD ülkelerinin
mevcut m evzuatlarını B. M. in 1954 «Seyahatle ilg ili Gümrük Ko laylık ları Söz
leşmesini» uygun bir hale getirmeleri.

_  RCD ülkelerinden her birinin diğer üye ülkelerde Turist Büroları a ç 
m aları ve bölge için turizmi geliştirmek amacı ile bu ülkelerin M illî Turizm 
İdarelerinin diğer ülkelerden seyahat yazarla rı, seyahat acentaları m üm essil
lerini davet etmeleri.

—  Yol ve trafik  işaretlerinde bir ahenk tesis edilebilm esi için, B. M. in en 
son «Yo! İşaretleri SÖzieşmesi»nin RCD ülkeleri tarafından kabul edilm esi.

—  RCD ülkelerinden her birinin M illî Şoförlük Ehliyetlerin in , d iğer üye ü l
kelerde de muteber sayılm ası.

___ Dışarıdan RCD bölgesine turist akım ını h ızlandırm ak için, seyahat ve 
yayın ajan ların ın  üç ülke tarafından ortak bir şekilde ku llan ılm ası.
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Bu konuda Türkiye ’nin hazırlayacağ ı bir raporu gelecek toplantıda 
diğer iki ülkeye sunması.

2 ___ RCD Tanıtma A lt-Ko m itesi 21 Kasım tarih inde Tahran ’da top lana
rak şu kararları almıştır-.

   Tahran ’da RCD Sekretaryası içinde bir Tanıtma Departmanı kuru la
caktır.

 RCD Tanıtma Departmanı ortak film  yapım ı için konular teklif ede
cektir.

 Üç ülkenin M illî Haber A jansları b irb irleriyle devam lı temas halinde
bulunacaklard ır.

   Dış yayım ların  koordinasyonu konusunda; üç veya iki bölge memleke
tinin Basın Ataşelerinin bulundukları yerlerde, b iraraya gelecek ve kendi mem
leketleri için «Working Paper»!er haz ırlayacak lard ır. Bunlar Tanıtma Alt - Ko
mitesinin gelecek toplantısında ele a lınacaklard ır.

   A lt-K o m ite  toplantısının kesin tarih î belli olunca, Hükümetler toplan
tıda görüşülmesini istedikleri m addeler hakkında «W orking Paper»ler teati ede
ceklerdir.

 3  RCD Petrol Komitesi 14 A ra lık  tarih inde Tahran ’da toplanmış ve şu
kararları a lm ışt ır :

Arama ve İstihsal :

 Jeolo jik  ve Jeofizik  m utalar üzerinde incelemeler yapm ak üzere üç
ülke jeologlarından müteşekkil bir çalışm a grubu kurulm aktadır. Çalışm a Gru
bu, Şubat 1965 ortasına kadar Kuzey İran ’da Moghan bölgesi ile ilg ili muta
ları İnceleyecek, bundan sonra Pakistan ve İran hudut bölgeleri ile ilg ili muta
ları ele alacaktır.

  Bu çalışm a grubunun faaliyete  geçmesine kadar, vak it k a y b e t m e m e k

m aksadıyla her ülke mevcut m utaları ya ln ız o larak inceleyecek ve müşterek ça
lışm alar için ihzarî birer rapor hazırlıyacaktır.

—  îranlı jeologlar ve teknik personel, hava şartları elverdiği zam an Tür
kiye ’ye gelerek çeşitli petrol sahalarında İncelemeler yapacak lard ır.

—  Türkiye'de ortak bir aram a şirketi kurulması mevzuu Türkiye'den ge
lecek yazılı ve teferruatlı teklif üzerine İran ve Pakistan tarafından incelene
cektir.

—  Türkiye'nin önümüzdeki iki ilâ üç senelik 400 .000 ton tutarındaki ham 
petrol ihtiyacını İran Neft-i Şah veya Darius bölgelerinden sağlayabilecektir.



Rafinaj :

  Pakistan'da ve Türkiye’de kurulacak birer Rafineri projesinin fiz ib ilite
incelemelerini yapm ak üzere iki çalışm a grubu kurulm aktadır. Her iki grupda 
İran M illî Petrol Şirketi ile yakın işbirliği halinde çalışacaktır. Türkiye ve Pakis
tan hazırlanacak ihzarı etüdleri incelenmek üzere N lOC'ye tevdi edecektir. N i
haî değerlendirme üç ülke teknisyenlerinin iştiraki ile yap ılacaktır.

  Aynı çalışm a grupları, Lubeoil tesisleri ile ilg ili projeler de hazırlaya-
bileceklerdir.

LPG :

  ihtiyaç halinde İran, Pakistan ve Türkiye’ye LPG sağ layab ilecektir.

4 __ . RCD Hava N akliyatı Komitesinin aldığı bir karar gereğince teşkil
edilen A lt - Komiteler, Tahran ve Karaçide toplanmıştır. Bu toplantılarda Pa
kistan Delegasyonu tarafından ileri sürülen M illetlerarası bir O rtak Havayolu 
İdaresi kurulması teklifi, ha lihazırda ilg ili m akam larım ız tarafından tetkik ed il
mektedir.

5 ___ Tahran ’daki son Bakanlar Konseyi toplantısında kurulması ka ra rla ş
tırılan ve başkanlığ ı Türkiye’ye verilen O rtak Amaçlı Teşebbüsler Komitesi de 
15 A ra lık ’ta Tahran ’da top lanarak şu kararları alm ıştır.

PeîroS - Kimya Mevzuunda :

  Petrol - kimya mevzuunda yap ılan  ilk toplantıda, büyük çapta istihsali
gereken bazı mahsuller için ortak am açlı teşebbüsler kurulması tavsiye ed il
miştir. Ayrıca, diğer, ülkeler için gerekli a r a ’'m addelerin in bir ülke tarafından 
istihsali de öngörülmüştür. Aynı toplantıda İran ve Pakistan ’ın Türkiye'ye uzun 
vaya kısa vadeli o larak sun’i gübre temin etmesi mevzuunun ilg ili ülkelerce 
müzakeresi hususu da bahis mevzuu olmuştur.

^  İkinci toplantıda, ortak am açlı teşebbüs o larak ele a lınacak m addeler 
üzerinde hazırlanan ihzarî fizib ilite  raporları ele alınm ıştır. Bu . raporlara isti
naden tesbit edilen tavsiyeler müteakip maddelerde özetlenmiştir.

.______ Carbon Black konusunda : ıran Türkiye'ye yıldcı 2000 T. chaı nel b lack,
Türkiye, İran ’a yılda 2000, Pakistan ’a 2000 ilâ 3000 T. furnace blackdem in ede
bilecektir.

_ _  A rom atik le r: Üç ülke, bölgenin arom atik ihtiyaçların ın karşılanm ası 
m aksadıyla arom atik istihsali konusunda mütemmim çalışm alar yapacak ve 
'Ortak Amaçlı Teşebbüsler Komitesinin müteakip toplantısına raporlarını suna
caklardır.

—  Rafine kükürt: Bu konuda İran, Pakistan ’ın yılda 12.000 tonu bulan 
ihtiyaçlarını karşılayacaktır.
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   Caprolactam  (Naylon 6 ) : İran, Türkiye'ye, (Polim erizasyon’da ku lla
nılm ak üzere) yılda 1000 ton saf Caprolactam temin edebilecektir.

   Sentetik Kauçuk : Türkiye, styrene butadiene istihsali için mevcut pro
jesinden vazgeçtiği takdirde, Pakistan, Türkiye ’nin ihtiyaçların ı karş ılayab ile 
cektir.

.Sentetik  D eterjan lar: İran, Pakistan ve Türkiye, Bölge ihtiyaçların ın 
karşılanm ası m aksad ıy la sentetik deterjan istihsali mevzuunda incelemeler y a 
pacak ve raporlarını müteakip Ortak Am açlı Teşebbüsler Komitesi toplantısına 
sunacaklard ır.

  Polyester e ly a f : Pakistan, Türkiye ’ye yılda 3000 ton Polyester Chip te
min edebilecektir.

 Polyacrylonitrile e ly a f : Pakistan, İran'ın ihtiyaçların ı karşılayab ilecek
tir.

  Methanol ve Form aldehyde: Pakistan, İran ’ın ihtiyaçların ı karş ılaya
bilecektir.

 . A m o n y a k :  Üç ülkenin iştiraki ile, İran ’da bir am onyak İstihsali pro
jesinin gerçekleştirilmesi mevzuu incelenecektir. O rtak yatırım ları gerektirecek 
bu proje ile ilg ili ça lışm alarda Türk iye ’de ve Pakistandcıki, gübre fab rika larına 
nakil, depolam a ve sair nakliyat meseleleri de ele alınacaktır.

  Polysterene : Türkiye, İran 'a yılda 1500 ton Polysterene sağ layab ile 
cektir.

  Am onyak, sentetik deterjanlar ve arom atiklerin bölge ihtiyaçları için
işbirliğ i ile istihsali im kânlarını araştırm ak üzere, İran tarafından bir alt Ko
mite toplantısı tertiplenecektir. A lt Komite müteakip O rtak Am açlı Teşebbüsler 
Komitesi toplantısına sunulm ak üzere bir rapor hazırlayacaktır.

 Yukardaki maddelerde söz konusu m ahsuller ile ilg ili o larak, uzun
vadeli m übayaa an laşm aları İmzası tavsiye edilm ektedir. A n laşm aların  5 ilâ 
10 yıllıkvdevreleri kapsam ası ve ilg ili sanayiin  faaliyete  geçmesini takiben altı 
ay içinde mer’îyete konması derpiş edilm iştir.

—  Bu m eyanda, kalite, istihsal m aliyeti, beynelm ilel fi ati a r, nakil mas
rafları gibi hususlar da gözönüne a lınarak  mevzuunu halledecek bir formül tes- 
bît edilm elid ir.

—  Caprolactam , cis polybutadiene, am onyak, polyester, polyacrylonitrile, 
form aldehyde gibi m addelerin her üç ülkenin ihtiyacı için müştereken istihsali 
m aksadıy la sınai tesisler kurulması mevzuunun Bölgesel P lân lam a Konseyi ta
rafından incelenmesi tavsiye edilm ektedir.

—  Bölgesel Plân lam a Konseyi toplantısında yeni teklifler getirebilecektir.
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Yatırım mevzuatı ve imkânları :

Yatırım  mevzuat ve im kânlarının incelenmesi, fark ve benzerliklerinin tes- 
biti her ülkede, diğer iki ülke vatandaşların ın  sınai tesisler kurması ile ilgili 
mevzuat ve usullerin incelenmesi mümkün olduğu takdirde, bu a lan larda yek
nesak mevzuatın kabulü için tavsiyelerde bulunulması m aksad ıy la , Türkiye ta 
rafından bir alt komite toplantısı tertip edilecektir. A lt Komite, müteakip Ortak 
Amaçlı Teşebbüsler Komitesi toplantısına rapor verecektir.

Malûmat Teatisi :

  Hükümetler, m alûm at teatisi mevzuunda sorumlu olacak bir makam
veya memur tesbit edeceklerdir.

Üye Ülkeler tarafından yapılacak incelemeler:

 . Son Bakanlar Konseyi toplantısında, incelenmesi kabul edilen 16 m ev
zu ile ilgili çalışm a ve incelemelerin ülkeler arasında taksim i m evzuunda, ya 
Bölgesel Plânlam a konseyinin bizzat taksim i yapm ası veya hazırlanan sualna- 
meye göre bilgi temininden sonra bu bilgilere İstinaden taksim i yapm ak üzere 
Ortak Amaçlı Teşebbüsler Komitesini görevlendirmesi teklif edilm ektedir.

  Müteakip Ortak Amaçlı Teşebbüsler Komitesi toplantısında yeni m ev
zular teklif edilebilecektir.

Teknik yardım :

   Ortak Amaçlı Teşebbüsler ile ilg ili hazırlık lar esnasında veya bu te
şebbüslerin faaliyete geçirilmesi için beynelm ilel müesseselerden teknik ya rd ı
ma ihtiyaç olduğu takdirde, üç ülke müşterek hareket edeceklerdir.

Standardizasyon :

Pakistan'ın evsaf standardizasyonu mevzuunda bir alt komite toplantısı 
tertibi öngörülmüştür.

Komitelerin çalışm aları sonucunda, tesbit edilecek tedbirler birer tavsiye 
m ahiyetindedir. Bu tavsiyeler ancak Bölgesel Plânlam a Konseyi’nin tasvib inden 
geçtikten sonra Bakanlar Konseyi'ne sunulm akta ve Konseyin müsbet m ü ta lâa
sını ald ıktan sonra Karar mahiyetini alm aktadır.

*
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RCD KOMİTE TOPLANTILARI

]   Türkiye, İran ve Pakistan arasında Kalkınm a için Bölgesel İşbirliği
(RCD) çalışm aları çerçevesinde 2 - 7  A ra lık  1964 tarihleri arasında Karaçi’de, 
Ticaret, Bankacılık ve Sigorta, Kara ve Dem iryolları, P.T.T., Teknik İşbirliği ve 
Kültürel İşbirliği Komiteleri toplantıları yapılm ıştır. Münferit Komitelerin ça lış
m aları ve hazırlanan tavsiyeler müteakip maddelerde özetlenmiştir.

2   Teknik İşbirliği Komitesi :

Bölgesel Plânlam a Konseyi tarafından kurulması tavsiye edilen ve Ba
kan lar Konseyi toplantısında Başkanlığ ı İran ’a verilen bu Komite ilk toplantısını 
yapm ıştır.

Komite'de önce diğer Komiteler tarafından teknik işbirliği a lan ında y a 
pılan tavsiyelerin bu Komite tarafından koordine edilmesi tavsiye olunmuştur

Üç ülke arasındaki umumî teknik işbirliği faaliyetleri bakım ından ise, 
Türkiye, İran ve Pakistan ’ın mevcut im kânları tesbit eden birer envanter hazır
lam aları kabul edilm iştir. Tesbit edilen esaslar üzerinden hazırlanacak listeler 
iki ay içinde tam am lanacak ve Sekretarya kanalı ile sirküle edilecektir. Y ap ıla 
cak teklifler Teknik İşbirliği konusunun teknik ve m alî veçhelerini ihata edecek
tir. Ayrıca üç ülke, RCD çerçevesindeki teknik yardım  faa liyetin i mÜİî seviye
de koordine edecek birer makam tesbit, edeceklerdir. Müstakbel çalışm alarda, 
RCD Teknik İşbirliği, faaliyetlerinde, m illetlerarası program ların , sağlad ığ ı mcılî 
im kânlardan istifade edilmesi konusu da ele alınacaktır.

Tekliflerin sirküle edilmesini takibedecek bir ay  sonunda, hazırlanacak 
programın ana hatlarını tesbit etmek üzere Sekretarya kana lıy la  bir toplantı
tertiplenecektir.

3 ___ Kara ve Demiryolları Komitesi :

Kara ve Demiryolları Komitesinde, Karayolları" ve D e m i r y o l l a r ı  irtibatları
nın tam am lanm ası içirY çizilen progrcım- incelenmiştir.

Karayo lları konüsunda, Türkiye'n in, Doğu Beyazıt - Ağrı - Horasan. - Kan
d illi - Erzurum yolunun afsa lt o larak tam am lanm ası yönünden mevcut güçlük
ler do layısıyle , bir alternatif o larak Ankara - Çerikli - Samsun - Trabzon - Aş
kale - Erzurum - Ağrı - İran Hududu yolunu ele aldığı ve bu yolun 1967 yı lma 

kadar tam am lanm asının mümkün olduğu tesbit edilm iştir. Böylece Ankara İle 
İrcın hududu arasında 1968 yılından evvel asfa lt bir yol tam am lanm ış olacak
tır; Ancak direkt yola da öncelik verilm eye devam edilecektir.
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Demiryolları konusunda, Türkiye'yi İran’a bağ layan  Muş - Ta ivan  - Van - 
Korur kattı bakım ından, Muş - Tatvan hattının tam am lanarak  işletmeye açıldığı 
ve Van Gölü Feri hattı dahil o lm ak üzere 120 Km. uzunluğundaki Tatvan - Van - 
Kotur bölümü inşaatının ise 1965 iş mevsiminde başlayarak  1968 Şubatında ta 
mamlanmasının beklendiği tesbit edilm iştir.

Ayrıca, Karayo lları konusunda yol evsafı, trafik  özellikleri, çalışm a ve 
tatbikat raporlarının şekli, ehli yet, transit tra fiğ i, taşıt verg ileri, yük kaideleri 
gibi hususiyet arzeden konularda Karayo lları eksperlerinin temasta bulunm a
ları tavsiye edilm iştir.

Demiryolları konusunda ise, yol standartları için Türkiye'nin kabul ettiği 
sistem olan «Union Internationale des ehemin de fer» kaidelerine uyulm ası, 
transit nakliyatı yönünden de aynı şekilde Türkiye ’de cari Avrupa sözleşme
lerinin tatbiki kabul edilm iş, İran ve Türkiye Demiryolları eksperlerinin bir ra
por hazırlam aları (hazırlanacak raporda demiryolu trafik  işaretleri, hudut güm 
rük muameleleri, vagon m übadelesi, yer rezervasyonları v .s . gibi esaslar ele 
alınacaktır) tavsiye edilm iştir. Türk Dem iryollarının m illetlerarası trafik  ve A v 
rupa kaideleri yönünden tecrübeli durumu d o la y ıs ıy la / İra n  Demiryolcularının 
bu konuda eğitilmeleri konusunun da incelenmesi tavsiye olunm aktadır.

Bölgenin demiryolu ve vagon im alât kapasitesinden ortak o larak ist ifa 
de hususunda mevcut P lânlam a Konseyi tavsiyesi üzerindeki müzakereler ise, 
üç ülkenin faz la  kapasiteleri hakkında birer rapor hazırlam aları kararıy la ne
ticelenmiştir.

4    P.T.T. Komitesi :

Bu konuda, karayolu posta tarifelerinde, telefon ve te lgraf ücretlerinde 
yapılan indirim ler memnuniyetle kaydedilm iştir. Ayrıca, havayolu ile taşınan 
posta ücretlerinin dahili ücret seviyelerine indirilm esi konusu, Havayolu Ko
mitesindeki incelemelerin tam am lanm asına bağlanm ıştır.

Paket postaları ücretlerinin ise, Türkiye'nin teklifi üzerine O ttaw a Paket 
Postaları Anlaşm asının 10. M addesine göre ayarlanm ası tavsiye edilm iştir. Bu 
kaide uygulandığı takdirde Türkiye - İran ve İran - Pakistan a raşın ca  ücretler 
yeknesak olacak, buna karşılık , İran ’dan transit esnasında alınan ilâve ücret
ler do layısıy la , Türkiye - Pakistan arasındaki ücretler daha yüksek olacaktır. 
Bu konuda yazışm a yo luyla , M illî Posta idareleri arasında, tercihan müteakip 
Bakanlar Konseyi toplantısından önce an laşm aya varılacaktır.

Ankara - Tahran - Karaçi - Raw alp indi arasında yarı otomatik telefon 
haberleşmesi (Semi - Automatic trunek dia lling) konusunda da PTT İdareleri 
arasında yazışm a suretiyle temas sağ lanacaktır.
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Bu hususlar yanında Ankara - Tahran - Karaçi telefon ve telgraf tra fiğ i
nin artm ası halinde doğacak müşkülâtın önlenmesini temin için yeni yüksek 
frekanslı c ihazlar ilâvesi, 21 Temmuz 1965 de İstanbul Z irve Konferansının b i
rinci yıl dönümü münasebetiyle üç ülkede birer hatıra pulu neşredilmesi, Hu
dut Posta M erkezlerinin (Türkiye - İran hududunda Kapıköy ve Bajirge) aç ıl
ması konusunun incelenmesi teklif ve tavsiye edilm iştir.

Peyk haberleşmesi mevzuunun ise Türkiye ve İran tarafından pahalı bu
lunduğu, gerektiği takdirde, ilg ili m illî m akam lar arasında bu hususta yazışm a 
yapılabileceği tesbit edilm iştir.

5 ___ Bankacılık ve Sigorta Komitesi:

Bu Komitede, Bakan lık  konusunda Bankaların şube açm aların ın , ticaret
hacminin k ifayetsizliğ i do layısıy la halen kârlı görülm ediği, istikbâlde şartlar ge
liştikçe m illî kanunlar çerçevesinde bu faaliyetlerin  genişliyebileceği tesbit ed il
miştir.

Ayrıca sınaî ve z ira î kredi müesseseleri, Merkez Bankacılığı ve Ticaret 
Bankaları konularında teknik işb irliğ inde bulunulm ası, Bankacılık alan ında il
gili m illî m akam lar ve müesseseler arasında bilgi teati edilmesi tavsiye edil
miş ve Banknot kâğıdı im alâtında bir ortak am açlı teşebbüs kurulması konu
sunun Ortak Amaçlı Teşebbüsler Komitesinde İncelenmesi kabul olunmuştur.

Sigorta m evzuunda, m ilî reassürans müesseselennin birbirlerine daha 
geniş çapta iş nakletmeleri kararlaştırılm ış, bilgi teatisi, işb irliğ i imkânlarının 
araştırılm ası ve bu konuda program lar hazırlanm ası, bir ortak sigorta yıllığı 
neşri, sigorta ve reassürans müesseselennin iş transferlerinin kolaylaştırılm ası, 
seminerler hazırlanm ası v .s . konuları ele a lm ak üzere Pakistan 'da bir Ortak 
Sigorta Merkezinin kurulması kabul edilm iştir. Sekretarya v .s . m asrafları ta
mamen Pakistan tarafından yüklenilecek olan bu merkezin icra heyetini teşkil 
etmek üzere İran, Türkiye ve Pakistan Sigorta müesseseleri tarafından birer 
mümessil tayin edilecektir. Mümessillerin ücretleri, mümessili gönderen ülke 
tarafından tem İn edilecektir.

Kurulması kararlaştırılan üç Sigorta Pool'u ile ilg ili teknik hususların in
celenmesi için m illî sigorta kumrularının mümessillerinden kurulu Teknik Ko
mite tesis edilerek altı ay içinde bir raporun hazırlanm asında mutabık kalın
mıştır.

Ayrıca teknik işbirliği alan ında da her ülkenin diğer iki ülkeden her yıl
ikişer stajyer kabul etmesi de kabul edilm iştir.
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(a) Kültürel İşbirliği alanında Tahran ’da kurulacak olan Bölgesel Kültür 
Enstitüsünün İdare Heyetine üç ülke tarafından yap ılacak  olan tayinlerin 15 
Ocak 1965'e kadar bildirilm esi ve İdare Heyetinin ilk toplantısını 9, 10, 11 
Mart 1965 tarih inde Tahran ’da yapm ası, Enstitünün bölge merkezleri o larak 
Türkiye ve Pakistan ’da birer Üniversitenin ilgili bölümlerinin bu işle tavzifi uy
gun görülmüştür. Bu bölümlerden birer profesör Enstitü ile irtibatı temin ede
cektir.

Yap ılm ası kararlaştırılan üç Kollokyumun tarih leri üzerinde de uyuşul- 
muştur. Birinci Kollokyum 9, 10, ,11 , Mart tarih lerinde İran ’da, (Ortak Kültürel 
Miras) konusunda, ¡kincisi Nisan 1965 de Pakistan'da (Ekonomik Kalkınm anın 
ortak meseleleri) konusunda, üçüncüsü M ayıs 1965'te Türkiye ’de (Eğitim ve 
sosyal refah) konusunda yap ılacaktır. Kollokyum lar esnasında birer O rtak Fo
toğraf Sergisi de açılacaktır. Sergilerin konusunu m im arî ve Kollokyum larda ele 
alınan temeller teşkil edecektir.

Okul kitap larında ve sair neşriyatta tarihin yanlış tefsirine yol açabilecek 
hususların ortadan kald ırılm ası, bölge tarihi ve kültürü üzerinde araştırm a ça
lışm aları yap ılm ası, bilgi yayım ı ve bölge dertlerinin öğretimi konularında y a 
pılan çalışm alar yeterli bulunm akla beraber, çalışm aların genişletilmesi temen
ni edilm iştir.

Her ülkenin diğer iki ülkeye vereceği beşer burs ile ilg ili o larak, bu burs
ların 15 Ocak tarih ine kadar tesbit edilerek bildirilmesi' kararlaştırılm ıştır. Bun
dan başka ülkeler arasında ikişer profesörün m übadelesi, Kültürel Merkezler 
açılm ası, artist m übadelesi, Kültürel Hey’etler m übadelesi, eğitim derecelerin
de muadelet tem ini, her yıl bir ülkede (münavebe usulüyle) bir spor dalında 
Bölgesel bir Spor Turnuası tertibi, eğitim alan ında bilgi mübadelesi v .s . konu
larında tavsiyelerde bulunulmuştur.

(b) Tanıtma alanında ise 21 -22  Kasım 1964'te Tahran ’da toplanan T a 
nıtma alt komitesinin tavsiyeleri tasvip  edilm iştir.

Bu tavsiyelerde, Tahran ’da, RCD Sekretaryasına bağlı o larak bir İran '11 
Tanıtma Uzmanının başkanlığ ında, Pakistan ve Türkiye'nin Tanıtma A taşe le
rinden mürekkep bir büro tesisi öngörülmüştür. Kültürel İşbirliğ i Komitesi Kü l
tür Ataşelerinden de m üşavir o larak istifade edilm esini tavsiye etmiştir. Tanıt
ma Air - Komitesi ayrıca, bu büro ile irtibatı sağ lam ak için Pakistan ve Türkiye 
Tanıtma Teşkilâtlarında diğer iki ülkenin Tanıtma Ataşeleri ile istişare halinde 
çalışacak birer Şube açılm asını, Radyo alan ında işbirliği hususunda üç ülke 
Radyo Teşkilâtları Başkanları arasında temas sağ lanm ası, Film ler konusunda 
haber film leri, kültür film leri, dokümanter film ler m übadelesi, M illî Haber

6 ___ Kültürel İşbirliği Komitesi :
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A jansları arasında işbirliği için a janslar arasında temas sağlanm ası ve bir İn
gilizce ay lık  Haber Bülteni, bir resimli mecmua ve m illî dillerde afişler neşri, 
hariçteki Küitür ve Basın Ataşeleri arasında işbirliğinde bulunulm ası gibi hu
suslarda da tavsiyelerde bulunmuştur.

7  Ticaret Komitesi :

Komite çalışm aları sırasında, Bölgesel P lânlam a Konseyinin ve Bakanlar 
Konseyinin Bölge Ticaretinin geliştirilm esi m aksad ıy la yaptığı tavsiyeler ve a lı
nan kararla r ile ilg ili tatb ikat meseleleri İncelenmiştir.

M alûm at teatisi konusunda en uygun kanalın RCD Sekretaryası o lacağ ın
da mutabık kalınmıştır. Teati edilecek doküm anların üç nüsha o larak RCD Sek- 
reîarycısma gönderilm esi, Sekretaryanm bir nüshayı hıfzederek, diğer iki kop
yayı ilg ili hükümetlere nakletmesi tavsiye olunmuştur. O rtak Ticaret Odası da 
bilgi teatisi m aksad ıy la kullanılacaktır.

Belli bazı m addelerin ticaretinin propaganda v .s . yo lla rla  arttırılm ası ko
nusunda, O rtak Ticaret O dasından istifade edilm esi, ticaret heyetleri mübade
lesi yoluyla bölge ülkelerinin ekonomik gelişm eleri hakkında bilgi sağlanm ası 
tavsiye edilmektedir.

Bazı m addeler için m iktar tahditlerinin kald ırılm ası konusunda, mer’i 
m illî ithalât ve ihracat rejimleri çerçevesinde, bölge dahilinde ticareti artırab i
lecek m alların tesbîtî; bölge ticaretinin gelişm esine mani m üş kİ 11 er i n incelen
mesi, bu güçlüklerin önlenmesi için tedbirler tavsiyesi ve diğer hususlar me- 
yanında mevcut m iktar tahditlerinin kaldırılm ası yo luyla ticareti geliştirileb i
lecek maddelerin tesbiti am acıyla çalışm alarda bulunacak bir «Study Group» 
tesis edilm iştir. Grup Ocak 1965 de A nkara 'da  bir toplantı yap ılacaktır.

Üç ülke arasında bir İkamet, Ticaret ve Transit Ticareti Anlaşm ası İmza
lanması konusunda İse, Ticaret Komitesinin bu an laşm ayı hazırlam aya yeterli 
selâhîyetle mücehhez olmadığı tesbit edilm iş ve Türkiye - Pakistan Ticaret An
laşmasının im zasından sonra üç hükümetin birer tasarı hazırlam aları tavsiye 
olunmuştur.

Bîr Ortak Ticaret Odası kurulması konusunda, Ticaret O daları t e m s i l c i l e r i  

tarafından Karaçi'de hazırlanan tasarı incelenmiş ve tasarıda bazı tadillerin ya
pılması teklif edilm iştir. Tadil teklifleri RCD Sekretaryası kana lıy la  Plânlama 
Konseyine getirilecektir.

Bu hususlar yanında, O rtak Meşherler kurulm ası, fua rla r ve sergilere bir 
arada İştirak, Ortak ihraç m alları için yeknesak bir ihraç politikası tesbiti mev
zuları da ele alınmış ve gerek Ortak Ticaret O dası, gerek ilg ili m illî makam
ların yazışm aları kana lıy la  işbirliğ inde bulunulm ası tavsiye olunmuştur. Ayrıca
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ihraç m allarının standardizasyonu için Standartlar Enstitülerinin İşbirliğ inde 
bulunması da kararlaştırılm ıştır.

Hudut Pazarları konusunda İran ve Türkiye arasında ikili tem aslar da bu
lunulması da yap ılan  tem aslar arasında yer alm aktadır.

8 ___ Yukarıda özetlenen Komite toplantılarından başka 18 Kasım 1964
tarihinde Türkiye'nin Başkanlığını yapm akta olduğu RCD Deniz N akliyatı Ko
mitesi İstanbul'da bir toplantı akdetmiş ve kendisine mevdu konu üzerinde ça
lışm alarına devam etmiştir.



O R T A K L \ K A N L A Ş M A S I

1   Avrupa Ekonomik Topluluğu ile memleketim iz arasında O rtaklık  ku
ran 12 Eylül 1963 tarih li Ankara Anlaşm asın ın , son defa İtalyan Parlam ento
sunca da tasvib i (*) ile Topluluk Üyesi Altı memleket tarafından onaylanm ası 
işlem leri tam am lanm ıştır.

O rtaklık Anlaşm am ızın yürürlüğe girebilm esi için, Anlaşm anın 31 ve 32 
nci maddelerine göre Âkit Taraflardan  Topluluk Üyesi bulunan Altı devlet ile 
Türkiye’nin tasdiknam eleri ve ayrıca Topluluğun A nlaşm ayı tasvip  ettiğini be
lirten Belgeyi teati etmeleri gerektiğinden, bu m aksatla 28 Ekim 1964 tarih in
de Brüksel'de bir merasim tertiplenmiştir.

Gerçekten O rtaklık  Anlaşm asının tasdiknam eleri mezkûr tarihte Avrupa 
Ekonomik Topluluğu Konsey Başkanı salonunda yap ılan  bir merasimde teati 
edilm iş ve üye devletlerin Büyükelçileri ile Konsey Genel Sekreteri ve Türkiye 
adına AET Nezdindeki Daim î Delegemiz tarafından bir Tutanak imza edilm iştir.

Bu münasebetle, Avrupa Ekonomik Topluluğu tarafından bir tebliğ neş
redilm iş ve O rtaklık  Anlaşm am ızı izah eden bir Not Basına dağıtılm ıştır.

Tasdik Belgelerinin teatisi ile Anlaşm am ızın yürürlüğe girmesi için nihaî 
ve kat'î merhale de aşılm ış o lduğundan, mezkûr Anlaşm a 1 A ra lık ’ta fiilen ve
hukuken ve bütün hüküm leriyle yürürlüğe girm iş olm aktadır.

*
* *

( * )  İ ta lyan  M e b u s la r  Meclisi A n la şm ay ı 24.9.1964, Sen ato  13.10.1964 de onay
lamış ve A n la şm a  22.10.1964 tarihinde İta lyan  Resmî G aze te s in d e  yayınlanmıştır.
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O R T A K  P A Z A R

Bu münasebetle, Anlaşm anın icra organı olan O rtaklık Konseyi ilk top
lantısını Dışişleri Bakanları seviyesinde Brüksel’de akdetmiş ve O rtaklık  rejim i
nin yürürlüğe girişini resmen ilân etmiştir.

1    O rtaklık Konseyi, daha evvel A ra Komitede, çeşitli konularla ilgili
o larak, hazırlanan karar tasarıların ı onaylam ıştır.

Toplantıyı gündem mucibince, Konsey Başkanı bir «hoş geldiniz» nutku 
ile açmış, bunu .takiben Komisyon Başkanı Prof Hallstein , evvelce tesbit edilen 
gündem dışında bir konuşma yap arak , an laşm am ızın ehemmiyetini ve Toplu
luğun Türkiye'ye kabil olan her yardım ı yapacağın ı belirtm iştir. B ilâhare, Dışiş
leri Bakanım ız Konsey ve Komisyon Başkanların ın sözlerine nutku ile m ukabe
le etmiştir.

Müteakiben gündemin diğer maddelerini teşkil eden O rtaklık Konseyi 
İç Tüzüğü, Konsey Başkanlığı O rtaklık Komitesi, Kısmî Kontenjanlar, Tedavül 
Belgeleri ile ilg ili Karar Tasarıları oya konulmuş ve tasarıla r karar haline inkı- 
lâb etmiştir.

2    Kararlar ana hatları ile şu şekilde özetlenebilir:

a) O rtaklık Konseyi, aksine bir karar o lm adıkça, y ılda asgarî iki defa ve 
Dışişleri Bakanları seviyesinde içtima edecektir.

O rtaklık Konseyinin çalışm alarına devam lılık  verebilm ek ve O rtaklık an 
laşmasının gereği gibi uygulanabilm esini sağ lam ak m aksadiy le , Konsey Ba
kanlar seviyesindeki içtim alar dışında, Daim î Temsilciler seviyesinde de top la
nır.

O rtaklık Konseyi, kaide o larak Ortak Pazar Konseyinin içtima yeri olan 
Brüksel’de içtima edecektir. M am afih , bu toplantılardan biri, başka bir m ahalde 
ve özellikle A n ka ra ’da da yap ılab ilir .

b) O rtaklık Konseyi Başkanlığı Türkiye ve Topluluk üyeleri arasında m ü
navebe ile deruhte edilir. İlk Başkanlık Topluluğa ait, olup, halen O rtak Pazar 
Konsey başkanlığını yapan Federal A lm anya , O rtaklık  Konseyi riyasetini de de
ruhte edecektir. A lm an ya ’nın Başkanlık süresi dört ay olacaktır. Türkiye 1 N i
san - 30 Eylül tarihleri arasında Konsey Başkanlığını deruhte edecektir.

c) O rtaklık Anlaşm asının iyi bir şekilde yürütülmesi için gerekli işbirliğ i 
devam lılığını sağ lam ak am acıyla bir O rtaklık  Komitesi . kurulmuştur. O rtaklık
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Komitesi, görevlerinin ifasında Konseye yardımcı o lm ak, Konsey m üzakerele
rini hazırlam ak ve olgunlaştırm ak, Konsey tarafından uhdesine tevdi olunan 
biiûmum meseleelri incelemekle görevli kılınmıştır.

d) O rtaklık  Anlaşm am ızın yürürlüğe girişi tarihi takvim  yılı başına rastla
madığı cihetle, an laşm aya ek Protokol'de dört önemli ihraç maddemiz - tütün, 
kuru üzüm, kuru incir ve fındık - ile ilg ili o larak tesbit edilen y ıllık  kontenjanlar 
1965 başından itibaren uygulanıncaya değin, mezkûr Protokol gereğince 1964 
A ra lık  ayı zarfında uygulanm ak üzere aynı maddeler için kısmî kontenjanlar 
tesbit olunmuştur.

Kısmî kontenjanlar bir tara ftan , her maddeye takvim  yılı itibariyle isabet 
eden y ıllık  kontenjanın 1 /1 2 ’sine tekabül eden m iktarlar, diğer taraftan dört 
ihraç maddemizin m evsim lik karakterleri nazarı itibara alınm ak suretiyle tak
viye li ve arttırılm ış o larak tesbit edilm iştir.

e) Dört ihraç m addem iz için tanınan tarife kontenjanlarının memleketimiz 
yararına gereği gibi ku llan ılab ilm esi m aksadiy le , ihraç olunan m alın, bir ta 
raftan , Türk gümrüklerinden çıkışında varış yerin in, d iğer taraftan , varış lim a
nında menşe ve mahrecinin tesbit ve tevsikini mümkün kılm ak üzere Topluluk 
ve Türkiye tarafından müştereken bir tedavül belgesi örneği tanzim  kılınmıştır.

3    O rtaklık Anlaşm am ızın yürürlüğe girm esiyle Türkiye ’ye verilecek m a
lî yardım ın da kullan ılab ilm esi imkânı tahassül etmiştir. N itekim , M aliye Bakanı, 
Avrupa Yatırım lar Bankası kredilerinin kullanılm ası ile ilg ili Genel Sözleşmeyi 8 
A ra lık ’ta Brüksel’de im zalam ıştır. Bu itibarla , Avrupa Yatırım lar Bankasına ilk 
plânda finanse edilmesi uygun görülen Kovada II, Gediz ve M annesman pro
jeleri ile ilg ili malî yardım  tatbikatının 1965’ in ilk ayında başlam ası beklen
mektedir.

*
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DÜNYA GIDA PROGRAMI İLE AKTEDİLEN ANLAŞMALAR

Hükümetimizle, Birleşmiş M illetler Teşkilâtı ve Birleşmiş M illetler G ıda ve 
Tarım Teşkilâtı (F. A. O.) tarafından kurulan Dünya Gıda Programı arasındaki 
verimli işbirliğinin yeni bir örneği 8 Ekim 1964 günü im zalanan 4 Anlaşm a ile 
verilm iştir.

Hükümetimiz adına Dışişleri Bakanlığ ı Genel Sekreter İktisadî İşler Y a r
dımcısı Kâmuran Gürün ile A n ka ra ’daki Birleşmiş M illetler Teknik Yardım  Mü
messili Mr. Eric Ward tarafından im zalanan bu A n laşm alar, gıda yardım ı te
mini suretiyle, çiftçi eğitim kam pları, çimento istihsalinin geliştirilm esi ve ıslahı, 
Azot Sanayiin in  genişletilmesi ve maden prospeksyon ve aram a projelerinin 
yürütülmesine katkıda buluna hedefini gütmektedir.

13 Şubat 1964'de im zalanan üç ve 3 Mart 1964’de im zalanan Muş ilinde 
Köy Yolları İnşası projesine ilişkin Anlaşm a ile birlikte, Dünya Gıda Programı 
ve Hükümetimiz arasında bugüne kadar 8 Anlaşm a im zalanm ış bulunm aktadır.

Beş Y ıllık  Kalkınm a Plânım ıza dahil bulunan bu projelerin uygulanm asın
da çalışacak işçi, köylü ve çiftçilere ücretlerinin bir kısmı karşılığ ında veya üc
retlerine ilâveten aynî o larak dağıtılm ak üzere yap ılacak  gıda yardım ının tu
tarı 4 .022.570 doları bulm aktadır. Muş İli Köy Yolları projesine yap ılacak  gıda 
yardımı 488.800 dolar, son o larak im zalanan diğer 4 projeye yap ılacak  gıda 
yardımı tutarı da 1.883.770 dolar değerindedir.

Ekim ayında im zalanan 4 Anlaşm a gereğince Yurdum uza, 3212 ton buğ
day unu, 4239 ton buğday, 234 ton bakliyat, 260 ton peynir, 298 ton süt tozu, 
202 ton sade yağ , 454 ton konserve et, 96 ton bitkisel yağ , 13 ton çay ve 5 ton
kahve yardım ı yapılacaktır.

«
im zalanm ası tekemmül etmiş olan 8 An laşm adan başka , Dünya Gıdcı 

Programına sunulan 4 proje de kabul edilm iştir. Son hazırlık ları yap ılan  H av
ran Taşkın Koruma, Sellüloz ve Kâğıt Fabrikaların ın tevsii, Zonguldak Kömür 
Havzasının geliştirilmesi ve Karabük Demir ve Çelik İşletmelerinin genişletil
mesine ait bu projelerle ilgili An laşm alar yakında im zalanacaktır.

Dünya G ıda Programına 31 Temmuz 1964 tarih ine kadar 132 müracaat 
yapılm ış ve bunlardan 80 ’ i kabul edilm iştir. Kabul edilen 80 proje için tahsis 
edilen gıda maddelerinin toplam değeri 36 .395 .400 dolard ır. Böylece, kabul 
edilen projelerin % 15’ i, tahsis edilen gıdaların da % 19'u memleketimize ait 
olm aktadır.
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Bir diğer nokta, Türkiye'nin gıda yardım ından yararlanan  başlıca Avrupa 
memleketi oluşudur. Gerçekten, Program yetkililerince kabul edilen projelerin 
bölgeler itibariyle dağılışı şö y led ir:

A frika
Asya
Lâtin Am erika 
Avrupa

24 proje, 11.044.500 Dolar 
31 proje, 12.518.000 Dolar
12 proje, 6 .023.900 Dolar
13 proje, 6 .809.000 Dolar

Avrupalı ülkelerin Program m akam larına sunduğu proje sayısı 15d ir. K a
bul edilen 13 projeden 12 ’si Türkiye ’ye, l ’ i Y u g o slavya ’ya aittir. Yugoslav pro
jesi deprem felâketine uğramış olan Üsküp şehrinin yeniden inşasına yardım 
amacını gütmektedir.

Uygulam a safhasına geçilmiş ve geçilecek olan projelerim izin başarı ile 
yürütülmesi, bu Programın devam lı bir nitelik kazanm asına yardımcı o lab ile
ceği gibi, Dünya G ıda Programının âcil mahiyetteki ihtiyaçları karşılam a fonk
siyonu yanında ve uzun vâdede bundan daha önemli o larak , sosyal ve ekono
mik kalkınm anın h ızlandırılm asındaki rolünü değerlendirecek m üşahhas Örnek
ler temin edebilecektir.

Son defa im zalanan A n laşm alar şöyle özetleneb ilir:

a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya G ıda Programı arasında 20 
İl’de çiftçi eğitim kam pları işletilm esine gıda yardım ı yap ılm asına ait proje hak
kında Anlaşm a :

Köy işleri Bakanlığ ı, Topraksu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek 
olan sözkonusu proje, memleketin çeşitli yerlerinde çiftçi eğitim kam pları dü
zenlenmesini öngörmekte ve her köyden 10 kişiden faz la  o lm am ak kaydiyle 
kam plara katılacak çiftçilere drenaj, sulam a ve toprak m uhafazası dahil olmak 
üzere yeni tarım usûl ve tekniklerinin öğretilmesi ve ihtiyaç duyulan toprak mu
hafaza çalışm aların ın fiilen yürütülmesi am acını gütmektedir.

Dünya G ıda Programının bu Anlaşm a gereğince yapacağı gıda yardım ın
dan 8000 çiftçi fayda lanacaktır.

b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya G ıda Programı arasında ma
den prospeksiyon ve aram aya gıda yardım ı yap ılm asına ait proje hakkında 
A n la şm a : - >

Maden Tetkik ve Aram a Enstitüsü tarafından yürütülen prospeksiyon ve 
aram a programının genişletilmesi amacını güden bu A nlaşm a gereğinde 25 
prospeksiyon kampında çalışacak 1000 işçiye gıda yardım ı yap ılacak  ve bg 
suretle sağ lanacak tasarru fla , büyük fosfat yatakların ın  bulunduğu Taşıt ve 
Evüler mevkilerinde iki yeni kamp açılacaktır.
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Taşıt ve Evüler'deki fosfat yatakların ın  değerlendirilm esi sayesinde, h a
len ham madde noksanından düşük kapasitede çalışan İskenderun Fosfat - G üb
re Fabrikasının randımanı artabilecektir.

c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Gıda Programı arasında çi
mento istihsalinin geliştirilm esi ve ıslahına gıda yardım ı yap ılm asına ait proje 
hakkında Anlaşm a

Bu projenin am acı, Türkiye’de mevcut çimento fabrika ların ın  bir kısmının 
istihsalinin geliştirilm esi ve modernleştirilmesidir.

İşçilerin gündeliklerine ilâveten verilecek gıda yardım ı, bir kısmı uzak 
yerlerde bulunan proje m ahallerine işçi akım ını temnie yardım cı o labilecek ve 
aynı zam anda istihdam edilecek yeni işçiler do layısiy le  artacak gıda talebini 
karşılayacak, lüzumsuz fia t artışların ı önleyecektir. Çimento Sanayii T. A . Ş. 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek bu proje, Adana ve Elâzığ Çimento 
Fabrikalarının genişletilm esini, Elâzığ, Afyon ve Söke Fabrikaların ın  yaş im a
lâttan kuru sisteme tahvilin i ve Trabzon’da yeni bir fab rika kurulmasını öngör
mektedir.

d) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya G ıda Programı arasında Azot 
Sanayiin in genişletilm esine, gıda yardım ı yap ılm asına ait proje hakkında A n 
laşma :

Sanayi Bakanlığ ı Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yü 
rütülecek bu projenin amacı Kütahya'daki Azot Gübre tesislerinin y ıllık  istih
salinin 22 bin tondan 88 bin tona çıkarılm asıd ır. İki yıl süre nakdî ücretlere 
ilâveten sağ lanacak gıda yardım ından 1200 işçi ve bunların aileleri ya ra r la 
nacaktır.

*
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DÜNYA GIDA PROGRAMI İLE AKTEDİLEN ANLAŞMALAR

Birleşmiş M illetler Teşkilâtı ile Birleşmiş M illetler G ıda Tarım Teşkilâtı (FAO) 
tarafından 3 yıllık  bir deneme devresi için kurulan Dünya G ıda Pıogram ı'nca 
kabul edilen iki projemizle ilg ili an laşm alar, 11 Kasım 1964 Çarşam ba günü 
im zalanm ıştır.

Hükümetimiz ad ına Dışişleri Bakar:':-?! Genel Sekreter İktisadî İşler Y a r
dımcısı Kâm uran Gürün ve Dünya Gıdv. Programı ad ına A nkarad a 'k i Birleş
miş M illetler Teknik Yardım  M ümessil; Mr. Eric W ard tarafından im zalanan bu 
an laşm alar, İzmit'teki kâğıt fabrikasın ın  modernleştirilmesi ve genişletilmesi 
ile Zonguldak kömür havzasının geliştirilm esi işlerinde çalıştırılacak işçilere 
gıda yardım ı sağlanm asını öngörmektedir.

Böylece, Dünya G ıda Programı çerçevesinde gıda yardım ı sağ lanan pro
jelerim izin sayısı 10'u bulmuş olm aktadır.

Havran vâdisinde erozyon kontrolüne ve taşkın koruma için su toplama 
havzasının düzenlenmesine ilişkin proje ile Karbük Demir ve Çelik Fabrika ları
nın genişletilmesine da ir proje hakkındaki iki an laşm a da yakında im zalanacak 
ve bu suretle Dünya Gıda Programına sunduğumuz 12 projenin kesin kabulü 
ile igili işler tam am lanm ış olacaktır.

Son defa im zalanan iki an laşm a gereğince memleketimize gönderilecek
1.353.640 dolar değerindeki gıda maddelerinin cins ve m iktarları aşağ ıda gös- 
le r ilm işt ir :

Buğday unu

Peynir

Süttozu

4.139 ton

253 ton

239 ton

Fasulye 

Konserve et

356 ton

202 ton

Tereyağ 

Sadeyağ 

Bitkisel yağ 

Çay

103 ton

150 ton

44 ton

5 ton

7.0



İzmit Kâğıt Fabrikasının tevsii ve Zonguldak Kömür Havzasının gelişti
rilmesi ile ilgili projeler hakkındaki A n laşm alar şöyle özetleneb ilir:

a. Türkiye Sellüloz ve Kâğıt Fabrikaları işletmesi (SEKA) Genel AAüdür- 
lüğü’nün İzmit'teki fabrikasın ın  modernleştirilmesi ve genişletilm esi ile ilg ili ağır 
inşaat işlerine 1.400 kadar işçi çaIiştırılacaktır. Dünya Gıda Programı ta ra fın 
dan sağlanan gıda maddeleri bu işçilere ve ailelerine dağıtılacaktır. Bu suret
le, ekmek ve et gibi temel gıda ihtiyaçların ın temini için işletme tarafından ha-r 
canacak m eblağlar bu defa sebze ve diğer koruyucu gıdanın tedarikine tahsis 
edilebilecektir.

Islah edilm iş beslenme şartları, işçilerin verim liliğ in in  artm asına yardım 
edecektir.

b. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yü
rütülecek Zongudak Kömür Havzasının Geliştirilm esi Projesi, yeni dam arlara 
ulaşm ak üzere 56 Km. lik galeri açılm asının öngörmektedir. Bu işte ça lıştırıla
cak 2000 işçiye ve ailelerine Dünya G ıda Program ından sağ lanacak Gıda ya-r 
diminin başlıca faydası iki noktada to p lan ab ilir :

  İşçi akını sonucunda artan gıda fia tların ın , işçilerin beslenmesi üze
rindeki menfî etkisini önlemek.

  İşçilere normalin üstünde süt ve sütten mamul maddeler tem.in sure-
tile, işçilerin hasta lık lara karşı mukavemetini artırm ak.

*
* * ►—*
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DÜNYA GIDA PROGRAMI YARDIMI

Birleşmiş M illetler ve Birleşmiş M illetler G ıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) 
tarafından ortaklaşa yürütülen Düya G ıda Programı İle Hükümetimiz arasında 
bu kerre, sırasile 18 ve 26 Kasım tarih lerinde, Karabük demir ve çelik fa b rika 
larının genişletilmesi ve Havran vad isinde taşkınların önlenmesi için erozyon 
kontrolü ve havza korunması projelerine gıda yardım ı yap ılm asın ı öngören iki 
an laşm a daha im zalam ıştır.

Bahis konusu an laşm alar şöyle özetleneb ilir:

a) Karabük demir ve çelik fabrikalarının genişletilmesine gıda yardımı 
yapılmasına ilişkin proje hakkında andiaşma :

Projenin am acı, demir - çelik tesislerinin y ıllık  kapasitesini 180 binden 
600 bin ton çelik külçe istihsal edecek seviyeye çıkarm aktır.

Dünya G ıda Programı'nca sağ lanacak gıda yardım ından inşaat saha
sının hazırlanm ası, kazı ve betonarme işleri, çelik konstrüksiyon kısımlarının 
yapımı ve m akina ve elektrik cihazlarının montajında çalıştırılacak 3 bin işçi 
istifade edecektir.

Projeyi, Sanayi Bakanlığ ına bağlı Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğü yürütecektir.

b) Havran vadisinde erozyon kontrolü ve taşkın koruma için su toplama 
havzasının düzenlenmesine gıda yardımı yapılmasına ilişkin proje hakkında  
andiaşma :

Bu projenin uygulam ası, devlete ve şahıslara ait arazi üzerinde kıyı ko
ruma için taş duvarların örülm esi, selleri önleyici kontrol bara jla rı inşası, ya* 
m açlardaki zeytinliklerin teraslanm ası ve çiftlik havuzları açılm ası gibi çalış
m alar suretile yap ılacaktır. Bu faaliyetlere katılacak köylü ve çiftçilere tamam
layıcı gıda ve bunların hayvan larına yem temin edilecektir.

Projeyi, Enerji ve Tabii Kaynak lar Bakanlığ ına bağlı Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü yürütecektir.

Karabük ve Havran projelerinin İm zalanm ası ile, Dünya G ıda Programı 
İcra Direktörlüğüne sunulmuş ve kabul edilm iş olan 12 projemizle ilg ili İşlem
ler tekemmül etmiş bulunm aktadır. Projelerle ilg ili an laşm alar 244 sayılı Kanun 
hükümleri uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından onaylanm akta ve Resmî Gaze
tede yay ın lanm akla  yürürlüğe girmektedir.



Hepsi Beş Y ıllık  Kalkınm a Plânım ıza dahil bulunan projelerim izin son lis
tesi şudur:

1. K ızılcaham am  su toplam a havzası düzenlenmesi
2. Çabuk yetişen ağaç türleri ile yeni orm anlar kurulması
3. Çiftçi eğitim kam pları işletilmesi
4. Dokuz örnek köy kurulması
5. Muş ili köy yolları inşası
6. Zonguldak kömür havzasının geliştirilmesi
7. Karabük demir ve çelik fabrika ların ın  genişletilmesi
8. Maden prospeksiyon ve aram a
9. Çimento istihsalinin geliştirilm esi ve ıslahı

10. Azot sanayiin in  genişletilmesi
11. İzmit kâğıt ve sellüloz fabrikasın ın  modernleştirilmesi ve ıslahı
12. Havran vadisinde erozyon kontrolü ve taşkın koruma için su toplama

havzasının düzenlenmesi.

Dünya Gıda Programı tarafından memleketimize teslimi taahhüt olunan 
ve bir kısmının sevkiyatına başlanm ış olan gıda m addelerinin dünya p iya sa 
sına göre değeri 6 .864.430 dolardır.

Bir kısım memleketimize gelmiş olan gıda maddelerinin ve yem lerin cins 
ve toplam m iktarları şö yled ir:

Buğday 12.391
Buğday Unu 10.417
Yem ek Yağı 799
Tereyağ 44
Bitkisel Yağ 199
Peynir 975
Fasulycı 1.228
Bakliyat 205
Yağsız Süttozu 876
Konserve Et 820
Çay 36,8
Kahve 5
Arpa 2.986
Y u la f 3 .640
Mısır 2 .378



Anlaşm aları im zalanan 12 projemizin 6 'sı sanayi projesidir. Dünya Gıda 
Programı uygulam ası bakım ından bu nokta hayli ilgi çekici görülmektedir.

Üç yıllık  deneme devresi (1 962-65 ) zarfında Program ’ın kullanabileceği 
fon 91 .442 .000  dolar tahm in edilm ektedir. Bunun 21.896 .110 doları tabii fe 
lâketlerden zarar görenlere yardım a ve 4 ,5 milyon doları da idarî m asraflara 
tahsis edild iğine göre, kalkınm a projelerine gıda yardım ı yap ılm ası için 65 m il
yon dolarlık  bir fon kalm aktadır.

Bu rakam ların karşılaştırılm ası sonucunda, memleketimizin Dünya Gıda 
Program ı’nın kalkınm a projelerine tahsis ettiği g ıdaların  yüzde 10’undan biraz 
fazlasın ı temin ettiği ortaya çıkm aktadır.
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CENTO ULAŞTIRMA VE BAYINDIRLIK ALT - KOMİTESİ 
T O P L A N T I S I

CENTO Ekonomik Komitesi tâli uzuvlarından Ulaştırm a ve Bayındırlık 
A ir-  Komitesi 12nci toplantısını, 22 -30  Ekim 1964 tarihleri arasında Londra’da 
vapmıştır. Toplantıda, CENTO çerçevesinde yürütülmekte olan ortak projelerin 
tatbikatında kaydedilen ilerlemeler gözden geçirilm iştir.

Bu arada , Şivelan - Bajirge - Rızaiye arasındaki Tü rk - İra n  Karayolunun 
sınırlarım ız dahilinde kalan kısmına ait inşaatın ikmal ve Bajirge'de 1 Ekim 1964 
tarihinden itibaren bir Gümrük Memurluğu ihdas edilm iş bulunması ve ayrıca 
Tü rk-İran  Demiryolu projesinin ilk safhasını teşkil eden M u ş-Ta tvan  dem ir
yolunun da tam am lanm ası müspet gelişmeler o larak vasıfland ırılm ıştır. N ite
kim, M uş-Tatvan  Demiryolu, Londra toplantısının devam ettiği sırada 25 Ekim 
1964 günü Tatvan'da yapılan bir törenle Sayın Başbakan İsmet İnönü ta ra fın 
dan hizmete açılmıştır.

A lt - Komite görüşmelerine mevzu olan diğer ortak projelerden M icrowave 
Telekom inikasyon, Sivil H avacılık ve Tü rk -İran  Karayolu Projeleri de 1965 yılı 
içinde tam am lanarak işletmeye hazır duruma geçeceklerdir.

*
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O RTA D O Ğ U  TEKN İK  ÜN İVERSİTESİ İÇİN Ö ZEL F O N ’DAN  
SA Ğ LA N A N  TEKN İK  YA RD IM

Orta Doğu Teknik Üniversitesi için Birleşmiş M illetler Teşkilâtı Özel Fon'- 
un’clan yeni bir teknik yardım sağlanm ası hususunda bir müddetten beri y a 
pılan ça lışm alar ahiren müspet netice verm iş bulunm aktadır.

Bu m aksatla , 8 Ekim 1964 tarih inde, Mezkûr Teşkilâtın A nkara Mümes
silliğ i ile Bakanlığ ım ız arasında bahismevzuu yardım ın teferruatını tespit eden 
bir Tatb ikat Plânı im zalanm ıştır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesine yap ılan  Özel Fon yard ım iyle  ilg ili 14 
A ra lık  1959 tarih li esas Tatb ikat Plânını tâdil eden işbu yeni Plân çerçevesin
de, Üniversitenin M im arî ve M ühendislik Fakültelerinin geliştirilm esi için Bir
leşmiş M illetler Özel Fon Teşkilâtı, Hükümetimize 7 y ıllık  bir süre zarfında 
2 .014 .385 ,___ dolarlık teknik yardım da bulunmayı taahhüt etmektedir.

*
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FEDERAL ALMANYA’NIN SUNİ GÜBRE YARDIMI

Federal A lm anya Cumhuriyeti Hükümetinin memleketimize bağış yolu ile 
250 bin D. M ark tutarında suni gübre yardım ında bulunm ak hususunda ya p 
tığı bir teklif üzerine cereyan eden müzakereler olumlu bir şekilde sonuçlanmış 
ve bu konu ile ilgili an laşm a 7 A ra lık  1964 günü Hükümetimiz ad ına Bakan
lığımız ve Alm an Hükümeti adına da A n ka ra ’daki Federal A lm anya Büyükelçi
liği arasında mektup teatisi suretile akdedilm iştir.

Federal A lm anya'n ın suni gübre yardım ı, Tarım Bakanlığ ı ilg ilileri ile FAO 
uzmanları tarafından ortaklaşa hazırlanan ve iki pilot bölgeyi kapsayan bir 
tatbikat programının yürütülmesinde kullanılacaktır.

Yıl sonundan önce memleketimize sevkedilecek gübrelerin cins ve m ik
tarları şu n la rd ır :

164 ton amonyum sülfat

164 ton kalsiyum  amonyum nitrat

470 ton süperfosfat

Tatb ikat programının yürütülmesinde, Türkiye'de görevli FAO uzm anları 
ile bu iş için memleketimize gelecek iki alm an müşavirin tavsiyelerinden ya ra r
lanılacaktır.

Z ira î Donatım Kurumu tarafından pam uk ve buğday ekicilerine intikal 
ettirilecek gübrelerin satışından elde edilecek hasılatın bir döner fonda top lan
ması ve fonun yeniden gübre alınm asına tahsis edilmesi An laşm ada öngörül
müştür.
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Söz konusu An laşm a, 15 Eylül 1964 tarih li «Federal A lm anya Cumhuru 
yeti Flükûmeti ile Türkiye Cumhuriyeti Flükûmeti arasında Teknik İşbirliği A n
la şm a s ın ın  ilk uygulam asını teşkil etmektedir.

*
* *

K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

I. İkili kültür münasebetleri içinde kültürel olaylar 1964 yılında hariçte 
düzenlenen belli başlı san’at gösterileri (Kronolojik sıra ile) :

O C A K
Orkestra Şefi FtİKMET ŞİMŞEK 10 Ocak 1964 tarih inde Siegerland Senfoni 

Orkestrasını yönetmiştir. Programda ADNAN SAYGUN 'un « İnc in in  Kitabı» isimli 
eseri de yer alm ıştır.

FİİKMET ŞİMŞEK Bad Godesberg’de 20 Ocak 1964 tarih inde bir konser 
yönetmiş, programda gene «İnci'nin Kitabı» yer alm ıştır.

ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM VE HEYKEL SANATI SERGİSİ 14 Ocak - 4 Şubat ta
rihlerinde Paris'de teşhir edilm iştir.

ANADOLU ARKEOLOJİSİ SERGİSİ Paris’de Petit Pa la is'de 25 Ocak - 15 Ni
san tarih lerinde teşhir edilm iştir.

Ş U B A T

SEVDA AYDAN Yugoslavya 'da «Traviata» tem sillerine katılmış ayrıca 
Belgrcıd televizyonunda konserler verm iştir.

SEVDA AYDAN Çekoslovakya’da «Toska», «II Travatore», «La Boheme», 
«Karm en» ve «Traviata» temsillerine iştirak etmiştir.

M A R T

ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM VE HEYKEL SANATI SERGİSİ 17 Mart - 12 N isan 1964 
tarihlerinde Batı Berlin ’de teşhir edilm iştir.

Ankara Devlet Operası Sanatçılarından SUNA KORAD, SEVDA AYDAN ve 
ORHAN GÜNEK 25 M art'ta M ilano'da Circolo della Stanpa salon larında ba
şarılı bir konser verm işlerdir.

N İ S A N

Nisan ayında Nancy'de yap ılan DÜNYA ÜNİVERSİTELİLERARASI TİYATRO 
FESTİVALİNE İstanbul Robert Kolej tiyatro ekibi katılm ıştır.

V iyolonist GÖNÜL GÖKDOĞAN 15 Nisan da Paris de bir konser vermiş*
tir.

TÜRK EL SANATLARI SERGİSİ, 28 inci U luslararası El San ’atları sergisinde, 
24 Nisan - 10 M ayıs 1964 tarihleri arasında teşhir edilm iştir.



M A Y I S

Ankara Devlet Operası sanatçısı Bas AYHAN  BARAN 3 M ayıs’da Helsin
k i’de bir resital verm iştir.

AYHAN BARAN Helsinki'de 4 M ayıs'da Don Juan operasında Leporello 
rolünü oynamıştır.

HİKMET ŞİMŞEK Kuzey A lm an Radyosunda (NDR) ULVİ CEMAL ERKİN'in 
«Köçekçe» isimli eserini yönetmiştir.

HİKMET ŞİMŞEK Nord Westedutsche senfoni orkestrasını yönetmiş ve prog
ramda Ferid A ln a r’dan 1 prelüd ve 2 dans yer alm ıştır. Köln Radyosu Ferid Al- 
nar’ ın eserlerini banda alm ıştır.

ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM VE HEYKEL SAN'ATI SERGİSİ 11-31 M ayıs 1964 de 
V iya n a ’da (Tezyinî San 'atla r Müzesi) teşhir olunmuştur.

14 M ayıs - 20 Haziran tarihlerinde ANADOLU ARKEOLOJİSİ SERGİSİ Ro- 
m a’da teşhir edilm iştir.

SUNA KORAD Prag’da 1 3 - 2 5  M ayıs'da «Sihirli Flüt» ve «La T raviata» 
temsillerine katılmıştır.

Piyanist İDİL BİRET 24 M ayıs'da Londra’da Royal Philharmonic Orkestra 
eşliğinde bir konser verm iştir.

TÜRK EL SANATLARI SERGİSİ 15 M ayıs’tan itibaren iki hafta süre ile K ar
ma Basın Ataşeliğ i salonlarında teşhir edilm iştir.

H A Z İ R A N

Shakespeare'in 400 üncü doğum yıldönümü münasebetiyle Pcıris'de U lus
lar Tiyatrosunda düzenlenen şenliğe Devlet Tiyatrosu «12 İNCİ GECE» isim li 
oyunla katılmıştır.

T E M M U Z

«SUSUZ YA Z» adlı Türk film i U luslararası Berlin Film Festivalinde birinci 
o larak altın ayı ödülünü kazanmıştır.

TÜRK EL SANATLARI SERGİSİ Temmuz 1964 de V iyana  U luslararası Fua
rında (WIG 63) teşhir edilm iştir.

ANADOLU ARKEOLOJİSİ SERGİSİ 22 Temmuz - 3 Eylül tarih leri arasında 
Londra’da teşhir edilm iştir.
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E Y L Ü L

Küçük sanatçı BEDRİ BAYKAM  eserlerini V iy a n a ’da sergilem iştir.
Halk melodileri topluluğu 2 - 3  Eylül tarih lerinde Belgrad'da yap ılan Halk 

melodileri şenliğinde Balkan birinciliğini kazanm ıştır.

AYHAN  BARAN 20 Ey10 Hde Bükreş'de yap ılan  «George Enescu» fe stiva
line katılm ış ayrıca Yaş ve Tim işoara'da «Faust» temsillerine iştirak etmiştir.

E K İ M

Piyanist AYŞEGÜL SARICA 10 Ekim ’de şe f Hikmet Şim şek’ in yönetim in
deki Tahran Philharmonİe Orkestrası eşliğinde bir konser verm iştir.

Ressam ABİDÎN ELDEROĞLU Ekim ayında Paris Basın A taşeliğ i sa lon la
rında eserlerini sergilem iştir.

Seram ik sanatçısı FÜREYA KORAL 1 5 -2 5  Ekim tarih lerinde eserlerini 
Prag ’da sergilem iştir.

5 - 8  Ekim tarih lerinde Prag’da açılan «ULUSLARARASI ÇOCUK RESİMLERİ 
SERGİSİ»ne iştirak edilm iştir.

Piyanist İDİL BİRET 3 - 2 3  Ekim tarih lerinde V ilnüs, M insk, M oskova, Le
ningrad ve R iga’da konserler verm iştir.

ENGİN CEZZAR - GÜLRİZ SURURÎ tiyatro topluluğu Ekim ayında Haldun 
Taner'in «Keşanlı A li Destanı» isim li oyununu Federal A lm a n ya ’nın muhtelif 
şehirlerinde temsil etmişlerdir.

Piyanist AYŞEGÜL SARICA 24 Ekim ’de Berut televizyonunda bir konser 
verm iştir.

BEDRİ BAYKAM  eserlerini 7 ilâ 21 Ekim 1964 tarih lerinde Londra'da ser
gilem iştir.

K A S I M

Küçük sanatçı BEDRİ BAYKAM  eserlerini 1 ilâ 15 Kasım tarih lerinde Pa- 
ris'de sergilem iştir.

P iyanist İDİL BİRET 1 5 -3 0  Kasım tarih leri arasında Fin landiya'n ın  belli 
başlı şehirlerinde çok başarılı bir konser turnesi yapm ıştır.

Seram ik sanatçısı FÜREYA KORAL eserlerini Bern Basın Ataşeliğ i salon
larında sergilem iştir.
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AYHAN BARAN 20 Kasım - 15 A ra lık  tarih lerinde T iflis , Erivan ve Baku'da 
«Faust» operası temsillerine iştirak etmiş ve Leningrad ve M oskova'da resitaller 
vermiştir.

Piyanist YÜKSEL KOPTAGEL 19 Kasım - 4 A ra lık  tarih lerinde Baku, A stra
gan, Voigagrad , Kolinin ve Leningrad’da konser ve resitaller verm iştir.

İHSAN CEMAL KARABURÇAK 15 Kasım ’da eserlerini Berut’da sergilem iş
tir.

Bağdat'ta yap ılan Arap musikisi konferansına tanınmış besteci ADNAN 
SAYGUN katılm ıştır. (28 Kasım)

A R A L I K

FERHAN ONAT Belgrad ve Sarajevo şehirlerinde opera temsillerine iştirak 
etmiş ve konserler verm iştir.

SUNA KORAD Rom anya’da bir turneye çıkmış, «Lucia di Lamemmor» tem
sillerine katılmış ve resitaller verm iştir.

8 A ra lık ’da Karaçi’de «TÜRK MİNYATÜR VE ESKİ YAZI SERGİSİ» açılm ış
tır.

Piyanist AYŞEGÜL SARICA 7 - 9  A ra lık  tarih lerinde Tunus’da iki konser 
vermiştir.

Piyanist AYŞEGÜL SARICA 12 A ra lık 'da  Cezayir'de başarılı bir konser ver
miştir.

21 A ra lık ta  Tahran da bir « IÜ RK  M İNYATÜR ESKİ YA ZI SERGİSİ» aç ıl
mıştır.

P iyanist VEROA ERMAN 4 A ralık  1964 tarih inde Cenevre'de kutlanan Bir
leşmiş M illetler gününe Türk Hükümetini temsil eden san'atçı o larak katılmış 
ve bir resital verm iştir.

!!. 1964 yıimda csçîlan Sergilere dair:

1964 yılı biraz da büyük sergiler yılı oldu. Brüksel, Paris, Roma ve 
Londra’da teşhir edilen «Anadolu Arkeolojisi Sergisi» batı kamu oyu ve basınında 
büyük yankılar yaptı. Serginin gösterildiği her ülkede Anadolu'nun insanlık ta 
rihinin en eski kültür merkezi olduğu gerçeği, bilim adam ı ve düşünürlerinin 
oybirliğ i ile kabul edild i. Belçika'da okullar sergiyi öğrencilerine göstermek 
için özel geziler düzenlediler. Fransa'da Pcırrot, Charmet gibi en ünlü bilg in ler 
sergiden heyecanla sözettiler. H afta lık  «Arts» gazetesi ön kapağını boydan bo
ya bir Eti heykelciği ile kapladı ve arka kapak İle arka içkapağını tam am iyle 
sergiye ait yazı ve resimlere ayırdı.
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Batı kamu oyu bir yandan Anadolu'nun en eski san ’atçılarının eserlerin
deki mükemmeliyeti hayret ve hayran lık la  karşılarken, diğer yandan A nado lu ’
nun en yeni san'atçıların ın , hâlen hepsi hayatta olan ressam, gravürcü ve hey- 
keltraşlarının eserlerini topluca gösteren bir sergiyi değerlendirmek durumunda 
kaldı. Brüksel, Paris, Batı Berlin ve V iy a n a ’da teşhir edilen ve hâlen hayatta 
olup yaşları 22 ile 65 arasında değişen Türk sanatçılarının bütün eğilim lerini 
gösteren, toplam o larak  63 sanatçıya ait 119 eserden kurulu «Çağdaş Türk Re
sim ve Heykel Sanatı Sergisi» batı sanat çevreleri ve kamu oyuna çağdaş Türk 
sanatının batıdaki benzerleri ile aynı seviyede olduğunu gösterdi. Sergi geniş 
ilgi gördü. Bizim derleyebild iğ im iz kadarı, ya ln ız Brüksel'de sergi açık kaldığı 
sürece 20 gazetede 36 yazı çıktı. Bunların 10’u kısa ya da uzun haber, d iğer
leri uzun eleştirme niteliğindeydi (Dergiler bu rakkam ın dışındadır). Her baş
kentte radyo ve televizyon sergiye geniş yer verdi. Belçika m akam ları, Belçika 
Hükümeti özel kolleksiyonuna konulmak üzere, bir ressamımızın 10.000 TL. sı 
değerindeki bir tablosu ile bir heykeltraşım ızın yapıtını satın a lm ak için resmen 
m üracaat ettiler. Batı Berlin ’de oku llar sergiyi gruplar halinde ziyaret ettiler. 
Paris'de iki büyük sergi cıyni zam anda gösterildi. Bu vesile ile radyo ve tele
vizyonun sergilerde yaptık ları röportajlardan başka , Fransız radyosunda 40 
dakika süren bir açık oturum düzenlendi. Bu açık oturuma Prof. Ekrem Akurgal 
Eti Sanatı ile ilg ili soruları cevap landırd ı, Nurullah Berk Çağdaş Türk sanatı ile 
Eti Sanatı arasındaki bağ lar konusunda bilgi verdi.

Eti sanat eserlerini hayran lık la  izleyen İtalyan kamu oyu, Eti Sanatının 
Çağdaş Türk El Sanatları üzerindeki etkisini de m üşahade etmek imkânını bul
du. F loransa’daki 28 inci U luslararası El Sanatları Sergisine gönderilen Türk 
el sanatları eserleri büyük bir başarı kazandı ve pavyonum uz sergideki en ba
şarılı üç pavyondan biri seçildi. Basın, radyo ve televizyon sergim ize geniş yer 
verdi. El sanatları sergisi b ilâhare Roma ve V iyan a 'd a  da teşhir edildi ve mem
leketim iz hakkında geniş, olumlu yay ın lara  vesile oldu.

Bunlardan başka Pakistan ve İran ’ la kurulan üçlü işb irliğ i kültürel müba
dele programı tatb ikatından olm ak üzere A ra lık  başında K araç i’de bir «Türk 
Eski Yazı ve M inyatürleri» sergisi teşhir edild i. Aynı sergi, A ra lık  ayının ikinci 
yarısında Tahran 'da da gösterildi. Sergide Türk eski yazı ve minyatürlerinin 
müzelerim izde mevcut en değerli örnekleri teşhir edilm iş olup bu memleketler 
halkına müşterek kültür m irasım ız içinde Türk ulusunun payı gösterilm iştir.

Bu dört büyük serginin dışında 1964 yılı içinde, müteakip sayfa la rd a  gö
rülecek küçük çapta sergiler de düzenlenmiştir. Ya ln ız  bunlardan fevkalâde 
başarılı olan bir tanesine bir cümle ile işaret etmek isteriz. Kendisinden resmin 
Mozart'ı dîye bahsettiren küçük sanatçı Bedri Baykam ’ ın Cenevre, V iyan a , Pa
ris ve Londra’da açtığı sergiler son derece büyük bir ilgi ile karşılanm ış ve ba
sın radyo ve televizyon bu harika çocuğa geniş yer verm işlerd ir.
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i!i. 1964 yihncSc Anadolu uygarlık ların ı ve Türk semaiını tanıtmak üzere 
tertip edilen büyük sergiler hakkında yabancı basm’da yapılan neşriyattan bazı 
p a rça la r :

!. Anadolu Uygarlıkları Sergisi :

a) Belçika basınında

19 Ekim 1964 îa rih li «LA CSTE» gazetesinden :

«Bu Hititler savaşçı olm aktan faz la  d iplom attılar. Rom alılardan çok önce, 
savaşçı olmaktan faz la  hukukçu idiler (bununla beraber savaş arabalarından 
korkulurdu). Y ıkm ak değil kendilerine bağ lam ak isterlerdi, köle değil tebaa is
terlerdi. Titiz bir d ikkatle hazırlanm ış, uzun tarihsel öndeyişlerle başlayan açık 
an laşm alar üzerine kurarlardı hâkim iyetlerin i. Eti'lerin güçlüğü ve diplom asi 
sezgileri insana Atatürk'ün davranış özelliklerini hatırlatıyor».

10 Ekim 19-64 tarihli «IE SOIR» gazetesinden:

« İsa ’dan önce 1800-1200  yılları arasında Küçük A sya 'da  ve Yakın Do- 
ğu’da yayılan  bu Eti krallığ ından bize eski çağların en büyük ve en şaşırtıcı s i
yasal kuruluşunun hatırası kaldı.

Anadolu sizin de hayallerin izi süslemiyor m u?.. Sihirli ha lıya eş, bu bü
yüleyici kelimeyi küçük öğrenci bir atlasta keşfeder. Anadolu : Binlerce yıldır 
unutulmuş bir im paratorluğun beşiği. Hatuşaş'daki A slan lı kapıya bcıkın, ağ ız
ları sonsuzluğa dek açık. M alatya kabartm alarındaki avcılar, a raba ları içinde 
bir zafer yarışındalar» .

20 Ekim 1964 tarih li «LE PHARE DIAAANCHE» gazetesinden :

«Küçük A sya 'd a , dünyanın en büyük bilg inlerini heyecanlandıran a ra ş
tırm alar aralıksız devam ediyor ve heı gün, dili ancak 1915 ten sonra çözüle
bilen, çağımızın başlangıcından çok önce kaybolmuş bir uygarlığ ın belgeleri 
ve anıtları bilgi dağarcığım ızı zenginleştiriyor.

İnsan dehasının bugüne kadar korunabilen zenginlikleri a ra sn d a , geç
mişe doğru böylesine bir yolculuk fırsatını çok nadir ele geçirebilirsiniz.

Eti San'atı Sergisi bize Eti - öncesi Anadolu'nun ve Eti Anadolu'sunun şa 
şırtıcı an ılarını sunuyor. En eski parçalar neolitik çağa kadar çıkıyor.

M eselâ, şu küçük ekspressiyonist heykelcik çağım ızdan 6000 yıl önce y a 
pılmış. Şu kurutulmuş kilden küçük kadın belki de dünyada bilinen en eski hey
keldir».
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b) Kremsiz Basınında

«ARTS» dergisinden :

«Anadolu'nun tunç devrinden önceki eserleri -M ilâttan önce 6000 -3500 
yıl - bilinen en eski M ısır ve Sümer eserlerinden daha eski bir devreye aittir. Bu 
eserlerin gayet kuvvetli estetik vasıfla rı olup, medenî sanatların en yüksek b a
şarıların ın hemen hemen ayarındad ır. Bu şaheserlerin plâstik kuvveti İnsanca 
hayret uyandırm aktadır.

Hitit devrinden hemen evvel gelen A lacahöyük kültürü m uasır Sümer ve 
A kat kültürleri kadar zengin olup çöm lekçilik sanatı bu zam anlara kadar eri- 
şiîem iyen bir zenginlik ve mükemmeliyete ulaşm ıştır. M ilâddan 2000 yıl önce 
Anadolu bir kültür kavşağı olup, Hititlerin kaybolan ve son zam an larda yeni
den bulunan dünyası, 4000 yıl önce gerçekleştirilen ve bugün her zam ankin
den fazla  aktüel bir mesele teşkil eden Batı ve Doğu arasında ilk sentez dene
m esidir».

«LES LETIRES FRANÇAİSES» dergisinden:

«En son o larak  Lioyd'un ve M ellaart’ ın keşifleri ile prehistorik ve proto- 
historik Anadolu artık bir büyük kültürel ve d inî merkez m ahiyetini alm ıştır. Son 
beş sene zarfında bütün bilg ilerim izin âni bir şekilde, topyekûn yenilenmesine 
şahit olduk».

c) İtalyan Basınında :

«İL GiORNO» gazetesinden :

«Venedik Saray ı, salonlarını olağanüstü bir değere sahip sergilere açar. 
Bir kaçını hatırlatm ak gerekirse o hariku lade Italyan m inyatürleri sergisini, Hint 
San'atı sergisini sayalım .

Fakat, çok değerli o lm akla beraber, bu sergilerin hiç biri Türk - İtalyan 
kültür mübadelesi programı çerçevesinde Türk müzeleri ve bilim  adam ları ile 
işbirliğ i halinde hazırlanan Hititlerin scın’atı ve Anadolu'nun eski uygarlıkları 
sergisi kadar hayret, ilgi ve hayran lık  uyandırm am ıştı. Eti Scın’atı Sergisi, eski 
A nado lu ’da büyük bir im paratorluk kuran bir halkın h ikâyesid ir.

Bizi ilk şaşırtan şey, sergideki eserlerin M ilâttan önce ellibeş yüzyıl ev
velki bir devreye ait olması ve bcızı parçaların çağım ızdan altı bin yıl önceye 
kadar çıkm ası; Roma’nın kuruluşundan âzam i bin yıl geriye gidebilen biz İtal
ya n ’ lar için olağanüstü birşey. Fakat bu eski eserlerin üzerinde en ufak bir şüp
henin gölgesi yoktur. Ham kilden, taştan , tunçtan, pişm iş topraktan , gümüşten, 
altından , bakırdan yapılm ış eserler sistemli bir şekilde takdim  edilm iştir. Tarih 
gözümüzün önünden binlerce yıllık  bir şerit gibi kayıp geçiyor.
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Tarîhde bu kadar geriye gidince insan daha basit, ilkel, ifadesiz eşyaya 
rastlayacağını sanıyor; oysa, bazı küçücük eserlerde ifade gücü öylesine mü
kemmel ve olgun ki, gerçek bir uygarlığın tanıklığını ettiklerine şüphe yok. Bu 
eserlerde bugün modern tasavvur ettiğim iz bazı niteliklere ve ifade tarzlarına 
rastlam ak bizi şaşırtıyor. Ham kilden yapılm ış bu kadın heykelciliğ i, iri ve do l
gun uzuvlarıyla bereket ve bolluğu temsil ed iyo r: Marino M arini veya M aillo l’un 
heykellerine kesin bir benzerlik göze çarpıyor. Bu neolitik çağdan gelen bîr ör
nektir: Bizden sekizbin yıl önce..

Ayrıca seri halinde tanrıcılıklar görüyoruz; vücutları keman şeklinde, yüz
leri yassı ve soyut denebilecek ölçüde stilize : Arp'ın bugünkü buluşları dersi
niz».

İL Çağdaş Türk Resim ve Heykel Sanatı Sergisi :

a) Belçika Basınında

«LA METROPOLE» gazetesinden :

«Ziyaretçinin pek çok şeyler beklediği bu sergide, ilk intiba, bir kolaylık 
değilse de bir ayd ın lık  ve hattâ neşe duygusudur».

«LA LIBRE BELGIQUE» gazetesinden :

«Türkiye'de de, A vrup a ’da olduğu gibi gerçekçilik, empresyonizm , kü
bizm, non - figü ratif ve nihayet soyut resim akım ları birbirlerini izlemiş ve o ra
da da yeni kuşak sanatçıları arasında bütün bu ak ım lar yaygın bir hal a lm ış
tır. Batı etkisine rağmen, Türk olmanın özelliklerini ve tadını koruyan k işilik  sa 
hibi ressam lar çok garip bir gelişm eyle 40 ilâ 60 yaşları arasındaki kuşaktan 
olup, Paris’te Lhote, G rcm aire veya Leger'in atölyelerinden geçmiş o lanlard ır» .

«LA DERNIERE HEURE» gazetesinden :

«Türk sanatçılarının da u luslararası soyut sanat akım larından kendilerini 
kurtaram adıklarını görüyoruz. Bununla beraber Türkiye ’nin şaşaa lı m azisinin 
renk ve ritimlerini ustaca bir bileşim içinde sunan orijinal eserler de eksik de
ğ il» .

«LE SOIR» gazetesinden :

«Batılı soyut sancıtın, Türk sanatçılarında, eski hattatların anıların ı ya şa t
tığı bir gerçektir. Bu sertlik ve tatlılık  karışımı bize Türk sanatçılarının bir özel
liği gibi görünür».
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b) Fransız Basınında

«ÂRTS» Dergisinden :

«Karaburçak ve Cihat Burak’taki motiflerin b iraz safça b irik im in i, böl
meli ayırım a olan temayülü Doğu ruhuna bağ lam ak mümkün. Fakat bu Türk 
ressam larının büyük bir çoğunluğu açıkça soyut üslûba tara ftar; bazıları geo
metrik (Bingöl), bazıları lirik (Turan Erol). Bununla beraber yakından incelenir
se, hepsinde İslâm sanatının göz kamaştırıcı arabesklerin i modern bir an layışa 
aktaran , doğulu niteliği inkâr edilm ez şekilde belirli bir renk uyumları duygusu 
(Erbil, Tamer) ve sim etrik ritimler keşfediliyor. Görülüyor ki, en modern sanat 
bile insanlığın derin hassasiyetin i m eydana getirmiş yüzlerce yıllık  heyecanlar
dan ve deneylerden fayda lanm aktan  geri kalam am aktad ır» .

«F îGORâ » gazetesinden :

«Genel o larak belli bir sükûnet duygusu veren, çok b ilinçli bir sanat kar
şısında olduğunuz etkisini b ırakan bir sergi bu. Türk sanatı ilk başlangıç mer
halelerini çoktan aşm ış, batı sanatı ile aynı meselelere sahip , aynı araştırm a
lara katılan ve bu konuda faa l bir rol oynam aya hak kazanm ış bir sanattır».

c) A lm an Basında :

«DER KURIER» gazetesinde :

«Çağdaş Türk ressam ve heykeltraşlcırı yeniliğe açık ve non - figüratif sa
natta N e w -Y o rk 'lu , Rio’ lu ve Tokyo'lu m eslekdaşları ayarında Paris Okulu üs- 
tadlarından ilham alan Türk sanatçıları ustaca renklendirilm iş ve düzenlenmiş 
kom pozisyonlar yap ıyorlar. Bazı eserlerde Yakın  Doğu’da yüzy ılla rd ır gelişti
rilen m inyatür ve hattatlık sanatının izlerini bulm ak mümkün. Doğulu fantezisi 
ile modern sanatın birleştiği eserler özellikle dikkati çekiyor».

«TELEGRAF» gazetesinden :

«M eselâ, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun «Köylü ve Eşek» adlı siyah zemin 
üzerine pırıl pırıl renklerden bir mozayik olan eseri, ölçüleri büyütülmüş eski 
bir m inyatür tesiri yapıyor. İhsan Cemal Karaburçak'ın  triptiğindeki motifler 
bir şark halısının desenlerini hatırlatıyor».

«DİE WELT» gazetesinden :

«Modern an lam da bir geleneği o lm ayan bir ülke için bugünün mesele
lerini resim dili ile ifade etmek son derece güç. Sanatkârla r, bilg ileri ve tecrü
beleri özellikler taşıdığı halde kullandıkları vasıta ları hariçden alıyorlar. Türk
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sanatçıları bütün dünyaca an laşılır bir sanat dilin i kendi ülkelerinde de y a y 
mağa çalışıyorlar. Bu Türklerin övündükleri bîr adaptasyon metodudur. Fakat 
bu kaynaşm adan sevinç duyup duym am ak gerektiği meselesi tartışılab ilir» .

«DAS BERL1NER WORT» gazetesinden :

«Genç sanatçıların pek çoğu açıkça u luslararası estetiğe uyuyor ve kesin 
o larak m illî renklerden ayrılıyorlar. Ancak, bütün bunlara rağmen bu eserleıde 
özel bir hava , farklı bir nitelik görülmektedir. Bu itibarla bu sergi bugünkü Tüık 
Sanatı ismini hakediyor».



HUKUKÎ VE İDARÎ OLAYLAR

!. NATO İÇİNDE BİLİMSEL VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ:

Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Dr. Sigvard Eklund’un ziyareti :

M illetlerarası Atom Enerjisi A jansı Genel Direktörü Dr. Sigvard Eklund 
26 Kasım - 1 A ra lık  1964 tarih leri a rasında, Enerji ve Tab iî Kayn ak lar Bakanı 
Hüdai O ra l’ ın davetine icabet ederek memleketimize gelmiş ve Ankara ve İs
tanbul'da Atom Enerjisi’nin tatbikatı ile ilg ili müesseselerim izi ve araştırm a la
boratuarların ı gezmiştir. Bu arad a , depolanm ış hububata arız olan h a ş a r a t ı n  

radyoaktif ışın larla temizlenmesi için A jans ve Birleşmiş M illetler Özel Fon'unun 
yard ım ıyla mem leketim izde, Toprak M ahsulleri O fisi s ilo larında kurulmasına 
teşebbüs edilen bir tesisle ilg ili temas ve incelemelerde bulunmuş, A jan s ’ın bu 
projenin tahakkuku için gereken bütün yardım ı yapacağın ı belirtm iştir.

Başbakan Yardım cısı Kemal Satır tarafından da kabul edilen Dr. S. Eklund, 
görüşme sonunda verdiği beyanatta, Türk devlet adam ların ın  atom enerjisi ve 
A jans faa liyeti konularındaki yakın ilgilerinden sitayişle  bahsetm iştir.

Dr. Eklund’un Enerji ve Tab iî Kaynak lar Bakanı île yaptığı görüşmelerde, 
A jan s ’ ın memleketimizde enerji reaktörlerinin iktisad iliğ i konusunda inceleme 
yapm ak üzere bir uzman gurubu göndermesi hususunda m utabık kalınmıştır.

Bitkilerin topraktan beslenmesiyle ilgili araştırmalarda izotop ve ışınla- 
maların kullanılması konusunda sempozyum.

M illetlerarası Atom Enerjisi A jansı, Dünya G ıda ve Tarım Teşkilâtı ile bir
likte, 28 Haziran - 2 Temmuz 1965 tarih leri arasında A n ka ra 'd a , «bitkilerin 
topraktan beslenm esiyle ilg ili araştırm alarda izotop ve radyasyon kullanılması»
E 8



konusunda bir sempozyum tertiplemektedir. Sempozyuma muhtelif milletlere 
mensup 200 kadar bilim adam ı ve uzmanın katılacağı tahmin edilm ektedir.

NATO İlim Bursları 1965 Y ılı Programı:

NATO İlim Komitesi, 1965 -66  Programı için son müracaat tarih ini 1 H a
ziran 1965 o larak tesbit etmiştir.

Temel Bilim alan ları için doktora ve araştırm a bursu veren bu program 
için müracaat form ları Üniversitelerden ve Bakanlığ ım ız NATO Dairesinden sağ 
lanabilir.

*
* *

II. YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK ŞEHİTLİKLERİ VE ERTUĞRUL ŞEHİTLERİ:

a) Yurt dışında bulunan Türk Şehitlik ve Türbelerinin bakım ve onarımı 
ile ilgili o larak M illî Savunm a Bakanlığ ı ile Bakanlığ ım ız tarafından müştereken 
yapılan çalışm alara 1964 yılı içersinde de devam olunmuştur.

M illî Savunm a Bakanlığ ı tarafından şehitliklerim izin durumunun tespiti 
m aksadıyla hazırlanm ış bulunan form lar, 1964 M art’ ında, bir tam im le, ilgili 
dış tem silciliklerim ize gönderilm iş ve onarımcı muhtaç olduğu an laşılan  şehit
liklerim izin durumu, plân ve keşif raporları ile birlikte M illî Savunm a Bakan
lığına bild irilm iştir. Adıgeçen Bakanlık  da, bütçesindeki im kânlar nisbetinde lü
zumlu onarım için gerekli ödenekleri ilgili tem silciliklerim ize göndermiştir.

Bu cümleden olm ak üzere,

1 ___ Berlin'deki Şehitliğim izin onarımı için 16.659,30 DM. a ihtiyaç o l
duğu, bu hususta hazırlattırılan keşif raporundan an laşılm ış, keyfiyet M illî S a 
vunma Bakanlığ ına intikal ettirilm iştir.

2 ___ Budapeşte’deki Şehitliğim izin onarımı için gerekli 6 .716,46 Forint’ in
Budapeşte Elçiliğim ize intikali ve şehitliğim izin onarımı sağlanm ıştır

3 ___ Trab lusgarp ’da bulunan Turgut Reis Türbesinin onarımı ile sıva ve
badanasının yenilenmesinin Libya Evkaf Dairesi tarafından yaptırılacağ ı, Libya 
Büyükelçiliğim izden b ild irilm iştir.

4 —  Kore Birleşmiş M illetler Mezarlığı Türk Şehitliğindeki 462 kabrin b aş
lık larındaki tahta p lâkaların  bronz p lâka larla  değiştirilmesi için lüzumlu öde
nek, M illî Savunma Bakanlığ ının 1965 m alî yılı bütçesine konulacaktır.
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5 ___  Bağdat'taki Şehitliğim izin onarımı için Bağdat Büyükelçiliğim izce
Irak m akam ları nezdinde yap ılan  teşebbüsler müsbet sonuç verm iştir. Bu Şehit
liğ im izin onarımının müteahhide ihalesi zım nında, ilg ili m akam larca, m ahallî 
gazetelerde ilân lar yapılm ış bulunm aktadır. Kut'daki Şehitliğim izin iyi durum 
da olduğu ve Kut M utasarrıfının oradaki şah itliğ im izle  yakından ilgileneceği 
vaad inde bulunduğu, Bağdat Büyükelçiliğ im iz tarafından ayrıca bild irilm iştir.

_  ERTUĞRUL ŞEHİTLERİ ___

b) Öte yandan , 5 yılda bir yap ılm ası hususunda M illî Savunm a Bakan
lığı ile m utabakata varılan  ve birincisi 1959 yılında yap ılan , Jap o n ya ’da Oshi- 
rna adasında medfun «Ertuğrul» Şehitlerim izin 75 inci yıl anm a töreni 12 Ka
sım 1964 günü yapılm ıştır.

Tokyo Büyükelçim izle Büyükelçilik m ensupları, Tokyo Türk Cemiyeti üye
leri, Japon Dışişleri Bakanlığ ı tem silcileri, Japon Savunm a Bakanlığ ı Müsteşarı, 
Kure Üssü Kum andanı, W akayam a V a li M uavini (Vali hasta olduğundan gele
memiştir), W akayam a Şehir Meclisi Reisi ile W akayam a V ilâye ti, Kuşimoto İl
çesi ve Oshim a Nahiyesi ileri gelenlerinin, öğrencilerin ve deniz birliklerinin 
iştiraki île yap ılan anm a törenine Japon Donanmasından iki harp gemisi de 
katılm ıştır.

Tören günü sabahı saat 7 .30 da Koşimoto lim anından harp gemileri ile 
yola çık ılarak , 581 denizcim izin şehit olduğu sulara gelinm iş ve saygı duruşun
da bulunulmuştur. Şehitlerim iz için denize buketler atıld ıktan sonra Oshima 
adasındaki Abide önüne gelinm iştir.

Abide önünde, askerî bando, Türk ve Japon M illî M arşların ı çalmıştır. 
Büyükelçim iz, W akayam a V ali M uavin i, Kuşimoto Belediye Reisi, Kure Üssü 
Kumandanı birer hitabede bulunm uşlardır. M üteakiben Japon Dışişleri Bakanı
nın hitabesi ile Japon M illet Meclisi üyelerinin m esajları okunmuştur.

Tören, askerî bandonun çaldığı matem marşları ve öğrencilerin s ö y le d ik 
leri ağ ıtlarla  sona ermiştir.

Tören vesilesiyle , Abidenin bulunduğu Oshim a adasın ın bağlı olduğu 
Kuşimoto İlçesi ile Sam sun’un Yakakent ilçesinin kardeş şehir o ldukları ilân 
edilm iştir.

Ertuğrul Şehitlerinin 75 inci anm a yıldönümü m ünasebetiyle, Tertip- Ko
mitesi tarafından m ada lya lar hazırlattırılm ış ve törene katılan lara  dağıtılmıştır.

Tören için tespit olunan 3000 do larlık  m asrafın 2 /3  sine tekabül eden 
2000 doların ı, bir cemile o larak Japon Hükümeti deruhte etmiştir.

*
* *
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Esi. MISIR'DAKİ TÜRK EMLÂKİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR :

Mısır vak ıflarında hak sahibi olup, Mısırlı avukat Ebu Zeyd'e vekâletna
me vermiş bulunan vatandaşlarım ızın , kısmı âzam inin kendilerine gönderilen ve 
«Belleten»in Temmuz 1964 tarih li 1 inci sayısında yayım lanm ış olan tamim - 
mektuba rağmen, avukat ücretini ödememeleri üzerine, adıgeçen avukat, 
44/1962 sayılı B. A . C. Kanunu gereğince açılm ası gereken taksim  davaların ı 
açmak ve takip etmekten imtina edeceğini b ild irm iş, böylece, ilg ili va tand aş
larımızın haklarının kaybolm a tehlikesi belirm iştir.

Tehlikeyi bertaraf etmek am acıyla Bakanlığ ım ız, yarısı M aliye Bakanlığ ı 
bütçesinin 14.000 inci (Hizmet Giderleri) bölümünün 14.470 inci (Düşünülme
yen Giderler) m addesinden, Bakanlar Kurulunun 5 .6 .1964  tarih li ve 6/3171 sa 
yılı kararı ile temin edilen, diğer yarısı ise Bakanlığ ım ız bütçesinin 34.510 uncu 
(Yardım ve Ödünç Verme) bölümünden «R» formülü uyarınca tefrik olunan, 
cem’an 20.000 Türk Lirası karşılığı Mısır Lirasını, avukat Ebu Zeyd'e avans o la 
rak göndermiş; bu suretle avukatın taksim  dava ların ı yenilemesi ve hak sahibi 
vatandaşlarım ızın kendi ilg isizlik leri yüzünden haklarının kaybolm am ası sağ
lanmış bulunm aktadır.

Öte yandan , dâva dosyalarında bulunm ayan belgeleri tam am lam aları 
için, vatandaşlarım ıza tamim mahiyetinde mektuplar gönderilm iştir.

*
* *

IV . IRAK’DAKİ TÜRK EMLÂKİ :

Irak Hükümeti, 1961 yılında çıkardığı 38 sayılı Kanunla, yabancıların 
Irak'da bulunan gayrim enkullerinden b izzat kullanm akta oldukları bir ev ile 
bir işyeri dışında kalanların ı bir yıl içinde Irak uyruklu bir kimseye devretme
leri mecburiyetini koymuştu.

Şim diye kadar tarafım ızdan yap ılan  teşebbüsler sonunda, bı. bir y ıllık  
tasfiye müddeti üç kere birer yıl uzatılarak , tasfiyenin 15 Ağustos 1964 gü
nüne kadar yapılm ası im kânları sağlanm ıştı.

Mezkûr sürenin de sona ermesinin yaklaşm ası üzerine Irak Hükümeti nez- 
dinde vaki yeni teşebbüslerim iz sonunda bahsekonu müddetin 15 Ağustos 1965 
tarihine kadar uzatılm ası temin edilm iştir.

Öte yandan, gerek tasfiye mecburiyeti, gerekse tasfiye müddetlerindeki 
değişiklik ler hakkında ilg ili vatandaşlarım ızı haberdar etmek için, başın ve 
radyo vasıtası ile b ild iriler yayım lanm ıştır. ebyod eni,ot
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Bu konuda, Bakanlığ ım ız, talep üzerine, m alların ı tasfiye için Irak ’a g ide
meyecek olan vatandaşla rım ıza , işlerini takip  edebilecek nitelikte avukatlar 
tavsiye etmek, vatandaşlarım ızın  tevdi ettikleri evrakı müsbiteyi vekillerine 
ulaştırm ak gibi hizmetleri de ifa etmektedir.

*
* *

V .  KONSOLOSLUK MUAMELELERİNİ BASİTLEŞTİRME ÇALIŞMALARI :

Dışişleri Bakanlığ ının gösterdiği lüzum üzerine Başbakanlığ ın  talim atı ile 
«Konsolosluk M uam elelerinin Basitleştirilm esini İncelemeğe Memur Bakanlık- 
lararası bir Komisyon» teşekkül etmiş ve mezkûr Komisyon 14, 23 ve 29 Eylül 
1964 günleri top lanarak bazı konsolosluk muam elelerinde hemen basitleştir
meğe ve hattâ kald ırm ağa g id ileb ileceğin i, bazı basitleştirm elerinse zam ana 
m ütevakkıf olduğunu tesbit etmiştir.

Komisyonun kararları Başbakanlığa sunulmuş ve talim atı üzerine uygu
lanm ak üzere 28 A ra lık  1964 tarih inde dış tem silcilik lerim ize tamim edilmiştir. 
Mezkûr tamimin esasları aşağ ıda gösterilm iştir:

1     Bundan böyle İş ve işçi Bulma Kurumu aracılığ ı ile Avrupa mem
leketlerine gönderilm iş olan işçiler Türkiye'ye bir takvim  yılı içinde bir defa 
izinli o larak gelirken işverenden a lacak ları izin belgelerini konsolosluklarımıza 
ibraz ile konsolosluklarca tasdikli Türkçe izin belgeleri a lm ak zorunda olma
yacaklard ır.

İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığı ile Avrupa memleketlerine gönderilmiş 
işçilerin haricinde ka lan la r izinli o larak yurda gelirken ve diğer işçiler de bir 
takvim  yılı içinde ikinci veya üçüncü defa izinli o larak gelirken önceden olduğu 
gibi konsolosluklarım ızdan İzin belgeleri a lacak lard ır.

M uayyen zam an larda , Türk işçisi bulunan memleketlerdeki konsolosluk
larımızı istila eder bir hale gelen izin belgesi tanzim i işleri, izin belgesi mese
lesini esas itibariyle işçi vatandaşlarım ızın  ihdas etmiş bulunduğu ve bunların 
da normal o larak senede bir defadan faz la  Türkiye'ye gelm ediği m ülâhazasıyla, 
büyük ölçüde ortadan kaldırılm ış telâkki ed ileb ilir.

2 —  Birer senelik müddetlerle uzatılm akta olan işçi pasaportları bundan 
sonra iki senelik sürelerle uzatılacaktır.

3 .— V atandaşla r konsolosluğa kaydolm aya devcırn edeceklerdir. Ancak 
bundan sonra vatandaşlık  ilm ühaberi tanzim edilm iyecektir.

4 —  Harçsız işlem ler Yevm iye Defterine kaydedil m iyecek sadece özel def
terine kaydedilecektir.



5 ___ Tahsil olunan harç m ukabili tanzim  olunan makbuzun birinci nüs
hası sonra işlem gören evraka yap ıştırılm ayacak onun yerine harç alındığını ve 
makbuzun tarih ve num arasını gösteren bir kaşe vurulacaktır.

B) İlerde basitleştirilm esi mümkün olacak konsolosluk m uam elele
rine gelince bunlar da şu şekilde tesbit ed ilm iştir:

1 . . İçişleri Bakanlığ ınca üzerinde çalışılan bir tasarı kanunlaştığı zam an
pasaportların beş senelik müddetlerle tanzim ve temdidi mümkün olacaktır.

2 ___ Asgarî geçim haddini 150 do lara , araba ithal edebilm ek için asgarî
tasarruf miktarını da 800 dolara çıkaran 18 Temmuz 1964 tarih li ve V I I -18  
sayılı Bedelsiz İthalât Tebliğinin ye işçiler için mesken ve iş kredisi ihdas eden 
499 sayılı Kanunun bir sene içinde tesirini göstererek Konsolosluklara yap ılan  
«döviz kazanç belgesi» taleplerinin asgariye ineceği düşünülmektedir. Umulan 
netice alınm adığı takdirde işçilerin döviz tasarrufların ın başka bir şekilde he
saplanm asına imkân verecek başka bîr usul, meselâ barem usulü, üzerinde 
durulacaktır.

3 ___ Yeni Gümrük Kanunu Tasarısı kanunlaştığı zam an menşe şehadet-
namelerinin konsolosluklar tarafından tasdiki usulü kaldırılabilecektir.

4 ___ Yeni Genel Muhasebe Kanun Tasarısı kanunlaştığı zam an, kasa def
terinin kald ırılm ası, yevm iye defterinin «kasa ve yevm iye defteri» haline geti
rilmesi, emanet defteri, küçük am bar defteri gibi bazı defterlerin kaldırılm ası 
mümkün olacaktır.

C) Halen üzerinde çalışılan konu yurt dışında bulunan vatandaşların  ihti
yat askerlik yoklam alarıd ır. Bunun da basitleştirilm esi ve mümkün olursa ka l
dırılması bahis konusudur.

*
* *

V I. 1965 HAC MEVSİMİ H AZIRLIKLARI:

1965 yılında hac am acıyla Suudî A rab istan ’a gidecek vatandaşlarım ızın  
seyahatlerin in tanzim i ile ilgili o larak  21 A ra lık  1964 günü İçişleri Barcanlığında 
bakan lık lararası bir toplantı yap ıla rak  görüşülen hususlar bir protokol halinde 
tesbit edilm iştir. Protokolde aşağ ıdaki hususlar yer a lm aktad ır :

1 — Türkiye'den 1963 yılında 24.611, 1964 yılında da 22.381 kişinin 
hacca gitmiş olduğu, bu kadar hacının adam  başına 200 dolardan m ilyonlarca 
lira lık  döviz kaybına sebep olduğu, aynı zam anda hacca giden va tan d aşla rı
mızın pek çoğunun m addî bakım dan hac farizasın ı yapacak nitelikte olmadığı



m ülâhazaları ile hacca gidecek vatandaşların  adeden tahdide tabi tutulması 
yo luna, A n a y a sa ’nın 18 nci maddesine uygun o larak 5682 sayılı Pasaport K a
nununa gerekli ilâvelerin yap ılm ası suretiyle, g idilm esi;

2 ___ 1961 senesinden sonra hac am acıyla Suudî A rab istan ’a gitmiş o lan
ların aynı am açla tekrar Suudî A rab istan 'a  gitmelerine yani mükerrer .hacca 
müsaade olunm am ası;

 3  Her otobüs kafilesinde A rapça bilen ve A rapça bild iğini Diyanet
İşleri Başkanlığ ından verilen bir belge ile tevsik eden bir din adam ının bulun
durulm ası;

 4  Otobüs kafilelerine refakati zarurî olan doktor veya sağlık memur
larının geçen sene olduğu gibi Şam ’dan dönmelerine mani o lacak ve vaz ife le
rini hakkı ile yapm aların ı sağ layacak  tedbirlerin Hac Yönetm eliğinin 9 uncu 
maddesine binaen görevli Bakan lık larca alınm ası;

5 ___  Suudî A rab istan ’a hacı götürecek otobüslerin 1960 modelden daha
eski o lm am aları;

 6  Hac sırasında Suudî A rab istan 'a  K ızılay tarafından bir seyyar has-
tahane gönderilmesi,-

7 ___. Merkez Turizm Kom itesinin, Suudî A rab istan ’a arızî o larak sefer
yapacak olan seyahat acentalarından alınan tem inatları vatandaşların  hakla
rını garanti edebilecek bir seviyeye çıkarm ası;

8 ___ Diyanet İşleri Başkanlığ ının hac ile m ükellef o lanların kim ler olduğu
konusunda daim î irşatta bulunması.

*
* *

VII!. NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI MEMLEKETLERDE TAHSİLİ İLE İL
GİLİ SÖZLEŞMEYE KATILMANIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TA
SARISI :

Avrupa memleketlerine çalışm ağa giden, ancak yurtta kalan eşini, ço' 
cuklarm ı, bakm akla m ükellef olduğu ana babasını ihmal ederek kendilerine 
hiç bîr m addî yard ım da bulunm ayan işçilerden, Medenî Kanunun âm ir olduğu 
nafaka ları yabancı memleketlerde tahsile imkân verecek olan «N afaka A lacak
larının Yabancı M emleketlerde Tahsili ile ilg ili 20 Haziran 1956'da Nevv-York'ta 
cıktedilmiş olan Sözleşm e’ye memleketim izin katılm ası için gerekli kanun ta
sarısı Başbakanlık  aracılığ ı İle M illet Meclisi Başkanlığ ına sunulmuştur.
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Tasarı kanunlaştığı takdirde, Birleşmiş M i İ Jetler Genel Sekreterine katılma 
belgesinin tevdiini müteakip bir aydan sonra, Sözleşme Türkiye ile Sözleşmeye 
daha önce tcıraf olmuş devletler arasında yürürlüğe girecektir. Bu devletler a ra 
sında Türk işçisi bulunan memleketlerden A lm anya , Fransa, Hollanda bulun
maktadır. Belçika da çok kısa bir zam anda Sözleşmeye tara f olacaktır.

Sözleşmeye ta ra f olduktan sonra Türk mahkemelerinden alınacak nafaka 
ilâm larının Âkit Tarafların  ülkelerinde infazı mümkün olacağı g ib i, Sözleşme
nin ihdas ettiği başka bir yo ldan, ilg ililerin , gereken bütün bilgileri vererek 
borçlunun bulunduğu memleketin tayin edeceği «Aracı Kurumu» tevkil etmek 
suretiyle de hakların ın elde edilmesi mümkün olacaktır.

*
* *

95



İKTİSADEN GERİ KALMIŞ MEMLEKETLERDE BİLİMSEL GELİŞME 
MESELESİ VE DİPLOMASİ İLE BAĞLANTILARI

Ali Hikmet ALP
NATO Dairesinde 

Şube Müdürü

Son yüzyıl zarfında bilim lerin gelişm esi ve bilim sel bulguların uygulama 
a lan ına artan bir hızla aktarılm ası m illetlerin hayatında ve bununla birlikte 
m illetlerarası bağ lantılarda insanlık tarih inde örneği o lm ayan değişiklik ler ge
tirm iştir. *

Bilimsel ve teknolojik gelişme, herşeyden önce, d iplom asinin esaslı un
surlarından biri sayılab ilecek haberleşme vasıta larına  getirdiği mükemmeliyetle 
Hükümetler ve M illetlerarası kurumlar arasındaki tem asları çabuklaştırm ış, eski 
devirlerde büyük önem taşıyan coğrafî uzaklık  anlam ını hemen hemen ortadan 
kaldırm ıştır. Bugün dünyanın herhangi bir yerindeki o lay ın , uzaklık  binlerce 
kilometre de olan aynı gün duyulm ası normal sayılıyor. D iplom atlar da Hükü
metleriyle olan haberleşmelerini bu sayede çok daha sı kİ aştı ra bi İmiş lerd i r. Bu 
durum şüphesiz b izzat diplom asinin yap ısına tesir etmiştir.

Fakaı burada asıl üzerinde durm ak istediğim iz şey bilim in diplomasiye 
bu yönden etkisi değild ir. A sıl, bilim in kendisinin diplom asi konusu oluşu olayı 
gittikçe önem kazanm aktad ır. Bazı örnekler verelim :

Bir U2 uçağı Sovyet toprakları üzerinden 20 Km. yükseklikte uçtuğu za
man beynelm ilel bağ lantıları sarsacak bir o lay sayılıyor. Fakat bir sun i pey- 
kin 100 Km. yükseklikte bütün dünyayı dolaşm asına kimse ses çıkarmıyor. Nük
leer silah ların  yasak lanm asına atmosferde ve denizdeki tecrübelerin yasaklan
ması ile başlanıyor. Buna karşılık yeraltı tecrübeleri niçin serbest bırakılmıyor.
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Acaba nükleer in filak lerin  tesbitine yarayan  «siyah kutular» bir milletin hayatî 
m enfaailarının sözkonusu olduğu bu meselede güvenilecek araçlar mıdır? M il
letlerarası bir müzakereyi yapan diplom at acaba bu kutulardan ne kadar ve 
hangi uzaklık larda yerleştirilm esini sağlad ığı takdirde m illî m enfaatları gözet
miş olur? işte bu sorunlar hem teknisyeni, hem de diplomatı ayrı ayrı açılardan 
da olsa yakından ilg ilendiriyor; fakat değişmiyen bir husus varsa o da sorun
ların bilimsel niteliğidir.

Bu sorunların yukarıda saydığım ız cinsten, yani yaln ız m illî güvenlik ve 
millî güçle ilg ili, diğer bir deyim le, müzakere m asasına oturanları birbirlerine 
şüphe ve güvensizlikle baktıran sorunlar olm adığını, bunlardan başka insan
lığın istikbal için hemen hemen tek güven kaynağı olan bilim in insanlığa y a 
rarlılığı konularını da kapsadığını unutmamak gerekir. İşte bu ikinci çeşit sorun
lardır ki m illetler arasında insanlık yararına işbirliğinin konusu olm aktadır. Asıl 
doktrini ve usulleri aranm ası gereken işbirliğ inin de bu konular üzerindeki iş
birliği olmasına arzu edildiği şüphesizdir. Bilimsel gelişmenin m ahsullerini, m il
letlerarası bir işbirliği ve mübadelenin malzemesi o larak kabul ettiğimiz tak 
dirde bir «ilim  d ip lo m asis in d en  hakkıyla bahsetmek kabil olacaktır.

Yakın zam anlara gelinceye kadar, bilimsel keşiflerin ve bunların uygu
lanmasının askerî güçle çok yakın ilgisi devletleri ve d iplom asiyi daha çok bu 
yönden ilgilendirm iş ve tab iatıy la işbirliği unsuru, bazı müşterek savunm a g a y
retleri d ışında, pek az düşünülmüştür. Bilimsel a landa işb irliğ in in , daha sonra 
temas edeceğimiz tesirler altında asıl II. Dünya Savaşını takip eden y ılla rda (ki 
bu y ılla r sırf ilm î m aksatlarla yap ılan araştırm anın öneminin en iyi kavrandığı 
devirlerdir) başladığını kabul etmek yerinde olur.

Bugünkü şartlar altında bu alanda m illetlerarası işbirliğ i şu iki şekilde 
m uvaffak olmaktadır.-

a) Savunma meseleleri ile doğrudan doğruya ilg ili o lm ayan belirli ve sınırlı 
konularda işbirliği (m illetlerarası jeofizik yılı gibi).

b) Bir tek memleketin m alî ve bilimsel gücünü aşan im kânları gerektiren 
konular. C. E. R. N. (Avrupa Nükleer Araştırm a AAerkezi) örneğinde olduğu gibi.

Bu örneklere rağmen bu alanda işbirliğ ine mani olan engeller yenilm iş 
olmaktan uzaktır. Bunun da başlıca sebepleri şun lard ır:

a) İşbirliği ile görevli organların bu a landa tecrübesi yoktur ve belirli 
prensipler kolay kolay çıkarılamcımcıktadır.

b) K lâsik finansm an usulleri böyle bir işb irliğ ini ko laylaştıracak nitelikte 
değild ir.

Dünya ekonomisi, az sayıda m isaller dışında henüz bir bolluk devrine 
ulaşm am ıştır. Başlıca bu sebepten sırf ilm î araştırm aya ve hele bunun beynel
milel alana intikaline Devletlerce yeter derecede para ayrılm am aktad ır.
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c) Devletler İlmî potansiyelleri üzerinde halâ çok kıskançtır ve bu alanda 
m enfaat ölçüleri ve karşılıklı an layış kurulmamıştır.

Bilim sel işb irliğ in in şeklileri ise başlıca şöylece ortaya ç ıkm aktad ır: (1)

a) Entegrasyon yolu : Çeşitli memleketler arasında, m illetlerarası hakim i
yet gayesiyle , sıkı münasebetler kurulması ve icabında görev bölümü ya p ıl
m ası. Bu yola en çok sosyalist blok memleketleri rağbet etmektedir.

b) Anlaşma yolu : Uzun vadeli ve tahdit edici bir program a dayanm a
dan, ihtiyaç duyulan a lan larda ve o andaki şartlara göre işb irliğ i. Bu yol da 
daha çok Batı memleketleri tarafından seçilen yoldur.

Seçilen yo lların , onları uygulayan memleketlerin politik ve bilimsel teşki
lâtlanm a yap ıların ın  tesiri altında kaldığı ve bilhassa s iyasî iktidarın bilimsel 
teşkilâtlanm aya karışm a derecesine ve usullerine bağlı bulunduğu açıktır. An
cak, bilimsel araştırm anın pahalılığ ı nasıl gün geçtikçe münferit araştırıcıların 
aza lm asına ve bunların devlet müesseseleri veya özel sanayin in emrine girme
sine sebep oluyorsa, m illetlerarası örgütlenmenin bünyesinin de milletlerarası 
işbirliğinin şekil ve hudutlarına tesir edeceği açıktır. Meselâ OECD veya NATO 
gibi teşekküllerin ilerdeki bilim sel işb irliğ in in ortam ları olacağı düşünülürse bu 
Teşkilâtların görevleri ve yap ıları icabı işb irliğ ine vereceği şekil yukardaki me- 
todların seçimini veya sentezini etkiliyecektir.

Yukarda açık lam aya çalıştığ ım ız hususlar daha çok gelişm iş memleketler, 
hattâ az çok bilimsel potansiyelleri birbirine yakın olan memleketler arasında 
uygulanan hususlardır. Bu seviyeye varm a çabasında olan memleketler için 
durumun, yukardakilere ilâveten, farklı yönleri ve unsurları olduğunu bu ba
kımdan bilim dip lom asisinin her İki tara f için değişik endişeleri gözönünde 
tutması gerekeceği açıktır.

Gelişmem iş memleketler için bu a landa işb irliğ in in ilk p lânda bilgi ithal 
etme çabası olduğubir gerçektir. Bu ithal etme keyfiyeti ilerlem iş memleketlerden 
olacağına göre mesele :

a) Bu memleketleri geri kalm ışların ihtiyaçlarına da yararlı bir bilim 
siyasetinin takibine yanaştırm ak,

b) Sağ lanan işbirliğ ini m illî teşkiletlanm a ile ahenkleştirerek en verimli 
şekilde ithcıl etmek,

c) Kendi gerçeklerini ve problemlerini gözönünde tutarak kazan ılan neti
celeri, devam sağ lanabilecek ve bu problemlerin halline yardım ı olacak şekil 
ve a lan larda cıdepte etmek,

(1) Bak. P. P iganiol et L. Villecourt, Pour une Politique Scéntif ique, F l a m m a r io n ,

1963.
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d) Bilim herşeyden evvel bir şahsî kab iliyet, daha sonra teşkilâtlanm a 
ve madî imkân işi olduğuna göre kendi ilim adam ların ı (kabiliyetlerin körlen
memesi için tedbirleri a lm ak suretiyle) m illî meselelerin hallinde kullanm ak 
ve nihayet,

e) İleri memleketlerle, az gelişm iş memleketlerin gelişme meseleleri üze
rinde bilimsel inceleme a lan larında işbirliğini sağ lam ak.

e) İieri memleketlerle, az gelişm iş memleketlerin gelişme meseleleri üze
rinde bilimsel inceleme a lan larında işbirliği sağ lam ak.

Geri kalmış memleketler Batı'nın birikmiş bilim hâzinesinden kısa zam an
da geniş şekilde fayda lanm a im kânına sahiptir. Bu bilgilerin esas itibariyle az 
gelişmiş memleketlere de tatbik kabiliyeti vard ır. Fakat b ilhassa şu husus unu
tulm am alıdır ki, tatbiki a lan larda ve bazı temel araştırm a a lan larında Batı mem
leketleri gayretlerini kendi problemlerinin halline teksif etmişlerdir. (2) B ina
enaleyh her zam an iktisaden geri kalmış bir memleketin problemine bu hâzi
neden cevap bulunam az. Şu halde iktisaden geri kalm ış memleketler için y a 
pılacak şey, bu esaslardan hareket ederek kendi problemlerinin halli için ça
lışmadır. Diğer bir deyim le, bu memleketlerin bilimsel alandaki d iplom asisi bu 
problemlerin çözümü için yardım ve işbirliği sağ lam aya yöneltilm elidir. Bunun 
ilk şartı şüphesiz problemlerin iyice teşhisi ve bunların halli için teşk ilâ tlan
madır. Bu birinci safha gerçekleşmeden diplom asinin idaresi verim siz kalır. 
İçerdeki teşkilâtlanm a ve program laştırm a iyi yürütülen bir bilim diplom asisi 
ile tam am landığı takdirde, özellikle dış kaynak sağlanm ası ve İktisaden geri 
kalmış memleketlerle yakın laşm a bakım larından geniş im kânlar açılır. Böylece 
teşkilâtlanm anın iki yönünün biribirine yakından bağlı o larak kurulmasının lü
zumu da ortaya çıkm aktadır. Diğer bir önemli sonuç da, zarurî o larak, bilimsel 
teşkilâtlanm a organları ile dip lom asiyi yürütenlerin yakın bir bağ lantıyı idame 
ettirmeleri zaruretidir.

Bu bağlantıların yan i, muhtelif siyasî organların siyasî olm ıyan organ
larla bu konudaki münasebetleri a lan ında yap ılab ilecek çalışm aların m ahiye
tini tam o larak kavram ak için aşağ ıdaki iki hususun incelenmesinde fayda mü
lâhaza etmekteyiz :

I. Bilimsel araştırm anın m ahiyeti, tatb ikata intikali ve bu vetirenin ikti- 
. saden geri kalmış memleketler açısından değerlendirilm esi.

il. Beynelmilel alanda mevcut veya mümkün işbirliğinden fayda lanm a.

Şimdi bu hususları teker teker inceliyelim .

(2) Bak. Pigoniol et Villecourt, ayn ı eser.
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\. Bilimse! aroşJsrmarssn mahiyeti ve değerlendirsimesi :

Bu m akalenin çerçevesinde bilimsel araştırm anın mahiyetinin eksiksiz bir 
şekilde incelenmesine ne imkân vard ır, ne de lüzumludur. Bizim için önemli olan 
husus, Bilimsel araştırm anın Batı memleketlerinde ortaya çıkışını hazırlayan 
sosyal ve iktisadi şartların iktisaden geri kalmış memleketlerde en kısa yoldan 
ve en verim li şekilde nasıl hazırlanabileceğini araştırm aktır.

Batı’da bugünkü anlam ı ile ilm î araştırm aların  başlam ası, bilimsel z ih 
niyetin dinî ve sosyal baskıların tesirinden kurtu larak sağlam  bir şekilde ken
disini kabul ettirmesinden sonra gelir. Bazı bilim  sahalarındak i araştırm aların 
üniversiteler ve İktisadî teşebbüslerde teşkilâtlanm ası ise araştırm anın teknolo
jik ve İktisadî fayda potansiyelinin an laşılm asından sonra o lab ilm iştir. Bugünkü 
bilimsel gelişmenin teorik temelleri önce bilgi fe lsefesi, daha sonra matematik, 
fiz ik  ve kim ya gibî temel bilim sahalarındak i gelişm elerle nisbeten bir hayli za
man önce atılm ış, faka t neticeleri ve bunların teknolojiye tesiri çok daha sonra 
görülmüş, uygun İktisadî ve sosyal şartların oluşumunu beklem iştir. Sosyal bi
lim ler a lan ındaki gelişmenin daha geç başlad ığ ı, tatbikatının da hâlâ yayılm ış 
olm ayışı ayrıca dikkati çekmektedir. Bunun sebebi de şüphesiz bir takım siyasî 
m ülâhazalar ve bu bilim lerin konusu olan insan ’ın bilimsel metodla incelenme
sine karşı tarihsel bir gelişim neticesi teşekkül etmiş olan toplum bünyesinin mu
kavem etidir. Bu mukavemeti yıkan en kuvvetli unsurlar da bir taraftan  ilmî bil
ginin rasyonelliği ve evrenselliğ i, diğer taraftan bilimsel zihniyetin ve tatb ika
tının İktisadî ve sosyal hayata intikali ile alt yapının değişmesi neticesi üst ya
pının da değişmesi olmuştur. İktisaden geri kalm ış memleketlerin de ergeç aynı 
vetireden geçecekleri veya bu vetireyi tecrübe etmedikleri takdirde kalkınmayı 
başararn ıyacaklarım  iddia etmek yanlış o lm ıyacaktır. Şu halde «çağdaş mede
niyet seviyesine u laşm a» vetiresinin bu yo lda , rasyonel bir şekilde ve s a r s ı n t ı s ı z  

çabuklaştırılm ası zarurid ir. Batı memleketlerinde sınaî gelişm enin daim a bilimsel 
gelişm eyi takip  etmiş olduğu bunların İktisadî tarih lerinden açıkça görülmekte
dir. AAeselâ A lm anya endüstriyel rekabet sahnesine İngiltere’ye nazaran çok da
ha geç girdiği halde temel b ilim ler a lan ında (özellikle kim ya alan ında) daha 
önce kaydettiği terakki sayesinde kısa zam anda büyük başarı sağlam ıştır. (3)

Göze çarpan diğer bir husus da ilk zam anlarda bilim lerin ve icatların daha 
ziyade münferit araştırıcılar tarafından yürütülmesine m ukabil sonraları «takım 
halinde çalışm a»nın gittikçe önem kazanm ası ve gerek teknolojik gerek b i l i m s e l  

bulguların güçleşmesidir (4). Bilimsel bulgular artık çok daha geniş bir ön bil
giye ve geniş bir bilim muhitinin teşekkülüne ihtiyaç göstermektedir. Hattâ, atom

(3) Bak. Fr ied laender  an d  Oser, Economie History of M o dem  Europe, Prentice - 
Hall N e w - Y o rk  1953.

(4) Bak. Arthur Lewis, Theory of Economie Growth, Unwin University Books.
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fiziği alanında olduğu gibi ekip çalışm ası yap ılm adan bazı a lan larda yenilik ler 
hemen hemen im kânsız hale gelm iştir. Bu durum teknoloji için daha geniş ölçü
de varittir. Zira teknolojide aynı zam anda İktisadî m ü lâhazalar da rol oynam ak
tadır.

Teknolojik gelişm eler araştırm a ve geliştirme o larak iki safhada kademe- 
lenmektedir. Araştırm a safhası, hiçbir tatbiki am aç gütmeyen bilimsel a raştır
maların neticelerini belirli pratik problemlerin çözümüne uygulam ak, geliştir
me ise, araştırm a sonucu ortaya çıkan bir cihazı veya usulü, İktisadî ve pratik 
bir değer taşıyacak derecede mükemmelleştirmektedir. Şu halde, basit bir m i
salle , önce bir ihtiyaç ele alınıp bu ihtiyaca cevap verecek alet veya usulün ne 
olabileceği bilimsel yo llardan araştırılarak bir «prototip» yap ılm akta , sonra 
da bu prototip, teknik evsaf ve piyasa icaplarına uygun düşünceye kadar mü- 
kemmelleştirilmektedir. Bu durumda teknik gelişm eyi etkiliyen unsur var 
dem ektir:

a) A raştırm adan önceki bilimsel ve teknik bilgi seviyesi.

b) Araştırm a - geliştirme faaliyetlerin i haklı gösterecek objektif ihtiyaçlar 
ve ekonomik şartlar.

c) Bilgi birikim ini sağlıyan müesseselerle araştırm a - geliştirme fa a liy e 
tinin teşkilâtlandırılması. (5)

Eğer faa liye t bir İktisadî teşebbüs tarafından yapılıyorsa bu üç unsurdan 
en mühimi şüphesiz iktisad ilik  prensibidir. Bilhassa özel teşebbüsler önceden 
İktisadî o lam ıyacaği an laşılan veya rekabet im kânları bulunm ayan bir projeye 
girişmez. Faaliyeti iç ve dış ticaret bakım larından p iyasa im kânları ile k ısıtlan
mıştır. Bu yüzden firm alar bilimsel ve kısmen teknik araştırm a faaliyetin in  dev
let tarafından yaptırılm asını, kendilerine geliştirme safhasının bırakılm asını is
terler. İktisaden geri kalmış memleketlerde yaygın olan temayül ise, çeşitli se
bepler tesiri ile ne araştırm a ne de geliştirme safhaların ı atlayıp  dış ortaklık 
veya taklitçilik  yo llarına sapm aktır. Bu temayülün başta gelen sebebi ilk iki 
safhanın m asraflı oluşudur. Şu halde bu iki sa fhada, özellikle az gelişm iş mem
leketlerde memleket realite ve ihtiyaçlarına göre araştırm a yap ılab ilm esi için 
devlet m üdahalesi mutlak şekilde lüzumlu demektir.

Teknolojik problemlerin hallinde geri kalmış memleketlerin durumunu 
bizatihi sosyal şartlar bir ta ra fa , meselenin teknik yönüyle, yukarıda sayd ığ ı
mız «etkileyici unsurlar» açısından incelemek uygun olur. Bu inceleme bize aynı 
zam anda araştırm anın iktisaden geri kalm ış memleketlerde niçin lüzumlu o l
duğu konusunda da fik ir verecektir.

(5) Bak. Arthur Lewis, ayn ı  eser.



Batı mem leketlerinde, İktisadî ve daha geniş an lam da sosyal gelişmenin 
ana unsuru olan bilgi birikim i asırların mahsulü ve birtakım sosyal şartların 
neticesidir. Geri kalmış memleketler için bu bilgi hâzinesi kıymetli bir varlıktır. 
Bu memleketler için yap ılacak  ilk iş, gelişm iş memleketlerin bilgi hâzinesinden 
fayda lanm aktır. Bunun için de ilk safhada iki şey gerek lid ir: insan elemanının 
yetiştirilm esi ve bilginin seçimli bir şekilde a lınm ası. Ancak Batının biıgi hâ
zinesi, sık sık belirttiğim iz gibi, bu memleketlerin kendi şartlarıy la  sıkı sıkıya 
münasebettedir. Bilim , özellikle fen bilim leri bilgi nazariyesi bakım ından ev
renseldir. Fakat bilim in tatbiki meselesi farklı m ahiyet arzetmektedir. Her top
lum, b ilim i, Önce kendi meselelerinin halli için veya bu meselelerin tahrikiyle 
ve muayyen m aksatlar için tatbik etmiştir. Binaenaleyh Batı nın bilgi hâzinesini 
olduğu gibi aktarm ak da her meseleyi halletmemektedir.

Diğer taraftan d inam ik ve daim î gelişme halinde bulunan bu bilgi b iri
kimini aktarm ak için dahi ciddî bir gayret, teşkilâtlanm a ve özel şartların ha
zırlanm asına ihtiyaç vard ır ki, bunda da devlet organlarına büyük görev düşer. 
Geri kalmış memleketlerde serm aye birikim i az olduğu ve tasarrufların  büyük 
ölçüde batı standartlarına özenen kazanç sahipleri tarafından lüks hizmetlere 
ve m allara harcandığı, uyanık ve b ilg ili müteşebbüslere dayanan geniş özel 
İktisadî teşebbüsler bulunmadığı için bilgi seviyesinin geliştirilm esinde devlet
ten başka yardım um ulacak sosyal unsur yoktur.

Bilgi seviyesi sosyal şartlarla  sıkı sık ıya bağlı ve bilimsel zihniyetin yer
leştirilmesi ile ilg ilid ir. Yukarıda da temas ettiğim iz g ib i, bilimsel zihniyeti en- 
gelliyen tradisyonel sosyal ve s iyasî m ukavemetlerin yıkılm ası şart olduktan 
başka , bilim zihniyetini taşıyan kimselerin nicelik bakım ından da arttırılması 
ve muayyen bir yoğunluğun üstünde tutulması gerektir. (6)

iktisaden geri kalmış memleketlerde bu konuda doğrudan doğruya veya 
dolaylı o larak ilg ili devlet oranlarından başka faa liye t sarfeden teşkilâtlı sos
yal kuvvetler bulunm am ası, bilim  adam ları ile üstün teknik elem anların yetiş
tirilm esinin tesadüfe bırakılm am ası ve b ilâkis en kab iliyetlilerin in  bilim  alanına 
sevkedilm esi ve burada tutulması yolundaki tezleri kuvvetlendirm ektedir.

a) Araştırma için bilimse] ve teknik bilgi seviyesi :

(6) Bak. Dr. A dnan  Adıvar,  Tarih Boyunca Bilim ve Din, 

B. Russel,  Din ile Bilim 

Prof. Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri 

Prof. Mümtaz Turhan, G arp l ı la şm an ın  N eresindeyiz?
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b) Araştırma - Geliştirme faaliyetini haklı gösterecek objektif ihtiyaçlar ve 
ekonomik şartlar:

Yeter derecede gelişmemiş memleketlerle gelişmiş memleketlerin ihtiyaç
larının farklı oluşu sosyal ve İktisadî zaruretlerden doğmaktadır. İhtiyaçların 
bazılarında m ahiyet, bazılarında derece farkı vard ır. Aynı ihtiyaçların tatmini 
için -d iğer şartlar sabit kabul edilm ek suretiyle - az çok aynı metodlar ku lla
nılabilir. Fakat derece ve m ahiyet bakım ından farklı olan ihtiyaçların tatmini 
için değişik usullere ve vasıta lara  ihtiyaç vard ır, Bu vasıta ve usullerin gerçek
leştirilmesi için de ya bir adaptasyona gidilm esi, ya da yeni bulguların ya p ıl
ması lâzımdır. Her iki halde de az gelişmiş memleketin kendi kaynakları ile 
gayreti şarttır. Gelişm iş memleketlerden asıl a lacağı şey araştırm a metodları- 
dır. Bu metodların iyi kavranm ış olm ası, teknik bilginin (technical know -how ) 
yayılm ası gerekir. Bu da ancak uygun siyasî ve sosyal şartların hazırlanm ası 
ile o labilir.

c) Bilgi birikimini sağhyan müesseselerle araştırma - geliştirme faaliye
tinin teşkilâtlandırılması :

Bilgi b irikim ini sağ lıyacak müesseselerin başında şüphesiz Üniversiteler 
ve bunlara bağlı araştırm a enstitüleri, daha çok tatb ikî a lan larda Bakanlık lar 
ve sair resmî kurumlara bağlı araştırm a merkezleri ve nihayet, bilimsel ge liş
me ve insangücü p lânlam asını yapacak olan merkezî organ gelmektedir. Bü
tün bu müesseseler arasında, m illî problemlerden doğan ihtiyaçları gözönünde 
tutan bir koordinasyon sağlanm ası son derece lüzumludur. Bu sayed e :

1 ___ Özellik le kalkınm a (sosyal, sınaî, z ira î ve insangücü) ile ilgili prob
lemlerin kesin bir tarifin in yap ılm ası,

2 ___ İç ve dış kaynakların en verim li şekilde belirli sahalara  teksifi,

3 ___ Uzun vadeli program lara girişilm esi,
mümkün olabilecektir.

Konumuzun dışına çıkması sebebiyle bu hususta daha fazla  açıklam a 
ycıpmıyacağız. Ancak şu hususu belirtelim ki, Merkezî organ o larak yeni kuru
lan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırm a Kurumu'na gereken önem verild iği 
takdirde iyi bir başlangıç yapan bu müessese İktisadî gelişm em izae değerini 
kısa zam anda isbcıt edecektir.

M akalem izin ikinci kısm ında, bu alcında beynelm ilel müesseseler ta ra fın 
dan yap ılan çalışm aları ve m illî problemlerim iz açısından bunlardan istifade 
im kânların ı, m illî teşkilâtlanm anın ışığı altında incelemeye çalışacağız.
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B İ Y O G R A F İ

Tevfik Kâzım KEMAHLI

Sicil No. : 303

1903, Erzincan, evli, bir çocuklu. Berlin Ticaret Mektebi Â lis i, 18/8/1927 
tarih inde Hariciye Vekâletine intisap la , sırasiyle M atbuat Umum Müdürlüğü 
A lm anca M ütercim liğinde, Prag, Berlin ve V arşova Elçilikleri Üçüncü Kâtip lik
lerinde bulunmuş, Atina Elçiliğinde Başkâtip , Bern Elçiliğinde Müsteşar, İkinci 
Daire Umum Müdürü M uavin i, Paris Büyükelçiliğinde M üsteşar, Protokol Dairesi 
Reisi, Sofya Elçisi, Cakarta B. Elçiliğini Tedvire Memur I. Sınıf O rtaelçi, Taipeh 
Büyükelçisi, Rabat Büyükelçisi o larak vazife  görmüştür.

Halen Bakanlık  Yüksek M üşavirid ir.

Rıfkı Rüştü ZORLU 

Sicil No. : 306

1902 yılında İstanbul'da doğmuştur.

G a la tasa ray  Lisesini ikmal ettikten sonra 1925 de Grenoble Üniversitesi 
Hukuk Fakültesine bağlı Ticaret Öğretim i Enstitüsünden mezun olmuştur. 1939 
tarih inde de Paris'teki «Ecole Libre des Sciences Politiques» mektebinin diplo
matik kısmından diploma alm ıştır.

İlk Devlet hizmetine 27/10 /1 92 7  tarih inde Muhtelit Hukuk Dairesinde 
başlam ıştır. Bilâhare sırası ile Konsolosluk Dairesi ikinci Şube Kâtip liğ inde, Hu
susî Kalem de, Protokol Dairesinde, Paris Büyükelçiliği 2 inci ve Başkâtip likle
rinde, M adrit Elçiliği Başkâtip liğ inde, İkinci Daire Şube M üdürlüğünde, Ottawa 
Elçiliği Başkâtip liğ inde, Orta ve Büyükelçilik M üsteşarlık larında, Koordinasyon 
Dairesile Ticaret Dairelerini Vekâleten tedvirde, Filistin Uzlaştırm a Komisyonu 
Teknik Komitesinde Türk Delegeliğinde, Birinci Daire Reis M uavin liğ inde, II. Da
ire Umum Müdürlüğünde, Berut Elçiliğ inde, Kahire ve Brüksel Büyükelçiliklerin
de bulunmuştur.

Halen Bakan lık  Yüksek M üşavirid ir.
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Bülent UŞAKLIGİL

Sicil No. : 307

1905 yılında İstanbul’da doğmuştur. Evlidir. 2 çocuğu vardır.

1923 yılında G ala tasa ray  Lisesini ikmalden sonra 1932 de Am erika'da 
George W ashington Üniversitesi S iyasî İlim ler Şubesinden mezun olmuştur.

İlk Devlet hizmetine 2 7/10/1927  tarihinde Dışişleri Bakanlığ ı Umuru S i
yasiye Müdüriyeti Umumiyesi 3 üncü Kâtip liğ ine tâyini suretiyle başlam ıştır. 
Bilâhare sırasiyle Üçüncü, İkinci ve Teşrifat Daireleri Üçüncü Kâtip liklerinde v a 
zife gördükten sonra Vaşington Büyükelçiliği, Birinci Daire, Bükreş ve Londra 
Büyükelçiliği 2. Kâtip lik lerinde, Bükreş Elçiliği Başkâtip liğ inde, Protokol Dairesi 
Şube Müdürlüğünde, V ichy ve Tahran Büyükelçilikleri Ortaelçilik M üsteşarlığın
da, Merkezde Umumî Kâtip lik Kalem inde, Protokol Dairesi Reis M uavinliğ inde,
III. Daire Umum Müdürlüğünde ve Reisliğinde, I inci Daire Reisliğinde bulun
muş olup Kopenhag, Kahire ve Vaşington Büyükelçiliklerinde görevlerini ifa ey
lemiştir.

Halen Paris Büyükelçisidir.

Burhan IŞIN

Sicil N o .: 327

1903 yılında Dram a'da doğmuştur. Evli, 2 çocukludur.

1923 -1924 ders yılında Bursa Lisesini ikmalden sonra, 1927 - 28 ders 
yılında Mülkiye Mektebinden mezun olmuştur.

İlk Devlet hizmetine 25/9/1928  tarihinde Hariciye Vekâleti Şehbenderlik 
Dairesi Birinci Şube Kâtip liğ ine tâyin suretile başlam ıştır. B ilâhare, sırasiyle , 
Paris ve M arsilya Başkonsoloslukları Kançılarlık larında, Merkezde Zatişleri ve 
Birinci Daire Kâtip liklerinde, Brüksel Elçiliği Başkâtip liğ inde, Dördüncü Daire 
Birinci Şube Müdürlüğünde, Varna Başkonsolosluğunda, Konsoloslu! ve Muh
telit Hukuk Dairesi Reis M uavinliğ inde, Kudüs Birinci Sınıf Başkonsolosluğunda, 
Kıbrıs Konsolosluğunu tedvire memur M aslahatgüzarlıkta , Genel Sekreterlik re
fakatinde Genel M üdürlükte, Kıbrıs Başkonsolosluğunda, Kıbrıs Tem silciliğinde, 
Budapeşte Elçiliğinde bulunmuştur.

Halen Libya Büyükelçisidir.
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Cemil VAFİ

1907 yılında G irit'te doğmuştur. Evlid ir bir çocuğu vard ır.

G a la ta sa ray  Lisesi ve Paris Hukuk Fakültesi mezunudur.
17/10/1929  tarih inde Hariciye mesleğine intisap etmiştir. S ırasiy le Leva

zım Müdürlüğü ve Konsolosluk İşleri Müdürlüğü kâtip lik lerinde, Londra Büyük
elçiliği 2. Kâtip liğ inde, Umumî Kâtip lik  Kalem inde, I. Daire de 3. Kâtiplikte,
II. Dairede Şube M üdürlüğünde, Brüksel Elçiliği Başkâtip liğ inde, 2. Daire Şube 
M üdürlüğünde, Ticaret ve iktisat Dairesi Şube M üdürlüğünde, N e w -Yo rk  Baş
konsolosluğunda, Koordinasyon Dairesi Umum M üdürlüğünde, Atina Büyükel
çiliğ i M üsteşarlığ ında, Londra Başkonsolosluğunu tedvire memur M aslahatgü
zarlıkta bulunmuş, Buenos-A ires Büyükelçiliğini yapm ış, Kâtib ium um ilik refa
katinde (Birinci Sınıf Ortaelçi payesiyle) vaz ife  görmüştür.

Bilâhare Karakas ve Prog Büyükelçiliklerini yapan V A Fİ, halen Kâbil Bü
yükelçisid ir.

M u stafa  Fehm i N U ZA  

Sicil No. : 361

1905 yılında N asliç ’te doğmuştur. Evlid ir, bir çocuğu vard ır. H a l e p ' t e k i

«Collège Saint - Antoine de Padoue» mektebini bitirdikten sonra 1929 da Anka
ra Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 1931de Roma Hukuk Fakültesinde 
Doktorasını verm iştir.

İlk Devlet hizmetine 2 9 /9 /1 9 2 9  tarih inde Hariciye Vekâleti Evrak Mü
düriyeti Dosya Memurluğuna tâyin suretiyle başlam ıştır. B ilâhare sırasiyle 
Üçüncü Daire Birinci Şube Kâtip liğ inde, Roma Büyükelçiliği 3. Kâtip liğ inde, Be
şinci Daire Kâtip liğ inde, Londra Başkonsolosluğu M uavin Konsolosluğunda, 
Londra Büyükelçiliğinde O rtaelçilik Başkâtip liğ inde, Birinci Daire Şube Müdür
lüğünde, Roma Büyükelçiliği Başkâtip liğ inde, Belgrad Büyükelçiliğinde Orta
elçilik M üsteşarlığında, Konsolosluk ve Muhtelit Hukuk Dairesi Reis M uavinli
ğinde, Sofya Elçiliğinde Büyükelçilik M üsteşarlığ ında, Vaşington BüyükelçiI¡91 
AAüsteşarlığında ve Müsteşarlığı tedvire memur M aslahatgüzarlıkta , Roma Bü
yükelçiliğ i M üsteşarlığında ve M arsilya Başkonsolosluğunu tedvire memur Mas
lahatgüzarlıkta , Şikago Başkonsolosluğunda bulunmuş, Buenos-A ires ve Lagos 
Büyükelçiliğini tedvire memur Ortaelçi o larak çalışm ış, Genel Sekreterlik refa
katinde Ortaelçi I i kte bulunmuştar.

Halen O rtaşark M üşavirliğ i görevindedir.

Sicil No. : 331
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Tarık Emin YENİSEY

Sicil N o .: 364

1909 yılında İstanbul'da doğmuştur. Evlidir.

Bir çocuğu vard ır. Ankara Hukuk Fk. si mezunudur. 17/11/1929  tarihinde 
Hariciye Vekâleti Hazinei Evrak Müdürlüğünde ad ay memuru o larak vazifeye 
başlam ış, bilâhare Merkez ve Hariçte muhtelif vazife lerde bulunmuştur; Stokholm 
Büyükelçiliği Müsteşarı, Lizbon Elçiliği Müsteşarı, Hukuk M üşavirliğ inde Bü
yükelçilik Müsteşarı, Birinci Daire Reis M uavin i, Konsolosluk ve Muhtelit Hukuk 
Dairesi Umum Müdürü, Cenevre Başkonsolosu o larak vazife  görmüş ve Birleş
miş M illetler nezdindeki Büromuzun tetkiki ile görevlendirilm iş, b ilâhare Hel
sinki Ortaelçi I iğ i nde ve Lizbon Büyükelçiliği vazifelerinde bulunmuş ve 4/3/1961 
tarihinde emekliye ayrılm ıştır.

6 /8 /19 63  tarihinde tekrar Bakanlıkta İktisat M üşaviri o larak görev 
alan YEN İSEY halen Genel Sekreterlik refakatinde Birinci Sınıf Ortaelçidir.

Orhan GÜNEY

Sicil N o .: 368

14/9/1907  tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Evli ve bir çocukludur.
G a la tasaray Lisesi mezunudur.

10/11/1929 tarihinde Hariciye Vekâletine intisap la, sırasiyle aşağıdaki 
görevlerde bulunmuştur.

Konsolosluk Dairesinde Kâtip, Batum Kons. da kançılar ve evrak memuru, 
Umumî Kâtip lik Kalem inde, Antakya Başkons. da kançılar, Anvers Kons. da 
Kançılar, Berlin Başkons. da evrak memuru, Bakanlık Hususî Kalem M d .de , 
Bükreş Büyükelçiliğinde Başkâtip, Protokol D. de Şube Müdürü, Şifre Müdürü, 
Frankfurt Başkonsolosluğunda Maiyette Başkonsolos, Napoli'de Başkonsolos, 
Konsolosluk ve Muhtelit Hukuk Dairesinde V ize Şubesi Müdürü, Bedin I. Sınıf 
Başkonsolosu o larak vazife  görmüştür.

Halen Gümülcine Başkonsolosluğunu tedvire memur M aslahatgüzardır.

107



Ömer Fikret BELBEZ

Sicil N o .: 380

1903 senesinde V a n ’da doğmuş, evli, iki çocukludur.

G a la tasa ray  Lisesi, Berlin S iyasî İlim ler Mektebi,

2 2 /12 /1 92 9  tarih inde Bakanlığa intisap la , sırasiyle Zatişleri Dairesinde 
A day memur, I. Dairede 3. Kâtip , Berlin Kons. da Kançılar, 3. Kâtip , Ticaret 
D. de 3. Kâtip , Londra Büyükelçiliğinde Üçüncü, ikinci ve Başkâtip , I. Dairede 
Başkâtip , II. Dairede Şube Müdürü, A tina B. Elçiliğinde Başkâtip , N e w -York 
Başkons. da I. Sınıf Konsolos ve Başkonsolos, I. Dairede Şube Müdürü, MEİDUM 
Dairesinde Şube Müdürü, Cum hurbaşkanlığ ı Hususî Kalem Müdürü, Varşova 
Büyükelçisi, vazife lerinde bulunmuş ve 4/5 /1961  tarih inde emekli o larak ay
rılmış bulunan BELBEZ 25/7/1 9 63  tarih inde tekrar Bakanlığa intisap etmiştir.

Halen Bakanlık  Yüksek M üşavirid ir.

Ahmet Cemil MİROĞLU

Sicii N o .: 393

1906 yılında İstanbul'da doğmuştur. Evlid ir, bir çocuğu vard ır. 1926 yı
lında İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesinden ve 1929 da yine İstanbul'da Ulûmu 
Al iyeyi Ticariye Mektebi Şehbenderlik Şubesinden mezun olmuştur.

ilk devlet hizmetine 8 /9 /1 9 3 0  tarih înde Hariciye Vekâleti evrak Müdü
riyetinde takip memurluğuna tâyin suretiyle başlam ıştır. B ilâhare sırasiyle Mat
buat Umum Müdürlüğü Dosya mem urluğunda, 3. Daire 3. Kâtip liğ inde, Mos
kova Büyükelçiliği Üçüncü ve İkinci Kâtip liğ inde, Merkezde Birinci 'Daire Başkâ
tip liğ inde, Tahran Büyükelçiliği Başkâtip liğ inde ve mezkûr Büyükelçilikte Or- 
taelçilik  M üsteşarlığında, 2. Daire Şube M üdürlüğünde, Belgrad Büyükelçiliği 
M üsteşarlığ ında, Merkezde Daire Reis M uavin liğ inde, Balkan Daim î Sekreter
liği nezdinde, Türkiye Yedek Tem silciliği vazifesin i tedvire memur Belgrad Bü
yükelçiliğ i M üsteşarlığında, Gümülcine Başkonsolosluğunda ve Genel Sekreter
lik refakatinde bulunmuştur.

Halen Hartum Büyükelçisidir.
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Ö N S Ö Z

Bakanlığ ım ız Siyaset P lânlam a Grubu tarafından Temmuz 1964 tarih in
den itibaren, 3 ayda bir olm ak üzere, «Dışişleri Belleteni» yayım lanm asına baş
lanmış ve bunun ilk üç sayısı çıkarılm ıştır.

1965 Ocak ayından itibaren «Dışişleri Belletenİ»nin yayım lanm asını Ba
kanlığım ızın Enformasyon Dairesi üstlenmiş ve bundan böyle her ay için ayrı 
bir Belleten çıkarılm asına karar verilm iştir.

Bu sayı ile ay lık  Belletenlerin birincisini sunuyoruz. Bu sayıdan itibaren 
Belletenlerin muhtevası şu sisteme göre hazırlanacaktır:

Her sayıda üç bölüm olacak; Birinci Bölüm'de «AYIN  O LAYLARI», ki bu 
da «S iyasî» , «İktisadî ve Teknik», «Kültürel», «İdarî» kısım lara ayrılacaktır, 
İkinci Bölüm'de «TÜRKİYE'nin DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA MİLLETLERARASI O LA Y
LAR KRONOLOJİSİ», Üçüncü Bölüm’de ise «BELGELER» (dış politika ile ilg ili res
mî beyanlar, b ild iriler, sa ir açıklam alar) bulunacaktır.
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A Y İ N  O L A Y L A R I





S İ Y A S Î  O L A Y L A R

|  AYIN SİYASÎ OLAYLARINA TOPLU BİR BAKIŞ :

A) KIBRIS OLAYLARI:

1   Birleşmiş Milletlerdeki çalışm alar:

Birleşmiş M illetlerdeki Daimî Delegemiz O. Eralp, 4 O cak ’ta, U -Th a n t'a  
bir mektup göndererek, Kıbrıslı Rumların A da'da vahim  o lay lara  sebebiyet ve 
rebileceklerini ve Yunanistan'ın 16 Eylül 1964’ten bu yan a , K ıbrıs’a 9 defa a s
ker ve silâh çıkardığını belirtmiş ve Birleşmiş M illetlerin vaktinde tedbir a lm a
sını, Genel Sekreterden rica etmiştir.

Eralp, Genel Sekreter U -T h a n t’a gönderdiği ve 14 O cak’ta açıklanan bir 
diğer mektubunda, Kıbrıs Türklerinin, Kıbrıs Türk ve Rum Cem aatlerinin a y 
rılmasını kolaylaştırm ak için A d a ’nın bağım sızlığını ve toprak bütünlüğünü teh
likeye attıklarını ileri sürmüş olan Kıbrıs Rum Delegesi Rossides’ in icd ia ların ı 
cevaplandırm ış, Kıbrıs Rum Hükümetinin, tek amacının ENOSİS olduğunu belirt
miştir.

2   Dışişleri Bakanının Londra, N ew -York ve Washington seyahati:

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, 13 O cak ’ta İngiltere'ye hareket et' 
miş ve Londra'da İngiliz Başbakanı H. W ilson ve Dışişleri Bakanı G. W alker ile 
Kıbrıs konusunda özel birer görüşme yaptıktan sonra, 16 O cak’ta N e w -Y o rk 'a  
geçerek, 25 O cak'da, Birleşmiş M illetler Genel Kurulunda, m illetleraras! s iyasî
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durum, B. M. gündemindeki meseleler ve Kıbrıs meselesi hakkındaki Türk gö
rüşünü açık layan nutkunu söylem iştir.

Erkin, 26 O cak ’da VVashington'da Am erika Dışişleri Bakanı D. Rusk ve 
Bakan Yardım cısı G. BalI ile m illetlerarası durum ve Kıbrıs konusu üzerinde gö
rüşmeler yapm ıştır.

3   Kıbrıs Rum Hükümetinin faaliyetleri :

  Ocak ayında Türklere ait em lâkin tahrib ine devam  olunmuş, yol gü
ven lik  ve serbestliğinin ih lâlin in yeni delilleri verilm iştir.

  M akarios ve G rivas ENOSİS'İ temenni eden m esajlar yayınlamışlardır.

_  Kıbrıs Rum Hükümeti, 1946 doğumlu bütün Rum gençlerini silâh al
tına çağırm aya karar verm iştir.

  M akarios idaresi, Kıbrıs parası üzerindeki «Kıbrıs Cumhuriyeti» iba
resini kaldırm ıştır. Yeni bastırılan ve 8 O cak ’ta tedavüle çıkarılan kâğıt paralar 
üzerinde, sadece «Kıbrıs Merkez Bankası» kelimeleri bulunm aktadır.

4   Dünya İslâm Kongresinde Kıbrıs :

Som ali'nin merkezi M ogadişu'da toplanan 6. Dünya İslâm Kongresi, 
2 Ocak'ta kabul ettiği karar suretinin K ıbrıs’ la ilg ili kısm ında, ENOSİS siyase
tini şiddetle takbih etmiş ve federasyonun tek âd il ve çıkar yol olacağını be
lirtm iştir.

B) SOVYET PARLAMENTO HEYETİNİN MEMLEKETİMİZİ ZİYARETİ:

1963 M ayıs - Haziran ay larında Sovyetler Birliğine resmî bir ziyarette bu
lunmuş olan Parlamento Heyetim izin, bu ziyaretin i iade m aksad ıy la , SSCB Yük
sek Şûrası Başkanlık Divanı Üyesi N. V . Podgorny Başkanlığ ında 10 kişilik bir 
Sovyet Parlamento Heyeti, vak i davet üzerine 4 ilâ 13 Ocak 1965 tarihleri ara
sında memleketimize resmî bir ziyarette bulunmuştur. Bu münasebetle, Sovyer 
Dışişleri Bakan Yardım cılarından S. G. Lapin de, Heyete refakat eden 8 kişi ile 
b irlikte, Türkiye ’ye gelm iştir.

Sovyet Heyeti, Cum hurbaşkanı, Başbakan ile Senato ve M illet Meclisi Baş- 
kanlarına birer mesaj getirm iş, Heyet Başkanı Podgorny 5 Ocak'ta TBMM de 
bir konuşma yapm ış, ayrıca Sayın Gürsel ve İnönü ile bir Türk Parlamento He
yetini 1965'te Sovyetler Birliğine davet etmiştir,



Heyet Başkanı ile yapılan görüşmeler, Türkiye ile Sovyetler Birliği a ra 
sında iyi komşuluk münasebetlerinin geliştirilmesi hususunda 1964 Kasım ’ında 
M oskova'da yap ılan tem aslar çerçevesinde yürütülmüş ve Türkiye'nin mevcut 
ittifaklarına bağlılığ ın ın , Türk - Sovyet ilişkilerinin gelişmesine engel teşkil et
mediği, m üşahade edilm iştir.

Kıbrıs meselesinde ise, Kıbrıs'ın bağım sızlığına ve toprak bütünlüğüne, 
her iki m illî cemaatin kanunî haklarına riayet ve A d a ’da iki m illî cemaatin va r
lığını tanım a esaslarına dayanacak hal şeklinin Federasyon olduğu hususunda, 
Sovyetlerle aram ızda görüş birliği bulunduğu ve Sovyetlerin ENOSİS’e karşı 
oldukları müşahade edilm iştir.

(Teferruat için kronoloji bölümüne bakınız)
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İKTİSADÎ VE TEKNİK OLAYLAR

I _ _  AFRİKA ÜLKELERİ İLE TEKNİK İŞBİRLİĞİ :

Son y ılla rda s iyasî bağ ım sızlıkların ı elde etmiş bulunan A frika  ülkelerinin 
ekonomik bağım sızlıkların ı da kazanabilm ek için büyük gayretler sa rf etti kİ eri 
ve bu m eyanda birçok memleketlerden ekonomik, teknik ve kültürel yardım 
teminine çalıştıkları malûmdur.

Beynelmilel sahada önemleri gittikçe artan A frika  m em leketleriyle mem
leketim iz arasında s iyas î, İktisad î, teknik ve kültürel bağ ların kuvvetlendiril
mesinde fayda m ülâhaza eden Hükümetimiz, ahiren bu a landaki faaliyetlerin i 
artırmış bulunm aktadır. Bir taraftan s iyasî bağ lar kuvverlendirilirken, diğer 
yandan hususiyle teknik işbirliğ i ve kültüre! tem aslar da kurulm aya çalışılm ak
tadır. Bu cümleden olm ak üzere, A frika  memleketlerine iki yıl önce iyi niyet he
yetleri gönderilm iştir. Bu heyetler raporlarında A frika mem leketlerinin bilhassa 
teknik yardım ve işbirliğ ine büyük ihtiyaçları olduğunu belirtm işlerdir. Ancak, 
bugüne kadar teknik işbirliği a lan ında A frika  mem leketleriyle memleketimiz 
arasında esasa taa llûk  eden bağ lar henüz kurulm am ıştır. Sadece, Şeker Fab
rikalarım ızda 14 A frikalın ın  staj yapm aları sağlanm ıştır.

Son günlerin aktüel o layları arasında yer alan ve dünyanın muhtelif böl
gelerine gönderilen Türkiye iyi niyet heyetlerinden A frika 'ya  gidenlere, Afrika 
ülkeleriyle teknik işbirliğ inde bulunabileceğim iz hususuna, bütün temaslarında 
yer vermeleri telkin edilm iştir. Ayrıca bu konuda mezkûr memleketlerden vaki 
o labilecek talepleri karşılayab ilm ek üzere, Bakanlığ ım ızca bazı bütçe tedbir
lerine başvurulm uştur. Ş im dilik  gayeyi teminde gayrî kâfi olan bu gayretin res
mî ve özel sektör tarafından yap ılacak  kontrübüsyonlarla desteklenmesi zaru
ridir.
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Teknik işbirliği alanında A frika memleketleriyle bugüne kadar yapılm ış 
olan cüzi tem asların , kültürel işbirliği konularını da içine a lacak  şekilde, önü
müzdeki senelerde geliştirilmesine gayret sarf edilecektir.

Bu arada , halen Bakanlığım ızın koordine ettiği; memleketimizin teknik 
işbirliği im kânları bakım ından potansiyelini gösterir bir envanter çalışm ası y a 
pılm aktadır. Neticesinin Şubat 1965 başlarında alınm ası mukarrer bu envanter 
çalışmasının sonunda, ülkemizin sektörler itibariyle hangi a lan larda teknik iş
birliğinde bulunabileceği belirecektir. Böylece, özellikle iyi niyet heyetlerim izin 
temasları sonunda, A frika ülkelerinden vaki olacak talepler ile memleketimizin 
im kânları karşılaştırılabilecek ve bilâhare A frika ile uzun vadeli teknik işbirliği 
münasebetlerim izin m alî, İdarî ve teknik veçheleri incelenerek tedbir mevzuu 
yapılacaktır.

II _ _  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖZEL FONU TARAFINDAN TASVİP EDİLEN 
PROJELER :

Birleşmiş M illetler Teşkilâtı Özel Fonu idare Meclisi Ocak ayında akdey- 
lediği senelik mutad toplantısında, memleketimize yap ılan  teknik yard ım lar 
çerçevesindeki iki yeni projemizi kabul etmiştir.

1 ___  Projelerden birincisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi M im arlık ve M ü
hendislik Fakültelerinin tevsiine m üteallik olup bu proje ile, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesine Özel Fon yardım larının 1966 yılı sonuna kadar devam etmesi 
sağlanm aktadır. Özel Fon mezkûr Üniversiteye cem'an 2 .014.385 dolar tuta
rında teknik yardım yapm ayı taahhüt etmekte ve böylece, Beş Y ıllık  ihtiyacı 
o larak öngörülen 19.200 teknik elemanın % 25'inin yetiştirilm esine destek sağ
lanmış bulunm aktadır.

Bahismevzuu projenin yürütücü organları UNESCO ile Orta Doğu Teknik 
Üniversitesidir.

2 ___ Birleşmiş M illetler Özel Fonu tarafından tasvip  edilen diğer proje
ise, memleketimizde bir «Meyve ve Sebze istihsali, Hazırlanm ası ve Pazarlan- 
ması Araştırm a ve Eğitim Merkezleri» kurulması ile ilg ilid ir. Esas itibariyle , 
meyve ve sebze sanayilerim izin İslahına, taze ve kuru meyve ve sebzelerin iç 
ve dış pazarlanm ası problemlerinin halline ve nihayet bu konuda resmî ve özel 
sektörler arasındaki münasebetlerin koordinasyonuna matuf olan mezkûr pro
je; Ya lo va , Bornova, Bursa ve A nta lya 'da muhtelif araştırm a ve eğitim merkez
lerinin kurulmasını öngörmektedir. Bu proje çerçevesinde de Özel Fon memle
ketimize 1 .680.000 dolar tutarında teknik yardım da bulunm ayı, taahhüt eyle
miştir.

Bu projenin yürütücü organları Birleşmiş M illetler G ıda ve Tarım Teşkilâtı 
ile Tarım Bakanlığ ım ızdır.
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111 _  KALKINMA İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARI :

Bilindiği g ib i, Kalkınm a için Bölgesel işbirliğ i çerçevesinde çeşitli konu
larda faaliyetlerde bulunan Komiteler, kendi sahaları içinde üç ülke arasında 
g irişilm iş olan işbirliğ i ile ilg ili tedbirleri tesbit am acıyla toplantılar yapm ışlar 
ve tavsiyelerde bulunm uşlardır. K araç i’de yap ılacak  RCD Plânlam a ve Bakan
lar Konseyleri toplantılarına getirilecek olan bu tavsiyeleri gözden geçirmek ve 
bahis konusu Komite raporlarının ışığı altında Türkiye ’nin durumunu tayin et
mek üzere, Bakanlığ ım ızda, RCD Komiteleri çalışm alarına katılan Delegeleri
mizin iştirakiy le toplantılar yapılm ıştır. Bu ça lışm alar sırasında, Kalkınm a için 
Bölgesel İşbirliği P lânlam a ve Bakan lar Konseyleri toplantılarına gereği şekil
de hazırlanab ilm ek ve Komite raporlarında öngörülen hususlar hakkında hali
hazırda yapılm ış veya yap ılm akta olan faaliyetlerle  yeni teklif hazırlanmasını 
gerektiren konuları tesbit etmek am acıy la , memleketimiz içindeki ön çalışm a
ların süratle tam am lanm asına karar verilm iştir.

IV _  TURİZM ALANINDA MEMLEKETİMİZ İLE YUGOSLAVYA VE BULGA
RİSTAN ARASINDA YAPILAN İŞBİRLİĞİ :

Bundan bir süre önce, güney sah ille rim iz ve memleketimizi Avrupaya 
bağ lıyan E. 5 karayolu güzergâhı üzerinde turizm bakım ından ilgi arzeden 
m ahallerin renkli fotoğraflarını ihtiva eyleyecek bir Türk - Bulgar - Yugoslav 
turistik broşürünün, engeç önümüzdeki turizm mevsimi başında ilg ili turizm 
acentelerine dağıtımı yap ılab ilecek şekilde, müştereken hazırlanm ası ve keza 
aynı yol boyunca turistik yönden ilginç şehir ve m ıntıkaların film e a lınarak  Av
rupa sinem alarında gösterilmesi hakkında Yugoslav Turizm yetkililerince ya
pılan teklifler Hükümetimizce müspet karşılanm ış ve prensip mutabakatımız 
Yugoslav ve Bulgar yetkili M akam larına b ild irilm işti.

Bu konuda tertibi mukarrer müşterek ça lışm alar 19 ve 20 O cak 1965 ta
rihlerinde Sofya'da yapılm ış ve bu toplantılara Bulgar Turizm idaresi Başkan 
M uavini ve Yugoslav Turizm Komitesi Başkan M uavinin in riyasetindeki Bulgar 
ve Yugoslav Heyetleri ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığ ım ız Müsteşarı Sedat Tol
ga ’ n ı n Başkanlığ ında Foto-Film  Dairesi Müdürü ve aynı Dairenin Yayın Mü
düründen teşekkül eyleyen bir heyetim iz iştirak eylem iştir.

Sofya 'da yap ılan  müşterek çalışm alar müspet bir şekilde sonuçlanmış 
ve E. 5 karayolu güzergâhının turizm yönünden her üç memleketçe birlikte ta
nıtılm ası, özellikle bir turistik broşür ve film  hazırlanm ası hakkında görüş bir
liğine varılm ıştır.
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Diğer tara ftan , Sofya toplantılarını müteakiben memleketimize gelen Y u 
goslav Turizm Komitesi Başkan M uavini. B. Drindic’ le 26 Ocak 1965 tarih inde 
A nkara ’da, bir Türk - Yugoslav Turizm Anlaşm ası im zalanm ıştır.

Bahiskonusu Anlaşm anın hazırlanm ası, memleketimizle Yugoslavya a ra 
sında turizm alan ında işbirliği tesis etmek am acıyla , 1964 Ekim ayında Bel- 
grad'ı ziyaret eden, Turizm ve Tanıtma Bakanlığ ı Müsteşarının Başkanlığ ındaki 
Türk Heyetinin Yugoslav Turizm Komitesi İdarecileri ile yaptığı tem aslarda ka
rarlaştırılm ıştır.

Yugoslavya ile yap ılan bu Anlaşm a, Türk - Bulgar Turizm İşbirliği A n 
laşmasına muvazi o larak, her iki memleket arasında özellikle hudut form alite
lerinin basitleştirilm esi, ulaştırma im kânlarının ve yolcu nakliyatında araçların 
mükemmelleştirilmesi, müşterek turizm propogandası yap ılm ası, turizm a lan ın 
da edinilen bilgi ve tecrübelerin teatisi ve bu gayelere ulaşm ak am acıyla bir 
Muhtelit Komisyon tesisi hakkında hükümleri ihtiva etmektedir.
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İ D A R Î  K O N U L A R

Bakanlığ ım ız kadrosunun arttırılm asıyla ilg ili bir kanun tasarısın ın Tür
kiye Büyük M illet Meclisi Dışişleri Komisyonunda müzakere ve tasvip  edilmiş 
olmasını çok önemli bir vak ıa  o larak kaydetmek gerekir.

Malûm olduğu üzere, esas itibariyle ikinci Dünya Harbini hemen takip
eden devredeki ihtiyaçlar gözönünde tutu larak tertiplenmiş bulunan Bakan
lığımız kadrosu bir çok sebeplerle mevcut ihtiyaçları karşılayam az hale gelmiş 
bulunm aktadır. Bu durum gözönünde tutu larak bir müddet evvel ilâve kadro 
ihtiyacımızı gösteren bir kanun tasarısı hazırlanarak  usulen M aliye Bakanlığına 
gönderildiği gibi mezkûr Bakanlık  ilg ilile riy le  şifah i tem aslarda bulunulmak 
suretiyle ilâve kadro taleplerim izin kabulünün sağ lanm asına çalışılm ıştır.

Bakanlığ ım ız ilg ililerin in bu konuda verd ikleri izahat M aliye Bakanlığı 
ilg ilileri tarafından mukni görülmüş ve yetmişi mütecaviz ek kadronun Bakan
lığım ıza verilm esi kabul edilm iştir.

Bunun üzerine, tasarı normal usul gereğince Başbakan lığa tevdi edilm iş
tir. Başbakanlıkça Devlet Personel Dairesine havale edilen tasarı Devlet Per
sonel Heyeti ile Bakanlığ ım ız temsilcilerinin iştirakiy le  yap ılan  toplantılarda
görüşülmüş, ek kadrolara son şekli verilm iş ve bundan sonra tasarı Türkiye
Büyük M illet M eclisine yollanm ıştır.

A ra lık  1964 ve O cak 1965 ayı içinde yap ılan  toplantılarda Dışişleri Ko
misyonu tasarım ızı müzakere ve tasvip  etmiştir.

1    a) Personel İşleri :
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Tasarım ız bundan sonra Bütçe - Plân Komisyonuna ve oradan da Türkiye 
Büyük M illet Meclisinin diğer organlarına arzolunacaktır.

Bu tasarıya bağlı cetvellerde gösterildiği üzere, halen kadroda mevcut iki 
iktisat M üşavirliğ i, İki O rtaşark İşleri M üşavir M uavinliğ i ve bîr Seferberlik M ü
dürlüğü kadrosunun kaldırılm ası ve buna mukabil birinci ilâ onüçüncü derece
lerden 74 adet yeni kadronun sağlanm ası öngörülmektedir. Bu tasarı ile aynı 
zam anda, büyük merkezlerdeki M isyonların hesap ve M aliye işlerini görmek 
üzere M aliye Bakanlığı teşkilâtından tavzif edilecek m em urlara Bakanlığ ım ız 
kadrosundan 8 kadro tahsisi mümkün olacaktır.

Bu tasarı kanunlaştığı taktirde kadrolarım ızda büyük bir ferah lık  h isse
dileceği ve Bakanlık  işlerinin daha süratle ve müessiriyetle yürütülmesinin sa ğ 
lanacağı şüphesizdir.

Bahse konu kanun tasarısı aşağ ıdadır.

Devlet Memurlar! aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri

Bakanlığı kısmına bazı kadrolar eklenmesi hakkında Kanun Tasarısı

Madde 1   Devlet Memurları ay lık ların ın  tevhit ve teadülüne da ir olan
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen 
Dışişleri Bakanlığ ı kısmına ilişik  cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir.

Madde 2 ___ Bu kanuna ekli kadrolardan BEŞİNCİ dereceden 2, ALTINCI
dereceden 3, YEDİNCİ dereceden 3 adedi Dışişleri Bakanlığ ı ile M aliye Bakan
lığının mutabık kalacakları Büyük Merkezlerdeki M isyonların hesap ve m aliye 
işlerini görmek üzere M aliye Bakanlığı Teşkilâtından tavzif edilecek mem urlara 
tahsis olunur.

Bu kadrolara tâyinler Dışişleri Bakanlığ ı ile İstişare olunarak M aliye Ba- 
kanlığ ınca yapılır.

Bunlar hakkında 4991 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Madde 3   4644 ve 7245 sayılı Kanunlarla alınm ış bulunan kadro lar
dan iliş ik  (2) num aralı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılm ıştır.

M adde 4  .B u  kanun yayım ı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5  .B u  kanunun hükümlerini Bakan lar Kurulu yürütür.
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1 Numaralı Cetvel 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA EKLENEN KADROLAR

Derece Adet Aylık tutarı

1 1 2000
2 3 1750
3 12 1500
4 2 1250
5 4 1100
6 7 950
7 3 800
8 12 700

10 10 500
11 10 450
13 10 350

74

2 Numaralı Cetvel

4644 ve 7245 SAYILI KANUNLARLA ALINMIŞ BULUNAN 
KADROLARDAN KALDIRILACAK OLANLAR

Derece Adet

3 İktisat M üşavirliğ i 2 1500
5 Orta Şark İşleri M üşavir M uavini 2 1100
9 Seferberlik Müdürü 1 600

b) Kararnameler:

1 —  Lagos Büyükelçiliğini tedvire memur Ortaelçi Efdal DERÎNGİL'in , aynı 
zam anda Kamerun ve Gabon Cumhuriyetleri nezdinde de Devletim izi temsil et
mesi, Bakan lar Kurulunca 7 /1 /1 9 6 5  tarih inde kararlaştırılm ıştır. (Karar sayısı 
6/4156)

2 ___ Oslo Büyükelçisi Osman DERİNSU'nun İzlanda Cumhuriyeti nezdinde
de Devletim izi temsil etmesi, Bakan lar Kurulunca 2 8 /1 /1 9 65  tarih inde kararlaş
tırılm ıştır. (Karar sayısı 6/4270)
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3 ___ Brüksel Büyükelçisi Fuat BAYRAM OĞLU'nun Lüksemburg Devleti nez-
dinde de Devletimizi temsil etmesi, Bakan lar Kurulunca 28/1/1 9 65  tarih inde 
kararlaştırılm ıştır. (Karar sayısı 6/4271)

4 ___ Buenos-A ires Büyükelçisi Fuat KEPENEK’ in Bolivya Cumhuriyeti nez-
dinde de Devletim izi temsil etmesi, Bakanlar Kurulunca 28/1 /1965 tarihînde 
kararlaştırılm ıştır. (Karar sayısı 6/4272)

5     Kopenhag Büyükelçiliğini tedvir etmekte bulunan Elçi Turan TU-
LUY'un, A tina Büyükelçiliğini Büyükelçi ünvaniyle tedvire memur edilm esi, Ba
kanlar Kurulunca 3 0/1/1965  tarihinde kararlaştırılm ıştır. (Karar sayısı 6/4276)

6 ___ Paris Büyükelçisi Bülent UŞAKLIGİL’ in Merkez'e nakledilm esi Ba
kanlar Kurulunca 3 0/1/1965  tarihinde kararlaştırılm ıştır. (Karar sayısı 6/4330]

11 _  BAKANLIK BÜTÇESİLE KADROSUNUN DİĞER BAZI DEVLETLERİN DI
ŞİŞLERİ BÜTÇESİ VE KADROLARI İLE MUKAYESESİ:

Kıyaslam aya imkân vermek bakım ından, bazı yabancı ülkelerin, 1964 
yılı itibariyle , genel bütçeleri, Dışişleri bütçesinin bu bütçedeki tutarı ile kuruluş 
ve kadro durumları aşağıda gösteriImşitir.

Memur
T Ü R K İ Y E :  Dışişleri $ Kuruluş sayısı

Son tahm inlere göre
Nüfus : 32 .000.000 15.764.335 60 BE. E. DD. 611
Yüzölçümü : 167.119 Km2 (141.879.202 Tl) 29 BK. K.

İ T A L Y A

Nüfus : 50 .689.000 80.000.000 99 BE. E. DD. 836
Yüzölçümü : 301.000 Km2 (726.400.000 Tl) 117 BK. K.

İ S V E Ç :

Nüfus : 7 .510.000 35.467.000 65 BE. DD. 1400
Yüzölçümü : 449.185 Km2 (322.040.360 Tl) 13 BK.

D A N İ M A R K A :
Nüfus' : 4 .547.000 ~  19.341.000 54 BE. E. DD. 1257
Yüzölçümü : 43.042 Km2 (175.616.280 Tl) 10 BK. K. =
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İ S V İ Ç R E
Memur

Dışişleri $ Kuruluş sayısı
Nüfus : 5 .235.000 34.186 .000 70 BE. E. DD. 1508
Yüzölçümü : 41 .295 Km2 (310.408.880 Tl) 99 BK. K.

İ S P A N Y A :

Nüfus : 29 .894 .000 21.728 .566 81 BE. E. DD. _
Yüzölçümü : 506.787 Km2 (197.295.379 Tl) 114 BK. K.

Y U N A N İ S T A N :

Nüfus : 8 .258.000 9 .069.500
Yüzölçümü 133.000 Km2 (Carî Bütçe) 42 BE. E.DD. 658

(82.351.060 Tl) 39 BK. K.

M I S I R :

Nüfus : 25 .356 .000 16.548.000 92 BE. E. DD. 1261
Yüzölçümü : l.OOO.OOOKm2 (150.255.840 Tl) 30 BK. K.

İ S R A İ L ı

Nüfus : 2 .601.000 17.867.000 73 BE. E. DD. ___
Yüzölçümü 21.000 Km2 (162.232 .360 Tl) 17 BK. K.

Y U G O S L V Y A :
Nüfus : 18.512.805 67 BE. E. DD. 1500
Yüzölçümü 249.000 Km2 22 BK.

Bu ülkelerden İsveç, Yugoslavya, İsviçre, Ispanya’nın hiç bir askerî veya 
siyasî ittifak bağları olmadığı d ikkate alındığı takdirde, Türkiye ’nin Avrupa ve 
kuzey Am erika devletleri ile gittikçe gelişen diplom atik ilişkileri yanında Asya 
ve A frika da mevcut veya yeni kurulan ülkelerle temas ve münasebetlerini ge' 
liştirmek ve tesis etmek zorunluğunda olm asına karşılık , finansm an imkan
larında son birkaç yıl içinde de herhangi bir önemli değ işiklik  yapılm ış değil
dir.

BE. Büyükelçilik , E. Elçilik, DD. D aim î D elegelik , BK. B aşkon solosluk , K. K o n s o l o s l u k .
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Nitekim Dışişleri Bakanlığı Bütçesi

1960'da 123.906.321
1961 'de 116.178.500
1962’de 126.592.003
1963 ’de 137.828.301

1964’de 131.370.193 Türk Lirası olcifdk, m üstakar ve hemen hemen sa 
bit kalmıştır.

Her ne kadar Dışişleri bakanlığının son y ıllardaki bütçeleri 130.000.000 
civarında gözükmekte ise de Türk parasının kıymetinin değişmesi ve Dolara 
nisbetle paritesinin üç misli düşmesi nazarı itibara alındığı taktirde, bunun Dolar 
o larak yekûnunun pek cüz'i ve artışın ayarlam adan mütevellit zah irî bir artış 
olduğu görülür.

Diğer taraftan 1965 Bütçe Kanun Tasarısında Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü 87.128 .685 , Emniyet Genel Müdürlüğü 223 .704 .450, İstanbul Üni
versitesi 95.585.901 ve Ankara Üniversitesi İçin 112.096.999 lira öde
nek derpiş edilm iştir. Dışişleri Bakanlığ ının, mütevazi bütçesiyle, uluslararası 
bütün siyasî ve İktisadî Münasebetlerin, h izm etin . gereklerine ve am açlarına ta 
mamen uygun şekilde , yönetilmesinde güçlüklerle karşılşm ası tab iîd ir. Y u k a 
rıda izah edildiği üzere sayıları gittikçe artan Batı Avrupa ülkelerindeki işçi
lerimizin bulundukları memleketlerdeki konsolosluk hizm etlerinin, gerek per
sonel, gerekse ödenek darlığı do layısiyle istenilen seviye ve ölçüde yerine ge
tirilmesine imkân o lam adığıda bir vakıad ır.

III _  Y Â T i R I M L A R :

Dışişleri Bakanlığ ı bu mütevazi bütçesile gerek Bakanlık , gerek dış teş
kilâtın umumî ihtiyaçlarını gidermekte ve bu arada hariçte bir plân dahilinde 
bina ve arsa alm ağa da gayret etmektedir. Bu mevzuda evvelce A n ka ra ’da da 
yabancı m isyonlara bina yaptırılm ak üzere m ütekabiliyet şartiyle tahsis edilen 
arsalar yerine ilg ili devletler tarafından Hükümet merkezlerinde m isyonlarım ıza 
arsa tahsisi meselesi m ütekabiliyet şartı esasına uygun o larak  ehemmiyetle ele 
alınmış bulunm aktadır, Bu meyanda Pakistan, Polonya, Irak ve Yugoslav Hükü
metlerde yap ılan  tem aslar müsbet ink işaf etmektedir. Ayrıca , Bonn, M ünih, 
Lefkoşe, Lizbon ve Filibe'de de misyonlarım ız için a rsa la r satın alınm ıştır. Oslo 
ve Brüksel’de de misyon b inaları m übayaa edilm iştir. 1965 bütçe yılında da , 
etüd ve projeleri hazır Bonn, Münih ve M arsilya 'da tem silcilik b inaları inşa ed i
lecektir.
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Diğer taraftan Lübnan ve Paris’de de bina veya arsa satınalınm ası için 
araştırm alara devam olunm aktadır.

1955 de Lübnan'a satılan silâh ların  bedelleri, meselenin m alî cephesinin 
o zam anda ikinci p lâna b ırak ıla rak  daha ziyade siyasî sahadaki ehemmiyet ve 
müstaceliyetin gözönünde tutulması ve bu bakım dan herhangi bir yazılı mu
tabakatın tesis edilmemiş bulunması muvacehesinde, son zam an lara kadar 
tahsil olunam am ış ve bu mesele her iki memleket arasında uzun diplomatik 
temas ve teşebbüslere mevzu teşkil etmişti.

Bu hususta son zam anlarda yap ılan  teşebüsler müsbet sonuçlanmış ve 
Lübnan Hükümetinin silâh bedeli karşılığ ında Hükümetimiz emrine tahsis ettiği 
900 .000 Lübnan lirası karış lığı 300.000 dolar ile satın a lınm ak üzere Beyrutia 
arsa veya bina aranm asına başlanm ıştır.

Fransa'nın ¡798 yılında Pariste Osm anlı İm paratorluğuna tahsis ve kira
sını tek taraflı o larak  ödemeyi taahhüt ettiği b inaya karşılık Tarabya 'daki ipsi
ler nti Bey yalısı mezkûr Hükümete hibe edilm işti.

O  tarihten itibaren Paris'deki Büyükelçiliğ im iz binasının k irası, m u n t a z a m  

bir şekilde Fransız Hükümetince ödenmekte idi.

Ancak 1955 yılında Hükümetimizce yeni bir Büyükelçilik binası, satın alın
dığı cihetle Fransız Hükümetinin İpsilanti Bey ya lısına m ukabil ödemeyi deruh- 
de ettiği kira borcunun kap ita liz§  edilmesi cihetine g idilm iş ve Fransız Hükü
metinden 1.929.335 frank karşılığı 3 .331.452  lira lık  bir a lacağ ım ız meydana 
gelm iştir.

Bu a lacak  halen Pariste Osm anlı Bankasındadır ve Fransız Hükümetinin 
resmî talebi üzerine, ancak Paris'de diğer bakan lık larım ıza mensup Ataşelikleri 
de içine a lab ilecek bir misyon binası alınm asında kullanılab ilecektir. Böyle bit 
bina veya üzerine bina inşaatına saiih uygun bir arsa alınm ası için g e re k li 

araştırm alara devam olunm aktadır.

Dışişleri Bakanlığ ı 1965 bütçesi, bütün bu ihtiyaçlara ve m alî z o r l u k l a r a  

rağmen, tasarruf tedbirleri esaslarına uyulm ak suretile, asgari seviyede tutul
muştur.

M alî istikrar, tasarruf ve verim li m asraf konusunda Bakanlıkça g ö s t e r i le n  

hassasiyet yan ında, bütçe giderlerinde ve b ilhassa dış kuruluşlar ihtiyaçlarının 
düzenlenmesinde daha da rasyolej esaslarına göre hazırlık  ve uygulam a çalış* 
m alarına geçilm iştir. Bu arad a , dış m isyonların ihtiyaçların ın kabil olan s a h a 

larda yurdum uz mahsul ve mamûlerinden kapılanması için yap ılan  çalışma
larda müsbet sonuçlar alınm ıştır M aliye Bakanlığ ım ın m utabakatı ile şimdiye 
kadar dış tem silcilik ler için Süm erbank’tan bedelsiz ihraç rejimi esaslarına go,e
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satınalınan halı, perdelik ve döşemelik kumaş, seram ik eşya gibi yerli m am ul
lere Paşabahçe Cam ve Şişe Fabrikaları mamulleri ile Sümerbank kumaşları da 
ithal edilm iş ve 1964 yılı içinde Gümrük ve Tekel Bakanlığ ı nezdinde yap ılan  
tem aslar sonunda dış tem silciliklerim izin resmî davet ve toplantılarında ku lla 
nılan her türlü içki, sigara ve benzeri ihtiyaç m addelerinin tam amen Tekel ve 
diğer yerli mamullerden karşılanarak gerek döviz tasarrufu gerekse m am ul
lerin dışarıda tanıtılm asına yardımcı olunması bakım ından 1965 m alî y ılın 
dan itibaren mevcut uygulam anın genişletilmesi kararlaştırılm ıştır.

Bütçe harcam alarında verim li ölçülerden hareketle ihtiyaçların standart 
hale getirilmesi yolunda da halen çalışm alar yap ılm aktad ır.

Dışişleri Bakanlığ ı, 1964 yılı İçinde ayrıca, memleketimizdeki yabancı m is
yonlara uygulanan diplom atik ve konsüier vergi m uafiyetlerinin esasını teşkil 
eden m ütekabiliyet şartının halihazır durumunu tesbit amacı ile, dış ülkelerde 
kendi m isyonlarım ıza tanınan ve uygulanan vergi m uafiyet sahaların ın  ived i
likle tahkik ve tayini konusunu da ele alm ış bulunm aktadır. Tek yönlü bir mu
afiyet statüsü esasen mevzuatımızın derpiş etmediği bir sebepsiz uygulam a 
olacağına göre, Tem silciliğim iz bulunan bütün dş memleketlerde d iplom atik 
ve konsüier vergi muafiyetlerinin Türkiye'de tanınan aynı mahiyetteki im tiyaz
lar ile mukayesesi ve değerlendirilm esi tam am landığ ında; özelikle bina vergi 
ve resimleri ile belediye vergileri konusunda bütçeden ödenen m eblâğların kar
şılığı ilgili ülkelerin Türkiye'deki m isyonlarından m ütekabiliyet ve m isilleme 
esasları dahilinde aynen alınacaktır

Mütevazi kadro ve bütçe im kânlarına nazaran faa liye t sahası ile hacmi 
pek geniş olan Dışişleri Bakanlığ ı, uhdesine düşen vaz ife le ri, yukardaki şart
lar dahilinde büyük bir vazife  an layışı ve heyecanı ile mümkün olcm en iyi 
şekilde yerine getirmeğe çalışm aktadır.
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IV _  TÜRKİYE’NİN YABANCI ÜLKELERDEKİ DİPLOMATİK VE KON5ÜLER 
TEMSİLCİLİKLERİ

I —  Büyükelçilikler ve akredife oldukları devletler:

1 ___ A d isababa

2 _ Akra

3 _ _ Amman
4 _ Atina
5 _ Bağdat
6 _ Bangkok

7 _ Belgrad
8 _ Bern
9 _ _ Berut

10 _ _ Bonn
11 _ Buenos - Aires

12 —  Brüksel
13 ___ Bükreş
14 ___ Dakar
15 —  Cakarta
16 ___Cezayir
17 —  Hartum
18 —  Helsinki
19 ___ Kabil
20 ___ Kahire
21 ___ Karaçî
22 —  Karakas

a) Tanzanya Cumhuriyeti
b) M alagası Cumhuriyeti

a) Togo Cumhuriyeti
b) M ali Cumhuriyeti
c) Gine Cumhuriyeti
d) Fildişi Sahili

a) V ietnam  Cumhuriyeti
b) Laos K ırallığ ı
c) Kam boçya Kırallığı
d) M alaysiya  Federasyonu

Kuveyt Em irliği

a) Uruguay Cumhuriyeti
b) Paraguay Cumhuriyeti
c) Bo livya Cumhuriyeti

Lüksemburg Büyük Dukalığı

23    Kopenhag

a) Ekvator Cumhuriyeti
b) Kolombiya Cumhuriyeti
c) Haiti Cumhuriyeti
d) Dominik Cumhuriyeti



2 4  Lagos a) Kamerun Cumhuriyeti
b) Gabon Cumhuriyeti

25 ___ Lahey
26 ___ Lefkoşa
T l ___ Libya
28    Lizbon
29 ___ Londra
30 ___ Madrid
31 ___ Meksiko

32 ___Moskova
33 __ _ Oslo
34 ___O ttaw a
35 ___ Paris
36 ___Prag
37 ___ Rabat
38 ___ Rio de Janeiro
39 ___ Roma
40 ___Seul
41 ___Stokholm
42 ___Şam
43 ___Şili
44 ___ Taipeh
45 ____ Tahran
46 ___ Tokyo
47 ___ Tunus
48 ___Varşova
49 ___Vaşİngton
50 ___V atikan
51 ___ V iyana
52 ___Yenj-Delhİ

a) Guatem ala Cumhuriyeri
b) Kosta Rika Cuhuriyeti
c) Honduras Cumhuriyeti

d) N ikaragua Cumhuriyeti
e) Panam a Cumhuriyeti
f) El Salvador Cumhuriyeti

İzlanda Cumhuriyeti 

İrlanda Cumhuriyeti

Peru Cumhuriyeti 
Filipinler Cumhuriyeti

a) Birmanya Federasyonu
b) Seylan Kırallığı
c) Nepal Kırallığı
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II ___ Elçilikler :

Cidde
Peşte
Sofya
Tel-Aviv
Tiran

III ___ Daimî Delegelikler:

1 ___ Birleşmiş M illetler nezdinde Türkiye Daim î Delegeliği

2   . Kuzey A tlantik  Andlaşm ası Teşkilâtı nezdinde Türkiye Daimî
Delegeliği

3  . Avrupa Ekonomik Topluluğu nezdinde Türkiye Daim î Delegeliği

I V    Başkonsolosluklar ve Konsolosluklar:

9 
10 
11 
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25

Anvers
Atina-Pire
Barselon
Batum
Berlin
Burgaz
Cenevre

Filibe
Frankfurt
Gümülcîne
Flalep
Flamburg
Kolonya
Köstence
Kudüs
Londra
M arsilya
MüniFı
M ilano
Napoli
New York
Paris
Rizaiye
Rodos
Selanik

Başkonsolosluğu
Başkonsolosluğu
Başkonsolosluğu
Başkonsolosluğu
Başkonsolosluğu
Konsolosluğu
(Başkonsolosluğu ve Birleşmiş M illetler Avru
pa O fisi nezdinde Türkiye Daim î Delegeliği) 
Başkonsolosluğu 
Başkonsolosluğu 
Başkonsolosluğu 
Başkonsolosluğu 
Başkonsolosluğu 
Başkonsolosluğu 
Başkonsolosluğu 
Başkonsolosluğu 
Başkonsolosluğu 
Başkonsolosluğu 
Başkonsolosluğu 
Başkonsolosluğu 
Başkonsolosluğu 
Başkonsolosluğu 
Başkonsolosluğu 
Başkonsolosluğu 
Başkonsolosluğu 
Başkonsolosluğu
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26    Strasburg (Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye Daimî
Temsilciliği)

27  Şikago
28  Tebriz
29   Üsküp

V  ___  Fahrî Başkonsolosluklar  ve K onso losluk lar :

1 _ _ Am erika  Birleşik
Devletleri San Fransisko

2 _ Avustra lya Sidney
3 _ Batı A lm a n y a a) Bremen

b) Düsseldorf
c) Hanover
d) Stuttgart

4 Büyük Britanya a) Birmingham
b) Card iff

5 _ _ Brezilya Rio De Janeiro
6 ___ Dominik San Domingo
7 ___ Ekvator Quito
3 _ F in land iya Helsinki
9 ___ Fransa a) Lyon

b) Strasburg
10 ___ G ün ey  Vietnam Saigon
11 ___ Hindistan a) Bombay

b) M adras
c) Kalküta

12 ___ Hollanda Rotterdam
13 _ İrlanda Dublin
14 _ İsrail Hayfa
15 _ _ İsveç a) Malmö

b) Stokholm
16 _ İsviçre a) Bale

b) Zürich
17 _ İtalya a) Bari

b) Cenova
c Torino
d) Triyeste

18 _ İz landa Reykjavik
19 _ K a n a d a Vancouver
20 „  Kosta Rika San Jose



21 ___  Libya
22     Lüksemburg
23  M a i ia
24 ___  M onako
25 ___  Norveç

26    Pakistan
2  7 ___  P a n a m a
28    Portekiz

29 ___  Rodezya
30 ___  U ruguay
31    Yen i Z e la n d a
32  Y u n an is tan

Derne
Lüksemburg
M alta
Montekarlo

a) Bergen
b) Oslo 

Dacca 
Panam a

a) Lizbon
b) Ponta Delgada
c) Porto 

Salisbury 
Montevideo 
Auckland 
M idilli

26



O C A K  19 6 5 ’TE : TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE  

BAŞLICA MİLLETLERARASI O LA Y LA R  KR O N O LO JİS İ
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1.1 .1965

YILBAŞI MESAJLARINDA «ENOSİS»

Yılbaşı mesajları veya beyanlarında Kıbrıs konusuna değinen 
Yunan Kralı Konstantin, «Kıbrıslı kardeşlerim ize anavatan la  barışçı 
yo llardan sür’ati i bir birleşme (ENOSİS) temenni ederim» ; Başbakan 
Papandreu de aynı vesile ile «ENOSİS tahakkuk edecektir» ; M akarios 
İse «mücadelemizin hedefi ENOSIS’tir. Daha kötü bir sonuca va rılm a
sını önlemek amacı ile im zalam ak zorunda kaldığım ız Londra ve 
Zürih An laşm aları mevcut kabul edilm emelidir» demişlerdir.

2 .1 .1965

6. D Ü N Y A  İSLÂM KO N GRESİ

27 A ra lık  1964 ile 2 Ocak 1965 tarihlerinde Som ali’nin merkezî 
M ogadişu’da toplanan 6. Dünya İslâm Kongresi, bugün kabul ettiği 
karar suretinin Kıbrıs’ la ilgili kısm ında, ENOSİS siyasetini şiddetle 
takbih etmiş ve Ada Türkleri ile Rumların eşit statü içinde bir Fede
rasyon teşkil etmelerinin tek adil ve çıkar yol olacağını belirtm iştir.

Bu Kongreye Türkiye ad ına, Diyanet İşleri Başkanlığ ından O s
man Keskioğlu, Kıbrıs Türkleri adıncı da Kıbrıs Temsilciler Meclisi 
üyesi Mithat Berberoğlu katılmıştır.

Kıbrıs hakkındaki kararın Pakistan delegesi tarafından ileri 
sürüldüğü öğrenilm iştir.

4 .1 .1965

ERALP’IN U - THANT’Â MEKTUBU

Birleşmiş M illetlerdeki Daimî Delegemiz Orhan Eralp, bugün 
Genel Sekreter U -Th an t'a  gönderdiği bir mektupta, Kıbrıslı Rum la
rın A da'daki Türklere karşı yeni bir sa ld ırıya hazırland ıkların ı, Y u 
nanistan ’ ın Kıbrıs'a askeri b irlik ve silâh göndermeye devam etti
ğini bildirm iş ve Rumların A da'da kan dökmelerine engel olmak 
için, B. M. yetkililerince vaktinde tedbirler alınm asını rica etmiştir.
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SO V Y E T  PA R LA M EN TO  HEYETİ

4 . 1.1965  -  13 . 1.1965

29 M a y ıs -14  Haziran 1963 tarih leri arasında Sovyet Rusya'yı 
z iyaret eden, Senato Başkanı Suat Hayri Ürgüplü’nün başkanlığ ın
daki Türk Parlamento Heyetinin bu ziyaretin i iade m aksad ıy la ve 
vaki davet üzerine, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Yüksek 
Şurası Başkanlık  Divanı Üyesi N. B. Podgorny başkanlığ ındaki 10 
k işilik  Sovyet Parlamento Heyeti 4 O cak ’ta uçakla A nkara 'ya  gel
miştir. Heyete refakat eden 8 kişi arasında Sovyetler Birliği Dışiş
leri Bakan Yardım cısı S. G. Lapin de bulunm aktadır.

Sovyet Heyeti Başkanı, Esenboğa'da, « ...Y ak ın  bir gelecekte 
tekrar bir Türk Parlamento Heyetini Sovyetler Birliğine davet arzu
sundayız. Bu ziyaretler ancak bir başlangıçtır. Dostluğumuzun daha 
da faz la  gelişm esini arzu ediyoruz» demiştir.

A dalet Partisi Genel Başkanı Süleym an Demirel, «Rus Heye
tinin ziyaretinden birşey ümit etmeyiz. Bu, doğrudan doğruya bir 
iade-i ziyarettir. Biz daim a iyi komşuluğa taraftarız» demiştir.

Sovyet Parlamento Heyeti Başkanı 5 O cak'ta Cumhurbaşkanı 
ve diğer ilg ilileri z iyaret etmiş ve Başbakanlıkta İsmet İnönü ile 
Tü rk-So vyet münasebetleri konusunda bir görüşme yapm ış ve gö
rüşmeden sonra, gazetelere, «Tü rk-Sovyet dostluğu gelişm ek zo
rundadır ve karşısında hiçbir set ve engel yoktur» demiştir.

Öğleden sonra, T. B. M. M .'nde Podgorny, Tü rk-So vyet mü
nasebetleri hakkında uzun bir konuşma yapm ış ve bu arada Kıbrıs 
meselesine tem asla, «Kıbrıs Cum huriyetinin egemenlik ve toprak 
bütünlüğüne sayg ı, her İki m illî cemaatın barış içinde yaşamasını 
temin edebilecek şekilde, her ikisinin kanunî haklarına riayet edil
mesi ve A da 'da iki m illî cemaatın m evcudiyetinin tanınm ası esası
na d ayan arak  meselenin barış yolu ile halledilm esine taraftarız. Bu 
tutum, bütün Kıbrıslıların m enfaatine uygundur kanaatindeyiz» de
miştir. Parlamento Heyetinden bir başka üye de, gazetecilerin so
rularına bu yolda bir cevap verm iştir. Podgorny, 1965'te Sovyetler 
Birliğine bir Parlamento Heyetimizi davet etmiştir. (Bk. Belge 1 ve 
belge 2)

Podgorny'ye Büyük M illet M eclisinde söz verilm esi bazı mu
h a lif m illetvekillerin in itirazını mucip olmuştur. A yrıca , beyanatında 
Sovyet rejim inin methini yapm ış o lm ası, Tab ii Senatör Osman Kök- 
sal'ın  itirazını celbetmiştir.
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Podgorny, ayrıca Dışişleri Komisyonunda Türk-Sovyet m ü
nasebetleri hakkında özel bir görüşme yapm ış ve K ıbrıs'a , Türklere 
karşı kullanılm am ak şartıy la , yap ılan ticaret anlaşm ası çerçevesin
de, bazı hafif silâh lar verd iklerin i, Kıbrıs konusundaki tezlerinin 
Türk tezine çok yakın olduğunu ileri sürmüştür. (Bk. Belge 3)

Sovyet Parlamento Heyeti İzmir ve İstanbul'u ziyaret etmek 
üzere, 7 O cak’ta Ankara'dan ayrılm ıştır. Sovyet Heyeti 8 Ocak'ta 
İzmir'de Sümerbank Fabrikasını gezerken, Heyet Başkanı Podgorny, 
«İhtisas dili müşterek lisanım ızdır. Bizim işçilerim iz size gelsinler, 
sizinkiler bize. Böyle.ce daha çabuk anlaşm am ız mümkün olur» de
miştir.

Sovyet Heyeti 2 O cak’ta tekrar A n ka ra ’ya dönmüş ve Heyet 
Başkanı Podgorny 12 O cak’ta Başbakan İsmet İnönü ile bir görüş
me yapm ıştır. Başbakan Yardımcısı Dr. Kemal Satır, Dışişleri Bakanı 
Feridun Cemal Erkin, Bakanlık Genel Sekreteri Halûk Bayülken, Sov- 
yetler Birliği Dışişleri Bakanlığ ından S. G. Lapin, Sovyetlerin Ankara 
Büyükelçisi Rijov ve diğer ilg ililerin katıldığı bu görüşmeden sonra 
İnönü, «İki memleket arasındaki münasebetlerin iyileştirilm esi için, 
ciddi ve samimi arzu lar karşılıklı o larak mevcuttur» demiştir.

Podgorny, daha sonra, Türkiye'deki temas ve tetkikleriyle 
ilgili o larak, Anadolu A jansına bir demeç verm iştir. (Bk. Belge 4)

Sovyet Heyeti 13 Ocak sabahı, M oskova'ya müteveccihen A n
kara ’dan ayrılm ıştır. Heyet Başkanı Podgorny, Türkiye'den olumlu 
intibalarla ayrıld ıkların ı ifade etmiştir.

5.1 .1965
ERKİN’İN AÇIKLAMASI

Pravda’da Türkiye'nin N ATO ’dan ayrılab ileceğini iddia eden 
dünkü bir yazı üzerine, Dışişleri Bakanı Erkin, «Böyle birşey asla 
bahis konusu değild ir. Türkiye, İttifaklarına sadık kalacaktır» de
miştir.

6.1 .1965
ERKİN’İN BEYANATI

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin M illiyet Gazetesine K ıb
rıs meselesi ve Türk - Am reîkan münasebetleri hakkında bir beya
nat verm iştir. (Bk. Belge 5)
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7 . 1.1965
İN Ö N Ü ’NÜN B EY A N A TI

Başbakan İsmet İnönü M illiyet Gazetesine, Tü rk-Sovyet ve 
Türk - Am erikan münasebetleri ile Kıbrıs meselesi hakkında bir be
yanat verm iştir. (Bk. Belge 6)

8.1.1965
KIBRISLI TÜRK MİLLETVEKİLLERİ

Kıbrıs’11 2 Türk M illetvekili 1963 A ralığ ındanberi ilk defa ola
rak, bugün Barış Gücü refakatinde, Lefkoşe'nin Rum kesimine geçe
rek, Temsilciler Meclisi Başkanı Klerides ile Avrupa Konseyine ka
tılacak Kıbrıs Heyetinde bir Türk m illetvekilin in de bulunması ko
nusunda yap ılacak  olan Meclis toplantısına katılm ak istediklerini 
b ild irm işlerd ir.

15 Türk M illetvekili sadece böyle bir toplantıya katılacaklar
dır. (Bk. 25 -29 Ocak 1965. Avrupa Konseyinde Kıbrıs’ ın temsili)

10.1.1965
M L F

M illiyet Gazetesinin, Hükümet m ahfillerinden öğrendiği anla
şılan bugünkü bir haberine göre, Türkiye, A m erika ’nın NATO çer
çevesinde kurmak istediği Çok Taraflı Nükleer Kuvvet tasarısını red
detmeğe karar verm iştir.

Gazeteye göre, bu karar ilg ili devletlere b ild irilm iş, ayrıca 
memleketimizi ziyaret etmekte olan Sovyet Parlâmento Heyetine de 
duyurulm uştur. Heyet Başkanı Podgorny, bundan memnunluk izhar 
etmiştir. Ancak, Hükümetin bu kararının Tü rk-So vyet münasebet
leri ve Kıbrıs meselesi ile hiç bir ilgisi olmadığı ve bu vesile ile, Sov
yet Heyetiyle Türkiyenin NATO 'dan çekilmesi ile ilg ili hiç bir gö
rüşme yapılm adığ ı da an laşılm aktad ır.

Diğer tara ftan , Türkiye'deki NATO üslerinin kaldırılm ası ko
nusunda Sovyet Talep lerin in , Türkiye ’de ancak NATO çerçevesinde 
alınan savunm a tertibatı bulunduğu m ülâhazası ile reddolundugu 
bild irilm ektedir.
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M akarios idaresine verilen Sovyet silâh ları konusunda da 
Podgorny'den izahat istendiği, onun da ancak bir ticaret andiaş- 
ması çerçevesinde Kıbrıs'a mahdut m iktarda savunm a silâh ları ve 
rild iğ in i, mam afih M oskova'ya döner dönmez bu konu üzerinde 
durup, M akarios'a gerekli ikazın yapılacağın ı vâdettiği yaz ılm akta
dır. (Bk Belge 7)

13.1.1965 
ERKİN - BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

1. Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, Birleşmiş M illetler 
Genel Kurul toplantılarına katılm ak üzere, beraberinde Bakanlık  il
g ilileri olduğu halde, bugün uçakla Ankara 'dan  hareket etmiştir. 
Erkin, hareketinden evvel, basın m ensuplarına, önce Londra’ya uğ
rayarak 14 O cak'da İngiliz Başbakanı H. W ilson ve Dışişleri Bakanı 
G. W alker ile, Kıbrıs meselesi de dahil o lm ak üzere, çeşitli konular 
hakkında görüşeceğini, daha sonra N e w -Y o rk 'a  geçerek, B irleş
miş M illetlerde 19. madde ihtilâfı halledilip  Komisyon çalışm aları 
başlar ve Kıbrıs meselesi müzakere edilirse, Türk tezini de savuna
cağını, bu arada , W ashington'a da giderek, Am erikan devlet ad am 
larıy la meselelerimizi konuşacağını söylemşitir.

M L F

2. A. B.D. Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü, «Türkiye'n in , mu
tasavver NATO Nükleer Gücüne (MLF) katılm aktan vazgeçtiğin i ve 
bu konuda Amerikan Hükümetine gereken b ilg iyi verm iş bulundu
ğunu» bugün açıklam ıştır.

Sözcü, 7 NATO Devletine mensup karma mürettabatlı Claude 
Ricketts muhribindeki 1 1 Türk denizcisinin, Türkiye tarafından geri 
çekileceğini de ileri sürmüştür.

A. B. D. Dışişleri yetkilileri, Türkiye'nin MLF'e katılm aktan v a z 
geçmesinin Batı için «psikolojik bir kayıp» olduğunu belirtimi der ve 
esasen, Dışişleri Bakanım ız Feridun Cemal Erkin’ in Kasım 1964’de 
bu konudaki beyanatı ile, Türkiye'nin MLF tasarısına karşı ilg isinin 
zayıflad ığ ın ın  seziIdiğini ifade etmişlerdir.

(N ot: Erkin, 24 Kasım 1964’de A n ka ra ’da basın m ensupları
na, « ilk  önce büyük devletler bu konuda ara larındaki ihtilâfı ha l
letsinler, sonra sıra bize gelir. Türkiye, daha başlangıçtan böyle 
bir kuvvetin m alî finansm anına katılam yıacağım  kesin dille belirt
mişti. Bu vurucu kuvvete biz para verem eyiz» demişti)

33



Diğer taraftan , Am erikan resmî şahsiyetleri, Türkiye ’nin MLF 
projesine katılm am ak hususundaki kararın ın , Sovyet Parlâmento 
Heyetinin Türkiye'y i ziyareti ile ilg ili o lmadığını da belirtmişlerdir, 
(Bk Belge 7, 8)

14.1.1965
ERKİN - WILSON, WALKER GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, bugün Londra’da İngil
tere Dışişleri Bakanı Gordon W alker ile özel bir görüşme yapmıştır, 
Konuşm ada, başta Kıbrıs konusu olm ak üzere, Birleşmiş Milletler 
problem leri, NATO ile ilg ili aktüel konular, CENTO’yu ilgilendiren 
hususlar ve Türkiyenin komşuları ile olan ilişkileri gibi meseleler ele 
alınm ıştır.

Erkin, daha sonra İngiltere Başbakanı Harold W ilson'u ziya
retle Başbakan İnönü'nün K ıbrıs'la ilg ili bir mesajını tevdi etmiş ve 
kendisiyle bir süre görüşmüştür.

15.1.1965
M L F

1. Dışişleri Bakanlığ ı bugün, Türkiye'nin MLF tasarısına ka
tılm ayacağını açıklam ıştır. (Bk. Belge 9)

TÜRK-SOVYET VİZE HARÇLARI

2. Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında vize harçları, 15 Ocak 
1965 tarihinden itibaren karşılıklı o larak kaldırılm ıştır.

16.1.1965
ERKİN-BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

1. Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, B. M. Genel Kurul 
toplantısı için bugün Londra'dan N e w -Y o rk ’a geçmiştir. Erkin, 
N e w -Y o rk 'd a  basın m ensuplarına, «Kıbrıs meselesi bizim için fev
kalâde önemlidir» demiş ve «an laşm azlığ ın  esası hakkında Genel 
Kurul'a yalnızca bir fik ir verm ek için Birleşmiş M illetlerde meseleyi 
ele a lm ayı düşündüğünü» belirtm iştir.
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İŞIK - MİKOYAN GÖRÜŞMESİ

2. Moskova Büyükelçim iz Haşan Işık bugün Kremlin'de Sov
yet Cum hurbaşkanı A. M ikoyan ile görüşmüş ve Sovyet Parlâmento 
Heyetinin, Cum hurbaşkanı Cemal Gürsel'e getirdiği m esaja cevap 
teşkil eden bir mesajı kendisine sunmuştur.

19.1.1965
YAKIN DOĞU İYİNİYET HEYETİMİZ

Senatör Sadi Koçaş Başkanlığ ında M ardin M illetvekili V ahap  
Dizdaroğlu ve gazeteci N ilüfer Yalçın 'dan kurulu iyiniyet heyetim iz, 
Yakın - Doğu Arap ülkelerinde yaptığı tem aslardan sonra, bugün 
yurda dönmüştür.

28 A ra lık  1964 tarihinde Türkiye’den ayrılan  heyetim iz, s ıra 
sıyla Irak, Kuveyt, Ürdün, Suriye ve Lübnan'ı ziyaret etmiş ve Dev
let Başkan larıy la görüşerek, Cum hurbaşkanı Gürsel'in özel bir mek
tubunu kendilerine verm iş, ve bu arada Başbakan ve Dışişleri Ba
kan larıy la da konuşmuştur.

İyiniyet Heyetim izin, Türkiye’nin izlediği dış politika ve Kıbrıs 
konusunda Arap liderlerini ayd ın latm ağa çalışm ası ve Senatör 
Sadi Koçoş’ın yaptığı beyanatlar, İsrail'de geniş tepki uyandırm ıştır.

21.1.1965
GROMİKO’NUN BEYANATI

Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı A .Grom iko, bugün «İzvestia» 
gazetesine verdiği bir demeçte, Kıbrıs meselesi İçin federasyon 
şeklinin bir çözüm yolu olabileceğini ve Sovyetler Birlİğînce Ada' 
nın bağımsızlığının esas olduğunu (yani Sovyetlerin ENOSİS karşı
sında bulunduğunu) belirtm iştir. (Bk. Belge 10)

21.1.1965 - 26.1.1965 
ALİ MANSUR’UN VEFATI

21 O cak’ta suikasta uğrayan İran Başbakanı A li M ansur, 26 
O cak ’ta vefat etmiştir.
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GROMİKO’NUN BEYANATININ TEPKİLERİ
22.1.1965

Sovyet Dışişleri Bakanı A . Gromiko'nun Kıbrıs’ la ilgili olarak 
dün yaptığı beyanatı, Bakanlığ ım ız yetkilileri müsbet karşılam ışlar
dır. (Bk Belge 1 1 )

Yunan ve Kıbrıs Rum basınında beyanat büyük bir tepki ya
ratmıştır. Gazeteler Yunan tutumuna Rusya’nın bir darbe indirdi
ğ in i, «ENOSİS’ in ebediyen gömüldüğünü» yazm akta ve Papandreu’- 
nun siyasetin i tenkit etmektedirler.

Diğer taraftan , Yunan Başbakanı Papandreu ve Dışişleri Ba
kanı Kostopulos da Grom iko’nun demeci ile ilg ili o larak  bugün bir 
beyanat verm işlerdir. (Bk. Belgeler 12, 13)

Ayni konuda, M akarios bugün, «Kıbrıs probleminin federal 
sisteme dayanan bir hal tarzına bağlanm ası tek lifi, müzakere dahi 
edilmeden reddedilecektir» demiştir.

24.1.1965 - 30.1.1965
CHURCHİIL’İN VEFATI

Eski İngiliz Başbakanlarından Sir Winston Churchill bugün 
Londra’da vefat etmiştir.

Devlet Başkanı Cemal Gürsel, Başbakan ismet İnönü, Başba
kan Yardımcısı Dr. Kemal Satır ve Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
Erkin bununla ilg ili o larak  birer taziyet telgrafı göndermişlerdir. 
(Bk. Belge 14)

Başbakan Yardım cısı Dr. Kemal Satır, refakatinde Bakanlığı
mız Protokol Dairesi Genel Müdürü Halûk Kura olduğu halde, 30 
Ocak tarih inde yap ılan cenaze törenine, Türkiye'yi temsîlen, katıl
mıştır.

25.1.1965
ERKİN - BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, bugün Birleşmiş AAiI¡etler 
Genel Kurulunda bir konuşma yapm ış ve m illetlerarası meselelere, 
Türkiye'nin komşuları ile olan ilişkilerine ve Özellikle Kıbrıs mese
lesine değinm iştir. (Bk. Belge 15)
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25.1 .1965 - 29.1 .1965

AVRUPA KONSEYİNDE KIBRIS’IN TEMSİLİ

Avrupa Konseyi İstişari M eclisi’nin Strasbourg ta yap ılan  top
lantılarına, Kıbrıs Rum Hükümeti, evvelce vermiş olduğu söze rağ
men, Heyet göndermemiştir.

Gerçekten, Konsey Bakanlar Komitesi'nin 1 8 -A ra lık  1964’te 
Paris'te yaptığı son toplantıda, Kıbrıs Heyeti'nin İstişari AAeclis'e 2 
rum ve 1 Türk m illetvekili ile katılmasını uygun gören bir karar a l
mıştı. Kıbrıs Rum Hükümeti ise bir Türk m illetvekilini Kıbrıs Heyetine 
dahil etmek istemediğinden ve sadece 2 Rum m illetvekilinin de Kon
seyce kabul edilmeyeceğini b ild irdiğinden, istişari Meclis toplantı
larına bir heyet halinde katılm ayarak , Rum Çalışm a Bakanı Papa- 
clopoulos’u, toplantıları izlemek üzere, Strasbourg’a göndermiştir.

Kıbrıs Rum Hükümetinin bu tutumu Konsey çevrelerinde iyi 
karşılanm am ıştır.

26.1.1965
M L Fit ı

1. Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Faruk Sükan ’ ın, 
Türkiye'n in Çok Taraflı NATO Nükleer Kuvvetine katılm am a kararı 
ve Sovyet Parlâmento Heyetinin Türkiye'ye vaki ziyareti hakkında 
21.1 .1965 de T. B. M. M .’nde yaptığı konuşmaya cevaben, Başba
kan Yardımcısı Dr. Kemal Satır bugün T. B. M. M .'nde bir beyanat 
yapm ıştır. (Bk. Belge 16)

ERKİN - RUSK, BALL GÖRÜŞMESİ

2. Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, bugün W ashm gton'da 
A. B. D. Dışişleri Bakanı Dean Rusk ve Bakan Yardım cısı G . Ball ile 
m illetlerarası durum ve Kıbrıs konusunda birer görüşme yapm ıştır.

M L F

Erkin, daha sonra basın m ensuplarına, Kıbrıs konusunda « d a
ha iyimser» olduğunu, MLF projesiyle ilg ili o larak da , halen Clcıude 
Ricketts muhribindeki Türk mürettebatın «çekilm iş kabul ed ileb ile
ceğini» söylemiştir,
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27 . 1.1965  -  3 1 . 1.1965

BULGAR-YUGOSLAV BİLDİRİSİNDE KIBRIS

2 7 -3 0  Ocak tarih leri arasında Sofya 'da Bulgar ve Yugoslav 
Dışişleri Bakanların ın yaptık ları görüşmelerden sonra 31 Ocak'da 
yayım lanan ortak b ild irinin Kıbrıs m eselesiyle ilg ili kısmı şöyledir:

«Kıbrıs meselesi Balkan Bölgesinde dahi gergin lik yaratan 
meselelerden birid ir. İki Bakan bu meselenin yabancı m üdahale ol
m aksızın, barışçı yo ldan, Kıbrıs ha lk ına, kendi meselelerine, bütün 
Kıbrıslıların m enfaati dairesinde, kendisinin bir çare bulması im
kânı verilm ek suretiyle halledilm esi lâzım geldiği hususunda muta
bık kalm ıştır. (Bk. 4 Şubat 1965 tarih li Yunan - Yugoslav Bildirisi)

28.1.1965 
SANCÂRMN AÇIKLAMASI

Cum huriyet Senatosunda M illî Savunm a Bütçesi görüşülürken 
söz alan M illî Savunm a Bakanı ilham i Sancar, NATO Genel Sekre
terliğince, üye devletler silâh lı kuvvetler mevcudunun 1965 yılından 
itibaren arttırılm asının tavsiye ed ild iğ in i, ancak, bunun tahakkuk 
ettirilmesine imkân görülm ediğini, 1965 m alî yılında M illî Savunma 
Bakanlığ ı bütçesinin, m illî bütçenin % 19,42 sini teşkil ettiğini, 1963 
A ralığ ından bu yana , Kıbrıs o lay ları do lay ıs ıy la , M illî Savunma Büt
çesinden, munzam o larak , 100 milyon lirayı aşan bir harcama ya
pıld ığını, Kıbrıs için, hertürlü ihtim alin gözönünde tutu larak, bütün 
tedbirlerin alınm ış olduğunu söylem iştir.

29.1.1965 
ERKİN-BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, B. M. Genel Kurul top
lantılarına katıldıktan sonra, bugün yurda avdet etmiştir.

30.1.1965 
AAYLONAS’IN İDDİALARINA CEVAPLAR

Yunan Başbakanlık  Basın Müsteşarı M ylonas'ın 25 Ocak g ü n ü  

basına verdiği beyanatta, Batı Trakya ve Oniki A d a 'd ak i Türk Ce
m aat Seçimlerinin dürüst bir şekilde yap ıld ığ ına ve Türkiye’den sı- 
nırdışı edilen Yunan lıla r ile ilg ili idd ia larına bugün Dışişleri Bakan
lığım ızca cevap verilm iştir. (Bk, Belge 17)
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B E L G E L E  A





B E L G E : !

N ikolay Podgam y’ in Parlâmento Nutku :

«Sayın Senato Başkanı,
Sayın M illet Meclisi Başkanı,
Sayın Baylar, M illetvekilleri,

İlk önce hey'etim iz, bu yüksek kürsüden konuşmak imkânı sağlanm ış o l
duğundan dolayı, sizlere teşekkür eder. Sovyetler Birliği ha lk ları, Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliği Yüksek Şûrası namına sîzleri : Senatörleri ve Türkiye 
Cumhuriyeti Büyük M illet Meclisi M illetvekillerin i, bütün Türk m illetini can-ü 
gönülden selâm larız.

Sovyetler Birliği Yüksek Şûrası Hey’eti, memleketinize Meclisin davetine 
icabet ederek iadei ziyaretde bulunmak üzere gelm iştir. M aksadım ız, Türk h a l
kının hayatını, emellerini ve plânlarını daha iyi, daha yakından görüp tan ı
maktır. Memleketlerim izin yakın laşm aları ve ara larındaki münasebetleri sağ 
lam laştırm aları yolunda daha da ilerlemek için, güney komşumuzu daha iyi 
an lam ak istiyoruz.

Barışsever ve yaratıcı bir halk olan Sovyet halkı, Türk m illetinin, vatanın 
inkişafı için beş y ıllık  plânı tahakkuk ettirmek yolunda hâlen sarf etmekte o l
duğu gayretleri anlıyor. M üsaadenizle, biz, Sovyet m ebusları, Türk Parlâmento 
Üyelerine, bütün Türk halkına bu yaratıcı çalışm alarında başarılar d ileriz.

Baylar, Senatörler ve M illetvekilleri,

Rusya ha lk ları, bundan 47 yıl evvel büyük bir İnkılâp yap arak  kah ra
manca gayretleri ve verdiği pek çok kurbanlar pahasına, hür o larak  yeni bir 
cemiyet kurm ak hakkını kazandılar. Türk m illetinin önderi Kemal Atatürk, o z a 
man vuku bulan hâdiselerin azam etini lâyık iy le  takdir etmişti. A tatürk Sovyet 
Hükümetine şöyle yazmıştı :

«Kendi zincirlerini kırm akla iktifa etmeyip, bütün dünyanın kurtulması uğ
runa iki yıldan faz la  bir zam andan beridir em salsiz bir şekilde mücadele eden 
ve yer yüzünden esaretin ilelebet kalkm ası için işitilm edik ıstırap lara azim le 
göğüs geren Rus milletine karşı, Türk milletinin duyduğu hayran lık  hislerini size 
bildirm ekle fevkalâde büyük bir memnuniyet duym aktayım .»

O y ıllarda Türk milleti de emperyalist istilâcılara karşı elinde silâh la  sa 
vaşa ayak land ı ve bu savaşı zaferle neticelendirdi. Büyük Lenin bu olayı yü k
sek bir takd irle  karşılam ıştı. Lenin şöyle demişti : Türkiye ’nin örneği, gösteri
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yor ki, m uasır ha lk ların , canavarlığ ı püskürtmesi, hesaba katılacak bir şeydir 
ve em peryalist hükümetlerin, Türkiye'yi mahkûm ettikleri soygunculuk, en kuv
vetli em peryalist devletleri, Türkiye'den ellerini çekmeğe mecbur eden bir savaş 
uyandırdı.

Lenin, O cak 1921'de, Türkiye Büyük M illet Meclisi Reisine gönderdiği te l
grafta , memleketinin istik lâli ve refahı için yılm az bir enerji ile savaşan Türk 
M illetine ve Hükümetine en sam im î temennilerini izhar etmişti.

Genç devletlerim izin doğuşunun ilk y ıllarında Sovyet Cumhuriyeti ve Tür
kiye birbirine kardeşçe yardım  elini uzatarak dostluk ve kardeşlik andlaşm ası 
ile ara larındaki ittifakı sağ lam a bağ lad ıla r. Şubat 1921 'de M oskova’ya Türk 
Hey’eti geldiği zam an, Lenin demiştir ki, bu hey’etle yap ılan  görüşmeler, y a 
kınlaşm a ve dostluk için fevka lâde sağlam  bir başlangıç o lacak ve «bu yak ın 
laşm a ile dostluk, d iplom atik oyunlarla değil tab iî, her iki halkın da emper
ya list devletlerden son y ıllarda işitilm edik ve görülm edik derecede çok ıstırap 
çekmiş o lduklarındandır ki, elde edilecektir.»

1921 Antlaşm asında halklarım ızın em peryalizm e karşı yaptık ları müca
delede mütesanit oldukları kaydedilerek deniliyordu ki, iki halktan birinin kar
şısına çıkarılan herhangi bir zorluk, ötekisinin de vaziyetin i kötüleştirir. Bu 
antlaşm a, insanlık tarih inde, bir halkın başka bir halkı soym asına değil, an t
laşan tara fla rın  tam eşitliğ i, birbirinin egemenlik haklarına sayg ı, birbirinin iç 
işlerine karışm am a, bütün halkların  kendi kaderlerini b izzat halletmeleri hak
kının tanınm ası, esaret altında bulunan ha lk lara  bağım sızlık uğrunda yaptık
ları savaşlard a ivazsız yardım  gösterme taahhütlerine dayanan  ilk antlaşm a 
lardan biriyd i.

1921 tarih li Sovyet - Türk Antlaşm ası, büyük oktobr sosyalist inkılâbının 
zafer kazandığı ilk saatlerde bütün dünyaya ilân edilen Sovyet m e m l e k e t i n i n  

dış siyaset prensiplerinin mühim ve konkre bir tecessümü idi. Bu antlaşm a, Sov 
ye t-T ü rk  münasebetlerinin inkişafı için iyi bir temel atmış oldu. 20'nci ve 
30'ncu y ılla r, iki memleket arasında ekonomi ve kültür a lan ındaki bağların 
sağ lam laştığ ı y ılla r, iki memleketin s iyasî sahadaki işb irliğ in in ve dostluğun 
kuvvetlendiği y ılla r olmuştu.

M aalesef, sonraki y ılla rda Sovyet-Türk  münasebetleri, b ild iğ in iz gibi, 
gölgelenm işti. Bugün bunu apaçık söylemek isterim. Bu bakım dan Sovyetler 
Birliğ inde yap ılan  yersiz ve yanlış beyanatlar menfî bir rol oynadı, gerçi karşı 
tarafın  da bütün davran ışları ideal bir şekilde oldu, denemez tab iî. Bununla 
beraber Sovyetler B irliğ i, bahsi geçen beyanatların yanlış olduğunu açıkça be
lirtm iştir. Bunun İçin, fikrim izce, bütün bunlar geçmişe karışm alı ve iyi komşu
luk m ünasebetlerinin yoluna konulmasına mâni o lm am alıd ır.
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Son zam anlarda Sovyet-Türk  münasebetlerinde başlıyan devir, mem le
ketlerimiz arasında iyi komşuluk münasebetlerinin yeniden başlam ış olması ile, 
ekonomik ve kültürel münasebetlerin yoluna konulması ile, devletlerim izin tem 
silcileri arasında şahsî tem asların ihya edilmesi İle karakterize ediliyor. 1963'te 
Bay Ürgüplü'nün başkanlığ ındaki Türk Parlâmento Hey'etinin Sovyetler B irli
ğini z iyareti, Türkiye Dışişleri Bakanı Bay Erkin 'in, bir müddet evvel Mosko
v a ’da yaptığı görüşmeler, sonra da ekonomi eksperleri hey’etinizin görüşme
leri ve nihayet, Sovyetler Birliği Yüksek Şûrası Hey'etinin memleketinize ge l
miş olması, bunu gösteriyor.

Yakın laşm am ız yolunda artık muayyen başarıların  elde edilm iş olmasını 
kaydetmekle memnunluk duyuyoruz. Fakat biz, bunun ancak ilk ad ım lar o ldu
ğuna inanm ak isterdik.

Şüphesiz biliyorsunuz ki, Asya memleketleri ile bu arada Orta - Doğu 
ülkeleri ile dostluk münasebetlerini geliştirm ek işinde memleketim izin büyük 
tecrübesi vard ır. Bu münasebetlerin genel gelişme temayülü : bunların ara lıksız  
o larak iyileşm esi, gerçek işb irliğ i, eşitlik , karşılıklı fayda ve birbirinin iç işlerine 
karışm am a esasına dayanarak , bu münasebetlerin sağlam laştırılm ası yolundaki 
her türlü engellerin ortadan kald ırılm asıd ır.

Tarafsız lık  ve bloklara katılm am a siyasetine kesin o larak riayet eden 
Afganistan ile m ünasebetlerim iz, 45 seneden beridir hiç değişmeyen dostluk 
münasebetleridir. So vyet-A fg an  hududu, çoktandır sağlam  barış ve dostluk 
sembolüdür.

Sovyetler Birliği ile İran arasındaki sınır üzerinde, daha birkaç yıl evvel, 
mecazî m ânada söyliyecek olursak, itim atsızlık bulutları dolaştığı halde, şimdi 
oradaki m anzara başkadır. Sınırdaki A ras nehrinde müştereken baraj ve e lek
trik santralleri kuruluyor So vyet-İran  ticarî ve ekonomik bağları gelişiyor. Bir 
müddet evvel Moskova ile Tahran arasında direkt hava yolu açıldı.

İran Hükümetinin, hiç bir yabancı devlete kendi topraklan üzerinde her
hangi bir çeşitten roket üsleri bulundurm ak hakkını vermemek ve İran'ın Sov
yetler Birliği topraklarına karşı sa ld ırgan lık  için bir vasıta o lm asına m üsaade 
etmemek taahhütleri, So vyet-İran  münasebetlerinin müsbet şekilde gelişmesi 
için bir temel atmıştır.

Bizim fikrim izce, şimdi Sovyetler Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki 
münasebetlerde bir dönemeç yapm ak, ve bu münasebetleri geliştirip sağ lam 
laştırm ak için gereken bütün şartlar mevcuttur.

Sosyalist bir devlet olan Sovyetler Birliği ve Türkiye Cum huriyeti, hemen 
hemen aynı zam anda doğmuşlar, ve müşterek düşm anlara karşı uzun bir m üd
det içinde beraberce savaşm ışlard ı, Ve şim di, zannım ızca, Lenin ve Atatürk



devrinde doğmuş olan iyi geleneklere dönmek zam anı geldi. Memleketim iz, 
Hükümetimiz, bu yolda hiç bir engel görmüyorlar.

Sovyetler Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki sınırın, iyi komşular 
arasında mevcut olması gereken bir sınır o lacağına, Karadenizin de, barış ve 
uluslar arası dostluk denizi o lacağına inanm ak isterdik.

1935’te Cumhuriyet Halk Partisi Kongresinde konuşan Atatürk şöyle 
demişti : «Kara günlerden kalan dostluk m ünasebetlerim izi, Türk Milleti unutul
maz ve en aziz hâtıra o larak yaşatıyor. So vyet-Türk  dostluğu, arsı ulusal sulha 
ancak hayır ve fayda getirm iştir, ve ilelebet ancak fa ¡deli ve hayırlı olacaktır.»

Fikrim ize göre, bugünde m uhtelif a lan la rd a  işbirliğ in in genişletilmesinden 
gerek sizin m em leketiniz, gerekse bizim devletim iz ancak fcıyda görürler. Bu 
işb irliğ i, dünya barışına da ancak hayır ve fayda verir.

Sayın Senatörler ve AAîlletvekiİleri,

M üsaadenizle şimdi de, barış içinde yaratıcı ça lışm alarla  meşgul halkımızın 
hayatı hakkında sîzlere b irkaç söz söyliyeyim .

Sovyet iktidarı y ıllarında ekonomi ve kültürün inkişafında dünyaca tanınan 
başarılar kazandık. Büyük vatanım ızın bütün m illetleri, modern medeniyetin, 
hür hayatın ve gerçek eşitliğin sağlad ığ ı nimetlerden fayd a lan ıyo r, onlar, par
lak istikballerine doğru, el ele vererek, ve birbirine yardım  ederek yürümekte
dirler.

Yarım  asırdan az bir zam an evvel Rusya, geri, sefil bir memleketti. Bu 
gün memleketimiz dünyanın ikinci sanayi devletid ir. Elektro - enerjefik ve elekt
ronik, kimya ve yüksek kaliteli m etalürji, otomatikleştirme ve tele - mihanik, 
bu günkü ekonomimizin başlıca kollarıdır. Feza'nın tetkiki a ian ında elde ettiği
miz başarılar Sovyetler Birliğ in in ilim ve teknik saha lardak i muvaffakiyetlerini 
gösteren parlak m isallerd ir. Dünyanın hiç bir memleketinde bu başarıların em
sali o lm adığı, m alûm unuzdur. Sovyet cemiyetinin ink işafı, her gün önümüze 
yeni ve mürekkep mes'eleler koyuyor. Halkım ız, ilmin en son başarılarına daya
narak , bu mes’eleleri hallediyor. B ild iğ in iz g ib i, bir müddet evvel Parlâmen
tomuzun, yani Sovyetler Birliği Yüksek Şûrasının mutad 5 inci toplantısı yapıldı. 
M ebuslar, ekonomik ink işaf p lân larım ızın , bir bütün o larak , yerine getirilmekte 
olduğunu kaydettiler. Parlâmento toplantısı, Sovyetler B irliğ in in 1965 senesi 
için ink işa f plânını ve bütçesini görüştü ve lastik  etti. M illî gelir, % 8, her 
vatandaşım ızın  gerçek geliri de, % 7 küsur artacaktır. Şu o lay , bizde bir kanurı 
m ahiyetindedir artık. Sovyet devletinin hayatında her yıl, ekonominin inkişafında 
ve halkım ızın hayat seviyesin in , refahının yükselm esine yeni ve daha yüksek 
bir merhale oluyor.
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Memleketim izde istihsal seviyesi yükseldikçe, diğer ülkelerle olan 
ekonomik ve ticarî münasebetlerim izin gelişmesi için daha büyük im kânlar ha
sıl oluyor. Devletim izin, dış ekonomik bağların ı faa l bir surette geliştird iğini 
biliyorsunuz tab iî. M illetler çırası ekonomik mübadele ve karşılıklı o larak  fayda 
sağiıyan ticaret, her memlekete, iç mes’elelerinin halline yardım ediyor.

Sovyetler Birliğinin bütün memleketlerle olan ekonomik işbirliği ta ra fla 
rın eşitliği ve karşılıklı fayda esasına dayan ıyor. Harice sattığım ız m allar mu
kabilinde - ki, bunların başlıca kısmını sanayi donatımı teşkil eder, - ihtiyaç duy
duğumuz m allar satın alıyoruz. Biz ileride de bütün dünya memleketleri ile, bu 
arada en yakın komşularımız Yakın ve Orta - Doğu devletleri ile de ticarî ve eko
nomik m ünasebetlerim izi, fayda birliği esasında geliştirm ek niyetindeyiz. Sov
yetler Birliği ile ticarî ve ekonomik münasebetlerin gelişm esi, resmî şahsiyetleri
nizin, bu arada Ticaret Bakanı Bay Fenni İslim yeli'nin beyanatlarından an laş ıl
dığı üzere, Türkiye için de faydalı olur. Kayseri ve N a z illi’deki tekstil kom bina
larının hâlen dahi Türk milletinin hizmetinde olduğunu biliyoruz. Türkiye ile olan 
ekonomik münasebetlerim izi geliştirmeğe, Türkiye’nin tasarlad ığ ı ekonomik in
kişaf p lânlarını gerçekleştirmesinde destek göstermeğe şimdi de hazırız.

Bu a landa büyük im kânlar var. Geçen A ra lık  ayında memleketimizi ziyaret 
ederek, Sovyet Endüstrisinin birçok işletmelerini tetkik eden selâhiyetli Türk eko
nomik eksperler hey’eti, buna kanaat getirebilm iştir.

Türk uzm anları, Sovyet donatım ve m akinelerinin yüksek kaliteli olduğunu, 
Sovyet sanayiin in  çıkardığı birçok m alların Türkiye için fa ide li olacağını kaydet
mişlerdi. Hey'et başkanı Petrol O fis'in Genel Müdürü Bay Kenan Onat, bize ve 
rilen habere göre, demiştir ki, yaptığı ziyaret, fayda lı olmuştur ve ileride So vye t- 
Türk ticaretinin mühim derecede artacağı hususunda güven belirtm iştir.

Memleketim izin dış siyasetine, m illetlerarası münasebetlerine gelince şunu 
kaydetmek ¡tabediyor ki, bu alanda da iyi perspektiflerim iz var. Sovyetler Bir
liği, dünyanın birçok devletleri ile bulunduğu münasebetleri başarı ile gelişti
riyor.

Biz, büyük sosyalist devletler ailesi ile kardeşlik bağ ları ile bağlı bulun
m aktayız. A sya , A frika ve Lâtin A m erika ’nın büyük bir grup bağım sız devletleri 
ile dostâne ve her tarafa fayda sağ iıyan işb irliğ im iz vard ır. Avrupa ve Am eri
ka'nın gelişm iş kapitalist devletleri ile iş münasebetlerim iz, barış içinde beraber 
yaşam a prensiplerine dayanarak  adım adım gelişiyor.

Parlâmentomuzun geçen toplantısında mebuslar, Sovyet devletinin sosya
list topluluğun bütün memleketleri arasındaki b irliğin takviyesine , m illî kurtu
luş hareketlerini desteklemeğe ve A sya , A frika ve Lâtin Am erika'n ın bağımsız 
devletleri ile işb irliğ ini geliştirmeğe yöneltilen siyasî hareket hattını oyb irliğ iyle
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desteklediler. Bu hareket hattı, barışın takviyesi ve m illetlerarası gerginliğ in gev
şetilmesi, sosyal sistemleri başka başka olan devletlerin , barış içinde beraber 
yaşam aları prensibinin sebatla gerçekleştirilm esi siyasetid ir.

Halkım ız ve hükümeti, m illetlerarası a landa itimat ve karşılıklı anlayışı 
sağ lam laştırm ak, ha lk lar ve devletler arasında İşbirliğ in i yoluna koyup geliş
tirmek, m illetlerarası ihtilaflı mes'elelerin barışçı yo lla rla  halledilm esinde mu
va ffa k  o lm ak için sebat ve azim le çalışm aktad ır. Bize öyle geliyor ki, bütün 
devletler, her halkın kendi iç m es’elelerini b izzat halletmesi hakkını tanırlarsa, 
bütün dünya memleketlerinin egemenlik ve toprak bütünlüğüne kat'î olarak 
saygı gösterirlerse, bunda m uvaffak o lunabilir.

Yeni bir dünya harbinin önlenmesi mümkün ve zarurî olduğuna Sovyet 
vatandaşları kaan id irler. O nlar, barışa götüren en emin yolu, silâh lanm a ya
rışının durdurulm asında, nükleer silâh la r ve insanları kütle halinde imha eden 
diğer silâh ların  yokedilm esinde tam ve genel s ilâh lanm a hususunda anlaşm a
ya varılm asında görüyorlar.

Sovyetler B irliğ i, silâhsızlanm a m es’elesini ölü noktadan çıkarm ak, mudil 
o lm akla beraber, ha lk lar için hayatî bir önemi olan bu m es’elede ta ra fla r için 
makbul bir an laşm aya varm a yolunu bulm ak üzere, elinden gelen her şeyi ya
pıyor. Fakat bu, ya ln ız bize bağlı bir iş değ ild ir, bütün devletler ve halklardan 
gayret bekler.

Tam ve genel silâhsızlanm anın tahakkukunu elde etmeğe çalışan mem
leketim iz, s ilâh lanm a yarışın ı, hiç o lm azsa, tahdit edecek, frenliyecek ve böy
lelikle silâhsızlanm a mes’elesinin halli için daha m üsait şartlar yaratacak  olan 
tedbirlerin a lınm asına da taraftard ır. Bilindiğ i g ib i, hâlen N e w -Y o rk 'ta  ya
pılm akta olan Birleşmiş M illetler Teşkilâtı Genel Assam blesi 19'ncu toplantı
sında Sovyetler B irliğ i, m illetlerarası gerginliğ in daha da gevşetilm esine ve si
lâh lanm a yarışının tahdit edilm esine yöneltilen m üşahhas teklifler ileri sürmüş
tür.

Devletim iz, hususiyle, askerî bütçelerin daha da kısılm ası, başka d e v le t 

lerin topraklarındaki askerî kuvvetlerin çıkarılm ası veya aza ltılm ası, yabancı 
askerî üslerin kaldırılm ası mes'elesine büyük bir önem verm ektedir.

Askerî tahsisatların  kısılm ası mes'elesinin halline yardım  etmek ist iyen  

Sovyetler Birliği Yüksek Şûrası, 1965 devlet bütçesinde Sovyetler Birliği askeri 
kuvvetleri için ayrılan  tahsisatı 500 milyon ruble azalttı. Bu, ülkem izin , millet
lerarası durumun sıhhatlendirilm esi dâvasına kattığı bir payd ır ve diğer mem
leketlerin de bu örneği takip  etmeleri, arzu edilir bir şey olurdu tab iî.

Biz, A vrupa 'dak i durumun normalleşmesine ve A vrupa güvenliğinin mü
essir bir şekilde sağ lanm asına bilhassa büyük bir önem veriyoruz. Bizim fikri- 
mizce, bu mes'elenin h a lli, Türkiye'n in de m enfaatlerine başkalarınınkinden az 
uygun değild ir.
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Nükleer silâhların yayılm asını ön gören bir an laşm a akd i, büyük bir rol 
oynardı, hem de öyle bir an laşm a ki, nükleer silâhı o lm ayan memleketleri, bu 
silâha kavuşturabilecek gerek direkt, gerek endirekt yolların hepsini kapatsın. 
Açıkça söylemek gerektir kî, Çok Taraflı NATO Nükleer Kuvvetlerini kurma p lân
ları, bu an laşm aya götüren yolda bir engeldir.

Avrupa'da -hem de ancak A vrup a ’da değil - itimat ve güvenliğin sağ 
lam laştırılm ası, hallini çoktan bekliyen bir mes’elenin, yani NATO m em leket
leri ile Varşova Antlaşm ası memleketleri arasında bir sa ld ırm azlık  paktı akte- 
dilmesi mes'elesinin halline yardım etmiş olurdu. Böyle bir antlaşm a, NATO 
üyesi olan Türkiye'nin ve Varşova antlaşm asının bir üyesi olan Sovyetler Bir- 
liğ i’nin menfaatlerine uygun gelmez mi?

Pek tab iî o larak, barışın sağ lam laştırılm asına ve m illetlerarası gerginliğin 
azaltılm asına yardım edebilecek fayda lı neticelerin elde edilebilmesi için başka 
a lan lar da vardır. Bunun için gereken ancak bir şey var, o da bütün devletler 
tarafından sam im î arzu ve iyi niyet gösterilmesidir. Sovyetler Birliğine gelince, 
halli gereken mes elelerin çözülmesi için hiç bir zam an gayret esirgememiştir 
ve ileride de bu yolda başarı elde etmek için, azim  ve sebatla çalışm ağa hazır
dır.

Bu vesile ile Kıbrıs’ la ilgili mes’elelere merak göstermezlik edemeyiz. Biz, 
Kıbrıs mes'elesinin, Kıbrıs Cumhuriyetinin egemenlik ve toprak bütünlüğüne 
saygı, her iki m illî cemaatın barış içinde yaşam asın ı temin edebilecek bir şe
kilde kanunî haklarına riayet edilmesi ve A da'da iki m illî cemaatin mevcudi
yetini tanım a esasında barış yoluyla halledilm esine taraftarız . Bu tutum, bütün 
Kıbrıs’ lıların menfaatlerine uygundur, kanaatindeyiz.

Kıbrıs mes’elesi, hiçbir' yabancı m üdahale ve b ilhassa askerî m üdahale 
olmadan barışçı yo llarla halledilm elid ir. M üdahale , K ıbrıslılara : Hem rum lara, 
hem türklere yeni felâketler getirebilir. Kıbrıs mes'elesindeki tutumumuzun, bü
tün a lâka lı ta ra fla rca , barış ve halkların gerçek bağım sızlığı dâvasını aziz bilen 
herkesçe an lay ışla  karşılanacağını ümit ediyoruz.

Baylar, Senatörler ve M illetvekilleri,
Sözüme son verirken, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki m ünasebet

lerin başarı ile gelişmesi için, Parlâm entolarım ızın ellerinden gelen herşeyi y a 
pacaklarına emin olduğumu belirtmek isterim.

Sovyet halkı, başarılarını ve her yöndeki faaliyetlerin i komşularının iyi 
bilmelerini sam im î o larak istiyor. Hey’etimiz, Sovyetler Birliği Yüksek Şûrasının 
kendisine verdiği vazifey i yerine getirerek 1965 senesinde Türkiye'den Sovyet
ler Birliğine bir Parlâmento Hey'eti göndermek davetini sunuyor.

Büyük M illet Meclisine, önemli devlet vazife lerin in  yerine getirilm esinde 
başarılar d ileriz.
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Komşumuz Türk milletine bir defa daha en iyi saadet ve refah tem enni
lerim izi sunarız.

Yaşasın  bütün ha lk lar arasında barış ve dostluk,
Teşekkür ederim .»

B E L G E : 2

6 Ocak 1965 tarihli MİLLİYET Gazetesi:

Rusya'nın K ıbrıs’ta «Federatif bir sisteme taraftar olduğu» Ruslar tara fın 
dan ifade edilm iştir. Rus heyetinden bir üye bu konuda şunları söylem iştir:

« İk i cemaat bağımsız bir idare altında yaşayacaktır. Ne Türkleri, ne Rum
ları Kıbrıs'tan ç ıkarm aya, atm aya imkân va r mıdır? O zam an, beraber ya şa 
m aları zorunludur. Bu, Rusya’daki iki Cum huriyetin bir a rada yaşam ası gibidir. 
Biz nasıl yaşıyoruz? Bizim düşüncemiz budur. Bunu Başbakanın ıza da anlattık. 
Bizim tezimiz Türk tezine çok yakındır. Hemen hemen aynıdır. Makarios’un tu
tumunu tasvip etmemize imkân yoktur. O ırkçılık yapıyor. ENOSİS istiyor.

B E L G E : 3

6 Ocak 1965 tarihli MİLLİYET Gazetesi:

Podgorni önceki akşam  Mecliste Dışişleri Kom isyonunda soruları cevap
larken şöyle dem iştir:

«Türkiye’de bizim dostluğumuzu istemeyen bir zümre vardır, bunu bili
yoruz. Zamanla dostluğumuzu bunlara da yaymak için sabırla çalışacağız. Rus
y a ’da Türk dostluğunu istemeyenler yoktur. Türkiye Devlet adamları NATO’nun 
bir üyesi olduklarım, her fırsatta söylüyorlar. Size yemin ediyoruz ki, size sai- 
d ı r m a k  niyetinde olan yok... Açık ve samimî, kuzey komşunuz sizin en iyi mü- 
dafiinizdir. Dostluk meselesinde acele etmeyeceğiz. Sabırlı olacağız. Siz de sa
bırlı olun. İki memleket için dostluktan başka yol yoktur.»

SORULAR, CEVAPLAR :

Podgorni’ye, Meclisler Dışişleri Kom isyonunda, Türk üyeler tarafın  yönel
tilen bazı sorular ve Podgorni'nin bunlara verdiği cevap lar ise özetle ş Ö y l e d i r :

SORU : Zürih ve Londra an laşm aların ın  Türkiyeye tanıdığı hakları kullan
m asına neden karşı koydunuz?
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CEVAP : Bu anlaşmalar yapılırken Sovyetler Birliğine haber verilmemiş
tir, sorulmamıştır.

SORU : Sovyetler Birliği bütün dünyada barış telkin ederken, Kıbrısa ya p 
tığı silâh yardım ı barış severlikle kabili te lif m idir?

CEVÂP : Kıbrısa yapılan Rus yardımı hakkında sizin ne bildiğinizi bilmi
yorum. Fakat ben verilenleri biliyorum. Sovyetler Birliği Kıbrısa taarruza elve
rişli hiçbir silâh vermiyor. Bir zamanlar hafif silâhlar verilmiştir.

B E L G E : 4

12 Ocak 1965 tarihli Anadolu A jansı:

Sovyet Parlâmento Heyeti Başkanı Podgorny, Türkiye'deki görüşme ve 
incelemeleriyle ilgili o larak şu demeci verm iştir:

«Türkiye’ye yapmış bulunduğumuz on günlük ziyaretten sonra, memle
ketimize dönerken, intihalarım ızı kısaca an latm ak ve nazik davetlerinden do
layı Türkiye Büyük M illet Meclisine bir kere daha teşekkür etmek arzusundayız.

İadei ziyarette bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Sovyet Parlâmento He
yeti, Cum hurbaşkanı Cemal Gürsel, Cumhuriyet Senatosu Başkanı Enver Aka ve 
Millet Meclisi Başkanı Fuat Sirmen tarafından sıcak bir a lâkay la  kabul ed il
miştir. Başbakan İsmet İnönü ile müteaddit defa lar samimi ve dostça konuşm a
larda bulunduk. Bu konuşmalara Başbakan Yardımcısı Kemal Satır ve Dışişleri 
Bakanı Feridun Cemal Erkin de iştirak ettiler. Heyet, Senatörlerle, M iIletvekiI- 
feriyle, m ahalli idarecilerle görüşüp konuştu ve Türk Parlâmentosunda yerli 
idare organlarının kuruluşlarıyla ilg ili enteresan tetkiklerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek kürsüsünde konuşmak imkânını 
sağlad ıkları için, Senatör ve M illetvekillerine teşekkür ederiz.

Heyet, Lenin'le beraber Sovyet-Türk dostluğunun temelini atmış olan 
Türk milletinin büyük evlâdı Kemal Atatürk'e karşı Sovyet vatandaşların ın  bes
ledikleri derin saygıları belirterek Atatürk'ün A n ıt-K ab rin e  çelenk kcydu. Tür
kiye Cumhuriyetinin kurucusunun hayatı ve çalışm aları ile ilg ili birçok yerleri 
gezdik ve gördük.

Sovyet mebusları, memlekette yaptıkları gezi sırasında sanayi işletme
lerini, h id ro-tekn ik  tesisleri, kültür müesseselerini, tarih î eserleri gezdi, Türk 
milletinin hayatı ve çalışm aları hakkında pek çok ilgi çekici şeyler öğrendi.

Her yerde, güleryüz ve samim iyetle karşılandık. Heyetim ize, gerek resmî 
şahıslar gerekse halk tarafından gösterilen hüsnü kabule çok teşekkür ederiz. 
Bu m isafir severi iği, memleketimize ve Sovyet halkına karşı beslenen iyi hislerin 
bir ifadesi sayıyoruz.
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Karşılıklı an layış ve sam im iyet havası İçinde geçen konuşm alarda Tür
kiye Büyük M illet M eclisinin üyeleriyle, Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki 
ilişkilerin çeşitli yönlerine ait meseleleri ele a ld ık . Gerek tarafım ızdan gerekse 
Türkiye tarafından şu husus mem nunlukla kaydedild i : Son zam anlarda Tür
kiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkiler iyi yönde gelişiyor. Bu hem Türk 
hem de Sovyet halkların ın m enfaatlerine uygundur.

Sovyet Parlâmentosu mebusları g ib i, Türk M illetvekili ve Senatörler de, 
bir hususta birleşm işlerdir ki, memleketim iz arasındaki münasebetler, sosyal 
düzenleri başka başka olan memleketlerin barış içinde beraber yaşamaları 
prensibine d ayan arak , ileride de tam bir eşitlik , m illî bağ ım sızlığa, toprak bü
tünlüğüne, devlet egemenliğine saygı ve birbirinin içişlerine karışm am a esas
ları içinde cereyan edecektir. Bu da bizde büyük bir memnunluk uyandırmıştır.

Hiç şüphe yok ki, barış içinde beraber yaşam a prensibinin devamlı ve 
doğru o larak yürütülmesi ve bütün ihtilaflı meselelerin barışçı yo llardan çözüm
lenmesi dünya barışının sağ lam laştırılm ası m enfaatlerine uygundur. Türkiye'de 
bulunduğumuz sırada belirtmiş olduğumuz g ib i, Sovyetler B irliğ i, bütün Kıbrıslı- 
ların m enfaatlerine uygun o larak, Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Cumhuriyetinin ege
menlik ve toprak bütünlüğüne sayg ı, her iki m illî cem aatin kanunî haklarına ri
ayet edilmesi esasları içinde, barışçı yo llardan çözümlenmesi tutumundadır.

Türk devlet ve idare adam ları gibi biz de, devlet adam ı, parlamenter ve 
idare adam ları arasındaki tem asların artm asın ın , Sovyetler Birliği ile Türkiye 
arasında karşılıklı an lay ış , itimad ve dostluğun sağ lam laşm asına yardım ede
ceği kanısındayız.

Basında b ild irilm iş olduğu g ib i, A . İ. M ikoyan'ın C u m h u r b a ş k a n ı  

G ürsel’e ve A . N. Kosygin’ in Başbakan İnönü'ye gönderdikleri ve Heyet tara
fından kendilerine sunulan m esajlarda, Sovyetler Birliği Yüksek Şûrası ve Sov
yet Hükümetinin Türkiye Cumhuriyeti liderlerine Sovyetler Birliğin i z i y a r e t l e r i  

için evvelce yapılm ış olan daveti bir kere daha teyid edilm iştir.

Heyetim iz, Sovyetler Birliği Yüksek Şûrasının verdiği vazifeye  icabet ede
rek bir Türk Parlâmento Heyetini 1965 de Sovyetler Birliğine davet etmiş ve 
ayrıca Moskova ve Leningrad belediyelerin in , A nkara ve İstanbul Belediye Baş- 
kanlarına vaki davetlerini kendilerine bild irm iştir. Bu davetlerin kabul e d i lm e s i  

bizleri memnun etmiştir.

Yaptığ ım ız tem asların , Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında iyi komşuluk 
m ünasebetlerinin ve her iki tara fa  fayda sağ layan  işb irliğ in in  gelişmesine, 
olumlu etkilerde bulunacağı hakkında, Türk parlam enterlerinin belirtmiş olduk
ları fikre biz de tam amen İştirak ediyoruz.
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Sözlerimi bitirirken Sovyetler Birliği Yüksek Şûrası Heyeti ad ına Türkiye 
Büyük M illet M eclisine, Türk Hükümetine ve Türk m illetine, bize gösterdikleri 
iyi kabul ve m isafirseverlik için bir kere daha teşekkür ederim.

Memleketimize dönüşümüzde, burada gördüklerim izi, öğrendiklerim izi, 
yaptığım ız temasları ve konuşmalarım ızı, Türk milletinin memleketlerim iz a ra 
sındaki dostluğu sağlam laştırm a ve barış emellerini, Sovyet halkına an la taca
ğız.»

B E L G E : 5

Dışişleri Bakanı Erkin’in 7 Ocak 1965 Tarihinde MİLLİYET Gazetesine Özel 
Demeci :

SORU     Birleşmiş M illetler Genel Kurulunda Kıbrıs meselesinin m üzake
resi sırasında federasyon tezimizin karşı tara f tezine üstün gelerek oyların ço
ğunluğunu kazanacağını umuyor musunuz?

CEVÂP ___ Kıbrıs meselesinin başlıca özelliklerinden birisi, milletlerarası
andSaşmaların mevcudiyetidir. Milletlerarası andiaşmalar ise, hukukun başlıca 
esaslarından biri olmak iîibariie, ancak bütün ilgili tarafların rızaları ile tâdil 
edilebilirler. Milletlerarası Adalet Dîvânına taraflarca yapılacak müracaat dışın
da, diğer milletlerarası organların andlaşmalan tâdil yetkisi yoktur. Bu itibarla, 
ihtilâfa ancak taraflar arasında müzakere yoluyla bir çözüm şekli bulmak ka
bildir. Asambledeki müzakerelerden gaye, bu müzakerelere zemin hazırlamak 
ve meselenin âdil bir şekilde halledilmesi için Asambleden umumî bir kanaat 
izharı elde etmektir.

Bu sahada Asambleye ne şekilde bir karar projesi tevdi edeceğimizi açık
lamak doğru olmayacaktır. Müzakerelerin havasına göre taktiğimizi tâyin ve 
tesbiî edeceğiz. Hiç şüphesiz esas gayemiz federasyon tezini kuvvetlendirecek 
bir karar istihsali olacaktır. Bununla beraber, her zaman ifade ettiğim gibi faz
la nikbinlik daima tehlikelidir.

SORU   S e l f  - D e t e r m i n a s y o n  l e h in e  b ir  k a r a r  ç ı k a r s a  t u t u m u m u z  ne o l a 

c a k t ı r ?

CEVAP ___ Yunanlıların ve Kıbrıslı Rumların anladığı mânada Self-Deter
minasyon lehine bir karar çıksa dahi, mevcut hukukî durumda herhangi bir de
ğişiklik husule getiremez. Her halükârda Kıbrıslı Rumların ve Yunanistan’ın böy
le bir kararı istismar ederek Kıbrıs’ta andlaşmalara aykırı bir emrivâki gerçek
leştirmeye tevessü! etmelerine hiçbir suretle müsaade etmeyeceğiz.

SORU _  Hiçbir tara f lehine kesin bir karar çıkm azsa Rumlar müzakereye 
yanaşacak lar mıdır?
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CEVÂP ___ Badiğiniz gibi meseleyi Asambleye ilk götüren taraf Romlar
dır. Onlar Asambleden kendi tezleri lehine bir karar alabilmek ümidi içindedir
ler. Bu sebeple hiçbir taraf lehine kesin bir karar çakmaması esas itibarıyla Rom
lar için diplomatik bir mağlûbiyet mânasına gelecektir. Asambleden kendi gay
rimeşru tutumları lehine bir karar istihsali edemeyince Rumların hakikati daha iyi 
göreceklerini, meselenin ancak ilgili taraflar arasında hal edilebileceğini idrak 
edeceklerini ve bu itibarla müzakereyi ciddî surette düşüneceklerini ümid etmek 
isteriz.

SORU ___ Bağımsız bir Kıbrıs Kurulursa M akarios AKEL Partisinin iktidarda
olması bizim için tehlike teşkil ermez mi?

C E V A P  AKEL Partisi bugün Kıbrıs'ta iktidarı Meıkarios’la paylaşmamak-
îesdır. Aralarında ihtilâflar da mevcuttur. Bununla beraber komünistlerin şim
diki safhada, ilerde iktidarı eie geçirmek ümidiyle, Makarios’a ENOSÎS politi
kasında muhalefet etmediklerini görüyoruz. İstikbalde Makarios ile K o m ü n is t  

Partisinin münasebetlerinin ne şekil alacağını bu günden kestirmek zordur. An
cak şu hususu belirtmek gerekir ki, bizim derpiş ettiğimiz bağımsızlık federas
yon esasına müstenittir. Bu federasyon çoğresfî bölgesi ve İdarî çerçevesi içinde 
Türk cemaatinin haklan ve menfaatleri ve ayrı varlığı korunacaktır. İhtilâf hal
ledilir ve federasyon kurulursa Kıbrıs’ta siyasî istikrarın kuvvetleneceğini ve 
tehlikeli gelişmelerin önlenebileceğini ümid ediyoruz.

SORU   Türkiye - Am erika m ünasebetlerinin 1965 yılında nasıl bîr seyir
izleyeceğine da ir düşüncelerinizi söyler m isiniz?

CEVÂP   Türk - Amerikan münasebetlerini umumî çerçeve içinde mü
talâa edersek, iki memleket arasındaki işbirliğinin ve fesanüdün devam ettiğim 
müşahede ederiz. Milletlerarası ana meselelerdeki görüş beraberliği, NATO 
içindeki işbirliği ve Türkiye’ye askerî ve ekonomik yardım devam etmektedir. 
Özellikle ekonomik alanda Amerikanın beş yıllık kalkınma plânımızın g e rç e k 

leşmesine büyük bir önem atfettiğini, 1965 ve müteakip yıllarda Türkiye’ye ge
niş çapta İktisadî yardımlarda bulunmak arzusunda olduğunu ve aynı zaman
da Konsorsyum çerçevesi içinde Konsorsyuma katılan diğer devletlerin Türki
ye’ye yardımlarını arttırmaları için kesif bir faaliyet sarfetfiğîni memnuniyet'0 
kaydetmek gerekir. Türk - Amerikan münasebetlerinde üzüntümüzü mucip ola31 
tek nokta, Amerikan hükümetinin Kıbrıs meselesinin adilâne bir şekilde halle
dilmesi hususunda kâfi derecede aktif bîr rol oynamamış olmasıdır. Gerçi Ame
rika, NATO Konseyi toplantısında îeyid ettiği gîbî, andlaşmalarm ihlâl edilme
sinin aleyhinde bîr vaziyet takınmış ve Kıbrıs ihtilâfının Türkiye’nin de menfaat
lerini koruyacak âdil bir çözüm şekline bağlanması gerektiğini tekrar etmişti«'- 
Biz Amerika gibi hür dünyanın lideri vaziyetinde olan bir memleketin, NATO 
tesanüdünü bu kadar yakından ilgilendiren bir meselede, böyle bir çözüm şek
line varılması için gayret sarfedeceğini ümit ediyoruz.
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S E L G E : 6

Başbakan İsme} İnönü’nün MİLLİYET Gazetesine Demeci:

(M illiyet 8 Ocak 1965)

TÜRK-SOVYET MÜNASEBETLERİ :

«Türk-Sovyet münasebetleri son gelişmeler ile iyi bir İstikamete yönele
cektir. Ski hloka mensup olan devletler esas itibariyle birbirieriyie iyi geçinme 
çarelerini aramaktadırlar. Bu hal gene! bir eğilimdir. Türkiyenin en büyük kom
şusu ile tam bir ayrılık halinde bulunması ne mümkündür, ne doğrudur. Onun 
için Sovyet mîlletleriyle Türkiye arasında iyi komşuluk münasebetinin, açık yü
rekle ifimad telkin edecek bir iyi münasebet havasının teessüs etmesini ciddî 
olarak arzu ediyoruz. Sovyetlerle i!k temasımızda iyi bir gelişme için esddî bir 
arzu ve istidat görmüş olmaktan memnunuz. Her iki taraf ahden bağ Is olduk
ları münasebetlerine temas etmemişlerdir. Bu politikaya karşı tereddüt göster
mek için mâkul bir sebep olmadığını vatandaşlarımın anlayacaklarına şüphem 
yoktur.»

AM ERİKA VE İÇ PİLİTİKA :

«Am erika'n ın dah ilî politikam ızda partilerin birini diğerine karşı tuttuğu
na dair yayılan  haberler bir esasa dayanm ıyor. Ben endişe etmiyorum. Ameri- 
ka bu hususta kesin o larak teminat verm ektedir.»

KIBRIS MESELESİ:

«Kıforîâ meselesi, zahirî sükûnet içinde kesin sonuçlara doğru ilerlemek
ledir. Önümüzde Birleşmiş AAilleîierin Umum? Heyetinden geçecek bir hüküm 
meselesi var. Biz muahedelerin tek taraflı olarak zorla ortadan kaldırılamaya
cağı kanaatindeyiz. Bu kanaatin Birleşmiş Milletlerde hâkim olacağını ümit 
ediyoruz. Birleşmiş Mîlletlerin bu hususta vereceği karar,- siyasî tartışmalara 
müshet veya menfî şekilde yeni bir safha getirecektir. Herhalde muahedelerin 
tek taraf!" olarak kaldırılabileceğine dair âmir bir hüküm gelmeyecektir.

Önümüzde beklenen diğer bir mesele arabulucunun ne şekilde bir rapor 
vereceğidir. Bu, bir iki ay içinde belli olacaktır. Bunlar Kıbrıs ihtilâfının barış 
yolu île hallini sağlayacak safhalardır. Bunları beklemeden veya bu safhaların 
sonunda zor kullanarak veya uluslararası kaidelere meydan, okuyarak yapıla
cak emrivakiler, sulh için ve uluslararası münasebetler için aşikâr surette za
rarlı ve tahrik edici olacaktır. Ö zaman Türkiye, hakkın kendine verdiği vazi
feyi yapmakta tereddüt göstermeyecektir,»
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B E L G E : 7

10 Ocak 1965 Tarihli MİLLİYET Gazetesi:

NÜKLEER KUVVETE GİRMEYİ REDDETTİK:

Türk Hükümeti, Am erika tarafından ileri sürülen «Çok taraflı nükleer kuv
vete katılmayı kesinlikle reddetmiş ve durumu başta Amerika olmak üzere ilgili 
diğer devletlere» bildirm iştir.

Bu kuvvete katılm ayacağım ız, A nkara 'da  yap ılan  müzakerelerde Sovyet 
Parlâmento Heyet Başkanı Porgorni’ye de b ild irilm iş, Sovyet Rusyanın dördün
cü adam ı, «Bu kararımızdan büyük memnuniyet duyduğunu» söylem iştir.

Am erika Birleşik Devletleri tarafından öne sürülen ve deniz üstünde po- 
laris füzeleri ihtiva eden bir filonun kurulmasını öngören ve nükleer füzelerin 
kullan ılm asında A m erikaya veto hakkı tanınm asını isteyen teklife bugüne ka
dar ya ln ız Batı A lm anya müsbet cevap verm iştir. Çok taraflı kuvvete katılma
ları teklif edilen diğer memleketler İngiltere, İta lya , Hollanda, Belçika ve Yu
nanistan da henüz kesin cevapların ı b ild irm em işler. Fransa Devlet Başkanı Ge
neral De G aulle  ise teklife şiddetle cephe a la ra k  bu kuvvet kurulduğu takdirde 
NATO'nun hiç bir işe yaram ayacağ ı görüşünü ileri sürmüştür.

NATO üyesi bulunan diğer devletler de A m erika ’nın bu isteğini tenkid 
etmişlerdir.

TECRÜBE YAPILDI:

Çok Taraflı Nükleer Kuvvet Filosu katılacak devletlerin müşterek malı ola
cak ve m asrafları müşterek o larak karşılanacaktır. Filonun ilk denemeleri Türk 
subayların ın da katılm asıyla bundan bir süre önce yapılm ıştır. «CSaude Ricketfs» 
isim li Am erikan destroyerinde, yedi devletin çalışm a grubu tem silcilerinin ka
tıldığı denemelerde neticenin yüzde 90 müsbet olduğu sonucuna varılm ıştır.

Türk hükümeti, uzun müzakerelerden sonra «Daha başlangıçta büyük 
devletler arasında anlaşmazlığa sebep olan» bu kuvvete katılm am ayı kararlaş
tırmış ve durum bir süre önce başta Am erika olm ak üzere, ilg ili diğer d e v le t le r e  

de bild irilm iştir.

Dışişleri Bakanlığ ı çevreleri, haberi doğrulam ışlardır.

SOVYETLERİN FÜZELERE DAİR İSTEĞİ DE REDDEDİLDİ :

Memleketim izde bulunan Sovyet Rusya Yüksek Şûrası Heyet B a ş k a n ı  

Podgorni ile yap ılan  m üzakereler sırasında, m isafirlerim iz, Rusyayı tahrip ede
cek füzelere bundan böyle Türk toprakları üzerinde yer verilmeyeceğine dair
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garanti rica etmişler, hükümetimiz yetkilileri ise bu ricayı reddetmiş ve hiçbir 
garanti vermeyeceklerini söyleyerek şu gerekçeyi ileri sürm üşlerd ir:

«Türkiyedeki üsler, Sovyet Rusyanm bundan önce Türk topraklan üzerinde 
beslediği emeller ve Sovyet devlet adamiaranm bu konudaki beyanlar! üzerine, 
Türk hükümetlerinin teklifi ile kurulmuştur. Binaenaleyh Türkiye kendi arzu ve 
talebi ile ve sırf kendisine yapılacak bir taarruzu önlemek üzere kurulan füze 
üsleri konusunda hiçbir devlete, hiçbir garanti veremez.»

MAKARİOS’A SATILAfs! SİLÂHLAR:

Ankara görüşmelerinde, Hükümetimiz ileri gelenleri M akarios’a yap ılan 
silâh yardım ı üzerinde de durm uşlar ve bu silâhların Türk cem aatine karşı ku l
lanılacağı tezini ileri sürmüşler, bunun dostlukla bağdaşm ayacağını belirtm iş
lerdir.

Heyet Başkanı Podgorni, silâh anlaşm asının bir süre önce yapıld ığını ve 
ve M akarios hükümetinin ağır silâh , uçak talebine karşılık sadece ticarî bir an 
laşma ile ya ln ız Kıbrısa yap ılacak bir dış hücum karşısında kullan ılm ak üzere 
hafif s ilâh lar satıldığını, ancak M oskova'ya döner dönmez bu konu üzerinde 
tekrar durup M akarios’a gerekli ikazın tekrar yapılacağın ı söylemiştir.

B E L G E : 8

15 Ocak 1965 Tarihli MİLLİYET Gazetesi:

Washington resmen açıkladı :

TÜRKİYE, «MÜKLEER GÜÇ»E İŞTİRÂK ETMİYOR:

Karma Mürettebatlı Muhripteki 11 Türk Denizci de Geri Çekilecek :

Am erikan Dışişleri Bakanlığ ına mensup bir sözcü, «Türkiye’nin, NATO 
nükleer gücüne (MLF’e) katılmaktan vazgeçtiğini ve bu konuda Amerikan Hü
kümetine gereken bilgiyi vermiş bulunduğunu» açıklam ıştır.

Sözcünün ifadesince, Türkiye, 7 ülkeye mensup karma mürettebatlı 
«Claude Rickeîts» muhribindeki birliğini de geri çekecektir. Roketler taşıyan bu 
gemide, biri subay olm ak üzere 1 1 Türk denizcisi bulunm aktadır. Türk subayı 
hâlen Karaip 'lerde bulunan destroyerin sey ir-tanz im  subayıdır.

Dışişleri yetkilileri, Türkiye’nin M .L.F.'e katılm aktan vazgeçm esinin Batı 
için «psikolojik bir kayıp» olduğunu belirtm iştir.

55



Bild irild iğ ine göre, «Türkiyenin ortak nükleer güce ilgisinin zayıflamaya 
yüz tuttuğu, geçen Kasım ayından beri Amerikan Dışişleri tarafından sezilmek
te idi.»

Esasen, bu proje ortaya atıld ığından beri tartışm alara yol açmış, Türkiye 
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin bunun, «önce büyük batılı devletler ara
sında halli gereken bir konu olduğunu» ifade etmiş, «Böyle bir donanma ku
rulmasının gerektireceği masraflara Türkiyenin malî bakımdan katılamıyacağını»
belirtm işti.

B E L G E : 9

15 Ocak 1965    Anadolu Ajansı Muhabirinin, Çok Taraflı Nükleer Kuv
vet Konusunda Türkiye’nin Tutumu ile İlgili Bir Sorusunu Dışişleri Bakanlığı Söz
cüsü şu şekilde cevaplandırmıştır:

«Am erika Birleşik Devletlerinin teklifi üzerine NATO içinde Çok Taraflı bir 
Nükleer Kuvvet (AALF) kurulması ile ilg ili meseleleri incelemek ve bir anlaşma 
taslağ ı hazırlam ak amacı ile bir Çalışm a Gurubu 11 Ekim 1963 tarihinden beri 
Paris'de faaliyette bulunm aktadır. AALF Çalışm a Gurubuna, ara larında mem
leketim izin de bulunduğu NATO üyesi 8 devlet, böyle bir kuvvete girme bakı
m ından, hiçbir taahhüdü tazam mum etmeksizin ve bu konudaki nihaî karar 
ileride alınm ak kayd ıyla katılm ışlard ır. Türkiye bu gurubun çalışm alarına bu 
şartlar dairesinde iştirak etmiş ve nihaî kararını kuvvetin m ahiyet ve şekli ile 
m alî in ikasların ın tebellür etmesine ta lik  eylem işti.

AALF çalışm a grubu bir yılı aşan bir süredir mesaide bulunmuştur. Guru
bun m esaisine, başından beri, Fransa, K anada, Lüksemburg, İz landa, Danimar
ka, Norveç ve Portekiz katılm am ışlard ır. Bahiskonusu çalışm aların  son safha
sında Türkiye, MLF'e katılm am ış olan NATO devletlerinden ayrı bir tutum itti
haz etmekte kendisi İçin imkân olm adığına ve bu sebeple AALF teşebbüsüne iş- 
tİraktan çekilmeğe karar verm iştir. Bu karardan Am erika Birleşik Devletleri üç 
aya yakın bir zam an Önce diplom atik yoldan haberdar edilm iştir. Çalışma Gu
rubundaki diğer NATO müttefiklerim ize de ayni yo lla haber verilm iştir. Şimdi 
bu kararın son safhası tatb ik o lunm aktadır.»

B E L G E : 10

Sovyet Dışişleri Bakanı M. Gromiko’nun 21 Ocak 1965 tarihinde Kıbrıs 
konusunda İzvestia Gazetesine verdiği beyanatın Tass Ajansı tarafından ya" 
yımlanan metninin türkçe tercümesi

SUAL: Kıbrıs’taki ha lihazır durum ve Kıbrıs meselesinin halli ¡9 n 
edilen m uhtelif projeler hakkında ne düşünüyorsunuz?
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C EV A P : Kıbrıs meselesi günün hararetli meselelerinden biri o lm aya de
vam etmektedir.

Sovyetler Birliğ i, Birleşmiş M illetler üyesi olan Kıbrıs Cum huriyeti’nin b a
ğım sızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü prensiplerini azim ve sebatla sa 
vunm aktadır ve bu ülkenin içişlerine herhangi bir dış m üdahalede bulunulm a
sına kuvvetle aleyhtardır. Bazı NATO çevrelerinin, Kıbrıs'ı kendi askerî üsleri 
haline getirmek gayesiyle Kıbrıs' lılara kabul ettirmeye çalıştıkları p lân lar kat' i - 
yetle red ve mahkûm edilm elidir. Bu tutumumuz, Kıbrıs halkının kendi bağ ım 
sız devleti çerçevesinde kendi işlerini b izzat tanzim etmek konusunda şartsız 
ve vazgeçilm ez hakkı hususundaki noktai nazarım ızı tayin etmektedir. Sovyet 
Hükümeti, Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs'daki hem Türk, hem Rum cemaatlerine 
mensup Kıbrıs’ lıların huzur içinde yaşam aların ı temin eden meşru haklarını ge
reği veçhile nazarı itibara alm ak suretiyle, Kıbrıs Cumhuriyetinin bağım sızlığına 
ve toprak bütünlüğüne riayet esasına müsteniden halledilm esi gerektiği ka
naatindedir.

Kıbrıs Cumhuriyetine tam ve hakik î bir bağım sızlık ve emniyet sağ lan
malıdır. Bu m aksatla , bu memlekette bulunan bütün yabancı kıt'alarm  geri 
çekilmesi ve yabancı askerî üslerin tasfiye edilmesi zarurid ir. Bu şartlar m ev
cut olmadığı takdirde, Kıbrıs’ ın dah ilî sistemi hakkında yap ılacak  her teklif, 
yabancı menfaatleri garanti altına a lacak nam üsait bir hal çaresini K ıbrıs’a 
kabul ettirmeğe matuf olacaktır. B inaenaleyh, şimdi esas mesele, K ıbrıs’ ın b a
ğımsızlığı ve toprak bütünlüğünü teminat altına alm aktır.

Ancak o zam an, Kıbrıs halkı, başkaların ı ilgilendirm emesi gereken bütün 
meseleleri dış m üdahale olmaksızın serbestçe halledebilecektir.

Kıbrıs devletinin dah ilî teşkilâtına gelince, bu Kıbrıs'lıların kendilerini, 
Kıbrıs halkını ilgilendiren bir keyfiyettir. Kıbrıs halkı, Rum ve Türk m illî cem aat
lerinin özel durumunun, tek, egemen ve birleşik bir Kıbrıs devleti çerçevesinde 
nazarı itibara alınm asını ve bunların menfaatlerinin gerçekleştirilm esini müm
kün kılacak herhangi bir devlet şeklini bağımsız ve egemen o larak seçebile
cektir. Federal bir şekli de seçebilirler. Bu şekil dah i, elbette tek, nerkezî bir 
hükümetin, tek bir savunm a teşkilâtının ve keza m erkezileştirilm iş bir İdarî ve 
ad lî cihazın mevcudiyetini öngörmektedir. K ıbrıs’11lar kendi tarih î geleneklerini 
ve memleketlerinin hususiyetlerini de gözönünde tutarak diğer m illetler ta ra 
fından bugüne kadar elde edilm iş tecrübelerden istifade edebilirler.

Tekrar ediyorum : Kıbrıs Cum huriyeti’nin devlet yapısı meselesine bir çö
züm yolu bulunması, Kıbrıs halkının bizzat halledeceği bir hüküm ranlık m ev
zuudur. Bu meselenin hallinde heı türlü dış m üdahale teşebbüsü de şiddetle 
takbih edilm elidir.
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B E L G E : 11

22 Ocak 1965 ___  Sovyet Rysya Dışişleri Bakanı M. Gromyko’nun Ksbrısla
iigil olarak yaptığı beyanat hakkında Dışişleri Bakanlığı yetkilileri şu noktaları 
belirtmişlerdir :

Beyanat müsbet karşılanm ıştır. Bu beyanat ile Sovyetler Birliği ENOSİS 
karşısında bulunduğunu açıkça b ild irm iştir. Saniyen , Kıbrıs meselesine hal tarzı 
bulunması bakım ından da Türk tezi olan Federasyonu destekleyen bir tutum 
alm ıştır.

F ilhak ika , Sovyet Hariciye Nazırının beyanatında, Rum çevrelerinde ba
ğımsız bir devletin bağım sızlığ ına son verebilm ek gibi garip  ve esassız tefsir
lere alem olmuş bulunan «Self - Determination» ibaresi mevcut değild ir. Buna 
m ukabil, beyanatta «K ıbrıslıların  kendi iç işlerini kendilerinin tanzim  etme
le r in d e n  bahsolunm aktadır. Bu ifadenin Rumların ve Yunanlıların  anladığı 
m anâda «Self - Determination» ile hiçbir ilgisi yoktur. Kaldı ki, bu ifade «Ba
ğımsız devletlerin içersinde» sözleri ile de ayrıca takyit edilm iş o lm akla Kıb- 
rıslıların Kibrisin bağım sızlığı haricinde bir karar a lm ağa yetkili olmadıkların: 
açıkça belirtmektedir.

Beyanat, işaret edild iği g ib i, Sovyet Hükümetinin ister kademeli ister doğ
rudan doğruya her türlü ENOSİS hareketinin karşısında olduğunu g ö s t e r m e k 

tedir.

Beyanattaki diğer önemli bir nokta iki m illî cemaatın varlığ ın ın ve bun
ların kanunî haklarının teyid edilm iş o lm asıdır. Bağım sızlık statüsü içersinde 
Rumlar ve Türkler iç işlerini kararlaştırırlarken , Türk ve Rum M illî C e m a a t l e r i n i n  

kanunî haklarının tam am iyle dikkate alınm ası ve iç nizamın iki cemaat ara
sında barış içinde yaşam ayı temin edebilecek bir şekilde olması gerektiği sara
haten belirtilm ektedir.

Sovyetler Birliğ i, bağım sız Kıbrıs'ta federal bir idarenin kurulabileceğini 
kabul etmekte ve bu konuda verilen izahat federal idereyi desteklediklerini 
göstermektedir.

Yabancı kuvvetlerin ve üslerin Kıbrıs'tan kalkm ası yo lundaki Sovyet a r z u s u  

İse yeni değild ir. Yabancı kuvvetler deyince bundan herşeyden evvel m u a h e d e  

leri ihlâl ederek Kıbrıs'a gönderilen 10- 15 bin k işilik  Yunan ordusunu anlamak 
gerekir. Halen, İttifak Andlaşm ası icabı Adada bulunan Türk kontenjanı K ıb r ıs  

ın iç işlerine hiçbir veçhile karışm am ıştır. Statüsü, A nd laşm alarla  tesbit edilmiş 
ve daim a hukukî çerçeve içerisinde kalm ıştır.

Beyanatta , «Birleşm iş M illetler üyesi olan Kıbrıs Cum huriyeti» diye tas
rihte bulunulmuş o lm akla , A nd laşm alara saygı prensibi de gözden uzak tutul
mamıştır.
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B E L G E : 12

Yunan Dışişleri Bakanı Kostopoulos’un, M. Gromyko’nun Kıbrıs konusnda 
yaptığı açıklama ile ilgili olarak 22 Ocak 1965 tarihinde verdiği demeç:

«M. Gromyko'nun teklifleri, Kıbrıs meselesini kabule şayan bir şekilde ha l
letmediği gibi bunlarda federal sistemin ne suretle ve hangi bölgelerde uygu
lanabileceğinin tasrihinden de hassaten kaçınılm aktadır. Zira Kıbrıstaki Türk 
azınlığı bütün A da'ya yayılm ış olup hiçbir bölgede çoğunluğu teşkil etmemek
tedir. Acaba M. Gromyko, suni bir çoğunluk sağ lam ak m aksad ıy la , mecburi 
güçü öngören ve kabulü mümkün olm ayan Türk tezine mi taraftard ır? Acaba 
M. Gromyko, Türk terroristleri tarafından bugüne kadar göçe zorlanan Kıbrıslı 
T ü r kİ eri n dah i, gittikleri bölgedeki Rum halkı aksi istikamette mecburi göçe tabi 
tutulm adan, o bölgede çoğunluğu sağ lam ağa yetmediğini bilmekte midir? N i
hayet, Sovyet Rusya'da bile, Stalin zam anında tehcir edilen U rallardaki A lm an 
halkı eski yerlerine yerleştirilirken, bugünkü devirde, Kıbrıs'ta bu derece iptidaî 
ve kabulü mümkün olm ayan fikirlerin tatbiki doğrumudur?»

B E L G E : 13

23 Ocak 1965 tarihli Anadolu A jansı:

Yunan Başbakanı Papandreu’nun, Sovyet Dışişleri Bakanı Gromyko’nun 
Kıbrıs için federal bir sistem teklif etmesi üzerine verdiği demeç :

«Yunan Hükümeti Yunan dış siyasetini uyguluyor; siyasetim iz hiç bir v a 
kit başkaların ın onayına veya muhalefetine bağlı olmamıştır. S iyasetim iz tas
vip gördüğü vakit memnunluk duyarız, tasvip görmediği vak it üzülürüz. Fakat 
her iki durumda da hareket hattımız değişmez. Zaten siyasetim izi Yunan dış 
siyaseti diye adlandırm am ızın sebebi de budur. Biz Kıbrıs için kendi geleceğini 
seçme hakkının da bulunduğu kayıtsız şartsız bağımsızlığı savunuyoruz ve bu 
görüşümüzü Birleşmiş M illetler yasasındaki ilkelere dayandırıyoruz. Gelecekte 
de bu siyaseti izliyeceğiz. Biz kendi ülkülerim izi savunacağız, bu ülküler aynı 
zam anda hür dünyanın ülküleridir. Mücadelemiz için gerekli gücü, bundan a lı
yoruz.»

B E L G E : 14

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’den Majeste Kraliçe !! Elizcsbeîh'e :

«Sir Winston Churchill’ ln ufulünden dolayı çok derin teessür duym akta
yım. Türk Milleti ve şahsım adına Majestelerine ve Majesteleri delâletleriyle mü
teveffanın ailesine ve İngiliz Milletine dünyanın bütün hürriyetsever memleket
lerini derin bir mateme garkeden bu büyük kayıbdan dolayı en samimi tazi- 
yetlerinj sunarım .
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Türk M illeti bu anda İngiliz M illetinin bu telâfisi gayri mümkün kayıbdan 
dolayı duym akta olduğu derin elemi bütün kalb iy le  paylaşm aktad ır.»

BaşbaEian İsmet İnönü’den İngiltere Başbakana Hesroid Wiison’a :

«Türkiye Hükümeti ve şahsım ad ına S ir Winston Churchill'in vefatı karşı
sında duyduğum uz derin üzüntüyü İngiltere Hükümetine bildirm ek isterim. 
Winston Churchill’ i tarih in büyük bir devlet adam ı ve insanlık tarih inin en güç 
devirlerinde hür dünyanın ideallerin in en yılm az savaşçısı o larak bilmekteyiz. 
Onun büyük dehası, müstesna cesareti ve bütün hayatı boyunca vatanına hiz
met etmek hususundaki kararlılığ ı, Türkiye'de daim a hatırlanacaktır.»

Dr. Kemal Safsr’dan İngiltere Dsşişlers Bakanı MichaeS Stewcsrd’a :

«Türkiye'de zam anım ızın büyük devlet adam ı ve hür dünyanın kahrama
nı o larak takd ir ettiğim iz Sir W inston Churchill’ in ölüm haberi bizi teessür için
de bırakm ıştır. M üteveffanın hizm etlerinin ve asrım ızda insanlığa yaptığı tesirin 
dünyada hiçbir zam an unutulm ayacağına sam im î o larak  inanıyorum .

Size ve sizin vasıtan ız la  M üteveffanın ailesine başsağlığ ı d ilerim .»

Dışişleri Bakam Feridurs Cemal Erkim’den İngiltere Dsşişferi Bakanı Michedî 
Steward’a :

«Sir Winston Churchill’ in ölüm haberi, beni, son derece müteessir etti. 
Kendisini zam anım ızın en büyük devlet adam larından biri ve barış ve hürriyet 
ideallerinin yılm az bir savaşçısı o larak şahsen tanım ak şerefine nail olmuş ve 
kendilerine hayran kalmıştım .

Yeri doldurulm az bu kayıptan dolayı en derin teessürlerim i sunarım.»

B E L G E : 15

Dsşişlers Bakanı F. C. Erkm’ln 25.1.1965 tarihinde Birleşmiş Milletler Ge
nel Kurul’unda yapfsğs konuşma :

«Sayın Başkan,

Herşeyden önce Türk Hey’eti ve şahsım ad ına, Birleşmiş M illetler Genel 
Kurulu Başkanlığ ına seçilmenizden ötürü size en hararetli tebriklerim izi suna
rız. Ekselansınızın, Genel Kurul Başkanlığı gibi yüksek bir göreve seçilmiş ol
m anız, gerek sahip olduğunuz olağanüstü kişisel n iteliklerden, gerekse Birleş
miş M illetlerin çapraşık çalışm a düzeni konusundaki engin bilginizden dolcıy1 
heyetler arasında uyandırm ış olduğunuz saygı ve güvenin bir delilid ir,
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Afrika'n ın  seçkin bir temsilcisinin, çalışm alarım ıza başkan lık  etmeğe çağ
rılması, d ikkati çekecek bir o laydır. Karşılaştığım ız önemli ve çapraşık mes'ele- 
lerde, sayısı gittikçe artan genç A frika ülkelerinin Birleşmiş M illetlerin görevine 
yardımı şüphesiz büyük bir değer taşıyacaktır. Genel Kurul'un bu yılki m üza
kerelerine bir G an a ’ lı temsilcinin başkanlık  etmesinin bizi ne kadar bahtiyar 
kıldığını ela belirtmek isterim. Bu seçim, A frika ülkelerinin bağım sızlık ve b ir
liğe yürüyüşünde olduğu kadar, u luslararası siyasette ve Birleşmiş M illetlerde 
de oynadığı önemli rolü bütün dünyaca kabul edilen ülkenize bir saygı göste
risidir.

Sayın Başkan,

Genel Kurul, dünya’nın birçok bölgesinde önemli gelişmelerin yer aldığı 
bir anda toplanıyor. U luslararası gerginliğin artm ayışından sevinç duyuyoruz. 
Yeryüzünden insanlığı ve uygarlıkları silebilecek dünya ölçüsündeki bir fe lâ 
keti önlemekte başlıca sorumluluğu yüklenmiş olan nükleer güce sahip ülkeler, 
memnunlukla kaydedild iği üzere, barış uğrunda çalışm ak ve karşılıklı ilişk i
lerinde her çeşit tehdit ve kışkırtm alardan sakınm ak istediğini açığa vurm akta 
devam ediyorlar. Bu hava , dünya’nın bir nükleer savaş uçurumundan kıl payı 
ile kurtulduğu 1962 Karaib bölgesi buhranından sonra gelişm iştir. Bu h a va
nın devam edeceğini, özellikle silâhsızlanm a ve askıda kalan u luslararası önemli 
mes’elelere çözüm bulma alan larındaki çalışm alarda sağ lanacak temelli ilerle
melerle barışı sağlam laştırm anın mümkün olacağını umuyoruz.

Bununla birlikte, nükleer güce sahip ülkeler arasındaki ilişkilerde ortaya 
çıkan bu oldukça güven verici tabloya rağmen, barış, dünya'nın çeşitli nokta
larında, özellikle A sya , Orta - Doğu ve Akdenizde tehdit altında kalm akta de
vam ediyor. Bu bölgelerde vahim çatışm alar ve m ahallî çarp ışm alar sürüp g i
diyor. Şimdiki şartlar altında m ahallî bir çatışma daim a genişlemek istidadın- 
dadır. Bundan dolayıdır kİ, ya ln ız nükleer silâh lara sahip ülkeler değil, fakat 
ne kadar ufak olurlarsa olsunlar, bütün ülkeler barışı korumak, zora ve şiddete 
baş vurm aktan daim a kaçınmak, an laşm azlık ların ı barışçı yo llarla  çözmek, sa 
vaşı ulusal siyasetin bir vasıtası saym aktan vazgeçm ek, kısacası, Birleşmiş M il
letler yasasındaki ilkelere uym akla görevlidirler.

İnsanlığı bugün ciddî surette meşgul eden bir mes’ele, nükleer silâhların 
yayılm ası tehlikesidir. Nükleer silâh denemelerini kısmen yasak layan  andlaş- 
ma, atmosferin bundan böyle nükleer patlam alarla kirlenmiyeceği ve s ilâhsız
lanma konusunda yeni tedbirlere yol açıldığı umudundan dolayı büyük bir fe
rahlıkla karşılanm ıştı. Fakat bu andlaşm anın, nükleer güce sahip ül keler in ço
ğalm asına kcırşı etkili bir vasıta olabilmesi için, andlaşm anın herkesçe kabul 
edilmesi ve uygulanm ası, aynı zam anda nükleer silâh ların  yayılm asını ve ed i
nilmesini önleyecek tedbirlerle de tam am lanm ası gerekmektedir. Dünya, nük
leer s ilâh lara zaten doymuş durumdadır, buna yap ılacak  her yeni ilâve felâketli
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bir savaş tehlikesini artırm aktan ve bütün insanlığı haklı bir huzursuzluk içine 
atm aktan başka sonuç vermez. Genel Kurul bu çok tehlikeli yarışa son vermek
te nüfuzunu sonuna kadar kullanm alıd ır.

Sayın Başkan,

Son çalışm a döneminden bu yana sömürge uluslarının kurtuluşu alanın
da yeni ilerlem eler kaydedild i. Türk halkı ve Hükümeti adına bağımsızlıklarına 
kavuştuktan sonra Birleşmiş M illetler ailesine katılan M alta , M alaw i ve Zam
biya Cum huriyetlerinin seçkin temsilcilerini se lâm lam ak benim için zevkli bir 
görevdir. Bu yeni üyelerin kabulü, Birleşmiş M illetler yasası ilkelerinin gerçek
çi ve canlı kavram lar olduğunu, u luslararası ilişkilerde sürekli bir uygulama 
alanı bulduğunu, u luslararası mes’eleleri daim a daha geniş bir açıda ele al
m ak imkânım sağ layarak  Teşkilâtım ız için bir zenginlik kaynağı m eydana ge
tirdiğini bir kere daha isbat etmektedir.

Bağım sızlığa doğru ilerleyiş, Birleşmiş M illetler ailesin in insanın temel 
haklarına ve insan haysiyetinin değerine İnancını belirten yasan ın giriş bölü
mündeki ülkülerin gerçekleşm esidir. Bu asil fakat güç teşebbüsün başarısı, Bir
leşmiş M illetler Teşkilâtının yorulm ak bilmez çabaları ve üye devletlerden ço
ğunun faa l işbirliği olm aksızın asla gerçekleşem ezdi. Bu bakım dan, bu kadar 
çetin tarih î bir görevi bu kadar başarıy la  gerçekleştiren Birleşmiş Milletlerin 
çabası, süresini doldurmuş bir çağın bu kalıntısının tam am iyle tasfiye edilme
sinin çok yakın bir gelecekte gerçekleştirileceği güvenini bize vermektedir.

Bu konuda, Birleşmiş M illetlerin sömürge u luslarına ya ln ız bağımsızlık
larını kazanm ak bakım ından değil, faka t aynı zam anda çeşitli organlarınca 
hazırlanan teknik yardım ve program larla , kurtuluştan sonra ortaya çıkan İk
tisad î ve sosyal güçlükleri yenmekte yardım  ederek de gösterdiği sağduyuyu 
sayg ıyla anm ak isterim. Bu yardım ın, bu ülkelerin sömürge statüsünden bağım
sız ülkeler statüsüne ahenkli bir şekilde geçişlerini sağ lam akta son derece de
ğerli bir katkı olduğunu belirtmeye lüzum va r mı?

Ulusların bağım sızlık hakkı, Türkiye Cum huriyetinin daha kuruluşundan 
beri bıkıp usanm adan tekrarladığı ve desteklediği başlıca ilkelerden biridir. 
Zaten Türkiye, bundan kırk yıl önce yabancı istilâsından kurtulm ak, bağımsız
lık, toprak bütünlüğü ve ulusal haysiyetini korumak için em peryalizm e karşı 
çetin bir mücadele yapmış olan bir ülkedir. Türkiye, ulusların kendi geleceğini 
kendilerinin tâyin hakkı İlkesini ilân eden, ulusal m es'elelerine siyasî veya İk
tisad î her çeşit yabancı m üdahalesin i reddeden ilk ülkelerdendir.

Türkiye, «M illetler Cemiyeti» zam anında, am acı, kendi kendilerini yönetme
ğe tam am iyle muktedir olan uluslara sömürge sistemini zorla kabul ettirmeğe 
çalışan m anda rejim lerine katılm ağı reddetmişti. Türkiye, kendisinin pek eski
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oimaycın geçmişteki bu durumunu ve geçirdiği sınavı hatırladığı içindir ki, sö
mürge uluslarının bağım sızlığa kavuşm alarını sevinçle karşılıyor ve Birleşmiş 
Milletlerin bu yoldaki bütün yapıcı gayretlerini destekliyor.

Aynı düşünce ile, hâlen sömürge rejimine tâbi olan ülkelerin bağ ım sız
lık yollarında önlerinde bulunan engelleri de, en yakın bir gelecekte, aşacak
larını ümid etmekteyiz. Sömürgeleştirilm iş olan bütün halkların bağ ım sızlıkları, 
sadece, Birleşmiş M illetler yasasına değil, yaşadığ ım ız devrin de gerçeklerine 
uygundur.

Aynı prensibe uyarak, her .çeşit ırk ayırım ının ortadan kald ırılm ası, in sa
nın temel haklarının teminat altına alınm ası ve insanlık şerefinin korunması 
için gayret sarfedilm esi gerektiğine inanıyoruz.

M üzakereler sırasında Genel Kurul, ırk ayırım ı mes'elesini ele alm ıya da 
çağırılacaktır. Birleşmiş M illetlerin, bu siyaseti tamamen tasfiye etmek için 15 
yıldan fazla  bir zam andır sarfettiği gayretlerin başarısızlığa uğram ası esef ve 
ricidir. Böyle bir siyaset, Birleşmiş M illetler yasasın ın ve İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesinin prensiplerile bağdaşm am aktadır. A nayasası, ırk, renk yahut 
din ayrılığı gözetmeksizin herkes için tam bir eşitlik tesis eden Türkiye, ırk üs
tünlüğü doktrinlerine karşıdır ve bu keyfî siyaseti takbih eder. Türk delegas
yonu, Birleşmiş Milletlerin bu alanda sarfettiği gayretlerin yakında başarıy la 
sonuçlanacağını ve bu yeni kölelik şeklinin bir daha kurulm am ak üzere y ık ıla 
cağını ümit eder.

Sömürge uluslarının bağım sızlığa kavuşımalarıyla birlikte bölgesel ölçüde 
bir işbirliği hareketinin de ortaya çıkmasını görmekten memnunluk duyuyoruz. 
A frika ülkeleri arasındaki birliği kuvvetlendirmek ve bütün a lan larda işbirliğ in i 
sağ lam ak am acıyla kurulan A frika Birliği Teşkilâtı, bu yeni çeşit b irliğ in im 
zacı ülkelere sağladığı im kânların somut bir örneğidir. Bu Teşkilât 1963’te ku
ruluşundan bu yana, bu ülkelerin karşılaştığı son derece çapraşık mes’elelerin 
çözümüne büyük ölçüde yardımcı olmuştur. Şim diye kadar elde edilen sonuç
lar, A frika Birliği Teşkilâtının bu kıt’adaki ülkelere, ortaya çıkan güçlükleri yen
mek, böylelikle u luslararası barış ve istikrara yardımcı olm akta ahenkli ve den
geli bir gelişme sağlıyacağı umudunu uyandırmıştır.

Sayın Başkan,

An'anevi barış siyasetine sadık olan ve m illetlerarası işb irliğ inin Birleş
miş M illetler yasasına uygun o larak takviyesine, im kânları nisbetinde yardım 
etmek isteyen Türkiye, komşu memleketlerle münasebetlerini islâh etmek am a
cıyla gayret sarfetmekten kaçınm am aktadır. Kasım ayı içinde Sovyet Rusya'ya 
yaptığım seyahat da bu siyaset çerçevesine girm ektedir. Sovyet idarecileri ile
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yaptığım  görüşmelerde, barışı takviye etmek ve iyi komşuluk m ünasebetleri
mizi geliştirm ek zarureti üzerine mutabık kaldık. Ayrıca bu aybaşında bir Sov
yet Parlâmento Hey'etini Türkiye ’de kabul etmekten büyük memnunluk duyduk. 
Sovyet Hey'etinin ziyareti, m ünasebetlerim izin dostça gelişmesi yolunda önemli 
bir merhale olmuştur. Aynı fik irler çerçevesinde Bulgaristan ve Romanya ile de 
m ünasebetlerim izi düzeltmek için ald ığ ım ız karşılıklı tedbirlerden memnunluk 
duym aktayız. Türkiye ile diğer Balkan memleketleri arasında dostâne münase
betler mevcut olmasının barışı takviyeye ve bölgemizde işbirliğ in i sağlam aya 
yarayacağ ına inanm aktayız.

Coğrafî durum sebebiyle Türkiye, Yakın  Doğu’da cereyan eden olayları 
tab iî ilg iyle takip  etmektedir. Türk siyasetinin değişmez hedefi, tarih î ve kül
türel b ağ larla  bağlı bulunduğumuz Arap m em leketleriyle ve büyük Mağribin 
kardeş üIke¡erile dostâne münasebetleri idame ettirmektir. Bölgemizde ahenk 
ve barışın idamesi A rap memleketlerinin de, bizim de, ortak menfaatlerim izdir. 
Arap memleketleri arasındaki bağ lılık  ve dayan ışm a havasını memnuniyetle 
m üşahade etmekteyiz. Türkiye ile Arap memleketleri arasında hiç bir menfaat 
çatışması mevcut değild ir. M ünasebetlerim izi her a landa geliştirm ek, İktisadî, 
teknik ve kültürel işb irliğ im izi arttırm ak im kânların ı aram ayı sam im î surette 
arzu etmekteyiz.

Bu dönem toplantıları sırasında, Genel Kurul, bir kere daha, üzücü Filis
tin mes'elesine eğilmeye çağırılacaktır. Şüphesiz ki, bu mes'ele, Birleşmiş Mil
letlerin şimdiye kadar meşgul olduğu meselelerin en acı ve muğlak olanların
dan biridir. Bu mes’ele, bazı kimselerin sandıkları gibi sadece bir mülteciler 
mes’elesi değil, fakat Orta - Doğu'nun istikrarını tehlikeye sokan ve 1.250.000 
den fazla insanın kaderini ilgilendiren vahim bir siyasî mes'eledir. Toprakla
rından ve yuvalarından kovulan bu mutsuzlar, uluslararası merhamete ve ka
bul edildikleri ülkelerin konukseverliğine dayanarak  kamplarda ve barakalar
da eğreti bir hayat sürmektedirler. Mültecilerin içinde bulundukları acınacak 
durum, Orta - Doğu'nun İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmasına bir engel teş
kil etmekte ve bu bölgenin dünyanın geri kalan kısmiyle münasebetlerini ha
leldar etmektedir. Türkler, Filistin mültecilerinin çektiği acıyı hissetmekte ve ka
derin onlara reva gördüğü fecî akıbetten ıstırap duymaktadır. Türk Delegasyo
nu, Filistin mültecilerinin meydana getirdikleri trajik durumun ilelebet devam 
edemiyeceğine inanmakta ve bu mes'eleyi Orta - Doğu'da bir istikrarsızlık un
suru olarak telâkki etmekte ve durumun vahimleşmesi halinde bundan doğa
cak tehlikeli sonuçlardan endişe duymaktadır. Fîak ve adalet prensiplerine uy
gun bir şekilde çözülmesi için Birleşmiş Milletlerin bu mes’eleye ciddiyetle eğil
mesi gerekir.

Y ılla rd ır sürüp giden başka bir vahim  mes'ele de, Keşmir m es’elesidlr. Biz, 
bu an laşm azlığ ı bu konudaki Birleşmiş M illetler kararlarına tam amen uyan doğ
ru, âdil ve devam lı bir çözüm bulunmasını bütün kalb im izle temenni ediyoruz.
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Sadece komşu memleketlerle değil, bütün dünya memleketleri ile de mü
nasebetlerimizi ve işbirliğini geliştirmeye çalışm aktayız. A fr ik a ’nın yeni bağ ım 
sızlık kazanmış memleketlerine verdiğim iz önemi daha evvelce belirtm iştim . Bu 
memleketlerle tem aslarım ızı imkân nisbetinde arttırm ak ve karşılıklı verim li so
nuçlar verecek bir işbirliği kurmak için gayret sarfetm ekteyiz. Ö zellik le komşu 
memleketlerden gelen binlerce yabancı öğrenci Türk üniversitelerinde öğrenim 
yapm aktadır. A frika memleketlerine teknik üniversite bursları ile muayyen a ra 
lıklarla tertiplenen kurslara katılma imkânı veren burslar verm iş bulunuyoruz. 
Burs alan ların  sayısının gelecek y ıllarda hissedilir derecede artm asını temenni 
ediyoruz. Türk İyi Niyet Hey'etleri geçen yıllarda ve bu y ılda , 20 Lâtin Am erika, 
Asya ve A frika memleketini ziyaret etmiştir. Gittikleri her yerde sam im î bir kabul 
gören bu hey’etlerin temas ve araştırm aların ın , münasebetlerim izi geliştirm ek 
m aksadına yönelen çalışm alarım ız için sağlam  bir temel teşkil edeceğine inan
maktayız.

Sayın Başkan,

Gündemimizde Genel Kurulun 1958’den beri ele alm adığı bir mesele bu
lunm aktad ır: Kıbrıs mes'elesi. Bu mes'ele, katledilen, rehine alınan , korku, açlık 
ve sefalet içinde tahammül edilmez bir hayata mahkûm edilen binlerce erkek, 
kadın ve çocuğu korkunç ıstıraplara sürükleyerek m aalesef fecî bir tarzda yen i
den ortaya çıkmıştır. Bu çatışmanın yeniden alevlenm esi Akdeniz bölgesinde v a 
him bir buhran yaratm ıştır. Bu buhranın devam ı, ilg ili ü lkeleri, dünya barışını 
tehdit eden bir savaşa yol açacak karşılaşm aya sürüklemek tehlikesini taşıyor.

İçinizden çoğunun, Genel Kurulumuzda 1954-1958  y ılları arasında bu ko
nuda yapılan müzakereleri hatırladığına eminim. Kıbrıs o vakitler bir İngiliz 
sömürgesiydi ve Yunan Hükümeti ne Türkiye ile Kıbrıs arasında sıkı bir bağ 
meydana getiren tarih î ve coğrafî unsurları, ne de Kıbrıs’ta Yunan egem enli
ğine geçmeyi istemiyen 120 bin Türk’ün bulunduğunu hesaba katm aksızın , 
kendi geleceğini tâyin ilkesini öne sürerek Ada'n ın kendisine verilm esini isti
yordu. Türkiye ise, kendi geleceğini tâyin hakkının âdil bir şekilde uyg u lana
bilmesi için K ıbrıs’ tı Türklerin isteklerinin, Türkiye ile Kıbrıs arasındaki uzun 
tarihî bağın gözönüne alınması gerektiği, ayrıca A d a ’nın Türkiye ’nin güney 
kıyılarına olan yakınlığ ının bilmezlikten gelinm iyeceği, mes’elenin Tü rk-Y u n an  
ilişkileri çerçevesi dışında çözülemiyeceği ve en iyi çözümün de A d a ’nın Türkiye 
ile Yunanistan arasında taksim i olduğu görüşündeydi. Bu birbirine zıt iki tezle 
karşı karşıya kalan Genel Kurul, bu çatışm aya ilg ili ta ra fla r arasında Görüş
meler yoluyla bir çözüm bulunmasını birçok defa tavsiye etmişti. Genel Kuru
lun bu konuda 1958’de kabul ettiği en son karar şuyd u :

«Genel Kurul,

«Kıbrıs mes’elesini İnceliyerek,

«1013 (XI) sayılı kararını hatırlatarak,
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«Tarafların , Birleşmiş M illetler yasasına uygun şekilde barışçı demokra
tik ve âdil bir çözüme varm ak yolundaki çabalarına devam edeceklerine güve
nini belirtir.»

Genel Kurul bu kararı oyladığı sırada , K ıbrıs’ ın Yunan istan ’a bağlanması 
için EOKA tedhişçilerinin Türklere karşı g iriştikleri yıld ırm a kam panyasının şid
detlenmesi, iki topluluk arasındaki düşm anlığı ve Türkiye ile Yunanistan ara
sındaki ilişkileri tehlikeli bir şekilde kızıştırm ıştı. İşte bu şartlar karşısındadır ki, 
Genel Kurulun kararından ilham a lan , gerek A da 'daki iki toplu luğa, gerekse 
barışın korunmasına karşı sorum luluklarını an layan  Türk ve Yunan Hükümetleri 
Zürich an laşm aların ı yapm ışlard ı. Bu an laşm alar daha sonra Londra’da Ingil
tere ve K ıbrıs’taki Türk ve Rum toplulukların ın temsilcileri tarafından da onay
lanmıştı.

Zürich ve Londra an laşm aların ın  am acı, iki topluluk arasındaki denge ve 
ahengi sağ lam ak ve Türkiye ile Yunan istan ’ın çıkarlarını korumaktı. Bu anlaş
m alar, A d a ’da iki ayrı halkın varlığ ın ı tanım ak esasına dayanıyordu. Her iki 
halk da , komşu o larak  yaşıyan  iki deviet ve ulusun, Türkiye ile Yunanistan ’ın 
A d a ’ya uzanmış bölüm leriydiler. Bunun için Kıbrıs, özel bir anayasası olan ba
ğımsız bir deviet olmuştu ve Türkiye ile Yunan istan ’ın K ıbrıs’ la ilişkileri Garanti 
Andlaşm ası ve İttifak A nd laşm asıy la  belirlenm işti.

Bu A nayasaya  göre, Kıbrıs Cum hurbaşkanı K ıbrıs’11 bir Rum, Cumhurbaş
kanı Yardım cısı K ıbrıs’ lı bir Türk olan bir cumhuriyet o lacak, Cum hurbaşkanı ile 
Yardım cısı kendi toplulukları tarafından seçilecekti. Her iki topluluğa mahallî 
bir muhtariyet tanınıyor ve an ayasa , Türk topluluğunun yasam a ve yürütme 
görevlerine âdil bir şekilde katılmasını sağ lıyacak bir çok hükümler taşıyordu. 
Zaten iki topluluk arasında kurulan bu denge, K ıbrıs’ta on altıncı yüzyıldaki 
Türk egemenliğinden beri va r olan ve Ingiliz egemenliğinde de devam eden 
bir durumun hukuken tanınm asından başka bir şey değild i. Gerçekte de, iki 
topluluk daim a birbirlerinden ayrı yaşam ışlar ve m ahallî işlerinde daim a ge
niş bir muhtariyetten yararlanm ışlard ı.

Türkiye, Yunanistan , İngiltere ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında akdolunan 
G aranti Andlaşm ası hükümlerince, Kıbrıs Cum huriyeti, an ayasasına , bağımsız
lığına ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi taahhüt ediyordu. Diğer üç im
zacı devlet de, anayasan ın  temel m addeleri ile m eydana getirilen durum ve 
şartları tem inat altına alıyordu. Bu devletler, andlaşm anın ih lâli halinde, veci
belere saygı gösterilmesini sağ lam ak üzere gerekli tedbirleri a lm ak için İstişa
rede bulunmayı da taahhüt ediyorlardı.

Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasındaki İttifak And laşm asına gelince, bu 
da üçlü bir genel karargâh kurulmasını ve K ıbrıs’da mahdut sayıda Türk ve 
Yunan askerî b irliğ i bulundurulmasını öngörmekteydi.
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Zürich ve Londra A ndlaşm aları esasına d ayan arak  Lefkoşe'de girişilen 
müzakerelerden sonra, 14 ay süren bu müzakerelere iki cemaatin temsilcileri 
de katılm ıştı. Kıbrıs 16 Ağustos 1960'da bağım sızlığını kazandı ve Birleşmiş 
AAiMetler’e üye kabul edilmeyi istedi. Yeni devletin teşkilâta kabulü m üzake
releri sırasında, ilg ili ta ra fla r arasında im zalanm ış olan and laşm alar Teşk ilâ
tımızın bütün üyelerince tanınmış ve bu A nd laşm alar Birleşmiş M illetler y a sa 
sının 102'nci maddesi uyarınca Genel Sekreterliğe tescil ettirilm iştir. Bu isteğe 
karşı hiçbir itirazda bulunulm am ış, Cum hurbaşkanı M akarios bu isteği bizzat 
bildirerek Kıbrıs’ ın «bağım sız ve hükümran bir devlet, o larak  Birleşmiş M illet
lere kabul edilmek istediğini de belirtm işti.

K ıbrıs’ ın bağımsızlığı ve kısa bir özetini verd iğim iz A nd laşm alar, Türkiye, 
Yunanistan , İngiltere ve iki cemaatin karşılıklı m enfaatlerinin uzlaştırılab ilm esi 
için büyük bir gayret sarfettiğini böylece göstermekteydi. Bağım sızlık formülü, 
iki cemaatin haklarına saygı çerçevesi içinde, kendi mukadderatını tâyin ilke
sine, adalete ve hem Türkiye ile Yunanistan , hem de iki cem aat arasındaki iş
birliği ve dostluğun korunması zaruretine uygun tek çözüm yolu idi. Yunan is
tan ve Rum cemaati «ENOSİS»den, yani K ıbrıs’ ın Yunanistan ile b irleşm esin
den, Türkiye ve Türk cemaati de taksimden vazgeçtiler ve ancak bu karşılıklı 
fedakârlık  üzerine bütün eseri inşa edebildiler, bir Kıbrıs m illetinin mevcut o l
mayışı, A d a ’da yaşıyan Türklerin kendilerini Türk M illeti, Rumların da Yunan 
Milleti ile dayanışm a halinde hissetmeleri ve iki cemaatin bütün tarih leri bo
yunca din, dil ve kültürünün ayrı kalışı ve belediye işlerinde muhtar oluşları 
sebebiyledir ki, bulunan çözüm yolu gerçeklere de uygundu.

Fakat, bugün görüyoruz ki, m eşakkatle m eydana getirilen bu eseri tah 
rip için Yunanistan ve Kıbrıs’11 Rumlar birlikte gayret sarfetm ektedir. Yunan is
tan, «ENOSİS»den vazgeçme yolundaki resmî taahhüdüne rağmen, Yunan em
peryalizm inin sembolü pan - hellenizm ad ına, A d a ’nın ilhakını İstemektedir. 
Bu hülyayı gerçekleştirmek için de, yüklenm iş olduğu vecibeleri yerine getir
mekten kaçm a, Birleşmiş M illetler yasasına karşı gelm e, Akdenİzde barış ve 
güvenliği tehlikeye atm a, 10 bin asker ve subayı an d laşm alara aykırı o larak 
gönderdiği Kıbrıs Adasını zorla işgale girişme hususunda tereddüt etmemek
tedir. Başpiskopos M akarios’un rejim ine gelince, « ENOSÎS»i Türk cem aatini 
katlederek ve korkunç ıstıraplara garkederek, sefalete, açlığa tehlikeye ve kor
kuya mahkûm ederek elde etmeye çalışıyor. Genel Sekreterin Güvenlik Konse
yine sunduğu raporlar Kıbrıs Türklerinin çektiği sıkıntıların dokunaklı bir ifa 
desidir. K ıbrıs’da barışın korunmasiyle görevli Birleşmiş M illetler Kuvvetinin 
soruşturmaları esas a lınarak  hazırlanan bu raporlar, Türklerin malı olan 3 b in
den fazla  evin tamamen veya kısmen tahrip ed ild iğ in i, Türklerin İktisadî ha
yatının tam am iyle dağıtıldığını, 209 Türk'ün rehine o larak kaçırıldığını ve bun
ları sağ o larak bulma umudunun artık kalm adığını, 25 bin kişinin yerlerini b ı
rakıp başka tara fla ra  sığınmak zorunda kaldığını ve 23 bin 500 kişinin de iş in 
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den olduğunu teyit etmektedir. H ayatları K ızılay'ın  yardım ına bağlı Türklerin 
sayısı ise 56 bin'i bulm aktadır. İki yıl önce, 4 Eylül 1962’de Başpiskopos Ma- 
karios .şunları söylemişti : «Helienizm 'in korkunç düşmanı olan Türk ırkının Kıb- 
rıs’daki bir parçasını m eydana getiren bu küçük Türk cemaati tam am iyle dışarı 
atılm adıkça, «EO KA» kahram anların ın eseri tam am lanm ış say ılam az.»  Görülü
yor ki, ırk ayırım ı ve kini ile katmerlenmiş ve devrini doldurmuş heilen emper
yalizm i ad ına Kıbrıs’taki Türk nüfusunun yarısı bu elem verici duruma sürük
lenmiş, yaşam a im kânlarından mahrum bırakılm ış, mal ve mülkünden edil
miştir.

Dünyada barışı koruyup devam ettirmek, saldırıyı önlemek, uluslararası 
uyuşm azlıkları barışçı ve âdil yo lla rla  çözmek, insan vekarını korumak, insan 
haklarının evrenselliğin i gerçekleştirmek gibi asil bir görevi olan Teşkilâtım ı
zın bağrında, em peryalist bir siyaset, silâh lı sa ld ırı, and laşm aları ihlâl ve si
yasî am açlar için nesil yoketme ve şiddete başvurm a gibi hareketlere mazeret 
bulunam az. İnsan vicdanı bütün bir cemaati yoketme ve en kutsal insan hak
larını çiğneme teşebbüsüne m üsam aha gösteremez. Bu m es’elenin müzakeresi 
srr'asında, Genel Kurulun, bir kere daha her zam anki basireti ile teşkilât yasa- 
stoiiıin ilkelerinden ve kendi derin adalet duygusundan ilham a la ra k  hareket 
efebeceğine eminim.

Bild iğ in iz g ib i, Kıbrıs mes’elesi birçok defa Güvenlik  Konseyinde müza
kere edildi ve Konseyin gündeminde yer a lm aya devam  ediyor. Konsey, 4 Maıt 
T9:6'4 tarih inde, Kıbrıs’ta barışın korunup devam ettirilmesi için bir kuvvet ku
rulm asına karar verdi ve bu kuvvet kendisine verilen sorum lulukları 27 Mart 
ii9 '&4 tarihinden itibaren üzerine a ld ı. Konseyin kuvvet kurulm ası ile ilg ili ¡asa- 
rfefdda, barışçı ve bütün ilg ili tarafların  kabul edebileceği bir çözüm yolunun 
BTi'îeşmiş M illetler yasasına ve bütün Kıbrıs halkının refahını sağ lam a ve ulus- 
IdföTüsı barış ve güvenliği koruma am acına uygun o larak  aranm ası için 011 
dfcfbblucu tâyin etmesi Genel Sekretere tavsiye edilm ekteydi.
9V şn «

Türkiye, başlangıçtan itibaren, Birleşmiş M illetler Barış Kuvvetine manevi
ve m alî her türlü desteği gösterdi ve biz bu kuvvetin kuruluşunu, tahditlerine
-> ıs m s  13
rağmen, barışı koruma yolunda Birleşmiş M illetler’ in etkili bir harekete geçe' ırirfDDf , „
b^rpe^ kabiliyetin in yeni bir örneği saydık. Burada, Barış Kuvvetine birlik gon- 
dıeren ,,veya m alî yard ım da bulunan bütün ülkelere teşekkür etmek istiyorum. 
Bu. ülkeler, hareketleri ile, barış dâvasına bağ lılık ların ı ve Teşkilâtım ıza güven- 
lennj,. cjöstermiş o ldular, böylece şükranlarım ızı kazand ılar.

-nid £bü  münasebetle, seçkin vasıfla rı, üzerine aldığı büyük sorum luluklar Öi- 
ööi*üK<de olan Birleşmiş M illetler Genel Sekreterine ele en nâzik durumları bcı- 
s(iVeiİe9’l-kavrayışı karşısında duyduğumuz saygıyı ifade etmek isterim.
-id in iıe l"- 
-nişi 90
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Sayın Başkan,

Çalışm alarım ızın daha ileri bir safhasında ayrıntıları ile ele alacağım ız 
bu mes'ele üzerinde daha fazla  durm ak istemiyorum. M es’elenin esas verile
rini, barış için tehlikelerini, siyasî ve İnsanî veçhesini Kurul önüne serdiğim i sa 
nıyorum.

Yunanistan ve Kıbrıs’ lı Rumlar, gayelerinin Kıbrıs'ı Yunan istan ’a ilhak 
olduğunu açıkça kabul etmektedirler. Bu gayeye ulaşm ak için izlenen siyasetin 
üç unsuru va rd ır : A d a ’nın Yunan silâhlı kuvvetleriyle işgali, Türk cemaatine 
zulüm ve bu metodları Birleşmiş M illetlerde kendi mukadderatını tâyin m as
kesi arkasında gizlem e, Yunan istan ’ın em peryalist m aksatlarını gerçekleştirme 
yolundaki ilhak siyaseti, Birleşmiş M illetler yasasına olduğu kadar Kıbrıs'ın b a 
ğımsızlığını teyit eden and laşm alara da aykırı, kabulü im kânsız bir siyasettir. 
Kullanılan usuller, kuvvete ve şiddete başvurm a şüphesiz Kurulun tasvib in i a la 
maz. Kendi mukadderatını tâyin İsteğine gelince, bunda bahis konusu olan 
sadece kutsal bir ilkeyi tahrif etmektir. K ıbrıs’ta oturanlar, Türk ve Rum cem a
atleri, kendi mukadderatını tâyin hakkını kullanm ışlard ır ve ancak bu vakıa  
do layısiyled ir ki, Kıbrıs bağım sızlığına kavuşmuştur. Bu ilke şimdi «ENOSİS» 
gayesini ve bağımsız bir devletin dağılm asını haklı göstermek için ele a lınm ak
tadır. Bu, K ıbrıs’ ın bağımsızlığını seçmekle tercih hakkını kullanmış olan Türk 
cemaatinin kendi mukadderatını tâyin hakkının tam bir ih lâli demektir.

Türkiye'nin Kıbrıs mes'elesi karşısındaki tutumu çok sadedir. Türkiye, Y u 
nanistan’ın K ıbrıs’ı zorla ilhak teşebbüsüne karşı koymakta ve Yunanistan 'ın , 
im zaladığı and laşm alara ve Birleşmiş M illetler yasası ilkelerine saygı göster
mesini istemektedir.

Türkiye, hem manevî bakım dan, hem de taahhütleri bakım ından Türk ce
maatini korumak ve bu cemaatin zulme uğramasını önlemek durum undadır.

Kibrisin statüsü, yürürlükteki andlaşm aların  tayin ettiği şekli ile, ancak 
barışçı bir tarzda ve bütün ilgili tara fla r arasında yürürlükteki statünün hü
kümlerine dayan ıla rak  ve iki cemaatin meşru m enfaat ve haklan göz önünde 
tutularak girişilecek müzakerelerle değiştirilebilir. Türk Hükümeti böyle bir mü
zakereye her zam an hazırdır, yeter ki kuvvet ve şiddet yo luyla bir çözüm şekli 
kabul ettirme teşebbüsünden vazgeçilsin . Öte yandan , Hükümetim, Kıbrıs'ın 
bağım sızlığına veya toprak bütünlüğüne karşı herhangibir m aksat gütmediğini 
birçok defa bild ird i. Tam tersine, biz daim a bu bağım sızlıktan yana olduk ve 
iki cem aat arasında barış ve âhenk sağlam a yoluyla bu bağım sızlığı m uhafaza 
etmenin hattâ güçlendirmenin kabil olduğuna inanıyoruz.

Bütün Kıbrıs meselesinde bir temel ilke dâva konusudur: A n tla şm a la rla  
yüklenilm iş olan vecibelere saygı. Bu vecibeler, ancak müzakere yolu ile ve

69



bütün âkit tarafların  m uvafakati ile değiştirilebilir. Bu ilke, u luslararası haya
tın temelini teşkil eder ve Birleşmiş M illetler yasasında da büyük yer tutar. Bu 
kural reddedilirse, devletler yüklendikleri vecibeleri ceza görmeksizin ve meşru 
olm ıyan bir şekilde üstlerinden ata rla rsa , u luslararası münasebetlerin temeli 
çöker, dünyada tam bir kargaşalık  hüküm sürer. Türkiye hiçbir zam an Kıbrıs'ın 
statüsünü tayin eden and laşm aların  hiç değiştirilem iyeceğini söylememiştir. Bi
zim kabul etm ediğim iz, and laşm alardan tek taraflı o larak vazgeçilm esi ve 
meşru bir statünün yerine şiddet ve kuvvet yoluyla bir olupbitti durumu ikame 
etme yolundaki teşebbüsdür. Bu görüş, görevi uyuşm azlığın müzakere yoluyla 
çözümünü kolaylaştırm a olan bir arabulucu tayin etmiş bulunan Güvenlik Kon
seyince de zaten kabul edilm iştir.

Kıbrıs meselesi üzerindeki m üzakereler sırasında Genel Kurulun ou va
kıayı göz önünde tutacağına eminim .

Kıbrıs meselesinde Türkiye ’nin tutumu budur. Biz, bu tutumun Birleşmiş 
M illetler yasası ilkelerine ve İnsanî bütün ilkelere uygun olduğu ve Türkiye'nin 
izlediği siyasetin bölgede barışı koruyucu ve uyuşm azlığın genişlemesini ön
leyici mahiyette olduğuna kaniiz.

Sayın Başkan,

Geçen Y ılla rd a  olduğu g ib i, Genel Kurulda önemli bir çok mes'ele mü
zakere edilecektir. 19’ncu dönem toplantıları gündemi çerçevesinde, Hey'etimin, 
karşı karşıya bulunduğumuz önemli mes'eleler hakkındaki görüşünü kısaca be
lirtmek istiyorum.

Nükleer denemelerin kısmen yasaklanm ası hakkında Am erika , Ingiltere 
ve Sovyet Rusya arasında 5 Ağustos 1963'te im zalanan AAoskova Anlaşması, 
dünya kamu oyu tara fından , gerginliğin izalesi ve m illetlerarası münasebet
lerde daha vaad kâ r bir devreye girilm esi yolunda müsbet bir adım telâkki edil
m işti. Türk Hükümeti de Moskova Anlaşm asını ayni görüşle m ütalâa etmiş ve 
bu an laşm aya katılacak İlk memleketlerden biri o lm ak üzere istical göstermişti. 
Genel Kurulun, üye devletleri, uzaya kütle halinde tahrip silâh ları göndermek
ten kaçınm aya davet eden kararı da ayni yönde cesaret verici bir unsur ol
muştu.

Son toplantım ızdanberi cereyan eden o layları gözden geçirirsek, Mosko- 
va Anlaşm asının yarattığ ı yum uşak havanın , tatbikatta beklenen önemli neti
celeri verm ediğini görürüz. Gerçekten, bu devredeki müsait havaya rağmen, 
barışla ilg ili esas mes'elelerin hallinde hissedilir bir ilerleme olmamıştır. Ay- 
lardanberi Cenevre'de cereyan eden m üzakereler, s ilâhsızlanm a ve genel gü
ven lik  a lan ında müşahhas tedbirler a lınm asıy la  sonuçlanm am ıştır. Konu bu 
açıdan ele alındığı takdirde, silâhsızlanm a öncelikle üzerine eğilm emiz gerek 
bir mes’ele o larak  karşım ıza çıkar,
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Bununla beraber tam ve genel bir silâhsızlanm a an laşm ası mevcut o l
madığına göre, silâhsızlanm aya ve dünya gerginliğ inin aza ltılm asına yard ım 
cı o lacak tedbirler üzerindeki görüş teatileri, bu tedbirler şümüllü olm asa dahi., 
faydalı bir faa liye t zemini sağ layab ilirler.

Cenevre Silâhsızlanm a Komitesinin bu yardımcı tedbirler hcıkkındaki mü
zakerelerini d ikkatle takip etmekteyiz. Bu müzakerelerde yapıcı ve cesaret ve 
rici teklifler ileri sürülmüş bulunm aktadır. Yakında yeniden başlayacak m üza
kerelerin, mevcut tezlerin yakın laşm asına ve programın hiç değilse bir kısmı 
üzerinde bir an laşm aya varılm asına imkân vereceğini um m aktayız.

Sayın Başkan,

Bazı veçhelerini gözden geçirdiğim silâhsızlanm a problemine paralel o la 
rak, genel güvenliği ilgilendiren ve uzun yıllard ır halledilm eyi bekleyen diğer 
bazı mes'eleler de mevcuttur. Özellik le Berlin, A lm anya ’nın ve Kore'nin b irleş
tirilmeleri mes’elelerinden bahsetmek istiyorum.

Savaştan yirm i yıl sonra, A lm an halkının özlediği m illî birliğe kavu şa
mamış olması teessüfe şayandır. Ayni şekilde Berlin şehrinin bölünmesi, m il
letlerarası kamu oyu için devamlı bir endişe kaynağıd ır. A lm an ya ’nın, A lm arı 
halkının inkâr edilemez haklarına ve Birleşmiş M illetler yasası prensfplermfe 
uygun o larak birleştirilm esi, Türk halkı ve Hükümetinin en sajrriıtOTi^iertaeanice
dir. Yakın bir gelecekte bu istikamette cesaret verici terâkkiler kaydedilm esini 

3 ¡e m e t  ^ n o r s t n o / l
temenni etmekteyiz. . . . .  , , , A

'  ■ n n u t o p  D b iD İq o s e n  ım e e ı  e v

c  _  , xo b iD İu n o > l ic l ip  le D m ln ıt h o  n ın ın o mSayın Başkan, t
^ / \  lo n e O  D o n y o  vş im t e  lu d o d  s y i e v o t  iaea

Birleşmiş M illetler şimdiye -kadar, (y^sasçpa; uygufiD^l^rglc', |ge^l^t:.i§in^je 
barışı sağ layab ilecek uygun bir m ekanizm ayı harekete getirem em iştir. Bunun
la beraber, barışı koruma fıare)<âtı a lan ında, bir çok^olgeye^'bd'rİşin'idam esine 

, . .. I ; . Tpıoba, nimet ¡1nİ2ernj9P ©İşv ü d d I  npnucl. ev .drnmev no ıyardım eden müşahit hey etleri ve barış kuvvetleri göndererek buyuk hizm et
lerde bulunmuştur. Birleşmiş M illetlerin bu fonksiyonunun, m ahallî ihtifâfldfm 
maaleisef cııtınc istidadı ■ gösterdiği. bir devredeebıSfydth^h^fîTTbiy.^H oldu
ğuna inanm aktayız. Birleşmiş Milletlerfh bg.rışq-kpruma:|fonks;iyj9nusdglygr_v?hygde 
regılist bir. sisteme istinaden arganizb; edîlmelidnrhgttâ: j4 3 ’neütlm âade5y09;pğ0!, 
d a im î:.b ir b irlik <kurulmalıdır.;--Qttawa’da, idgrîr >teknikve- mglînSyesfel^ilSarip-,^- 
öeliend iğ i; -uzmanlar konferansında/ İskandinav meml^ketleri-nfileı I
yoldaki teşebbüslerini ilgi ile takip etti kefiyeni oyot'io nrlob eıed 'tid unuğublo

Sayıh Bd^ğh''>iv':''J 9V n c*° m o i'H ü m  n e b e a n ü ş ü b  in y o  ,e ! i  e lb .e v  u'S 
i  i d in e y  r ıo n u lu d  t u lo m  D r ı ıb o s d o m  d o m ııh n iD İs ı r l  ın ıs o r n m d lo d  îb o a i t d i  n in h

Dünya nüfusu ve İktisadî durum -S ^ ^ if iy lljj^ G İje ^ ^ i^ r ig g r^ n  İktisadî
k a lk ıp ^  problemi, fyg: güvenlik 1SBHdY ^ ? tel
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Gelişm iş Memleketlerle gelişme yolundaki memleketler arasındaki uçurum 
genişledikçe, insanların iktisadı işbirliği ve İçtimaî adalet emelleri tatmin olun
madıkça ve dünya nüfusunun üçte ik isi, sefalet içinde kald ıkça, milletlerarası 
işb irliğ inde a 'ienk yaratm ak ve bir itimad ve işbirliği havası sağ lam ak müm
kün olm ayacaktır. Fakat, gelişme yolundaki memleketlere serm aye akımının 
istenen seviyeye varm aktan uzak olduğu gitgide daha iyi an laşılm aktad ır. Malî 
ve İktisadî yard ım ların çeşitli şekillerinin gelişme yolundaki memleketlerin ger
çek ihtiyaçlarına uym adığı ve m illetlerarası ticaretin, mevcut şartlarda İktisadî 
kalk ınm aya yardım  etmediği de gitgide daha bariz bir şekilde ortaya çıkmak
tadır. M illetlerarası İşbirliğine geniş surette ihtiyaç gösteren bütün bu alan lar
da , Birleşmiş M illetler bütün üyelerin e lb irliğ in i sağ layacak  şekilde faaliyet 
göstermelidir.

Cenevre’de Birleşmiş M illetler Ticaret ve Kalkınm a Konferansının akdi ile 
çok önemli bir merhale aşılm ıştır. Bu konferans, insanlığa barış ve hürriyet 
içinde daha iyi bir hayat sağ lam ak m aksad ıy la , bütün halkların  hayat sevi
yesini yükseltm e, İktisadî ve sosyal gelişm elerini h ızlandırm ak yolunda faaliyet 
gösterme im kânlarını sebatla aram ıştır. Konferans özellikle, m illetlerarası tica
reti, gelişme yolundaki memleketlerin hizmetine verecek zarurî vasıta ları tes-
bite çalışm ıştır. V arılan  sonuçlar, m uhakkak ki, gelişme yolundaki memleket
lerle zengin memleketler arasındaki İktisadî nİsbetsizliği bertaraf etme yolun
da sarfo lunan gayretleri takviye edecektir.

Konferans, temel m am uller, mamûl ve yarı mamul m addeler ihracatının 
ve resmî hesaplarda görünmeyen ticaret gelirleri ile İktisadî kalkınm a finans
manının arttırılm ası gibi konularda, m illetlerarası ticaret prensipleriyle ilgili bir 
seri tavsiye kabul etmiş, ayrıca Genel Kuruldan bu tavsiye leri tatbik mevkiine 
koyacak özel bir organ teşkilini talep etmiştir.

«Birleşm iş M illetlerin 19’ncu Gene! Kurulu, bu yeni teşekkülü kurma ka
rarı vererek ve bunun faaliyete  geçmesini temin ederek çok önemli bir iş ba
şarmıştır.

Birleşmiş M illetler Ticaret ve Kalkınm a Konferansı ayrıca , sadece İktisadî 
ve ticarî mes’elelere inhisar etmeyen, bir tecrübe edinmemize de yol açmıştır 
Gerçekten, konferans bir taraftan İktisadî işbirliği a lan ında yeni ufuklar açar
ken, diğer yandan tara fla r arasındaki barışm anın, m illetlerarası teşekküllerin 
çalışm ası hakkında m üşahhas kararlar alınm ası bakım ından ne derece verimli 
olduğunu bir kere daha ortaya koymüştürM ;,0 :

Bu vesile ile, ayni düşünceden mülhem olan v e  Orta - Doğu m e m le k e t le -
■ ! •

rinin İktisadî kalkınm asını hızlandırm ak m aksadına m atuf bulunan yeni bir 
teşebbüsten bahsetmek isterim. Temmuz ay ılıda ''Türk iye , İran ve Pakistan Dev
let Başkanlarım h Isfafi& îıIfd iin^|5bfi!IS i,ı HftdâK lo n ra , İktisadî, sosyal ve
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kültürel a lan larda mümkün olduğu kadar sıkı işbirliğ i im kânlarını gözönüne 
alan ve «Kalkınm a için Bölgesel İşbirliğ i» adı veriien , ortak bir faa liye t p lân ı
nın tatbikine başlanm ıştır. M emleketlerim iz müşterek kaynakların ı geliştirm ek 
üzere bu plân çerçevesinde ve bölge çapında gayretlerini birleştirm ek istem iş
lerdir. Y ine bu m aksatla bir Bölge Plânlam a Komitesi kurulmuştur. Bu komite 
ortak tasarıların hazırlanm ası ve istihsalin koordinasyonu ile ilg ili tavsiyelerde 
bulunulması için, bu üç memleketin kalkınm a plânların ı incelemekle görevlen
dirilm iştir. Üç memleket arasındaki işbirliği (ki, bu iş b irliğ i, bölgenin, katıl
mayı arzu eden diğer bütün memleketlerine açıktır) a lan ında, komitenin kuru
luşundan bugüne kadar kaydedilen sür’atli terâkkiler, bu komitenin istikbâ l
deki başarıların ın en mükemmel teminatıdır. M ünasebetlerim izin karakteristik 
vasfı olan sam im î İşbirliği ruhundan mülhem olan bu teşebbüsün bütün mem
leketlerin yararına olacağına inanıyoruz.

Sayın Başkan,

Sözlerimi bitirirken şunu belirtmek isterim ki, kendisine çizdiği hareket 
hattına sadık olan Türk delegasyonu Genel Kurulun müzakerelerine fiilen ve 
yapıcı bir zihniyetle katılarak , bu asil gayenin tahakkuku yolunda gayretlerini 
esirgemeyecektir.

Başkanlığ ın ız altında Genel Kurulun 19'ncu döneminin, hepim izin arzu 
ettiği, bir barış nizamına ve sam im î bir güvenliğe, gerçek m illetlerarası işb irliğ i
ne daha ziyade yaklaştıracağ ına kesin o larak inanm aktayım .»

B E  L G E : 16

Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kosıya Milletvekili Dr. Faruk Sü- 
kan’ın Çok Taraflı NATO Nükleer Kuvveîi’ne katılm am a kararı ve Sovyet Par
lâmento Meyeti’nİm Türkiye’ye vaki ziyareti hakkında 21 Ocak 1965 tarihinde  
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı gündem dışı konuşm aya cevaben Baş
bakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakan Vekili Dr. Kemal Satır’ın 26 .1 .1965 tarihinde 
TBMM.’nde yaptığı konuşma :

Muhterem Arkadaşlarım ,

Adalet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Faruk Sükan ’ın beyanatını 
dinledim . Şimdi m üsaadenizle bu konuda Hükümetin görüşünü kısaca arzede- 
yim.

Sözlerime başlarken hemen ifade edeyim ki Türkiye'nin Çok Taraflı N ük
leer 'Kuvvete katılm ayı reddetmiş olması gibi bir durum bahis konusu değild ir. 
Zira b ild iğ in iz g ib i, böyle Çok Taraflı bir Nükleer Kuvvet teessüs etmemiştir. Bi
naenaleyh, bizim son defa karar verd iğim iz husus, böyle bir kuvvetin kurul
ması im kânlarını araştırm ak, bunun askerî ve mglî in ikasların ı fesbit etmekle
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görevlendirilm iş olan Büyükelçiler seviyesindeki bir Çalışm a Grubundan çekil
me kararından ibarettir. Bu Çalışm a Grubundan çekilme kararım ız, ani ve acele 
bir karar o lm ayıp , işin başındanberi mevcut tereddütlerim iz yönünden ve b ilâ 
hare 1963 yılı Ekim ayından bu yana Çalışm a Grubunda yap ılan  mesai neti
cesinde safha safha vardığ ım ız kanaatlerin bir ifadesi o larak kıym etlendiril
me! idi r.

Çok Taraflı Nükleer Kuvvet Çalışm a Grubunun faaliyetleri hakkında, şim
diye kadar, bu Grupta yer alan  memleketlerin ya ln ız basını tarafından verilen 
haberler ve yap ılan  yorum lar şeklinde değil, aynı zam anda resmî, sorumlu 
ağ ızlardan efkârı um umiyelere intikâl ettirilm iş epeyi m alûm at mevcuttur. Bü
tün bunlar muhterem arkadaşlarım ın  malûm udur. Ben, Çalışm a Grubundaki 
bütün safahat hakkında ve kurulması m utasavver Çok Taraflı Nükleer Kuv
vetin gayeleri, şekli, kuruluş tarzı ve m alî külfeti ve nihayet pek çok spekülas
yon mevzuu o lan, gerçekten böyle bir kuvvetin kurulup kurulm ayacağı konula
rında herhangi bir değerlendirme hükmü verm eyeceğim .

Burada şu hususu tekrarlam akta fayda görürüm. Biz Türkiye o larak, ku
rulması m utasavver Çok Taraflı Nükleer Kuvveti incelemek üzere tesis edilen 
Çalışm a Grubuna, bu kuvvetin kurulm asında öncülük yapan müttefiklerimizin, 
ihzarî çalışm alara iştirakim izi kuvvetle arzu etmeleri ve Çalışm a Grubuna işti
rakin faz la  adette olması nisbetinde Grup m esaisinden olumlu sonuçlar çıktıkça 
diğer müttefiklerim izin de buna katılacak ları, bu suretle NATO tesanüdünu 
kuvvetlendirmeğe yeni bir vesile teşkil edecek bîr teşebbüse dahil olduğumuz 
düşüncesi ile katılm ıştık. B ild iğ in iz gibi bu Çalışm a Grubunda Türkiye dahil, 
8 NATO Devleti bulunm akta idi. Diğer taraftan , bu ihzarî ça lışm alara , başta 
Fransa olm ak üzere, 7 NATO müttefikim iz bidayetten beri iştirak etmemişler
dir. Bunlar arasında Kanada, D anim arka, Portekiz, İz landa, Lüksemburg ve 
Norveç de mevcuttur. Grubun çalışm aya başlam asından bu yana bir seneden 
faz la  bir müddet geçmiş olm asına rağmen, Gruba yeni iltihak la r vuku bula
cağı ümitleri tahakkuk etmemiştir. Buna m ukabil, kendisi nükleer bir güç mey
dana getiren Fransa, Çok Taraflı Nükleer Kuvvete karşı olan tutumunu bu süre 
içinde büsbütün katılaştırm ıştır. Arzettiğim gibi, Çalışm a Grubunun mesaisi 
hakkında bir kıymet hükmü vermekten sakınm akla beraber, herkesin malûmu 
olan şu hususu ifade etmekte de bir m ahzur yoktur. Şöyle ki : Çok Taraflı Nük
leer Kuvvetin , yani MLF’in kurulması ile ilg ili çalışm aların bugünkü safhasında 
çalışm aların  bidayetinde derpiş edilm iş olan kuvvet ile hemen hemen hiçbir 
rabıta kalm am ıştır. A ra lık  ayındaki son NATO toplantısında açıkça ortaya çık
tığı üzere, MLF'in yerine mahiyeti tam amen ayrı başka teklifler bahis konusu- 
. ' VUX 199!dur.

siniğiblld cmo
Muhterem A ıka d aş la r , MLF ile ilg ili kararım ız normal bir g e I iş m e, rvi;n oVie 

o lay ların  Türkiye ’nin düşüncelerinde yaptığı etkilerin bir netiçşeşidir, f i r a r ı  m'iü

74-



etkileyen sebep ve âm iller dünden bugüne ortaya çıkm am ıştır. Bunlar, Hükü
metimizin zihninde uzun bir istihale neticesinde tebellür etmiş, bunu müteakip 
Hükümetimiz gayet dürüst bir tutumla bu düşüncelerim izden ve Çalışm a G ru
bundan ayrılm ak hususundaki ihzarı kararım ızdan, dostumuz ve müttefikim iz 
ve MLF’in ilk müteşebbisi Am erika Hükümetini bundan aylarca evvel haberdar 
etmiştir. Bunun üzerine, aram ızda yap ılan  istişareler sonucunda, kararım ızın 
açıklanm ası hususunda müşterek bir an lay ışa  varılm ıştır. N iyetim iz, Hüküme
tin kararını Ocak sonuna doğru aleniyete vaz etmekti. Bu düşüncelerimizden 
Çalışm a Grubundaki diğer NATO devletlerine m alûm at verilm esi için O cak’ın 
ilk haftası zarfında bu devletlerin .m erkezlerindeki Büyükelçilerim ize Dışişlerim izce 
talim at gönderilm işti.

Yan lış an lam adım sa, Sayın Sükan beyanatında, böyle mühim bir kararı 
alm adan evvel niçin Büyük M illet Meclisine haber verilm ediğini ve kararım ızın 
Türkiye’den evvel yabancı bir memlekette açıklanm ış olmasını tenkit etmiştir.

Bir defa şunu belirtmek isterim ki, Çok Taraflı bir Nükleer Kuvvet'in kuru
lup kurulam ayacağı konusunu incelemek üzere tesis edilm iş olan Çalışm a G ru
buna iştirak eden, Türkiye dahil 8 devlet, yap ılacak  incelemeler sonucunda 
böyle bir kuvvetin kurulabileceği neticesine varılsa  dahi, bu Çalışm a Grubunda 
yer a lm aları keyfiyetinin m utasavver kuvvete girme bakım ından hiçbir taa h 
hüdü tazcımmun etmeyeceğini beyan ederek çalışm alara katılm ışlard ır. Kuv
vete katılıp katılm am a konusunda nihaî karar, bütün iştirak edenlerce, işbu 
kuvvetin m ahiyeti, şekli, askerî müessiriyeti, kullanılm a tarzı, kararların  ittihazı 
sistemi gibi esasların kat'iyetle tesbitine tâ lik  olunmuştur.

NATO İttifakı içersinde savunm a meseleleri ile ilg ili o larak çeşitli çalışm a 
ve inceleme gurupları her zam an kurulm aktadır. İştirak edenlerce hiç bir yeni 
taahhüdü tazam mun etmeyen bu gibi çalışm alarda Hükümet lüzum gördüğü 
incelemelere ve çalışm alara tem silcilerim iz vasıtasıy la  iştirak etmekte ve bunun 
için Yüksek Meclise ayrıca bir müracaatta bulunulm am aktadır.

Kararım ızın açıklanm asının bizden evvel d ışarda vuku bulmuş olm asına 
gelince; bu tam am iyle ihtiyarım ız dışında cereyan etmiştir. Şöyle ki bir G aze
temizde, Türkiye'nin M LF’clen çekileceği yolunda bir yayın yapılm ıştır. Yayın ın  
yapıldığı tarihte Sovyet Parlamento Heyeti de memleketimizi ziyaret etmekte 
idi. Bu yayın la  mezkûr ziyaret arasında bir irtibat kurulması istikâm etindeki 
spekülasyonlar üzerine ve gazetecilerin sorularına cevaben Am erikan Hâriciyesi 
Sözcüsünün 13 O cak’ta Türkiye'nin Çok 1 a raf 11 Nükleer Kuvvet çalışm asında 
çekilme kararının A m erika ’ya çok evvelden b ild irilm iş olduğu ve mezkûr z iy a 
ret ile hiç bir ilgisi bulunmadığı m ealinde bir demeç yaptığını aynı gün haber 
aldık. Am erika'da yapılm ış olan bu demeçten sonra, Hükümetimiz, yapacağı 
açıklam anın metnini 24 saat evvelinden Çalışm a Gurubu Üyelerine göndermiş 
ve resmî açıklam asını 15 Ocak sabahı yapm ıştır, Mesele bundan ibarettir.
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Sayın SüUan, Çalışm a Gurubundan çekilme kararım ızın, NATO içinde ve 
N ATO ’ya üye memleketlerde şüphe, endişe ve istifham lar uyandırdığını ileri 
sürmüştür. Hükümet o larak  bu görüşü paylaşam ıyoruz. Bu güne kadar aldığımız 
resmî haberler, genellikle Türkiye'nin tutumunun müttefikleri tarafından an la
yışla karşılandığ ı, ve müttefiklerinin, Türkiye ’ye karşı an lay ış la  hareket etmeleri 
için, ortada pek çok sebebin bulunduğu m erkezindedir. Sayın hatip ayrıca , Doğu 
Akdenizin savunm asına ayrılm ış A m arikan Polaris den izaİti lan ile mutasavver 
Çok Taraflı Nükleer Kuvvet arasında da yanlış bir münasebet kurmak istemiştir. 
Bu iki konu arasında hiç bir ilgi yoktur. Türkiye ’den ve İta lya'dan  Jüpiterler çe
kildikten sonra, NATO'nun G üney-D oğu bölgesinin savunm asına Am erika ta
rafından tahsis edilm iş bulunan, Po laıis füzeleri ile mücehhez üç nükleer deniz
altı, Avrupa Müttefik Kom utanlığına bağlanm ıştır. Bunlar halen NATO plânları 
çerçevesinde kendilerine verilm iş olan görevleri ifa etmektedirler.

Muhterem arkadaşla rım , Sayın hatip beyanında Türkiye - Rusya münase
betlerine de temas etm işlerdir. Burada, bu konuda da, şunları söylemek isterim. 
Bilindiği g ib i, Sovyetler Birliği geçen ay la r zarfında Kıbrıs meselesinde faal bir 
vaziyet alm ıştır. Diğer taraftan Kıbrıs’ lı Rumlar ve Yunan lıla r Sovyetler Birliğinin 
bu tutumundan Türkiye'nin a layh inde bir tehdit konusu o larak faydalanmak 
için faa liye t gösterm işler, tem aslar kurm uşlar ve hazırlık lar yapm ışlard ır. Kıbrıs 
Rum idarecilerinin M oskova’ya yaptık ları seyahat hatırlardadır.

Kıbrıs meselesinin, G üvenlik  Konseyinden sonra Birleşmiş M illetler Genel 
Kuruluna intikali ile, Sovyetler Birliğ in in bu meselede oynadığı rol daha önemli 
bir hale gelm iştir. Kıbrıs politikam ız ve bunun nedenleri müttefiklerim ize olduğu 
kadar müttefikim iz o lm ayan devletlere, tara fsız  devletlere de etrafı ile izah edil
miş ve edilm ektedir. Sovyetler Birliği ile de, bu konuda, temasta bulunmamızın 
mübrem ve âcil mahiyeti şüphesizdi.

Kaldı ki, Sovyetler Birliği ile iyi komşuluk m ünasebetlerim izi, karşılıklı 
o larak geliştirm ekte, her bakım dan faydam ız vard ır. M üttefiklerim iz, başla 
Am erika Birleşik Devletleri o lm ak üzere, Sovyetler b irliği ile ara larındaki u z a k 

lığı gidermek ve barış içinde birlikte yaşam a dairesinde münasebetlerini geliş
tirmek için, ciddî bir arzu İçindedirler.

Sayın Podgorny'nin Başkanlığ ındaki Sovyetler Birliği Parlamento Heye
tinin Türkiye'yi ziyareti Türk Parlamento Heyetinin geçen sene Sovyetler B i r l i ğ i n e  

yapm ış olduğu bir ziyaretin iadesi şeklinde vuku bulmuştur. Bu vesile ile iki 
memleket arasında iyi komşuluk münasebetlerinin samim i o larak arzu edilcliğ1 
teyit edilm iştir.

AALF Çalışm a Gurubundan çekilme kararım ızın çok uzun bir süre evvel, 
ve bu Gurubun çalışm alarından çıkan sonuçlarla ilg ili olcırcık askerî ve siya51 
yönden yaptığ ım ız tetkikat neticesi ittihaz edild iği izahatım dan anlaşılmış*11- 
Bu münasebetle, Çok Taraflı Nükleer için tecrübe m ahiyetinde karm a m ü r e t t ş b ö l
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eğitimine tahsis edilen Ricketts destroyerindeki Türk mürettebatın geçen Haziran 
ayı içersinde geriye çekilmesi hususunda alman kararın tatbikinden dostlarımızın 
ısrarlı ricaları üzerine vaz geçilmiş olduğunu bir misal o larak zikretmek isterim. 
Arzettiğirn gibi MLF ile ilg ili kararım ız normal bir gelişmenin ve o layların  Tür
kiye’nin düşüncelerinde yaptığı etkilerin bir neticesidir. Türkiye ’nin bu hareket 
tarzı Sovyetler Biriiği ile karşılıklı münasebetlerde havanın ısınmasına yardım 
etmişse, bu gelişm e, etken değil sonuçtur. Sovyetler Birliği ile, Moskova ve bu
rada vaki tem aslarım ızda her iki ta ra f, içinde bulundukları savunm a tertipleri 
üzerinde bir talep ve şart ileri sürmemişlerdir. Şimdiden iyi komşuluk m ünase
betlerini geliştirm ek gayretinde karşılıklı arzunun münasebetlerim izde müsbet 
tesirlerinin görülmeğe başladığını Büyük Meclise memnuniyetle ifade edebilirim .

Muhterem arkadaşlarım , Türkiye’nin dış politikasının m ihveri, Atatürk'ün 
çizdiği ve bütün milletçe benimsenmiş olan politikadır. Bu m illî politikada her
hangi bir inh iraf bahis konusu o lam az.

Sayın Sükan'ın beyanatını kâfi derecede cevaplandırdığım ı zannediyorum . 
Arzederim.

B E L G  E : 17
30.1.1965

Yunan Başvekâlet Basın Müsteşarı Mylonas’m 25 Ocak 1965 gönü basına 
verdiği beyanatta, Batı Trakya ve Onikî Â da’daki Türk Cemaat Seçimlerinin dü
rüst bir şekilde yapıldığına ve Türkiye’den sınırdaşı edilen Yunanlılar ile ilgili 
mesnetsiz iddialarıma cevaplar:

I. A _ _  BAT! TRAKYA’DAKİ TÜRK CEMAAT SEÇİMLERİ:

29 Kasım 1964 tarihinde Batı T rakya'da yapılm ış olan Türk Cem aat Mec
lisleri seçimlerine Yunan M akam larınca hiç bir m üdahale yap ılm adığ ı yolundaki 
i cl d i a vcırit değild ir; z ira , seçim gününden kırk gün evvel, ale lacele İlân edilen 
649 sayılı Kral İradesi ile 1949 yılından beri carî seçim sistemi değiştirilm iştir.

Yunan M akam ların ın istediği kimselerin adeta tayin in i öngören bu tad ilât, 
Batı Trakya Türk M illet Vekilleriyle  Cem aat ileri gelenlerinin ve azınlık basınının 
Şiddetli protestoları ile karşılaşm ıştır.

Diğer taraftan seçim gününden 18 gün evvel (11 Kasım günü) Gümülclne 
¡ürk Gençler Birliği Başkan ve İdare Heyeti üyelerinden 7 kişi, bir hayır p iyan
gosu tertibiyle ilgili formalitelerdeki aksak lık la r bahane edilerek Yunan polisi 
tarafından tevkif edilm iştir; bu tevkiflerin asıl gayesi Türk gençlerinin seçim 
propagandasını önlemek idi. Nitekim, bu suretle ağır polis baskısına tâbi tu
tulan Batı T rakya 'daki ilerici Türk gençlerinin hiçbir suçu olmadığı yap ılan  m ah
keme sonunda anlaşılm ış ve tevkif edilenler beraat etmişlerdir,

77



B ___  BATI T R A K Y A ’D AKİ TÜRK Ö ĞRETM EN LERİN  G Ö R EV LER İN E SO N  V E 
RİLMESİ :

Görevden uzaklaştırılan Batı T rakya ’ lı Türk öğretmenler hakkındaki izahat 
ta yanlıştır; z ira , S iyasî Müsteşarın belirttiği gibi son günlerde işinden alınan 
Türk öğretmenlerin adedi iki değil dörttür. Bunlar Şahinköy okulundan Salih 
Oğlu Ahmet ile Sulko Salih , Bey Köyü Okulundan Şemsi M ekâbir ve Okçular 
Köyü Okulundan Şerif M ustafa 'd ır.

Bunların d isip lin i ilgilendiren ciddî sebeplerden dolayı uzaklaştırıld ık ları
na da ir Yunan idd iasıda pek inan ılacak bir keyfiyet değild ir.

N itekim , Yunan azın lık  okulları M üfettişliği son günlerde, Türkiye'deki 
ilk öğretmen okullarından mezun Batı Trakya lı ırkdaşım ız öğretmenlere tebligat 
yap arak  Türkiye'deki okullardan verilm iş bulunan d ip lom alarındaki doğum 
yerlerinin «Rumca» o larak tashihini istemiş ve bu tashihat yap ılm adığ ı takdirde 
bütün bu öğretmenlerin işlerine son verileceğini b ildirm iştir.

Bahiskonusu öğretmenlerin Türkiye ’de tahsil yaptık ları okullardan aldık
ları d ip lom alarda yazılı bulunan ibarelerden mesul tutu larak, bu sebeple va
zifeye başlad ıktan sonra, işlerinden uzaklaştırılm ak istenmeleri Yunan Makam
larının bu konuda istinad ettikleri «ciddî sebeplerin» m ahiyetini açıklamaya 
kifayet eder.

C  R O D O S’D ÂKİ TÜRK C EM A A T V E  E V K A F M ECLİSLERİ S EÇ İM LE R İ:

N ihayet, Müsteşar M ilonas, Rodos'taki Türk Cem aat ve Evkaf Meclisleri
nin seçimle iş başına gelm ediğini ve On i ki Ada V a lis i tarafından tayin edildi
ğini resmen ikrar etmektedir; bu vesile ile Adaların  İtalyan İdaresi zamanında 
Türk Cem aat M eclisleri'nin seçimle iş başına getirilm ekte olduğunu hatırlamak 
lâzımdır.

Diğer taraftan Türkiye’deki Rumlar evkaf vesa ir işlerini yürütmek üzere, 
herhangi bir Türk mevzuatının takyid i hükümlerine tâbi o lm adan , istedikleri 
şekilde ve serbest o larak seçimler yapm akta ve dilediklerin i iş başına getirmek
tedirler.

Buna m ukabil, Yunan M akam ları Oniki Ada Türklerini, faşist idaresi za
m anında dahi sahip oldukları bir haktan mahrum b ırakm akla kalmamakta, 
kasden Türk evkafını zarara uğratacak kimseleri idare M eclislerine tayin et
mektedirler.

N itekim , son defa Yunan V a lis i, Rodos'taki Türk V ak ıf İdare Heyetine, 
Türk vatandaşlığ ından iskat edilm iş ve oğlu hırsızlık suçundan hapse m a h k u m  

bulunan ve bütün Rodos'lu ırkdaşlarım ızın nefretini kazanm ış bir kişiyi de ta
yin etmiştir.
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Bu çeşit tayin ler Oniki A da 'daki Türk evkaf m allarının ne sebeple Y u 
nanlıların eline geçmekte olduğunu sarih bir şekilde izah etmektedir.

II. Â    Yaşlı, hasta ve papazların da bulunduğu Yunan uyrukluların sı-
mrdışı edilmesi :

Yunanistan ile Türkiye arasında münakit 30 Ekim 1930 tarih li İkâmet, 
Ticaret ve Seyrüsefain Andlaşm ası 16 Eylül 1964 tarih inde yürürlükten ka lk 
mıştır. Bu Andlaşm anın feshi ile memleketimizdeki im tiyazlı durumları sona 
eren Yunan uyruklu lar, ikâm et süreleri sona erdikçe, peyderpey memleketimizi 
terke davet olunm aktadırlar. Bu tatb ikat sırasında ise İnsanî m ü lâhazalara  ön 
plânda yer verilm ektedir. F ilhak ika , 65 ve daha yukarı yaşta bulunan Yunan 
uyruklu Rumlardan arzu edenlerin, ikâmetleri temdit o lunarak, eşleri ve reşit 
olmayan çocukları ile birlikte Türkiye’de kalm alarına m üsaade olunm akta ve 
ayrıca hasta ve sakat olduklarını hastane raporu ile tevsik edenler kezâ Tür
kiye'de kalabilm ektedirler. Din adam ların ı, sırf bu sıfatlarından dolayı istihdaf 
eden hiç bir tedbir alınmış değild ir.

B   İki Metropolitin vatandaşlıktan iskât edilmesi :

Türk uyruklu iki metropolit, Yakovos Canavaris ve Em iliyanos Zaharopu- 
los, yurdumuz aleyhinde devam lı surette muzir faaliyette bulunduklarından, 
mevzuatımızın derpiş ettiği usul üzerine ve 1312 sayılı kanunun 11. maddesi 
gereğince Bakanlar Kurulunca 11 Nisan 1964 tarih inde vatandaşlıktan iskât 
olunarak yurt dışına çıkarılm ışlardır. Burada şu hususu da belirtmek yerinde 
olur ki, taşıd ıkları kisveye sâdık ve lâyık  bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti kanun 
ve nizam larına uygun hareket eden din adam ların ın , öteden beri olduğu gibi 
bundan böyle de ruhanî vazife  ve faaliyetlerine serbestçe devam edecekleri 
tabiidir.

C ___  İmroz ve Bozcaada'daki okullar:

1951 yılına kadar bütün Türkiye'de carî resmî okullar statüsüne tâbi bu
lunan İmroz ve Bozcaada’daki okulların , bu tarihten sonra Rum Cem aatin in 
idaresine bırakılm ası sonucunda, çeşitli dersler, öteden beri ekserisinin tahsili 
öğretmenlik yapm ağa müsait olm ayan ve meslekî form asyondan mahrum şa
hıslar tarafından okutulm akta idi. 1951 -64  yılları arasında bu A dala rda Rum 
Cemaati tarafından talebe velilerinden ücret alınm ak suretiyle idare edilen 
okullarda eğitim - öğretim çalışm aları ve verim i vatandaş aleyhine o larak  çok 
ciddî şekilde zarara uğramıştır.

Bu vaziyete son vermek gayesiyle , mezkûr okullara 1951 yılına kadar 
tatbik edilm iş olan statüleri iade edilm iştir. Böylece bu okullardaki öğrencile
rin, ehliyetli öğretmenler tarafından ve herhangi bîr ücret ödemeksizin tatm in
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kâr bir eğitim görmeleri sağlanm ıştır. A yrıca , Rum asıllı öğrencilerin kendi dil 
ve dinlerini öğrenebilmeleri için de bu A dala rdaki mektep binaları dahilinde 
hususî öğretmenler tarafından dersler tertip edebilmesi imkânı verilm iştir.

D    B ü y ü k a d a ’da  Rum Y et im hanes in in  tahliye  edilm esi :

Büyükkada'daki Rum Yetim hânesinin mail-i inhidam ve daim î bir yangın 
tehlikesine mâruz bulunduğu İlköğretim M üfettişliği ve İtfaiye Müdürlüğü tef
tiş raporları ile tesbit edilm iş ve Yetim evi ilg ililerine gerekli tedbirlerin alın
ması için 1961 Ekim ayında talim ât verilm işti. Fakat Yetim hane İdaresinin, ara
dan 3 sene geçmesine rağmen hiç bir tedbir a lm am ası, b inada barınan 165 
çocuğun hayatı için gittikçe artan tehlikeler arzettiğinden, ilg ili makamlarım ız 
b inayı tah liye ve çocukları başka b inaya naklettirm işlerdir.

Y ık ılm ağa ve yangın tehlikesi arzeden b inaların tahliyesi kanun icabıdır 
ve bu kanun hükümleri hiç bir tefrik gözetilm eksizin bütün memlekette tatbik 
olunagelm ektedir.

Yunan PIPKA Teşkilâtının bu konuda vaki şikâyeti üzerine 1964 Hazira
nında Türkiye'ye gelen U luslararası Çocukları Koruma Birliği Genel Sekreteri 
Mr. Molcok Hower, verd iği raporunda, «Yetim hane binasının yaşan ab ilir bir 
yer olmaması sebebiyle yıktırılm asının elzem bulunduğu»nu ifade etmiştir.

E   . Y u n an  uyruklu lara  ait bütün işyerlerinin kapat ılm ası  ve Y u n an  uy
ruklulara ça lışm a izni verilm em esi iddiası :

Yunan uyruklu şah ıslar, 30 Ekim 1930 Andlaşm asının feshinden sonra da 
memleketimizde mukim , diğer yabancı uyruklu şahısların müstefit olduğu hak
lar çerçevesi dahilinde, her hangi bir m üdahaleye maruz kalm aksızın , ikâmet 
sürelerinin sonuna kadar, kanunlarım ızın cevaz verm iş olduğu meslek ve sa
natlarını serbestçe icra etmektedirler.

F     Hayalî Kâr esas ın a  göre m u a zzam  vergiler tah a k k u k  ettirilmesi
d ia s ı :

Türkiye ’de kazanç elde eden herkes için olduğu g ib i, Yunan uyruklular 
da, mer’ i m âli mevzuatım ız uyarınca, M aliye dairelerim ize verdikleri gelir bil
dirim leri üzerinden vergiye tâbi tutu lm aktadırlar. Kanunlarım ızca derpiş edil
miş kesintiler d ışında, Yunan uyrukluların munzam vergiye tâbi tutuldukları 
iddiası her türlü mesnetten ârid ir.

G ___  Mâliyeye muhtemel borçların, garanti lenm esi için servetlere hacız
konulması ve b a n k a la rd a k i  mevduatın  bloke edilmesi iddiası :

M evzuatım ız gereğince, «Fiilen Türkiye'de bulunm ıyan» yabancı u y r u k 

luların banka lardak i mevduatının, yabancı memleketlerden g ö n d e r e c e k l e r i
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emirlerle kullanabilm eleri mümkün değild ir. Diğer tara ftan , tahakkuk ettirilmiş 
vergi borçlarını ödememiş olan bilcümle Türk ve yabancı uyrukluların b an ka
lardaki hesapları, ihtiyatî bir tedbir o larak bloke edilir. A yrıca, fiilen yurdu
muzda bulunsalar da , yabancı uyrukluların gayrim enkûllerinin satışından mü- 
tehassil m eblâğların , aynen Yunanistanda da yabancılara tatbik olunduğu 
üzere, bloke edilmesi mevzuatım ız icabıdır. Türkiye'de fiilen bulunan Yunan lı
ların, bankalardaki mevduatı üzerinde serbestçe tasarrufta bulunm alarına bir 
mani mevcut değild ir. Bu konudaki idd ia lar, yukarıda tafsilen izah edilm iş 
durumun, kasıtlı bir tahrikinden başka bir şey değild ir.

H   Kiliselere karşı tecavüz iddiaları:

Türkiye’de her çeşit ibadet yerleri, devletin him ayesi altında olup her 
türlü tecavüzden tamamen masundur. Buna mukabil Yunanistan 'daki camî ve 
mescitlere vaki şu tecavüzlerin Yunan m akam larının dikkatinden kaçmamış o l
ması gerekir.

  1958 M ayısında Oniki Ada V a lis i, Rodos'taki Türk Evkaf İdaresine
bir tamim göndererek, arkeolojik kıymetinden bahisle, 17 mescidin an ah ta rla 
rının Yunan Müze İdaresine teslimini emretmiş ve mezkûr mescitleri teslim alan 
Yunan İdaresi de bunların bir kısmını Ortodoks Kilisesine tahvil etmiştir. Son 
15 sene zarfında kiliseye tahvil olunan mescitler şun lard ır:

1. Kadı m escid i: Ayakonstantin Kilisesi adını alm ıştır.

2. Enderun Cam ii :

3. Piyalettin Paşa Mescidi : Aya Panuri Kilisesi adını alm ıştır.

Tekkeci Mescidi de Yunan lılar tarafından işgal edilm iş ise de, Evkaf İda
resinin m üdahalesi ile çıkarılm ışlardır.

Yunan istan ’da Türk mabetlerine karşı girişilen tecavüzler bu kadarla da 
ka lm am aktad ır: 22 Ağustos 1964’de Iskeçe’deki bir caminin avlusuna üç adet 
el bombası atılm ak suretiyle de bir tecavüz tertiplenmiştir.

İ ___ Patrikhane B asım ev i’nin kap atılm ası :

Fener Rum Patrikhanesinin dinî işler dışında hiç bir suretle faaliyette bu- 
lunam ıyacağı Lozan Konferansı sırasında kararlaştırılm ıştır. Ayrıca, m evzuatı
mız gereğince, Patrikhane tüzel kişilik statüsünü de haiz değild ir. 5681 sayılı 
M atbaalar Kanunu ise, m atbaa açm ak ve işletme yetkisini ise hakik î veya hük
mî şahıslara tanım aktadır. Bu ahdî ve kanunî durum muvacehesinde Patrik- 
hane’nin m atbaa işletmesi usulsüzdür ve hiç bir hukukî mesneti mevcut değ il
dir. Bununla beraber, Patrikhanenin dinî konularla ilg ili basın işlerinin sair 
m atbaalarda basılm ası tamamen serbesttir,
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J ___ Duvarlara kışkırtıcı parolalar yazmak, Elence konuşmayı yasakla
mak ve Elen dükkânlarını boykot etmek gibi terör havası yaratıldığına dair id
dialar :

Bu konudaki Yunan idd iaları kaba bir iftira olmaktan ileriye gitmemek
tedir. Z ira , Türkiye'de, kanun ve n izam lara uygun hareket eden her şahıs, hiç 
bir tefrik gözetilm eksizin Türk mevzuatının him ayesi altında emin ve korkudan 
azade bir hayat sürmektedir. Hiç bir azın lık  mensubunun da bu konuda farklı 
bir muameleye m uhatap olmadığı bilinen bir hakikattir. N itekim , Yunan pro- 
pagandasının aksine, Gazette de Lausanne'ın 25 Ağustos 1964 tarih li nüsha
sında M. Arm and G asp ard ’ın Türkiye'ye yaptığı bir seyahat sonunda yayınla
dığı m akale , tarafsız bir gazetecinin m ahallindeki m üşahedelerine müstenit 
ve Yunan iddia ve isnatlarını tam amen cerheden objektif bir delild ir. Anılan 
gazetecinin m akalesinde de belirttiği gibi «Gazete bayilerinde her çeşit ya
bancı gazete, bu arada Yunan gazeteleri de serbestçe satılm akta ve alınıp 
okunm akta, Rum asıllı kimselerin Rumca konuşm alarına hiç bir yerde müdahale 
o lunm am aktadır. Her a landa ve b ilhassa d inî sahada tam bir m üsam aha hü
küm sürmektedir.»

K ___  Bazı Yunanlı öğretmenlerin vazifelerine son verildiği iddiası :

İmroz ve Bozcaada'daki okullar, 1951 yılından önceki statülerine tekrar 
kavuşturulduğu cihetle, meslekî form asyondan mahrum bir kısım öğretmenle
rin yerine ehil öğretmenler tayin edilm iştir.

İstanbul'daki rum azınlık okullarındaki öğretmenlere gelince Türkiye ve 
Yunanistan arasında bu hususta vaki m utabakat, Türk ve Yunan uyruklu ol
mak üzere 35 öğretmenin teatisini derpiş etmektedir. Yunan lıların  bu adedin 
üstünde öğretmen istihdam ettiklerinin tesbiti üzerine tarafım ızdan da Batı 
Trakya ya ayni m iktarda öğretmen gönderilmesi Yunan Hükümetine teklif edil
miştir. Yunanlıları bahse konu teklifim izi kabul etmediklerinden, hiç bir esasa  

istinat etmeden görevlendirilm iş bulunan bahse konu Yunanlı öğretmenlerin 
işlerine haklı o larak son verilm iştir. Buna m ukabil, Yunan lıla r, Batı Trakya'daki 
Yunan uyruklu Türk öğretmenlerden mühim bir kısmına çeşitli asılsız isnatlarda 
bulunarak vazife lerine son verm işlerdir.

I —  Yunan uyruklulara gayrimenkul muameleleri için izin v e r i l m e d i ğ i  

id d iası:

Yunan uyruklu lara gayrim enkul muameleleri için izin v e r i l m e d i ğ i n d e n  

şikâyet eden Yunan Basın - Yay ın  Bakanlığ ı S iyasî M üsteşarı, 1926 y ı l ı n d a n  

beri, muhtelif tarih lerde çıkarılm ış olan Kararnam elerle Yunanistan ın takriben



1/3 üne tekabül eden ve hasseten soydaşlarım ızın mukim bulunduğu kısım 
larda Türk uyrukluların gayrim enkul iktisap edebilm esinin yasaklanm ış oldu
ğunu unutmuş görünmektedir.

10 Şubat 1947 Paris Sulh Andlaşm ası ile askerlikten tecrit edilm iş bir böl
ge olan Oniki A d a la r dah i, 1948 yılında çıkarılan bir Kral İradesi ile «Hudut 
Bölgesi» ilân edilm iş ve buralarda asırlardan beri yerleşmiş bulunan Türk v a 
tandaşlarının gayrim enkul alm ası yasaklanm ıştır. Oniki A dala rda mukim bir 
Türk vatandaşının sahibi bulunduğu emlâki yine orada yerleşm iş bir Türk uy
ruklu şahsa devretmesine imkân bulunm am akta, bu m alların mutlaka Yunan 
uyruklulara satılması gerekmektedir.

Halbuki, yine Oniki A dala rda , diğer yabancı memleket tebaalarına Y u 
nan M akam ları tarafından farklı ve ayırıcı muamele yap ılm akta , onların söz
de bu hudut bölgesinde gayrim enkul a lm alarına m üsaade edilm ektedir.

1930 tarihli Tü rk-Yunan  İkâmet, Ticaret ve Seyrüsefain Sözleşmesinin 
16 Eylül 1964 tarihinden itibaren yürürlükten kalkmış olması muvacehesinde 
«En ziyade m üsaadeye m azhar millet» muamelesinden istifade edemiyecek 
olan Yunan Uyrukluların bittabi Yunanistan 'da Türk vatandaşların ın  tâbi tu
tulduğu muameleye eşit bir muamele görecekleri tab iid ir.

M ___ İmroz Adasındaki gayrimenkuüerm sembolik tazminatla istimlâk
edilmesi iddiası :

İmroz ve Bozcaada'nın 5 Y ıllık  Kalkınm a Plânı çerçevesinde ekonomik ve 
sosyal gelişm esini temînen ve A dala r hakkının yararına o larak yapılm ası ge
rekli tesisler için lüzumlu arazi, mevzuatım ız gereğince değer bahası tam amen 
ödenmek suretiyle istim lâk edilmektedir.

Buna m ukabil, Yunanistan 'da türlü bahanelerle arazileri keyfî bir şekilde 
elinden alınan ırkdaşlarım ıza hemen hiç bir tazm inat ödenmemekte, m ahke
meler vesa ir idarî m akam lar tarafından binblr güçlük çıkarılm akta ve bu z a 
vallı insanlar canlarından bezdirilerek fakrüsefalete duçar edilm ektedir.

İmroz ve Bozcaada’nın Rum asıllı sakin lerinin m enfaatine o ıarak  yapılan 
tesisler için gerekli arazilerin  peşin bedelle istim lâkine dil uzatan Yunanlı id a 
recilerin, 2185 sayılı Yunan Kanununun 39 ve 40 ncı M addelerine dikkatlerin i 
çekeriz: Bu maddeler istim lâk edilen arazin in  tazm inat bedelinin, mülk bede
linin üçte birini geçmeyeceğini ve 20 senede bonolarla ödeneceğini derpiş ey
lemektedir. Bu hususta, Türklere ait arazilere , üstelik «discrim inatoire» m ua
mele tatbik o lunarak mücavir Yunanlıların  arazilerinden daha düşük kıymet 
takdir o lunm akta, vâdesi gelmiş bonoların bedelleri ödenmemekte, ayrıca , is
tim lâk do layısiyle arazisi ile ilgisi kesilmiş mal sahiplerine bu arazin in  ve rg i
sinin ödetilmesine devam olunm aktadır.
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A Y I N  O L A Y L A R I





S İ Y A S Î  O L A Y L A R

A) İNÖNÜ HÜKÜMETİNİN İSTİFASI :

13 Şubat’da M illet M eclisinde 1965 m alî yılı bütçesinin tümü üzerinde 
yapılan oylam ada, 226 kırmızı oy ile bütçe reddedilince, İnönü Hükümeti ayni 
gün istifa etmiştir.

Cum hurbaşkanı Cemel Gürsel yeni Kabinenin kurulması için yaptığı te
m aslar sonucunda 16 Şubatda Kayseri Bağım sız Senatörü Suat Hayri Ürgüp- 
lü'yü Hükümeti kurm akla görevlendirmiş ve yeni Hükümet 20 Şubatda kurul
muştur.

AP - CKMP - YTP ve MP'nin m eydana getirdiği 4. Koalisyon Hükümetinde 
Dışişleri Bakanlığ ına Moskova Büyükelçim iz Haşan Esat İşık getirilm iştir.

B) KIBRIS MESELESİ:

1 —  İyi Niyet Heyetleri :

Türk Dış Politikası ve Kıbrıs konusunda Türkiye'nin görüşünü izah etmek 
am acıyla A frika , A sya , Orta ve Güney Am erika memleketlerinde birer iyi niyet 
gezisine çıkan heyetlerim iz, bu ay içinde Türkiye ’ye dönmüşlerdir.

M illetvekili, Senatör, Profesör, Gazeteci ve Büyükelçilerim izden kurulu iyi 
niyet heyetlerim iz ziyaret ettikleri ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkan larına , 
Cum hurbaşkanı ve Başbakanım ızın m esajlarını tevdi etmişler ve gerek Kıbrıs 
meselesi gerek Türk Dış Politikası bakım ından bu devletlerin yetkilileriy le  olum 
lu görüşmeler yapm ışlard ır.
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2   Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Kıbrıs :

1958'den beri B. M. Gene! Kuruluna getirilm emiş olan Kıbrıs meselesi, 
X IX . Dönem Genel Kurul Gündemine alınm ışsa da , ça lışm alar 1 Eylül 1965 
tarih ine ertelendiğinden, gündemde bulunan Kıbrıs meselesi B. M. Gene! Ku
rulunda görüşülememiştir.

3   Galo P laza ’nm A nkara T em asla rı:

Birleşmiş M illetlerin Kıbrıs Arabulucusu G alo  P laza, Genel Sekreter 
U -T h a n t ’a raporunu vermeden önce, ilg ili devletlerle son görüşmelerde bulun
mak üzere, A tin a ’daki tem aslarını tam am ladıktan sonra, 23 Şubat'da Anka
ra 'ya gelm iştir.

Ürgüplü Hükümetinin de Kıbrıs konusundaki fik irlerin i öğrenmek imkâ
nını bulan A rabulucuya, Başbakan Suat Hayri Ürgüplü Türk tutum ve tezinin 
hiç bir şekilde değişm ediğini ve bunun bir m illî politika olduğunu söylemiş ve 
Dışişleri Bakanım ız Haşan Işık da P laza 'ya  Türk görüşünü kesin ve açık bir dil
le etraflı o larak izah etmiştir.

A n ka ra ’da 2 gün tem aslarına devam ederek ilg ililerle  görüşen Galo Pla
za , 25 Şubat'da Lefkoşe’ye hareket ederken, Kıbrıs meselesinin Türkiye için millî 
bir dava olduğunu anlam ış bulunduğunu ifade etmiştir.
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İKTİSADÎ VE TEKNİK OLAYLAR

I _  MEMLEKETİMİZİN FAYDALANDIĞI ÇEŞİTLİ TEKNİK YARDIM PROG
RAMLARI : 

A) BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEKNİK YA RDIM LARI:

1 ____ Genişletilm iş Teknik Yardım  Programı (EPTA ):

Ekonomik ve Sosyal Konsey ile Genel Kurulun 1949 yılında ald ıkları karar 
üzerine 1950 den itibaren faaliyete  geçen EPTA, muhtelif ihtisas Teşekküllerinin 
1946 yılındanberi giriştikleri teknik yardım ları daha geniş çapta ele alm ası se
bebiyle «Genişletilm iş Program» diye isim lendirilm iştir.

EPTA’nın G a y e s i:

a) M illetlerarası uzm anlık hizmeti,
b) Gösteri ve eğitim için teçhizat,
c) Burs,
d) ve muhtelif konularda tertiplenen seminerler çerçevesinde eğitim sağ

layarak  gelişmekte olan memleketlerin m illî ekonomilerinin kuvvetlen
dirmesine yardım  etmektedir.

EPTA faa liyetle ri, her Sonbahar tertiplenen Birleşmiş M illetler Taahhüt 
Konferansında hükümetlerin kendi rıza larıy la taahhüt eyledikleri ih tiyarî ka
tılma pay larıy la  finanse edilir. 1950 - 1964 y ılları arasında 108 üye devlet ta 
rafından bu fona 450 milyon dolar yatırılm ış olup, 1964 senesine düşen m eb
lâğ 51,5 milyon dolara ulaşmıştır.

Aynı yıl zarfında memleketimizin EPTA çerçevesinde sağladığı teknik y a r
dım 877.000 dolara baliğ olm aktadır.
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2   «Regulcır» Progrom ı:

Regular Programı faa liyetle ri her ihtisas teşekkülünün kendi bütçesinden 
bağ lad ığ ı teknik yard ım ları kapsam ası hasebile özel birer fon’dan finanse edi
len EPTA ve Özel Fon gibi program lardan fark lıd ır. Bu çerçevede bazı konu
larda Genel Sekreterliğe de teknik yardım  sağ lam a yetkisi verilm iş bulunmak
tadır.

Regular Programın gayesi ve teknik yardım  sağ lam a metodları EPTA ile 
aynıd ır.

1964 yılı zarfında Regular Program çerçevesinde memleketim ize yapılan 
teknik yard ım lar 91.678 doları bulmuştur.

3   Özel Fon (Spedal Fu n d ):

Genişletilm iş Teknik Yard ım  Programını tam am lam ak m aksad ıy la 1958 
y ılında Özel Fon Teşkilâtı kurulmuş olup, gayesi gelişm e halindeki memleket
lerin,

a) Tab iî ve fiz ik î kaynakların ı araştırm ak ve yatırım  öncesi etüdleri yap
m ak,

b) Teknik gelişm elerin tatbikatı için araştırm a enstitüleri kurulm asına yar
dım etmek,

c) M illî kaynaklardan fayda lam lab ilm esi m aksad ıy la m illî elem anlar eğit
mektir.

Finansm an şekli EPTA ile aynı olup, m em leketim izle Özel Fon arasında 
im zalanan 1959 an laşm asından bu yana kabul edilen 8 projemize Özel Fon 
tarafından 9,7 milyon do larlık  iştirak vuku bulmuştur.

1964 yılında kabul edilen «Orta Doğu Teknik Üniversitesi M im arlık  ve Mü
hendislik Fakülteleri» Projesi için 2 ,014,385  do lar, «M eyve ve Sebze İstihsali, 
Hazırlanm ası ve Pazarlanm ası Araştırm a "ve Eğitim M erkezleri» Projesi için ise 
1 .680,000 dolar tutarında teknik yard ım lar sağlanm ıştır.

Böylece 1964 yılı zarfında ,

488 ,164  $ EPTA'dan 

91,678 $ Regular Programdan

3. 694 ,385 $ Özel Fon'dan olm ak üzere

Birleşm iş M illetler Teknik Yard ım larından Hükümetim iz ceman 4.274,227 $ 
dolar yardım  elde etmiştir.



B) CENTO TEKNİK YARDIMLARI:

CENTO üyesi bölge memleketlerine mensup stajyer ve öğrenciler ile uz
manların bölge dahilindeki eğitim im kânlarından istifadelerini sağ lam ak üzere 
üyelerin belirli o ranlarda katılm aları ile 1959 yılından itibaren 150,000 do larlık  
bir Çok Taraflı Teknik İşbirliği Fonu meydana getirilm iştir. Bu Fon'un kullanılışı 
her ne kadar belirli bir bütçe yılıy la m ukayyet kılınm am ışsa da üyelerin iştirak
leri m alî y ılları çerçevesinde kaldığından stajyer m asrafları her yıl 150,000 doları 
açm ıyacak şekilde karşılanagelm ektedir. Fon'a İngiltere ve A .B .D . 50 şer bin, 
İran, Pakistan ve Türkiye ise mütebaki 50 bin doları kendi aralarında p ay laş
mak suretile katılm aktad ırlar. Stajyerlerin sağ lad ık ları fayda gözönünde tutu
larak Fon’un bu yıldan (1965) itibaren % 50 oranında arttırılarak 225,000 do
lara çıkarılm ası ve bu meblâğın y ıllık  bir bütçe gereğince sarfolunm ası karar
laştırılm ıştır.

İngiltere tarafından memleketimize yap ılan  teknik yard ım lar da CENTO 
çerçevesinde m ütalâa olunm aktadır. Z ira İngiltere, her m alî yıl zarfında CENTO 
üyesi 3 bölge memleketine teknik yardım için 1 milyon sterlinlik bir ödenek ay ır
m aktadır. Normal o larak bu meblâğın 1 /3 ’ü memleketimize düşmektedir. A y 
rıca, diğer bölge memleketlerince kullan ılm ayan m eblâğlardan da munzam is
tifadeler sağlam ası mümkün olm aktadır. İng iliz Teknik Yard ım larından CENTO 
çerçevesinde yürütülen ortak projeler için gerekli teçhizat İle araştırm a yapan 
muhtelif müesseselerin laboratuar malzemesi ihtiyaçlarının ve İngiltere'ye gön
derilen stajyerlerin m asrafların ın karşılanm ası hususlarında fayda lan ılm aktad ır.

C} O ECD  TEKN İK  Y A R D IM L A R I:

OECD çerçevesinde yürütülen teknik yardım program ları, üyelerden Tür
kiye, Yunanistan , Yugoslavyaı İz landa, İrlanda ve Portekiz'in kalkınm aların ı en
gelleyen bünyevî bozuklukların ıslahı için uzman ve burs temin etmekte, meslek 
için eğitim düzenlenmesine yardımcı olm aktadır. OECD Teşkilâtının 21 üyesi tek
nik yardım  için her yıl 2 milyon dolar tahsis eylem ektedirler. Yardım  gören ü l
keler, onaylanan projelerin m asraflarına % 15 oranında katılm aktad ırlar. Y u n a
nistan, aldığı yardım ların miktarını arttırabilm ek için m asraflara % 30 oranında 
iştirak taahhüdü altındadır. Bununla beraber, memleketimiz en ço!- yardım gören 
üye durumundadır. 1964 yılı içinde muhtelif kısa süreli eğitim im kânlarından 
istifade edilerek 200 kadar stajyer gönderilm iştir. Programın tatbikine b aş lan 
dığı 1960 yılından bu yana memleketimize 80'den faz la  uzman veya uzman 
yardımcısı gelm iştir.

OECD teknik yard ım larından istifade ile memleketimizde yürütülen pro
jeler arasında Bölge P lân lam a, Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Personel D a i
resi projeleri ile TÜRK - İŞ'e mensup sendikacıların yetiştirilm esi program ları da
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vard ır. Burs verilen sahaların  başında eğitim , fen, tarım ve iktisat gelmektedir. 
Bu a rad a , Teknik Üniversitelere asistan celbetmek gayesiyle  yürütülen bir proje 
gereğince asistanlara araştırm a ödeneği adı altında munzam m eblâğlar da 
ödenmektedir. Bu proje önümüzdeki yıl sona erecektir.

il _  İKİ TARAFLI TEKNİK İŞBİRLİĞİ HAKKINDA NOT :

İki taraflı teknik işb irliğ i, Birleşmiş M illetler prensiplerine uygun o larak, 
iktİsaden gelişmiş m em leketlerin, İktisadî ve teknik sahalardaki bilgilerinden 
gelişme halindeki memleketleri fayda land ırm aları felsefesine dayan ır. İki ta 
raflı işbirliğinde karşılıklı yard ım laşm a, önceden tespit edilen program lar d a
hilinde yürütülür.

Memleketim izle m uhtelif dost ülkeler arasında bu nev’ i teknik işbirliğ i, 
genellikle yardım  yapan memleketlerin ay ırab ild ik le ri im kânları tesbit maksa- 
dile, ihtiyaçların ilg ili Devlet tem silciliklerine aksettirilm esi suretiyle organize 
edilmekte ve bazan bu a land a , işin portesine göre teknik işb irliğ i an laşm aları 
dahi yap ılm aktad ır. 3 N isan 1963 tarih inde Federal A lm anya ile Erzurum'da 
bir verici radyo istasyonu kurulm ası hakkında Nota teatisi yolu ile yapılan 
Anlaşm a buna m isâl o larak  zi kred i lebi I in i r.

Diğer tara ftan , 15 Eylül 1964 tarih inde Federal A lm anya Cumhuriyeti ile 
bir teknik işbirliğ i Anlaşm ası yapılm ış ve bu çerçevede Federal A lm anya mem
leketim ize uzm an, profesör ve m ütehassıslar göndermeyi ve bu memlekete gön
derilecek stajyerlere burs sağ lam ayı kabul eylem iştir.

Keza, 14 M ayıs 1964 tarih inde im zalanan Türkiye - F in landiya Teknik 
işb irliğ i An laşm ası, mem leketim izle F in landiya arasında m uhtelif a lan larda 
yap ılacak  teknik işb irliğ in i düzenlemektedir.

M emleketim iz ile Federal A lm anya , Fransa ,A vusturya, İtalya ve Japonya 
arasında sıkı bîr teknik işb irliğ i mevcuttur. Diğer dost memleketlerle de (me
selâ Belçika) bu işbirliğ i gittikçe gelişm ektedir. Halen iki ta ra flı teknik işbirliği 
çerçevesinde yılda takriben 250 ,000 dolar tutarında teknik yardım  sağ lanm ak
tadır. Bu yard ım , memleketim ize tahsis edilen inceleme bursları, teknik mal
zeme ve uzm anlardan teşekkül eylem ektedir.

9 —  13 Şubat 1965 tarih lerinde mem leketim izde bilumum teknik yar
d ım lar konusunda bir seminer tertiplenmiş ve bu seminer Türkiye'de teknik 
yardım  tatbikatı bahsinde olumlu neticeler tesbit eylem iştir.

Ö zellik le  Birleşmiş M illetler Genişletilm iş Teknik Yard ım  Programları et
rafında seminerde yapılm ış olan bir tebliğin tercümesi, bu konuda toplu ve fay
dalı b ilg iler ihtiva etmesi haseb iyle , ayrıca aşağ ıya dercolunmuştur.
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IIE _  GENİŞLETİLMİŞ TEKNİK YARDIM PROGRAMI:

T e s i s :

Genişletilm iş Teknik Yardım  Programı (EPTA) Ekonomik ve Sosyal Konsey 
ve Genel Kurul kararı ile 1949 yılında tesis edilm iştir. Merkez dışı faaliyetleri 
1950 de başlam ış ve Birleşmiş M illetler ve bazı İhtisas Teşekkülleri bir kısım 
teknik yardım  faaliyetlerin i 1946 dan itibaren deruhte ettiği İçin, bu program 
«genişletilm iş» adını alm ıştır. Daha önceki faaliyetler teşkilâtların  normal büt
çelerinden finanse edilm iş ve halâ devam eden bu çeşit program lar «regular 
program» adı altında bütün İhtisas Teşekküllerinin katıldığı ve katılan teşek
küllerin normal bütçeleri dışında hususi bir hesaptan finanse edilen gen işletil
miş programdan tamamen ayrılm ıştır.

G c s y e :

EPTA’nın gayesi, gelişmekte olan memleketlerin m illî ekonom ilerini, en
düstri ve ziraatlerin i kalkındırm ağa ve bu sayede nüfuslarının daha yüksek se
viyede ekonomik ve sosyal refaha erişmesini sağ lam aya matuf bulunm aktadır. 
Bu gaye, birçok milletlerin bilgi ve tecrübelerinin gelişen memleketlerin hizm e
tine tahsisi yo luyla uygulanm aktadır.

M e t o d :

EPTA yolu ile temin edilen yardım devletlerden gelen taleplere göre dört 
şekilde o lu r :

1 ___ M illî «counterpart»lara tavsiyede bulunm ak, yardım cı o lm ak ve on
ları yetiştirmek üzere geçici o larak beynelm ilel uzm anlar tayin i.

2 ___ Tatb ikat m aksadıy la zam an zam an teçhizat temini.

 3  Yabancı ülkelerde pratik öğrenim için birkaç ay la  bir sene arasında
değişen müddetler için burs tahsisi.

4 ___ Seminer, eğitim merkezleri ve öğrenim turları şeklinae gruplar için
eğitim tanzim i.

Faaliyet Sahaları ve Katılan Teşkilâtlar:

EPTA kanalı ile yardım sağ lanabilen faa liye t saha ları, katılan 10 teşki
lâtın ad ları ile gösterilir. Burada 1950 den beri Türkiye Hükümetine sağ lanan 
başlıca yardım konularını belirtmek fayda lı o lu r:
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  Birleşmiş Milletler (UN - M erkezi: N ew -York):

Ekonomik p lân lam a, tabii kaynak lar, enerji, endüstriyel gelişm e ve pro
düktivite , ticaretin gelişmesi ve pazarlam a; istatistik; amme idaresi, iskân ve 
şehircilik p lân lam ası; taşım a ve ulaştırm a; toplum kalkınm ası.

  Beynelmilel Çalışma Teşkilâtı (ÎIO - M erkezi: Cenevre):

Çalışm a şartları ve idare; meslekî eğitim ; sosyal güvenlik (sigorta ve emek
lilik).

  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO - M erkezi: Roma):

Balıkçılık ve orm ancılıkta gelişm e; hayvan yetiştirilm esi ve hastalıkların 
kontrolü; bitki yetiştirilm esi ve korunması; beslenme (okul beslenmesi); ziraî 
ekonomi ve pazarlam a.

  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtı (UNESCO - Merke
zi : Paris) :

İstanbul Teknik Üniversitesinde metalürji ve hidrojeoloji Enstitülerinin ku
rulması için ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (M ühendislik Fakültesi, Mimarî 
Okulu ve Kütüphane) için yardım .

—  Dünya Sağlık Teşkilâtı (WHO - M erkezi: Cenevre : Avrupa için bölge 
bürosu Kopenhag):

Amme sağlığı idaresi; hem şirelik eğitim , analık  ve çocuk sağ lık  servisleri; 
sıtrna ile mücadele; tüberkulos; cüzzam; ve trahom gibi hastalık ların  kontrol 
a ltına alınm ası, tıbbî istatistikleri; ha lka temiz su temini.

—  Beynelmilel Telekominikasyon Birliği (ITU - M erkezi: Cenevre):

Telefon ve te lg raf şebekelerinin genişletilm esi.

—  Dünya Meteoroloji Teşkilâtı (WMO - M erkezi: Cenevre):

Z ira î meteoroloji, denizler için meteoroloji, jet uçakları hareketi için yük
sek tab aka la rd a  hava tahm ini.

_  Beynelmilel Aîom Enerjisi Bürosu (IAEA  - Merkezi : V iyan a ):

Reaktör m ühendisliğ i, radyo isotopların tarım da ve tıpta kullanılışlarına 
ait kurslar.

Türkiyenin henüz yardım  görmediği iki İhtisas Teşekkülü daha vardır. 
Bunlar, Beynelm ilel Sivil F lavacılık  Teşkilâtı (ICAO - Merkezi : Montreal) ve Dün
ya Posta Birliği (UPU - M erkez i: Bern)dir.
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T u t u m

EPTA’nın tutumu, Teknik Yardım  Komitesinde bulunan 30 üye memleket 
tarafından tayin edilir.

Teknik Yardım  Komitesi (TAC), Ekonomik ve Sosyal Konsey'e bağlı bir 
komitedir. Komite, ya ln ız Konsey üyelerinden değil ayrıca coğrafî duruma ve 
programla hususi ilgisi olan ve bağışta bulunan ve yardım  alan devletlerin 
temsil oluşuna göre ilâve üyelerden müteşekkildir. TAC ’nın bütün üyelerinin 
çalışma devresi 2 senedir.

EPTA’nın tutumunun temelini, teknik yardım ın sadece devletlerin talebi 
ile ve ya ln ız devletlere veya devletler vasıtasıy la  yapılm ası teşkil eder. İhtisas 
Teşekküllerine üye olan memleketler, EPTA’ya bağışta bulunan veya yardım  
gören devlet o larak  yer a lab ilirle r. Her üye memleket bu haktan faydalanm ış 
ve Türkiye dahil çoğu memleketler yardım gören o lm akla beraber bağışta da 
bulunmuşlardır.

K o o r d i n a s y o n :

EPTA gereğince yap ılan  tatbikatı koordine eden kurul; 10 İhtisas Teşek
külünün her birinden gelen birer temsilci ile daim î başkan (Mr. David Ov/en 
'İngiltere') den kurulu Teknik Yardım  Heyetidir. Bu heyetin görevi genel prog
ramı hazırlam ak ve tavsiyeleriy le  birlikte Teknik Yardım  Komitesine sunmaktır. 
Teşekküller arası koordinasyon meseleleri bu heyette görüşülür ve programın 
uygulanm ası, g irişilen faa liyetle r ve elde edilen sonuçlara ait zam an zam an 
hazırlanan raporlar heyet tarafından komiteye arzolunur. Heyet ve onun baş
kanı gelişmekte olan memleketlerde teknik yardım teşkilâtına ilâveten Birleş
miş M illetler Özel Fonu ve Dünya Gıda Teşkilâtına hizmet eden 80 merkez dışı 
teşkilât şebekesiyle temsil edilirler.

F i n a n s m a n :

EPTA'nın m asrafları devletlerin kendi arzu larıy la yaptık ları ve her yıl son
baharda Birleşmiş AAilletler Merkezinde toplanan bir taahhüt konferansında 
ilân edilen katılma paylariy le  karşılanır. Yap ılan  yard ım lar sadece genişletil
miş program lara bağlı faa liyetle r için kullanılan özel teknik yardım  hesabında 
toplanır. Yard ım lar tahsis edildikleri büro, memleket veya proje bakım ından 
tahdide tabi tutulmaz. Bütün yard ım lar bir a raya toplanır ve programın tümü
nün gösterdiği İhtiyaca göre tevzi olunur. 1950 yılı ile 1964 sonu arasında 108 
üye devlei 450 milyon doları aşan katkıda bulunmuştur. Bunun, 51.5 milyon 
doları sadece 1964 yılına aittir. Her nekadar yap ılan yard ım lar genellikle m a
halli para larla  o luyorsada, birçok devletler taahhütlerini kısmen veya tam amen 
«convertible» para la rla  yerine getirmektedirler.
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İhtiyarî o larak yerine getirilen mezkûr taahhütlere ilâveten, yardım  gö
ren devletler kendi memleketlerine tayin edilen uzm anların m ahalli m asrafları
nın karşılanm asına iştirak ederler. Yard ım  gören her devletin hissesine düşen 
m iktar, EPTA programı mucibince hizmetleri o devletin emrine tahsis edilen 
uzm anların genel m asrafların ın % 12,5 u nisbetindedir.

Yap ılan  yard ım lardan bir kısmı döner serm aye ve ihtiyat fonu olarak
ayrılır. Bunlar döviz zorlukların ı giderm ek, finansm an için avans tediyelerde
bulunm ak ve beklenm edik âcil ihtiyaçları karşılam ak için bir işletme reservi
o larak kullan ılır.

Programın çok taraflı özelliğ i:

EPTA’nın belirli bir özelliği birçok memleketlerin hem iştirakte bulunma
larını hem de yardım alm aların ı sağ lıyan çok tara flı yap ısıd ır. M eselâ, 1950 den 
beri 90 ayrı millete mensup 13.000 kadar uzman 1 13 memlekete ve ülkeye gön
derilm işlerdir.

Halen Türkiyede EPTA’dan ve Özel Fondan sağ lanan 80 uzman vardır. 
Bunlar 25 ayrı m illete mensupdurlar. Ayrıca 50 kadar Türk vatandaşı da Batı 
Avrupa'nın birçok memleketlerinde ve Kuzey Am erikada öğrenim görmektedir
ler.

Program hazırlanm ası:

EPTA gereğince teknik yardım ın uygulanm ası 4  merhalede y a p ıl ır :

1 ___ Tesbît edilen prioritelere istinaden hükümetler, her iki senede bir
taleplerin i b ild irirler. Bu iki yılda bir b ild irilen program lar arasında tadiller ve 
âcil ihtiyaçlar için istisnalar yap ılab ilir .

2 — . Talepler İhtisas Teşekkülleri ve Teknik Yardım  Heyeti tarafından göz
den geçirilir.

3 ___ Program teknik yardım  heyeti tarafından incelenir ve tasvip  edilir.

4  —  Tasvipten sonra her proje gerekli teknik ehliyetle tatbik e d ilm ek  

üzere teşkilâta tevdi olunur. M alî kaynaklar teşkilâ tlar a rasında , tatbik e d e c e k 

leri projelerin hacmi île orantılı o larak taksim  olunur.

Türkiye’deki Tatbikat :

Türkiye'deki EPTA tatbikatının tam am ı. Hükümet İle katılan beynelmilel 
teşk ilâ tlar arasında varılan  bir genel an laşm anın çerçevesi dahilinde yürütülür. 
Bu şekildeki ilk esas an laşm a Eylül 1951 de yapılm ış ve 23 Ocak 1957de An
ka ra ’da İm zalanan «Yeni Standart Teknik Yardım  A nlaşm ası» ile yenilenmiş



tir. Yeni an laşm a teknik yardım sağlanm ası için gerekli genel şartlan tesloit et
mekte ve bir taraftan beynelm ilel teşkilâtların , diğer taraftan da Türkiye Hükü
metinin İdarî ve m alî mükellefiyetlerini tayin etmektedir.

1950 ilâ 1964 sonu arasında EPTA programı mucibince Türkiye ’ye 7 m il
yon dolara yak laşan  bir m iktarda teknik yardım sağlanm ıştır. Aynı süre içinde 
Hükümetin kendi arzusu ile yaptığı m alî katılma tutarı da 3 .130.000 dolar kar
şılığını bulmuştur.

1950'den beri 850 Türk vatandaşına yabancı memleketlerde öğrenim için 
burs verilm iş ve her yıl o ria lam a 50 yabancı uzmanın Türkiye ’de görev alm ası 
sağlanmıştır.

EPTA tarafından 1955 den beri sağ lanan teçhizat ise takriben 400 .000 do
lar değerindedir.

Son y ılla r içinde EPTA programı gereğince diğer memleketlerde vazife  
görmek üzere Türkiye'den her yıl takriben 10 uzman seçilerek tayin edilm iş
lerdir.

Bunlara ilâveten, çeşitli teşkilâtlardan münferit burs alan takriben 10 kişi 
Türkiye m akam ları tarafından kendileri için hazırlanan öğrenim program larına 
katıl mak üzere gelm işler ve bunlardan daha çok sayıda yabancı bursiyerler de 
Türkiye’de zam an zam an düzenlenen seminerlere katılm ışlard ır.

M eselâ, 1965 yılı içinde 6 - 2 0  Haziran arasında Avrupa Ekonomi Kom is
yonu ile Türkiye İstatistik Enstitüsü him ayesi altında Nüfus Sayım ları konusunda 
bir Avrupa Bölge Semineri yap ılacaktır. Eylül ayı içinde A nkara 'da Devlet P lân
lama Teşkilâtı tarafından hazırlanacak olan Ekonomik Gelişm e Plânlanm ası 
konusunda beynelm ilel bir seminer yap ılacaktır. Bu seminere A sya ’dan, A fr i
ka'dan, Lâtin A m erika ’dan ve Orta Doğu’dan 20 temsilci katılacaktır.

Türkiye’nin 1965/1966 y ılları için tasvip  edilm iş olan iki y ıllık  EPTA prog
ramı; herbiri takriben 15 ay lık  44 uzman celbi; beheri takriben 8 ay lık  burs tah 
sisi; ve 12.000 do larlık  teçhizat olm ak üzere 1.356.000 dolar tutm aktadır.

İdarî Yönler:

Bu başlık altında uzm anlar, bursiyeler ve teçhizata ait başlıca üç yardım 
Şekli hakkında bazı pratik hususlara temas etmek istiyorum :

1 —  U z m a n l a r :

a) Tasvip edilm iş program da bulunan her hangi bir görev için nam 
zetler bulunm adan önce uzmanın iş bakım ından bağlı olacağı 
Türk m akam ları tarafından bir iş - tarifnam esi verilm elid ir. İş - ta -
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rifnam esinde talebin gerekçesi izah edilm eli ve uzm ana neden 
ihtiyaç duyulduğu ve kendisinden ne gibi hizmetler beklendiği 
kesin o larak  ve teferruatiyle b ild irilm elid ir. İş - tarifnam esinde 
ayrıca uzmanın meslekî bakım dan olduğu kadar lisan bakım ın
dan da haiz olması gereken va s ıfla r belirtilm elid ir.

b) Türk m akam ları tarafından tevdi edilen iş - tarifnam esin i esas 
o larak  ilg ili beynelm ilel teşkilât, birçok memleketlerde işbirliği 
yaptığ ı m illî teşekküller kanalı ile uygun namzetler aram ıya baş
lar.

c) Teşkilâtlar daim a hükümetin seçmesi için birkaç namzet teklif 
etmiye çalışırlar faka t bir kısım uzm anların dünya ölçüsünde az 
sayıda bulunm aları veyahut talebin müstacel olması dolayısıyla 
buna her zam an imkân bulunam am aktadır. M am afih esas kaide 
o larak  teşkilâ tlar ancak tam ehliyete sahip namzetleri tavsiye 
ederler. Ekonomik ve Sosyal Konsey’ in koyduğu ana prensipler
den biri de şu d u r:

«U zm anlar sadece sahip oldukları teknik bilg iye istinaden değil, 
ayni zam anda yardım  edilen memleketlerin kültürel varlıklarına 
ve belirli ihtiyaçlarına karşı gösterecekleri yakın an layış ve ça
lışma ta rz la r ın ı' sosyal ve m addî a lan la rd a  m ahallî şartlara uy
durabilm e kaab ilîyetlerî de hesaba a lına rak  seçilm elid ir».

d) Bir diğer değişm ez prensip de hiçbir EPTA uzmanının namzetliği 
yardım  gören memleket tarafından incelenip tasvip  edilmeden 
o memlekete tayin edilem iyeceğidir.

e) Diğer taraftan uzm anların da görevleri sırasında bütün gayret
leriyle çalışm aları ve ifa etmeleri gereken vaz ife le r dışında her 
türlü s iyasî, ticarî veya buna benzer görev dışı faaliyetlerden 
kaçınm aları beklenir. Uzm anlar, yaptık ları işlerde kaydedilen 
ilerlem eler, elde edilen sonuçlar, karşılaşılan  müşküller ve ilerde 
yap ılm ası gereken işler hakkında tavsiye ler konusunda hazırla
dıkları raporları bağlı bulundukları organizasyon ve millî ma
kam lara sunm akla mükelleftirler.

B u r s i y e r i e r :

a) Burslar beynelm ilel teşkilâ tlar tarafından ancak hükümetlerince 
resmen namzet o larak  gösterilen şah ıslara  ve rilir. Namzetler özel 
m üracaat form ları ile ilg ili m akam lara iletilir.

b) Türk iye ’de bursiyerlerin namzet gösterilmesinde tutulan yol Şu‘ 
dur. İlk seçim, tasvip  edilm iş olan program daki bursları kulla
nan m illî makam tarafından yap ılır . Bu m illî makam müracaat
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formu üzerinde bursiyerin yabancı memlekette eğitim gördükten 
sonra dönüşünde vazifesine devam edeceği ve d ışarda bulun
duğu süre içinde normal maaşının devam edeceği gibi hususlara 
taa llûk  eden taahhütnam eyi im zalayacaktır. Her namzedin sıhhî 
bir muayeneden geçmesi şarttır. Muayene sonuçları Standard fo r
mülerler üzerine geçirilir. M üracaat formülerleri bundan sonra 
teklifi yapan makam tarafından Dışişleri Bakanlığ ına tevdi o lu
nur ve bu daire de adı geçen talepleri resmen tasd ik ederek A n 
ka ra ’daki Teknik Yardım  M ümessilliğine (TAB) gönderirler.

c) TAB Bürosu bursiyer namzedini lisan bakım ından (umumiyetle 
İngilizce, Fransızca veya Alm anca) im tihana tabi tutar ve bu şe
kilde tam am lanm ış bulunan talepnam eyi ilg ili beynelm ilel teş
kilâta iletir.

d) Her ne kadar p lânlam a ve m aliyet tesbiti m aksadıy la burslar 3 
ay lık , 6 ay lık , 12 ay lık  gibi muayyen süreler için tasarlan ıyorsa 
da her bursun fiilî süresi öğrenim gördüğü memleket veya mem
leketlerdeki resmî m akam ların kendisi için hazırJıyacakları fiili 
im kânlara bağlıd ır. Bu süre ayrıca bursiyerin d ışarda eğitime 
başladıktan sonra göstereceği çalışkan lık  ve kaydedeceği ilerle
melere ve di! b ilgisini arttırm asına da bağlıd ır. Bundan başka 
bazı muayyen öğrenim alan ları da öğrenim süresinin tayininde 
rol oynar. Bunların sonucu o larak bazı burslar tahm in edilenden 
daha kısa ve bazıları da daha uzun süreli olur.

3 ___ M a l z e m e :

a) M alzeme talepleri istenilen eşyanın teknik şartlarını ihtiva eden 
detaylı listeler vasıtasıy la  yap ılır. Kabil olduğu takdirde muayyen 
m arka ve modellerin katolok num araları verilm elid ir. Bununla 
beraber muayyen bir markanın temin edileceği hususunda g a 
ranti verilem ez. Elektrikli malzeme konusunda enerjinin nevi hak
kında tam bilgi verilm elid ir.

b) M alzeme taleplerinde navlun ve sigorta m asrafların ı karşılam ak 
üzere tasvip  edilm iş programda gösterilen m iktarda % 10 ek
siği hesaplanm alıdır.

c) Beynelmilel teşkilâtlar yönetmelikleri gereğince yüksek kıym et
teki malzeme satın alm alarında teklif a lm ak mecburiyetindedir
ler. Ayrıca bu m übayalarım  bilumum EPTA tatbikatını finanse 
eden Fondaki çeşitli dövizlerin m üsaadesine göre ayarlam ak 
mecburiyetindedirler.
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İV _  BAZI TEŞKİLÂTLARIN TÜRKİYE’DEKİ NORMAL ÇALIŞMA PROGRAM
LARI :

M ahiyetleri itibarile «normal (regular) program» ça lışm aları, bir Teşki
lâtın kendi bütçesinden finanse edilen faaliyetlerden İbaret olması dolayısile 
özel bir hesaptan finanse edilen EPTA ve Özel Fon gibi program lardan fa rk lı
dır. Bununla beraber, normal (regular) program deyim i um umileştirilerek EPTA 
ve Özel Fon d ışında, ya bir Teşkilâtın kendi bütçesinden veya başka bir özel 
garanti fonundan finanse edilen u luslararası teşkilâtlar tarafından yürütülmekte 
olan bütün teknik yardım  faa liyetlerin in  bariz bir vasfı o larak da ku llan ılm ak
tadır.

1 _  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER:

Genel Kurulun muhtelif tam im leri ile kendisine yetki verilm iş olan Birleş
miş M illetler Genel Sekreterliği, Birleşmiş M illetlerin kendi bütçesinin finans
manı ile İktisadî Gelişm e, Sosyal Ç a lışm alar, İnsan H ak ları, M üşavirlik  Hizmet
leri, Amme İdaresi, İdarî ve Yönetme Personeli (OPEX) ve Narkotik İlâçların Kon
trolü a lan larında teknik yard ım larda bulunm aktadır.

Diğer teknik yardım  program larında olduğu g îb î, yardım  sadece Devlet
lerin talepte bulunm aları üzerine verilm ektedir. Türkiyede, Birleşmiş Milletler 
Normal (regular) program ları, başlıca toplum kalkınm ası ve sosyai geliştirme 
ve eğîtîm çalışm alarında uzman temini ile bursiyer tayin lerinde kullan ılm ak
tadır. Bu yardım  ayni zam anda da EPTA'ya bağlı İktisad î Gelişm e ve Amme 
İdaresi a lan larındak i gerekli bazı m uayyen profelerin tahakkukunda tatbik 
edilm iştir. Birleşmiş M illetler Regular Programları birer senelik o larak  p lân la
nıp tatb ik edilir. Her faa liye t a lan ındaki talep ler ilg ili Devlet tarafından tek bir 
öncelik listesinde belirtilm iş olup bu liste Birleşmiş M îlletler tara fından , fon
ların teminine tabi o lm ak üzere, yardım ın tatbikinde ku llan ılm aktad ır.

2 ___ UNICEF:

Birleşmiş M illetler Çocuk Esirgeme Fonu, kısaca UNICEF, (Merkezi New- 
York, Avrupa Şubesi Paris) de bulunan ayrı bir teşkilât olup çocuk sağ lığ ı, bes
lenmesi ve gelişmesi île ilg ili uzun devreli program ların teşvik ve tatbikin i he
def tutar. UNICEF yard ım laşm a programının idaresi, en azından UNlCEF'in işti
rakinin değeri kadar personel, malzeme ve diğer vasıta ların  teminile mükellef 
olan ilg ili Devletin mesuliyeti altında yürütülür.

Bir çok hallerde (umumiyetle Türkiyede olduğu gibî) Devletin bu gibi iş
tirak nîsbeti çok daha yüksektir. Bu sebeble de bu program ların «UNICEF Prog
ram ları» değilde «UNICEF tarafından yardım  edilen m illî program lar» diye va- 
sıflandırılm ası daha çok yerinde olur.
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Türkiye, ilk defa 1951 de UNlCEF'in yardım ını talep etmiş olup Sağlık  
Bakanlığı ile UNICEF faaliyetlerin i kapsayan bir an laşm a da bu sene içinde 
im zalanmıştır.

UNICEF tarafından yardım  edilen Türkiye Hükümeti program ları üç esas 
alanda tatbik ed ilm ekted ir: Temel Sağlık Hizmetleri, Hastalık Kontrolü ve Bes
lenme Faaliyetleri.

Temel sağ lık  hizmetleri için UNICEF; il, ilçe ve köy seviyelerinde olm ak 
üzere ana ve çocuk sağlığı merkez gruplarının teessüsüne yardım  gayesiyle , 
hastane, laboratuvar malzemesi, nakil vasıtaları ile gıda ve ilâç temin etmiştir. 
Çocuk bakımı enstitülerinde çalışm akta olan personelin eğitimi ve genel o larak 
da sosyal çocuk hizmetlerinin geliştirilmesi için seri halinde seminerler düzen
lenmiştir.

Hastalık kontrolü hizmetlerinde ise, m alaryan in ortadan kald ırılm ası, ve 
remin, trohomun ve cüzzamın kontrol altına alınabilm esi için UNICEF, ilâç, la 
boratuvar malzemesi ve nakliye araçları sağlanm ıştır.

Beslenme konusuna gelince, bu projenin gayeside okul çocuklarına iyi 
gıda alm a esaslarının öğretilmesi ile halkın beslenme seviyelerinin m ahallî kay
naklardan nasıl geliştirilm esinin temin edilebileceğine yardım  etmektedir. 
UNICEF bu proje için bahçe âletleri, sulam a âletleri, motorlu pom palar ve nak
liye araçları ve aynı zam anda afiş ve broşür yapılm ası için gerekli olan bol 
m iktarda öğretim araç ve malzemeleri temin etmiştir. Keza UNICEF A nkara 'dak i 
bir pastörize süt fabrikasın ın makine ve araçlarını da temin etmiştir.

Türkiye Hükümeti, UNICEF tarafından yardım gören diğer memleketler
deki projelerede yardım da bulunmuştur. Türk şekeri Ürdün’e Tunus'a ve Fas'a 
sevk edilm iş ve bir m ilyondan faz la  oftalm ik ilâç Formazo’ya gönderilm iştir. 
Bu m übayaaların  maliyetleri Türkiye Hükümetinin UNlCEF'e yaptığı iştirakler
den karşılanm ıştır.

3 _  FAO :

Türkiyede esas itibari,le iki FAO Regular Program faaliyeti v a rd ır : Şap 
hastalığı kam panyası ve sun’i gübreleme programı. 1963 de baş.am ış olan şap 
hastalığı kam panyası H ayvan Hastalıklarının Kontrolörlüğü Avrupa Komisyonu 
tarafından bu iş için tefrik edilmiş olan yedek fondan finanse edilir.

İlk defa A frikada görülmüş olan ve SAT - 1 diye bilinen yeni bir virüsün 
Türkiye’de de yayılm ası ile bu kanpanyaya başlanm ıştır, FAO önce büyük 
m iktarlarda aşı temin etmiş ve bundan sonra da çalışm aların ı Türkiye ’de şap 
hastalığı aşısı yap ılab ilm esi için gerekli olan laboratuvar malzemesi ile m üşa
vir uzm anların temin edilmesine çalışm ıştır.
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Sun’ i gübre programı FAO ’nun açlığa karşı savaş kam panyasına bağlı 
bir proje olup esas gayesi Türkiye'nin m uhtelif yerlerindeki m uhtelif mahsuller 
için kullanılm ası lâzım gelen en iyi sun’ i gübre terkiplerinin nelerden ibaret o l
duğunu tesbit edip bunların Türk çiftçileri tarafından kullanılm asın ı teşvik et
mektir. Geniş m ikyasta tarım tecrübelerine ve m ahallinde yap ılan  deneylere 
dayanan bu çeşit araştırm alar, b ilhassa aynı zam anda Türkiyede fosforlu top
rakların mevcudiyetini bulm aya yarayan  m adenî cevher yatak ları üzerinde ya 
pılm akta olan jeolojik keşiflerle de gayet olumlu sonuçlar verm ektedir

4 _  UNESCO :

UNESCO'nun regular program faa liye tle ri, « iştirak edilen program» o la
rak vasıfland ırılm ış olup bu deyim diğer dost devletlerin de faa liyetlerine katıl
ma programı o larak  an laşılm akta ve esas itibariy le  sosyal b ilim leri, kültürel 
faa liyetleri ve toplum haberleşme tekniklerini kapsam aktad ır. Bu faaliyetler 
Türkiyede doğrudan doğruya UNESCO - Paris Merkezi ile Türkiye UNESCO Millî 
Komisyonu arasında düzenlenmektedir.

5 _  WHO :

Dünya Sağlık  Teşkilâtının Türkiyedeki faa liyetlerin in  yarısından fazlası bu 
teşkilâtın normal bütçesinden finanse ed ilir. Endem oepidem ik (deri) hastalık
ları, sosyal sağ lık  kontrolü, sağ lık  bakım ı, hastane İnşaatı, hastanelerin bakımı 
ve meslekî sağ lık  gibi bu a landaki 12 kadar proje halen tam am lanm ış bulun
m aktadır. Dünya Sağ lık  Teşkilâtının regular programı içinde yürütülmekte olan 
projeler şun la rd ır: M alaryanın önlenmesi kam panyası, A nkara Sosyal Sağlık 
Enstitüsüne yardım , sağ lık  eğitim i, sağ lık  istatistik hizm etleri, çocuk bakımı eği
tim i, bölge sağ lık  tesisleri ve meskûn m ahallerin su ihtiyaçların ın karşılanm ası. 
Bütün bu konularda yapılm ış olan yard ım lar, aynı zam anda m üşavirlik  hizmet
leri, bursiyer izamı ve malzeme yardım ların ı da kapsam aktad ır.

Esas itibariy le , Türkiye ’deki Dünya Sağ lık  Teşkilâtı (WHO) faa liyetleri belli 
başlı üç katogori altında toplanm ıştır. H astalık ların  kontrolü, eğitim ve öğretim, 
toplum sağlığı hizmetlerinin geliştirilm esi.

W HO teşkilâtının Türkiye'de daim î bir temsilcisi bulundurulm aktadır. Bu 
tem silci, Sağ lık  Bakanlığ ının mütehassıs sosyal sağ lık  m üşavirliğ in i ve bütün 
W HO uzm anlarının çalışm aların ın koordinasyonunu sağ lam ak la  görevlenmiştir.
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6 _  IAEA :

Uluslararası Atom Enerjisi Birliği normal bütçesi ile teknik yard ım larda 
bulunmak im kânına sahip ve faaliyetlerin in  nasıl program lanacağını da doğ
rudan doğruya Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu ile yap ılan  an laşm alarla  tes- 
bit eden bir teşekküldür. Bu Birliğin faaliyetleri ise; reaktör fiz ik  araştırm aları, 
nükleer elektronik ve uranyum cevherlerinin kullanılm ası gibi a lan larda A n 
kara, İstanbul ve Ege Üniversitelerinin Fizik Bölümlerine uzman teminini kap
samaktadır.

Sonuç o larak, bütün uluslararası teşkilâtların , normal programları içinde 
düzenledikleri bölgesel veya bölgelerarası seminerlere, inceleme gezilerine ve 
eğitim kurslarına ve aynı zam anda muhtelif teknik a lan lardaki gelişm eleri gö
rüşmek veya tavsiyelerin belli bir şekilde tesbit edilmesi için düzenlenen teknik 
toplantılara ve çalışm a gruplarına Türk idarecilerini de davet ettiklerini kay
detmek gerekmektedir.
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İ D A R Î  K O N U L A R

K A R A R N A M E L E R

I. 1 ___  Akra Büyükelçisi M ahm ut DİKERDEM’ in, aynı zam anda Gine Dev

leti nezdinde de memleketimizi temsil etmesi; Bakan lar Kurulunca 11/2/1965 
tarih inde kararlaştırılm ıştır. (Karar sa y ıs ı: 6/4319)

2 ___ Roma Büyükelçisi Nam ık Y O LG A ’nın Paris Büyükelçiliğine atan
m ası, Bakan lar Kurulunca 13/2/1965  tarih inde kararlaştırılm ıştır. (Karar sa
yısı : 6/4331)

3 ___ Bern Büyükelçisi Adnan KURAL’ ın Roma Büyükelçiliğine atanması.
Bakan lar Kurulunca 13/2/1965  tarih inde kararlaştırılm ıştır. (Karar sayısı : 6/4332)

4 —  Dünya Sağ lık  Teşkilâtının 3 - 2 0  M art 1964 tarih leri arasında Cenev
re'de yap ılan  17. Genel Kurul toplantısında, Türkiye ’nin Dü-nya Sağ lık  Teşkilâtı 
İcra Kongresine seçilmesi hususunda gösterdikleri olağanüstü başarıdan dolayı 
Sağ lık  ve Sosyal Yardım  Bakanlığ ı Müsteşarı Dr. Nusret FİŞEK ile Dış Münase
betler Daire Başkanı Dr. Tevfik ALAN ve Dışişleri Bakanlığ ı mensuplarından 
Birleşmiş M illetler Daim î Delegesi Fahir ALAÇÂM ’ ın takdirnam e ile taltifleri 
Bakan la r Kurulunca 15/2/1965  tarih inde kararlaştırılm ıştır. (Karar sayı
sı : 6/4370)

 5  Beşinci derece meslek mem urlarından Şükrü ELEKDAG , dördüncü
dereceye yükseltilm iştir. (Karar sayısı : 3244)
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TARİH BOYUNCA FRANSA’DA TÜRK VE TÜRKİYE’DE 

FRANSIZ DİPLOMATİK MİSYONLARI

Tanşuğ BLEDA
Paris Büyükelçiliği 

Başkâtibi

Türk diplom asisi tarih inde Fransa başta gelen devletlerden biridir. A v 
rupa'nın merkezine kadar uzanan Osm anlı - Türk İmparatorluğunun Fransa ile 
diplom atik münasebetlerinin uzun bir tarihi vard ır. Bu diplom atik münasebet
ler tarihi henüz incelenmiş, aydınlatılm ış olmaktan uzaktır. Genel Türk tarih î 
veya Fransa tarih i içinde kısaca dokunulan bazı devreler ve bîr müddet önce 
yayın lanan  ciddî bir inceleme (1) dışında, Tü rk-Fran sız  diplom atik münasebet
leri konusunda memleketimizde pek eser yayım lanm am ıştır.

Genel o larak tarihte, özel o larak diplomasi tarih inde, kişiler'n oynadığı 
rol büyük olmuştur. Diplomasi tarihi incelenirken, geçici veya daim î elçilerin , 
hattâ m aslahatgüzarların bilinmesine zaruret vard ır. Burada, Tü rk-Fran sız  d ip
lomatik tarihi üzerinde incelemeler yapacak lara az da olsa ışık tutm ak ve bir 
ipucu vermek üzere, başlangıcından beri Fransa'daki Türk misyonunun duru
munu tesbit etmeye çalışılacaktır. Başlangıcından beri, yani Fransa ile İlk dîp-

(1) Fran sız  İhtilâli ve Türk - Fran sız D iplom asi M ü nasebetleri (1789 - 1802) İsm ail 
S o y sa l- T ü rk  Tarih  Kurumu y ay ın lar ın d an  VII Seri S a y ı :  44 - S a y la  : 386.
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lom atik tem asların yap ıld ığ ı tarihten beri bu münasebetlerde rol oynamış kişi
ler kronolojik sıraya göre an ılacak  ve geçici görevle yo llanan temsilcilerin bu 
görevlerinin gayesi, tesbit edileb ild iğ i nisbette, belirtilecektir. Araştırm anın so
nuna eklenen ve Fransa'nın Türkiye'ye gönderdiği da im î elçileri gösteren liste 
ile Büyükelçilik binasının kısa tarihçesinin konunun bütünlüğünü sağlam aya 
yardım cı olacağı düşünülm ektedir.

Türkiye tarafından Fransa'ya gönderilen fevka lâde ve daim î elçiler, tarih 
s ırasıy la , şun lar o lm uştur:

HÜSEYİN ÇAVUŞ, 1 6 1 8 : Floransa Dükünden 8 .000 eküye satın alınarak 
esaretten kurtarılan Hüseyin Çavuş b ilâhare 70 yaşında II nci Osman tarafın
dan Fransa'ya gönderilm iştir. Flüseyin Çavuş misyonunun gayesi, Fransa'nın 
Doğu sefiri Baron de Sansy’ye Kaym akam  Mehmet Paşa ve Müftü tarafından 
yap ılan  hakareti tam ir etmekti. Hüseyin Çavuş İstanbul’dan N isan 1618’de ay
rıla rak aynı yılın Eylülünde Paris'e gelm iş ve Ekim 1618’de K ra l'la  görüşerek 
görevini yerine getirm iştir.

SÜLEYMAN Â G A , 1 6 6 9 -1 6 7 0 : Fransa ’nın İstanbul'daki Sefiri M. de La 
Haye Vantelet’nin geri çekiliş sebeblerini öğrenmek ve yerine yeni bir Sefirin 
tayin in i sağ lam ak üzere Fransa'ya fevka lâde  temsilci o larak  gönderilen Süley
man Ağa Ekim 1669’da Paris ’e gelerek Hariciye Nazırı Nugues de Lionne ile 
2 ve 19 Kasım 1669 tarih lerinde görüşmüş ve b ilâhare 5 A ra lık  1669'da Kral 
tarafından kabul edilm iştir. Süleym an A ğa , Hariciye Nazırı ile 16 Mayıs 1670 
günü son bir m ülâkat yaptıktan sonra İstanbul'a dönmüştür.

BÂHR! MEHMET, 1 7 0 8 -1 7 0 9 : Kaptan Paşa tarafından fevka lâde tem
silci (envoyé extraordinaire) o larak  Fransa ’ya gönderilm iştir. M isyonunun ga- 
yesi, b ilhassa Kaptan Paşa ’ya karşı olan hareketlerinde, yerleşm iş usul ve ge
leneklere uym am ası sebebiyle, Bab ıâ liyİ gücendirmiş olan Fransız Sefiri M. de 
Ferriol’un değiştirilm esini sağ lam aktı. Bahrî Mehmet Kasım 1708’de Paris e 
gelm iş ve tem aslarını müteakip 30 Ocak 1709'da ayrılm ıştır.

MEHMET EFENDİ, 1720-1721 : Osm anlı İm paratorluğu Defterdarı ve 1718 
Pasarofça Kongresinde Babıâli temsilcisi olan Mehmet Efendi, 1720 senesinde 
Fevkalâde Büyükelçi (Am bassadeur Extraordinaire) o larak  F ransa ’ya gönde
rilm iştir.

M isyonunun gayesi, Kudüs’teki St. Sepulchre kilisesin in kubbesinin tami
rine Su ltan ’ın m üsaade ettiğini K ra l'a  b ild irm ekti. 7 Ekim 1720’de İstanbuldcın 
hareket eden Mehmet Efendi 8 M art 1721 'de Paris ’e varm ış ve 21 M art 1721 'de 
Kral tarafından kabul edilm iştir. Mehmet Efendi 12 Temmuz 1721 'de. Kralla 
yaptığı son bir görüşmeden sonra Paris'den ayrılm ıştır.



MEHMET PAŞA, 1741 -1 7 4 2 : Mehmet Efendi'nin oğlu olan Mehmet Paşa 
da Fevkalâde Büyükelçi o larak Fransa'ya gönderilm iştir. 7 Ocak 1742'de Pa
ris’e varan Mehmet Paşa, 12 Ocak'da Versailles'da Kral tarafından kabul ed il
miş ve muhtemelen Haziran ayında Fransa’dan ayrılm ıştır. M isyonu'nun g aye
si, Fransa'nın aracılığ ı ile akdedilm iş olan 1739 Belgrat an laşm asının hüküm
lerine Rusya’nın uymasını sağ lam ak için Fransa’nın yardım ve müdahelesini 
temin etmekti.

ESSEYİD ÂLİ EFENDİ, 1797-1798 : Türkiye’nin daim î vazife  ile Paris’e gön
derdiği ilk Büyükelçidir. 25 Mart 1797'de İstanbul'dan hareketle 14 Temmuz 
1797’de Paris’e gelmiş ve 28 Temmuz 1797'de büyük bir törenle Direktuar 
(Carnot, Barras, La Revelliere .- Lepeaux, Barlhelem y, Renbell) tarafından kabul 
edilm iştir. Esseyid Â li Efendinin misyonu Türkiye ile Fransa ticarî münasebetler 
kurmak ve bunları geliştirmek olm akla beraber, Fransa'nın M ısır'a saldırm ası 
üzerine bu misyon yarım  kalmıştır. Bab ıâ li’nin Fransa’ya 12 Eylül 1798'de harp 
ilân etmesi üzerine resmî görevi biten Â li Efendi bununla beraber Paris’ i ter- 
ketmemiş ve M ısır’ ın tahliyesi mevzuu bahis olunca tekrar sahneye çıkarak 
9 Ekim 1801 anlaşm asını müzakere ve imza etmiştir. Mezkûr anlaşm anın Bcı- 
bıâli tarafından tasd ik edilmemesi üzerine geri çağırılan Â li Efendi, 20 Haziran 
1802'de pasaportlarını talep etmiş ve 6 Eylül 1802’de İstanbul'a avdet etmiş
tir.

ESSEYİD MEHMET SAİD GALİP EFENDİ: Â li Efendinin merkeze dönmesi 
üzerine Fransa ile sulh anlaşm asının im zalanm asını sağ lam ak üzere Fevkalâde 
Büyükelçi o larak Paris’e gönderilmiş ve 18 Mart 1802'de itim atnam esini ver
miştir. Babıâliden aldığı tam yetkiyle sulh müzakerelerini yürüten G alip  Efendi 
25 Haziran 1802’de Talleyrand ile birlikte Paris Sulh Andlaşm asını im zalam ış
tır. Bu arada Bab ıâ li’nin 1802 Amiens andlaşm asına (Fransa, İngiltere, İspan
ya , Hollanda arasında) katılması vesikasını Fransa Hükümetine tevdi eden G a 
lip Efendi sene sonunda İstanbul’a dönmüştür.

MEHMET SAİD HALET EFENDİ: 1803’de Büyükelçi o larak Paris'e gelen 
Said Halet Efendi, 17 Haziran 1803'de itimatnam esini verm iştir. Esas misyonu, 
Türkiye ile Fransa arasındaki ticarî münasebetleri geliştirm ek ve Fransa'da Türk 
şahıs ve m allarının serbestçe dolaşma ve m übadelesini sağ lam ak üzere m üza
kerelerde bulunm ak olmuştur.

MUHİB EFEN D İ: Sipahi Ocağı Kâtibi ve Divânı Hümayun hocası olan Mu- 
hib Efendi, Napoleon’un im paratorluk unvanını resmen tanım ak m aksadıy la 
Fevkalâde Büyükelçi o larak Paris'e yollanm ış ve 20 M ayıs 1806'da Fransız b aş
kentine vasıl olmuştur. 5 Haziran 1806'da İmparator tarafından kabul edilen 
Muhib efendi, b ilâhare 1807 senesinde Babıâli'den aldığı tam yetki üzerine 
Fransa’nın aracılığı ile Ruslarla yap ılm akta olan sulh müzakerelerine katılm ış
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tır. Merkeze daha evvel çağırılm asına rağmen M uhib Efendi, Paris ’den Ağus
tos 1811 ’de ayrılm ıştır.

MEHMET EMİN VAHİB EFENDİ: 1807'de V arşo va 'ya  Fevkalâde Büyükelçi 
o larak  gönderilen Vah ib  Efendi, 26 Eylül 1807'de Paris'e gelmiş ve Ruslarla 
yap ılm akta olan müzakerelerde Fransa'nın aracılığ ın ı ve müzakerelerin Paris'de 
yapılm asını temine çalışm ıştır. Vah ib  efendi b ilâhare İm paratorla görüşmek 
üzere V arşo va ’ya hareket etmişse de Napoleon'un Dres-de'ye geçmesi üzerine 
kendisiyle buluşam am ıştır.

PANAYOTAKİ ENGELO PO ULO : Muhib Efendi'nin Paris’den ayrılm asıyla 
M aslahatgüzar ka lacak olan G a lib  Efendinin hastalanm ası üzerine 1811 'de 
b izzat Muhib Efendi tarafından M aslahatgüzar tayin  edilm iştir. 1815 senesinde 
itim atnam esini veren Panayotaki, 25 Ağustos 1815'de K ra l’a takdim  edilm iş, 
faka t kısa bir zam an sonra davran ışlarından  memnun o lm ayan Babıâli tara
fından geri çağ ırılarak  Ağustos 1817’de İstanbul'a avdet etmiştir.

NİCOLAS MANO, 1816 : Panayotaki'n in  yerine m aslahatgüzar tayin edil
miş ve 7 Eylül 1816'da itim atnam esini verm iştir. 1823'de görevinden ayrılm ış
tır.

THEODORE N ERGİ: N. M ano'nun yerine 1820'de m aslahatgüzar tayin 
edilen T. Negri, Paris'e geleceği yerde M ora’ya geçerek Yunan isyancılarına 
iltihak etmiştir. Vazifesinden azled ild iğ i 1821’de Sefaret Kâtibi Hamdi Bey. ta
rafından Fransa Hâriciyesine b ild irilm iştir.

MUSTAFA REŞİD BEY : 1833 Kütahya andlaşm ası müzakerelerinde önemli 
bir rol oynayan M ustafa Reşid Bey 1834’de fevka lâde  temsilci o larak Paris'e 
gönderilm iştir. 29 M art 1835'de kendi arzusuyla İstanbul'a dönen M. Reşid Bey 
aynı yıl içinde Büyükelçi tayin  edilerek Paris ’e dönmüştür. Gaybubetinde Ru- 
hiddin Efendi m aslahatgüzar o larak  kalm ıştır. 7 Ekim 1836'da Hariciye Nazırı 
ile son bir m ülâkattan sonra Paris’den ayrılm ıştır.

NURİ EFEN D İ: Büyükelçi o larak  1836 senesinde Paris ’e gelm iş ve 1838'de
ayrılm ıştır.

AHMET FETHİ P A Ş A : 2 Nisan 1838'de Büyükelçi o larak  itim atnam esini takdim 
eden Ahmet Fethi Paşa bir yıl sonra Merkeze nakledilm iştir.

NURİ EFEN D İ: 1839'da tekrar Büyükelçi o larak  Paris ’e gelen Nuri Efendi
20 O cak tarih inde itim atnam esini verm iş ve 1 Eylül 1841 yılına kadar Fransız
başkentinde vaz ife  görmüştür.

REŞİD PAŞA: 1841 yılında Nuri Efendinin yerine Paris'e Büyükelçi tayin 
olunan Reşid Paşa, 30 Kasım 1841'de itim atnam esini takdim  etmiş ve 1843 
y ılına kadar Paris'de kalm ıştır.
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NAFİ EFENDİ: 1 843 yılında Fevkalâde Büyükelçi o larak Paris'e gelm iş ve 
13 Mart 1843’de itimatnam esini verm iştir. Mustafa Reşid Paşa için agreman 
istenmesi üzerine Ocak 1844'de Paris'den ayrılm ıştır.

MUSTAFA REŞİD PAŞA: 1 844 yılı başında itimatnamesini veren M ustafa 
Reşid Paşa 21 Nisan 1846 yılına kadar Fevkalâde Büyükelçi o larak Paris'de 
vazife  görmüştür.

SÜLEYMAN PAŞA: 1 846- 1848 yılları arasında Büyükelçi o larak Paris’de 
vazife görmüştür.

CALLSMAKÎ: 1848 yılında fevkalâde temsilci o larak Paris'e gelen Calli- 
makî Ekim 1848'de itimatnamesini verm iş, ilk mülâkatını 18 Ocak 1849'da ya p 
mış, Ekim 1852’de halefi için agreman istenmesi üzerine Ocak 1853’de Paris’ i 
terketmiştir.

VELİ PAŞA: Fevkalâde Büyükelçi o larak 1852 yılında Paris'e gelen Veli 
Paşa ilk mülâkatını 11 Ocak 1853'de yaptıktan sonra 6 Eylül 1855’de vedana- 
mesini verm iştir.

MEHMET CEMİL BEY : 1855 yılında Paris'e gelen AAehmet Cemil Bey 12 
Mart 1860’da vedanam esini verm iştir. Ancak 1858-1860  yılları arasında Bü
yükelçiliği M aslahatgüzar sıfatıyla H aydar Efendi idare etmiştir.

AHMET VEFİK EFENDİ: Fevkalâde Büyükelçi o larak 1860 yılı başında Pa
ris’e gelen Ahmet Vefik  Efendi 21 Nisan 1861'e kadar bu görevinde kalm ıştır.

VELİEDDİN PAŞA: 21 Nisan 1861'de Fevkalâde Büyükelçi o larak itim at
namesini veren Velieddin Paşa 1862 yılı içinde merkeze çağırılm ıştır.

AAEHMET CEMİL PAŞA: Fevkalâde Büyükelçi o larak 10 Ekim 1862’de Pa
ris’e gelen Cemil Paşa 15 Haziran 1865'e kadar bu görevde kalm ıştır.

SAFVET PAŞA: Fevkalâde Büyükelçi o larak Haziran 1865’de Paris’e ge
len Safvet Paşa 31 Ağustos 1866’da Merkeze çağırılm ıştır.

MEHMET CEMİL PAŞA: 1 866 yılında Paris'e tekrar Büyükelçi o larak gelen 
Cemil Paşa, İm paratorla ilk mülakatını 23 A ralık  1866’da yapmış ve Fransa'da
III. ncü Cumhuriyetin ilânı üzerine25 Mart 1871 yılında yeniden timatnamesini 
takdim ederek 1872 yılına kadar Paris'de kalmıştır.

SARVER P A Ş A : 1872 yılında Büyükelçi o larak Paris'e gelen Sarver Paşa 
3 Kasım 1872’de itimatnamesini vermiş fakat 1873 yılında merkeze dönmüştür.

ALÎ P A ŞA : 30 Eylül 1873 yılında Büyükelçi o larak itimatnam esini veren 
A lî Paşa 1875 yılına kadar Paris'de kalmıştır.
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SADIK PAŞA: 27 A ra lık  1875’de itim atnam esini veren Büyükelçi Sadık 
Paşa 21 Mart 1877’de geri çağrılm ıştır.

ODSAN EFENDİ: 1876'da Sadık Paşa ’nın Büyükelçiliği zam anında özel 
m isyonla Paris'e gelmiş ve 26 A ra lık  1876’da Sadrazam ın itim atnam esini Fran- 
zız Hükümetine sunmuştur.

HALİL ŞERİF PAŞA: 1877’de Sadık Paşa yerine Büyükelçi o larak  Paris'e 
gelmiş ve 18 N isan 1877'de itim atnam esini verm iş o lm asına rağmen kısa zam an 
sonra görevinden ayrılm ıştır.

AARİFİ PAŞA: 5 Kasım 1877’de Büyükelçi o larak  itim atnam esini veren 
A arifİ Paşa 1878’de görevinden ayrılm ıştır.

SAFVET PAŞA: 1878’de (12 Muharrem 1296) itim atnam esini veren Büyü» 
kelçiSafvet Paşa bu defa da Paris'de az kalm ış ve !8 7 9  ilkbaharında Paris'den 
ayrılm ıştır. Yeni Sefirin gelişine kadar Büyükelçiliği M aslahatgüzar olarka 
N i kola ki Sartinski Efendi idare etmiştir.

ESÂD BEY : 1879 yılında Büyükelçi o larak  Paris'e tayin edilen fakat 
1880’de vazifesine geldiğ i an laşılan  Esad Bey 1894 yılına kadar Paris ’de K al
mış, 10 Nisan 1894’de ise sıhhî sebeplerle görevinden ayrılm ıştır.

ZİYA PAŞA: Büyükelçi o larak  Paris'e tayin olan Z iya Paşa, 6 Kasım 
1894'de İtim atnam esini verm iş ve 25 A ra lık  1895’de Paris'den ayrılm ıştır.

SALİH MÜNİR PAŞA: 31 A ra lık  1895’de Büyükelçi o larak  itimatnamesini 
veren Münir Paşa, 1908 yılına kadar (21 Receb 1326) Paris’de kalm ıştır. Bulgar 
Prensi tarafından Paris Sefaret erkanına verilen n işan lar do lay ısıy la  1895'deki 
Seferet kadrosunu tesbit etmek mümkün o lab ilm iştir. Kadro şö y led ir:

M issak Efendi : Müsteşar
Cemal Bey : Başkatip
Nebi Bey : Başkatip
Nurettin B e y : İkinci katip
Veluiddin Şemsi B ey : Başkonsolos

NÂOUM P A Ş A : 15 Eylül 1908’de itim atnam esini veren Naoum Paşa
1911 yılına kadar bu vazifesinde kalm ıştır.

RIFAT P A Ş A : 6 Eylül 1911 yılında Büyükelçi o larak  Paris ’e gelen Rıfat
Paşa 9 Eylû l’de itim atnam esini verm iş ve 21 Temmuz 1914’de Paris'den ayrıl
mıştır.

1 9 1 4 -19 19  yılları arasında Türkiye ’nin Paris'de dip lom atik temsilcisi bu
lunm aktadır.
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NABİ B E Y : Osm anlı İmparatorluğunun Paris'deki son Büyükelçisi olan 
Nabi Bey, görevinin son yılında Ankara Hükümetinin temsilcilerine âzam i ko
laylığı göstermiş ve nihayet 1922 yılında Paris'i terketmiştir.

FERİD B E Y : 1921 yılında diplom atik misyon şefi unvan ıyla Ankara Hü
kümetini Paris'de temsil eden Ferid Bey, bilâhare 1922'de Büyükelçi unvanını 
almış, 1923’de ise Paris’den ayrılm ıştır.

HÜSEYİN RÂGIP BEY : 1923-1924  yılları arasında Paris’de M aslahatgü
zar o larak kalmış ve Büyükelçiliği idare etmiştir.

CEVAD BEY : 1924’cle Paris'e tayin edilen Cumhuriyet Hükümetinin ilk 
Büyükelçisi Cevad Bey 6 Şubat 1925’de itimatnam esini vermiş faka t 26 M art 
1925’de geri alınm ıştır.

FETHİ BEY : 1925 yılında Paris’e gelen Fethi Bey 2 M ayıs 1925'de itim at
namesini verm iş, 14 Eylül 1930’da ise geri çağırılm ıştır.

MÜNİR BEY : 21 Ocak 19 3 l'd e  itimatnam esini veren Münir Bey 24 H azi
ran 1932’de Parİs'den ayrılm ıştır.

SUAT D A V A Z : 7 Temmuz 1932'de itimatnam esini veren Büyükelçi Suat 
Davaz 1939 yılında bu görevinden ayrılm ıştır.

BEHİÇ ERKİN: 13 Ağustos 1939'da Paris’e gelen Büyükelçi Behiç Erkin, 
İkinci Dünya Harbinin çıkması üzerine 11 Haziran 1940'da Fransız Devletinin 
başşehri olan V ichy ’ye geçmiştir. Petain Hükümetine yeniden itim atnam esini 
veren Behiç Erkin Ağustos 1943’de emekliliğe ayrılm ası sebebiyle V ichy’den 
ayrılm ıştır.

OSMAN ŞEVKİ BERKER : Eylül 1943’de Vichy Hükümeti nezdine Büyükelçi 
o larak tayin olunan Osman Şevki Berker Fransa'nın işgalden kurtulması üze
rine A ra lık  1943’de V ichy ’yi terketmiştir.

MUMAN MENEMENCİOĞLU : 1944 yılı A ralığ ında Paris’e Büyükelçi o la
rak tayin olunan Numan Menemencioğlu em ekliliğe ayrılm ası üzerine 4 Kasım 
1956'da vazifesinden ayrılm ıştır. Yeni Sefirin tayinine kadar Büyükelçiliği M aş
lah atgüzar sıfatıy la Müsteşar Namık Yolga idare etmiştir.

FERİDUN CEMAL ER K İN : 1957 yılı N isanında Paris'e Büyükelçi o larak ta 
yin olan Feridun Cemal Erkin M ayıs 1960’da görevinden ayrılm ıştır.

FAİK ZİHNİ ÂKDUR : 7 M ayıs 1960 tarihinde Paris'e Büyükelçi o larak  ta 
yin edilen Faik Zihni Akdur emekliliğe ayrılm ası üzerine 20 Nisan 1961 'de gö
revini terketmiştir. Yeni Sefir tayin ine kadar Büyükelçiliği M aslahatgüzar s ıfa 
tıyla Müsteşar Nejcıt Ertüzün idare etmiştir.
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BÜLEND UŞAKUGİL : Halen Paris Büyükelçisi bulunan Bülend Uşaklıgil 
13 Temmuz 1962 tarih inde itim atnam esini verm iştir.

Fransa'nın Türkiye'ye gönderdiği Elçilere g e lin ce : Bunların gönderilmesi 
tarih i, iki devlet arasındaki d iplom asi münasebetlerinin kurulduğu 1525 sene
sine kadar geri gitmektedir. Burada çeşitliliği yüzünden özel m isyonla gönde
rilen tem silciler üzerinde duru lm ayarak sadece daim î elçiler ve elçilerin bir lis
tesi verilecektir. Fransa'nın Türkiye nezdinde tayin ettiği ilk devam lı Büyükelçi 
Jean  de Laforest'dir. M ayıs 1534 yılında görevine başlıyan Laforest’yi şu şahıs
lar takip  e tm iştir:

de M arillac Elçi 1536
Antoine de Rinçon Elçi 1538
Polin de la Garde Elçi 1542
Jean  de Montluc Büyükelçi 1545
Gabriel d ’Aramon Büyükelçi 1547
Gabriel d'Aram on Büyükelçi 1551
Michel de Codignac Büyükelçi 1553
Jean  de la Vigne Büyükelçi 1557
Dolu Elçi 1560
Petremol de la Norvoie Elçi 1561
Du Bourg (bilâhare tayininden Büyükelçi 1563
vazgeçilm iştir)
De Grantrie de Grandcham p Büyükelçi 1566
François de Noailles Büyükelçi 1571
G illes de Noailles Büyükelçi 1574
Sebastien de Juyé Elçi 1578
Jacques de Germ igny Büyükelçi 1579
Savary  de Lancosme Büyükelçi 1536
AAessire François Savari Büyükelçi 1592
De Gontaut - Biron Büyükelçi 1606
Achille de H arlay - Sancy Büyükelçi 161 1
Philippe de H arlay Büyükelçi 1620
Henry de Gournay Büyükelçi 1631
Jean  de la Haye Büyükelçi 1639
Denis de la Haye Büyükelçi 1665
Charles François O lier Büyükelçi 1670
Comte de la Vergnes de Guillera Büyükelçi 1679
Pierre de G irard in Büyükelçi 1686
Pierre Castagnères Büyükelçi 1689
de Ferrio! Büyükelçi 1700
Pierre Puchot Büyükelçi 171 1
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Jean - Louis d'Usson Büyükelçi 1716
Jean Baptiste Louis Picon Büyükelçi 1724
Marquis de Villeneuve Büyükelçi 1728
Comte de Castellane Büyükelçi 1741
Comte des A lleurs Büyükelçi 1747
Cravier, comte de Vergennes Elçi 1755
Cravier, comte de Vergennes Büyükelçi 1756
Comte de Saint Priest Büyükelçi 1768
Comte de Choiseul - Goufier Büyükelçi 1784-1792
Citoyen Descorches Cumhuriyet fev

kalade tem sil
cisi

1793

Citoyen de Verninac Cumhuriyet tem
silcisi

1795

General Aubert du Bayet Cumhuriyet tem
silcisi

1797

1798 - 1802 Mısır Savaşı

General Brune Cumhuriyet
Büyükelçisi

1802

General Comte Horace Sebastiani Büyükelçi 1806
Comte Andréossy Büyükelçi 1812
Marquis de Rivière Büyükelçi 1816
Marquis de Latour - Maubourg Büyükelçi 1821
Comte Guillem inot Büyükelçi 1823

1827- 1829 arası Yunan meselesi yüzünden 
da aynı sefir vazifesine dönmüştür.

münasebetler kesilmiş

Baron Roussin Büyükelçi 1833 - 1837
Comte de Pontois Elçi 1839 (24 Ekimde v a z i

fesinden ayrılm ış ir)
Baron de Bourqueney Elçi 1841
Baron de Bourqueney Büyükelçi 1844
General Aupick Elçi 1848
Marquis de Lavalette Elçi 1851
Marquis de Lavalette Büyükelçi 1852
De Lcıcour Büyükelçi 1853
Comte Baragnay - d'H illiers Büyükelçi 1853
Thouvenel Büyükelçi 1855
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M arquis de Lavalette Büyükelçi 1360
M arquis de Moustier Büyükelçi 1861
M. Bouree Büyükelçi 186 6-18 67
M. Bouree Büyükelçi 30 Ekim 1 867
Vicomte de la Gueronniere Büyükelçi 10 Haziran 1870
Comte de Vogue Büyükelçi 8 M art 1871
Comte de Bourgoing Büyükelçi 8 M ayıs 1875
Fournier Büyükelçi 31 A ra lık  1877
Tissot Büyükelçi 15 Haziran 1880
M arquis de Noailles Büyükelçi 21 Şubat 1882
Comte de Montbello Büyükelçi 17 Temmuz 1 886
Paul Cam bon Büyükelçi 3 Ağustos 1891
Caustaus Büyükelçi 27 A ra lık  1898
Bom pa rd Yüksek Komiser 1909 - 1917

1921’e kadar Osm anlı İm paratorluğundaki Fransız m enfaatlarınm  korun
m asına Hollanda Elçisi memur edilm iştir. Sadece Filistin ’deki Fransız menfaat
leri istisna tutulmuş ve bunların korunmasına İspanyol Sefiri memur edilmiştir.

Defrance 
G . Pelte 
Jesse - Curely

A lbert Sarraut 
Daeschner
Pineton de Chambrun
Kammerer
Ponsot
M assigli

Yüksek Komiser 
Yüksek Komiser 
Yüksek Kom i
serlik Vekili 
Büyükelçi 
Büyükelçi 
Büyükelçi 
Büyükelçi 
Büyükelçi 
Büyükelçi

6 O cak 1919 
11 Ocak 1921 
19 N isan 1923

6 Mart 1925 
3 EvlÛl 1926 
14 N isan 1928 
29 Temmuz 1 933 
21 M art 1936 
24 Ekim 1938

Haziran 1940 A ra lık  1942 arasında Londra'daki Fransa Mil 
Türkiye'de diplom atik tem silciliğ i yoktur.

Komitesinin

Tarbe de St. Hardouin 
Gaston Ma uğra s 
Lescuyer
Tarbe de St. Hardouin 
Garnier 
Spitzm uller 
Hardion

Delege
Büyükelçi
Büyükelçi
Büyükelçi
Büyükelçi
Büyükelçi
Büyükelçi

1 Ağustos 1943 
21 Kasım 1944 
23 Eylül 1948 
12 Şubat 1952 
10 EylÛl 1955 
8 Haziran 1957 
8 Şubat 1963
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1779 Temmuzundan beri Fransa’da devamlı şekilde temsil edilen Tür
kiye'nin tem silciliklerin in oturdukları b ina lar nereleri olmuştur? Konunun bü
tünlüğü kayg ısıyla bunuda araştıralım .

Esseyid A li Efendi Paris'e gelince Direktuar İdaresi kendisine rue Domini
que üzerinde Hôtel Monaco namı ile m aruf bir bina tahsis etmişti. Devreleri 
kesinlikle tésbit edilememekle beraber Türk m isyonları daha sonra 1860 y ıl
larında rue de Rivoli'ye taşınmış, Münir Paşa devrinde ise rue de Presbourg’a 
geçmiştir. A nkara Hükümetinin temsilcisi Ferid Bey ise 43, Avenue Victor 
Hugo'ya yerleşm iştir. İkinci Cihan Harbinde V ichy’ye taşınan Sefaret, V illa  
Jacqueline ism iyle tanınan bir binada kalm ıştır. 194 4 ’ yılı A ra lık  ayında Bü
yükelçi olan Numan Menemencioğlu ise Paris’de 33, rue Vi11ejusta (halen rue 
Paul Valéry] de bir bina tutarak Vichy'den taşınan kançılaryayı oraya yerleş-' 
tirmiş, ikametgâh o larak da 17, rue Berton (halen rue d ’Ankara) da bir bina 
kiralam ıştı. Türkiye Hükümeti 1955 Martında bu binayı sahibesinden satın a l
mış ve kançılarya da buraya taşınmıştır.

Halen Büyükelçilik ikam etgâhını, kançılaryayı ve ateşem iliterlik bürosunu 
içine alan binanın tarihi çok eskidir. Passy ve Auteuil senyörlüklerinin tam sını
rında bulunan binanın yerinde Saint - Sim on’un akrabası ve Maréchal de 
Lorges'un kızı M arie de Duras de Durfort’a ait küçük bir şato bulunm aktaydı. 
Marie Durfort, bu binayı çehiz o larak Duc de Lauzun'e getirmiş ve Lauzun de 
hemen hemen yıkıp baştan inşa etmişti. M alikaneyi b ilâhare Kraliçe M arie 
Antoinette'in yakın arkadaşı Princesse de Lam balle almış ve günün zevklerine 
göre yeniden restore etmiştir. Princesse’in ihtilâlde öldürülmesinden sonra bina 
yeğeni Charles de Savoie - Carignan'a kalm ıştır. «Belle Epoque» devrinde b in a
nın ön ve arka cepheleri hariç hemen her tarafı tekrar restore edilm iştir.

19 uncu asrın ikinci yarısında devrin meşhur doktorlarından Dr. Blanche 
tarafından satın a lınarak  klinik haline getirilen b inada, Legouvé, Gounod, 
Gérard de N erval, Guy de M aupassant gibi devrin önemli sim aları tedavi gör
müş, Georges Ohnet burada doğmuş, M aupassant ise ölmüştür. Asrın sonuna 
doğru yine bazı tam irler gören bina b ilâhare Prince Poniâtoöski’ye, son o larak 
da Comte ve Comtesse de Limur’a ait olmuştur.
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ŞUBAT 1965’T E : TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLiCA 
MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ
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1.2.1965

ERKİN’İN BÜTÇE NUTKU

Dışişleri Bakanlığ ı Bütçesi bugün Cumhuriyet Senatosun
da konuşulmuş ve kabul edilm iştir. Dışişleri Bakanı Feridun 
Cemal Erkin, bu münasebetle, bir beyanat verm iştir. (B k : Bel
g e : 1)

Bütçenin konuşulması sırasında söz a lan , hemen bütün 
parti grupları sözcüleri ve şahsı adına konuşan senatörler, Dı
şişleri Bakanlığ ı mensuplarını ve faa liyetin i övmüşlerdir.

1 -4 .2 .1965  
YUNAN-YUGOSLAV BİLDİRİSİNDE KIBRIS

Yunan Başbakanı Papandreu ile Dışişleri Bakanı Kosto- 
poulos’un Belgrad’da Yugoslav Devlet adam ları ile 1 Şubat’- 
dan itibaren yaptıkları görüşmeler sonunda 4 Şubat'da y a 
yın lanan ortak bildirinin Kıbrıs meselesine temas eden kısmı 
şö y led ir:

«Yugoslav ve Yunan Başvekilleri K ıbrıs’daki durum üze
rinde fik ir teatisi yapm ışlar ve vaziyetin halâ endişe verici 
olm asına rağmen A da'da nisbî bir sükûnete ulaşılm asından 
duydukları memnunluğu belirtm işlerdir... Kıbrıs Cumhuriyeti 
hükümrân bir devlet ve Birleşmiş M illetler üyesi o lm ak sıfa- 
tiyle tam bağım sızlık ve toprak bütünlüğü haklarından fa y 
dalanm ak ve Kıbrıs m illeti, bir bütün o larak , geleceği hak
kında, yabancı müdahalesi olm adan, Birleşmiş M illetler y a 
sasına ve Self-Determ ination prensibine göre, serbestçe ka
rar verebilm elid ir.»

2 .2 .1965
KIBRİS’A SİLÂH GÖNDERİLMESİ

1. Bazı Sovyet gemilerinin Kıbrıs lim anlarına silâh ve 
mühimmat getirdiklerine da ir basında çıkan haberlerle ilgili
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o larak , Sovyetler Birliğ in in A nkara Büyükelçisi, bugün Dışiş
leri Bakanım ız Feridun Cemal Erkin’ î z iyaret etmiş ve bu ko
nuda, Bakanlığ ım ızca bir b ild iri yayın lanm ıştır. (B k : Be lge : 2)

İNÖNÜ’NÜN HOLLANDA TELEVİZYONUNA BEYANATI

2. Başbakan İsmet İnönü’nün Hollanda Televizyonu mu
habirine verdiği ve Kıbrıs meselesi, Türk - Rus münasebetleri 
ve Türkiye'nin iç meselelerine temas eden beyanatı, bugün 
H o llanda’da yayım lanm ıştır. (B k : Be lg e : 3)

4.2.1965
ERKİN’İN DEMECİ

1. Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, bugün Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kurumu'nun bir m uhabirine verdiği de
meçte, Kıbrıs meselesine, Türkiye ile Sovyetler B irliğ i, Arap 
Ülkeleri, Ta raf Tutm ayan Devletler ve Balkan Devletlerinin 
ilişkilerine temas etmiştir. (B k : Be lge : 4)

DE GAULLE'ÜN BASIN TOPLANTISI

2. Fransa Cum hurbaşkanı General De G aulle , bugün 
yaptığ ı bir basın toplantısında, Birleşmiş M illetler Teşkilâtının, 
Komünist Ç in ’ in de katılacağı 5 Büyükler Konferansı tarafın
dan yeniden düzenlenm esini, dünya para sisteminde deği
şik lik ler yap ıla rak , u luslararası ödemelerde dolar yerine altın 
esasına dönülm esini, A lm a n ya ’nın birleştirilm esi meselesinin 
A vrupa lıla r tarafından halledilm esini ve bunun, bütün Avru
pa'nın birleştirilm esi hareketi içinde düşünülm esini ileri sür
müştür.

6 .2 .1965
İ Y İ  N İ Y E T  H E Y E T İ

1. Kıbrıs konusundaki Türk görüşünü izah etmek ama
cıyla Fransız A fr ika s ı’nda 28 A ra lık  1964’de bir geziye çıkan 
M illetvekili C ihat Baban Başkanlığ ında M illetvekili Sırrı Ok-
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tem ve Milletvekili Oğuz Oran'dan müteşekkil iyi niyet heye
timiz Gine, Fildişi Kıyısı, Ni¡er, Dahomey, Togo, Kamerun, G a 
bon, Kongo (Brazaville), Merkezî Afrika Cumhuriyeti ve Çat’ı 
ziyaret ettikten sonra bugün yurda dönmüştür.

PO D G O RN Y: TÜ RK-SO V YET İLİŞKİLERİ

2. 4 - 1 3  Ocak 1965 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etmiş 
olan Sovyet Parlâmento Heyeti Başkanı Podgorny, bugün Mos
kova Televizyonunda Türk-Sovyet münasebetlerine dair bir 
konuşma yapmıştır. (Bk: Belge: 5)

6 -2 4 .2 .1 9 6 5
V İ E T N A M

6 Şubat'da Güney Viet Nam'daki Pleiku Amerikan hava  
üssünü, Kuzey Viet Nam (Vietkong) çetelerinin bombardıman 
etmeleri üzerine, 7 - 8  ve 11 Şubat’da, Güney Viet Nam ve 
Amerikan Hava Kuvvetleri, müştereken Kuzey Viet Nam a s
kerî tesislerine karşı bir misilleme harekâtına geçmişlerdir. 
Bu harekât, Sovyetler Birliği Başbakanı Kossigin’in Kuzey Viet 
Nam'ı ziyaret ettiği tarihe rastlamıştır.

Bununla ilgili olarak yayımlanan Güney Viet Nam  
A. B. D. ortak bildirisinde, «...Askerî harekâta hedef teşkil 
eden bu tesisler, Güney Viet N am ’a karşı saldırıların idare 
edildiği merkezlerdir» denilmektedir.

Sovyet Hükümetinin bildirisinde ise, «...Bu açık tahrik 
karşısında, dostlarımız ve müttefiklerimizi korumak ve Kuzey 
Viet Nam ’ın savunma gücünü arttırmaya yardım etmek için 
tedbirler alm aya mecbur kalacağı... Amerika Silâhlı Kuvvetle
rinin saldırısı devam ederse, Sovyetler Birliği, Kuzey Viet Nam 
Cumhuriyetinin güvenliğini koruyucu tedbirleri almak zorunda  
kalacaktır. Sovyetler Birliğinin, kardeş bir ülkeye karşı vazife  
ve taahhütlerini yerine getirmekten kaçınmayacağı bilinme
lidir» denilmiştir. Komünist Çin de, «...Kuzey Viet Nam De
mokratik Cumhuriyetine yapılacak bir tecavüzün, Çin’e yapıl
mış sayılacağını» bildirmiştir.
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Diğer taraftan, 9 Şubat’da Bakanlığımız Sözcüsü, A.B.D. 
nin, diğer müttefiklerine olduğu gibi, Türkiye'ye de, A nkara ’
daki Büyükelçiliği vasıtasıyla, Viet Nam olayları hakkında 
resmen bilgi verdiğini açıklamış ve bu konuda bir yorumda  
bulunmaktan kaçınmıştır.

19 Şubat'da Saygon’da yeni bir Hükümet darbesi olmuş 
ve General Han görevinden uzaklaştırılmıştır.

24 Şubat'da, Orta Viet N am ’da, Vietkong çeteleri tara
fından sıkıştırılan Güney Viet Nam birliklerini kurtarmak için, 
A. B. D. ve Güney Viet Nam Hava Kuvvetleri yeniden ortak 
bir hava harekâtı yapmışlardır.

Aynı gün, U -Thant , yaptığı bir basın toplantısında, 
Viet Nam buhranının müzakere yoluyla halledilmesini istemiş 
ve bu meselenin B. M. e getirilmesinin hiç bir fayda sağla
mayacağını ileri sürmüştür.

8.2.1965

İ Y \ N İ Y E T  H E Y E T İ

9 Ocak 1965 tarihinde Türkiye’den ayrılarak Cezayir, 
Fas, Moritanya, Liberya, G ana , Nijerya, Sierra Leone, ve Se- 
negal’i ziyaretle, Devlet ve Hükümet Başkanlarma, Cumhur
başkanı ve Başbakanımızın mesajlarını tevdi edip Kıbrıs ve 
Türk politikası konularında görüşmelerde bulunan, Milletve
kili Erol Akçal başkanlığında Büyükelçi Kâmuran Acet ve Ga
zeteci Şemsi Kûseyri'den kurulu iyi niyet heyetimiz bugün yur
da dönmüştür.

31 Aralık 1964 tarihînde Türkiye’den hareket eden Mil
letvekili Prof. Fethi Çelikbaş başkanlığında Senatör İhsan Sab- 
ri Çağlayangil ve Milletvekili Ertuğrul A kça ’dan kurulu iyi ni
yet heyetimiz de, Hindistan, Nepal, Birmanya, Tayland, Kam
boçya, Laos, Endonezya, M alaysia , Filipinler, Seylan, Afga
nistan, Pakistan ve İran’da yaptığı temaslardan sonra bugün 
yurda dönmüştür.

Diğer taraftan, 4.1.1965 tarihinde hareket ederek Orta 
Amerika'yı ziyaret eden iyi niyet heyetimizin başkanı Millet
vekili Zihni Betil, Meksika, Guatem ala, Salvador, H o n d u r a s ,
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Nikaragua, Kosta Rika, Panama, Jam aika ve Dominik’te te
maslarda bulunduktan sonra bugün yurda dönmüştür.

Bu gezi sırasında Milletvekili Zihni Betil'e, Büyükelçi 
Fethi Aşkın ve Prof. Kemal Kurdaş refakat etmiştir.

10-23.2.1965
R. HARE’İN ZİYARETLERİ

A. B. D. nin Ankara Büyükelçisi R. Hare, 10 Şubat’da  
CKMP’ni, 11 Şubat'da da AP Genel Merkezlerini ziyaret ede
rek her iki partinin Genel Başkanları Ahmet Oğuz ve Süley
man Demirel ile birer görüşme yapmıştır.

Bundan bir kaç hafta önce de, Sovyet Büyükelçisi, mu
halefet partileri merkezlerini ziyaret etmişti. Esasen demokra
tik memleketlerde bu gibi ziyaretler, normal karşılanmakta
dır. Ancak, Mr. Hare’in ziyaretinin, muhalefetin Hükümeti dü
şürmek için işbirliği yaptığı bir zam ana rastlaması, bazı çev
relerde tenkitlere yol açmıştır. Özellikle Gençlik Teşekkülleri 
14 ve 16 Şubat tarihlerinde birer bildiri yayınlamışlar ve Bü
yükelçi Hare’in, Türkiye'nin içişlerine müdahale ettiğini ileri 
sürerek, «istenmiyen şahıs» ilân edilmesini istemişlerdir. A y 
rıca, Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sıtkı Ulay bir «uyar
ma bildirisi» yayınlamış ve Tabiî Senatör Mucip Ataklı bu z i
yaretleri iç işlerimize müdahale olarak vasıflandırmıştır. (B k : 
Bel : 6)

A. B. D. Büyükelçiliği bu konuda, 13 Şubat’da yaptığı 
açıklamada özetle, «Büyükelçi R. Hare’in, CKMP ve A P ’ni z i
yaretinin, tamamen bir nezaket ziyareti çerçevesinde cereyan 
ettiğini, Türkiye’de Büyükelçilerin siyasî parti liderlerine ne
zaket ziyaretlerinde bulunmalarının takip edilen usullerden 
olduğunu, bu ziyaretler sırasında iç siyasete temas edilmedi
ğini ve umumî fikir teatisinde bulunulduğunu» ifade etmiştir.

Büyükelçi Hare ise 23 Şubat'da, bu ziyaretler ile hükü
met buhranının ayrı zam ana rastlamasını «kronolojik bir te
sadüf» olarak vasıflandırmış ve Amerika’nın Türkiye’nin iç 
işlerinden kesinlikle uzak durmak politikası izlediğini belirt
miştir.
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İN Ö N Ü  HÜKÜM ETİN İN  İSTİFASI

A.P. Genel Başkanı Süleyman Demİrel’in teşebbüsü ile, 
A.P. - Y.T.P. - C.K.M.P. ve M.P.'nin, Hükümeti düşürmek ko
nusunda görüş birliğine varmaları neticesi, 13 Şubat'da Mil
let Meclisinde yapılan oylam ada, 1965 Malî yılı bütçesinin 
tümü, reddedilmiştir. Bütçeye 197 beyaz oya karşılık, 226 kır
mızı oy (2 oy çekimser) verilmiştir. Bunun üzerine İnönü Hükü
meti ayni gün istifa etmiş ve bu istifa Cumhurbaşkanı Cemal 
Gürsel tarafından kabul edilmiştir.

Bütçenin oylanmasına geçilmeden evvel, Başbakan İs
met İnönü bütçenin tümü üzerinde yapılan tenkitlere cevap 
vermiş ve bugüne kadar normal yollar açık iken bütçenin red
di suretiyle Hükümeti düşürmenin hatalı bir taktik olduğunu 
belirtmiş, mamafih «bir tek kırmızı oy fazla çıktığı takdirde» 
Hükümetin çekileceğini açıklamış ve bu arada dış politika 
meselelerine de temas etmiştir. (B k : Belge: 7)

Başkan Gürsel yeni kabinenin kurulması için temaslara 
başlamış ve Başbakan adayı olarak Kayseri Bağımsız Sena
törü Suat Hayri Ürgüplü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rek
törü Kemal Kurdaş ve Ankara Üniversitesi Rektörü İhsan Doğ- 
ramacı'nın isimleri üzerinde durulduğu öğrenilmiştir.

Cumhurbaşkanımız, bu adaylar  arasından 16 Şubat’da 
Sayın Ürgüplü'yü, Kabineyi kurmakla görevlendirmiş ve yeni 
Hükümet 20 Şubat’da, Cumhurbaşkanının tasdikinden geçe
rek, resmen kurulmuştur. Kabinede Dışişleri Bakanlığı görevi 
Moskova Büyükelçimiz Haşan Esat Işık’a verilmiştir. (Bk: Bel
g e :  8 a) Yeni Bakanlar Kurulu Listesi; b) Sayın Ürgüplü; c) Sa
yın Işık'ın biyografileri; d) Türkiye'de Başbakanlar ve Dışişleri 
Bakanları Kronolojisi)

Öte yandan 4 ncü Koalisyon Hükümeti Protokolü da ay
ni gün Başbakan Ürgüplü ve A.P., C.K.M.P., Y.T.P. ve M.P. li
derleri tarafından imzalanarak, açıklanmıştır.

Protokolda, A nayasa  düzeninin korunacağı, aşırı sağ ve 
sol cereyanlarla mücadele edileceği, İktisadî politikanın kar
ma ekonomi düzenine ve plânlı kalkınma esasına dayanacağı 
belirtilmekte ve dış politika hakkında «Büyük Atatürk tara-



fından, esasları ve temel prensipleri vâz  ve tatbik edilmiş 
olan millî dış politikamızın ve bağlı bulunduğumuz güvenlik 
teşekkülleri ile münasebetlerimizin şahsiyetli bir hüviyet içe
risinde tanzim, idâme ve inkişâfı lüzumuna inanıyoruz. Mil
letlerarası anlaşmalara mutlak sadakatle, dünya barışının ve 
güvenliğinin korunması hususunda her türlü gayret sarfedi- 
lecektir. Komşularımız ile iyi dostluk münasebetlerinin inkişafı 
zımmında hiç bir faaliyet esirgenmiyecektir. Haklı bulunduğu
muz Kıbrıs davasında milletlerarası anlaşmaların muteber ol
duğu esasına dayanan ve emrivakileri kabul etmiyecek bir 
politikanın takibi lüzumuna inanıyoruz» denilmektedir.

Daha sonra Bakanlar Kurulu ilk toplantısını yapmıştır. 
Bu toplantıda, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Başbakan Yard ım 
cısı Süleyman Demirel’e bağlanmış ve ayrıca, Devlet Bakanı 
Şekip İnal Spor İşlerini, Mehmet Altınsoy Diyânet İşlerini ve 
Hüseyin Ataman da İstatistik, Vakıflar ve Bilimsel Araştırma
ları üstlenmişlerdir. Hükümet Sözcülüğü, Çalışma Bakanı İh
san Sabri Çağlayangil’e verilmiştir.

16 .2 .1 9 6 5
İ R A N  Ş A H I

Uçakla Viyana'ya gitmekte olan İran Şahı Rıza Pehlevî, 
bugün Yeşilköy'den geçmiştir. Hava alanında Dışişleri Bakanı 
Erkin tarafından selâmlanan Şah basın mensuplarının Türki
ye'nin dış politikasına dair sordukları bir soruya cevaben, 
«Türkiye'nin dış politikası bizim politikamıza uygundur. Tür
kiye’nin Rusya ile dostâne münasebetler kurması normaldir. 
Biz de Rusya ile iki yıl önce aynı politikayı tâkip etmiştik.» 
demiş ve «Türkiye’nin Kıbrıs politikasını ilk gündenberi des
teklediklerini» ilâve etmiştir.

10.2.1965
M C. N A M A R A  - KIBRIS

A. B. D. Savunma Bakanı Robert Mc. Namara, Temsil
ciler Meclisinin Silâhlı Hizmetler Komisyonunda, askerî yar
dım programları hakkında verdiği izahat sırasında, Kıbrıs me
selesine de temasla, «Makarios'un Kıbrıslı Türklere bir cemaat
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olarak değil, fakat ferdî mahiyette A nayasa  teminatı sa ğ la 
yacak tek bir devlet kurmak yolundaki manevralarına devam  
ettiğini» belirtmiştir. (Bk: Belge: 9)

19.2.1965
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bugün, Başkan Alex 
Quaison Sackey’in teklifi ile, XIX. Dönem çalışmalarını 1 Ey
lül 1965 tarihine ertelemeyi, oya başvurmadan, kabul etmiş
tir.

Sovyetler Birliği, Fransa ve diğer bazı üye devletler, carî 
harcamalar ve bilhassa B. M. Barış Kuvvetleri masraflarına 
katılmayı reddettiklerinden, B. M. Yasasının 19. maddesi uya
rınca bu devletlerin Genel Kurulda oy haklarını kaybetmeleri 
gerekiyordu. Başlangıçta, A.B.D. bu hususu ileri sürmüş, son
ra B. M.'in parçalanma ihtimalini düşünerek, bundan vazgeç
miştir. Genel Kurul Başkanı A. Q. Sackey ise üç aydır, bu hu
susta A.B.D. ve Sovyetler Birliği an laşm aya varıncaya kadar, 
Genel Kurula gelen bütün meselelerin oya başvurulmadan, 
alkışla kabul edilmesi sistemini yürütmekte idi. Bugün ise, Ar
navutluk Delegesi, Genel Kurulun normal çalışma usulüne 
dönmesi yolunda, oylama yapılarak, bir karara varılmasını 
teklif etmiş ise de, teklif 2'ye karşı 97 oyla reddedilmiştir. Sa
dece Moritanya, Arnavutlukla birlikte oy kullanmıştır. 3 üye 
çekimser kalmış, 2 üye de oylam ada bulunmamıştır.

Genel Kurul, erteleme kararı a lm adan evvel, B. M. Barış 
Harekâtının bütün yönlerini inceleyecek özel bir komite ku
rulmasını ve bu komite üyelerinin, Genel Kurul Başkanı tara
fından seçilmesini kabul etmiştir. Komite, B. M .’in içinde bu
lunduğu malî buhranı çözmek için yapacağı tavsiyeleri, en 
geç 15 Haziran 1965’e kadar Gene! Kurul’a rapor halinde 
bildirilecektir.

Öte yandan, Genel Kurulun XIX. Dönemi gündeminde 
bulunan Kıbrıs meselesi de görüşülememiştir. 1 Eylül I965'de 
başlıyacak toplantılarda bu meselenin görüşülmesi için, ilg'11 
devletlerin yeniden müracaatları ve bunun, gündeme alın
ması gerekmektedir.
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20.2.1965
ERKİN’İN VEDA MESAJI

Sayın Feridun Cemal Erkin, bugün Bakanlıktan ayrılışı 
münasebetiyle bir veda mesajı yayımlamıştır. {Bk: Belge: 10)

23.2.1965
I Ş I K ’ I N  G E L İ Ş İ

Moskova Büyükelçiliğinden Dışişleri Bakanlığına tayin  
edilen Haşan Esat Işık, bu akşam uçakla Ankara'ya gelmiş
tir. Dün Moskova’da, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı A. Mi- 
koyan ve Başbakan Kossigin’e veda eden Işık, Yeşilköy’de 
basın mensuplarına «Sovyetlerle aramızda siyasî alanda yeni 
gelişmeler olmuştur. Bu inkişaf memleketimizin menfaatleri
nedir. Ötedenberi Türkiye'nin inhisarcı bir politikası olmamış
tır. Amacımız bütün memleketler ile daima eşit bir politika 
gütmektir. Bu prensipler üzerinde yürüyoruz» demiştir.

23-25.2.1965
PLAZA’NIN ANKARA TEMASLARI

1 7 -1 9  Şubat tarihleri arasında Atina'da temaslaıda bu
lunan Kıbrıs Arabulucusu Galo Plaza, 23 Şubat'da Ankara'ya  
gelmiştir. Ayni gün, sırasıyla Dışişleri Bakanlığı Genel Sekre
teri U. Halûk Bayülken, Başbakan Suat Hayri Ürgüplü ve Baş
bakan Yardımcısı Süleyman Demirel’i ziyaret eden Plaza’ya, 
Başbakan Ürgüplü Kıbrıs konusundaki Türk tutum ve tezinin 
hiç bir şekilde değişmediğini ve bunun bir millî politika ol
duğunu söylemiş, Başbakan Yardımcısı Süleymar Demirel de 
andlaşmaların inkâr edilmez bir gerçek olduğunu kendisine 
hatırlatmıştır.

Arabulucu, 24 Şubat günü Dışişleri Bakanı Haşan Işık'ı 
ziyaret etmiştir. Sayın Işık, Plaza'ya Kıbrıs konusundaki Türk 
görüşünü, kesin, açık ve güzel bir dille etraflı olarak anlatmış 
ve «emrivakilerin vahim sonuçlar doğuracağını bilmenizi iste
riz» demiştir. Ayni gün, Dışişleri Bakanlığında, Bakanlık ilgi
lilerinin de iştirakiyle, görüşmelere devam edilmiştir.
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Galo Plaza, A nkara ’da kaldığı müddet zarfında, basın 
mensuplarının sorularına cevaben, Kıbrısta belli başlı iki ce
maat olduğunu, Ada için tekliflerde bulunmanın, görüş ortaya 
atmanın ve barışı tesis etmenin bu iki cemaata düşeceğini, 
Mart ortalarında Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine raporu
nu vereceğini, Arabuluculuk görevinin devamını Türk Hükü
metinin de istediğini, Kıbrıs meselesinin Türkiye için millî bir 
dava olduğunu anlamış bulunduğunu ve Ada'daki İngiliz üs
lerinin geleceğine dair kararı Kıbrıs'taki Türk ve Rum cemaat
lerinin verebileceğini belirtmiştir.

Galo Plaza, 25 Şubat’da bir basın toplantısı yapmış 
(B k : Belge: 11), CHP Lideri İsmet İnönü’yü ziyaret etmiş ve 
akşam, Lefkoşe’ye müteveccihen, Ankara'dan ayrılmıştır. Pla
za, Mart başında Londra’ya geçerek temaslarına devam ede
cek ve Mart sonlarında B. M. Genel Sekreteri U -T h a n t ’a ra
porunu verecektir.

24.2.1965
C E N T O ’ N U N  1 0 .  Y I L I

CEN TO’nun kuruluşunun 10. yıldönümü dolayısiyle, Ge
nel Sekreter Dr. A. Khalatbary, bir demeç vermiş ve «CENTO, 
direkt, veya endirekt, komünist tehditlerini karşılamak üzere 
kurulmuş bir bölge savunma ittifakıdır» demiştir. Başbakan 
Ürgüplü CENTO Genel Sekreterine bir mesaj göndermiş (Bk: 
Belge: 12) ve Bakanlığımız Genel Sekreteri Bayülken de, bu 
konuda, bir konuşma yapmıştır. Ayrıca Başkan Johnson, İn
giltere Başbakanı Wilson, İran Başbakanı Huveyda ile Pakis
tan Dışişleri Bakanı A. Butio, bu münasebetle, Dr. Khalatbary - 
ye birer mesaj göndermişlerdir.

25.2.1965
I Ş I K :  M İ L L Î  P O L İ T İ K A

Dışişleri Bakanı Haşan Işık, bugün Türkiye'nin dış p°lb 
ti kas/ konusunda, bir gazete muhabirine şunları söylemiştir:

«Kanaatimce, Türkiye İçin dış a landa bir hükümet poli
tikasından bahsetmekten ziyade, bir mîllî politikadan bahset-
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mek çok daha doğru olur. Dış politikada vuku bulacak deği
şiklikler, hükümetlerin değişmesine değil, dış münasebetleri  
tayin eden mutalardaki değişikliklere tabidir. Bugün de dış 
politikada açıklık, gerçeklik ve azim hakim olacaktır. Bütün 
memleketlerin haklarına saygı göstereceğiz. Kendi haklarımı
za saygı gösterilmesinden herhangi bir fedakârlık yap m aya
cağız.

26.2.1965 
H Ü K Ü M E T  P R O G R A M I

Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, bugün Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosunda Hükümet programını okumuştur.

1 Mart tarihinde programın müzakeresi yapılacak ve 
müzakerelerin sonunda güven oyu istenecektir. (B k : Belge: 13)

27.2.1965
İ Y İ  N İ Y E T  H E Y E T İ

6 Ocak tarihinde hareket eden Büyükelçi Faruk Berkol 
başkanlığında, Prof. Fahir Armaoğlu ve gazeteci Cavit Ya-
maç’dan kurulu Doğu-Afrika  grubu iyi niyet heyetimiz, Ha-

/
beşistan, Kenya, Somali, Burundi, Ruanda, Tanzanya, Malavi, 
Malagazi, Sudan, Libya ve Tunus'u ziyaret ettikten sonra bu
gün yurda dönmüştür.

Heyetimiz, bu ülkelerde Kıbrıs konusunda olumlu görüş
meler yapmıştır.

28.2 .1965
İ Y İ  N İ Y E T  H E Y E T İ

4.1.1965 tarihinden itibaren Milletvekili Dr Ahmet Kı
rımlı ile beraber Güney Amerika'da iyi niyet gezisine çıkan 
Milletvekili Kasım Gülek bugün yurda dönmüştür.

İyi niyet heyetimiz, bu gezisi sırasında Trinidat, Tobago, 
Venezuela, Kolombiya, Ekvator, Peru, Bolivya, Arjantin, Şili, 
Uruguay, Paraguay ve Brezilya’yı ziyaret etmiş ve dönüşünde  
Amerika Birleşik Devletleri’ne uğrayarak burada da temaslar
da bulunmuştur.
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B E L G E : !

Dışişleri Bakcım’nm büîçe müzakereleri münasebetiyle Senato’da yaptığı 
konuşma :

«Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun Muhterem Üyeleri,

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi dolayısıyla Bakanlığımızın son 
bir yıllık faaliyetleri hakkında Yüksek Heyetinize izahat vermek üzere kürsüye 
çıkmış bulunuyorum. İzahatımda ilk önce, geçen yıl içinde dış siyasetimizde  
vuku bulan gelişmeleri milletlerarası siyasî durumun ışığında tahlil edeceğim 
ve bundan sonra, müsaadenizle Bakanlığımı ilgilendiren idarî meseleler hak
kında bilgi vereceğim.

Muhterem Arkadaşlar,

Geride bıraktığımız yıl dış siyasetimiz bakımından kesif bir faaliyet dev
resi teşkil etmiş ve önemli gelişmelere sahne olmuştur. Bu devrede bilhassa  
üzerinde durulacak nokta, dış siyasetimizi, tatbikatı yönünden zaman zaman  
tabi tuttuğumuz kıymetlendirmede, ona dünya konjonktürü çerçevesi içinde 
millî menfaatlerimiz bakımından en semereli veçhe için Hükümetimizin millet
lerarası alanda müessir bir şekilde gayret sarfetmesi vakıasıdır. Bu gayretler 
neticesinde dış politikamıza kısa zam anda hareketlilik ve esneklik sağlanmış, 
Türkiye'nin gerek komşu memleketler ile gerek Lâtin Amerika, Asya, Afrika ve 
Orta Doğu memleketleri ile münasebetlerinde yeni bir çığır açnmış, memleke
timizin milletlerarası alanda verimli ve olumlu bir rol oynamasına imkân ve

recek bir ortam yaratılmıştır.

Bu sözlerim ile şimdiye kadar güttüğümüz dış politikanın scıkar veya ve
rimsiz olduğunu hiçbir suretle kast etmiyorum. Cumhuriyetin kuruluşundan beri 
dış politikamıza hakim olan prensiplerin bugün için de muteber olduklarında
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zerrece şüphe yoktur. II. Cihan Harbini takiben güvenliğ im izi sağ lam ak , bizim 
gibi dem okratik idealleri benimsemiş olan Batı m em leketleriyle sıkı bir işbirliği 
ve m ukadderat birliği kurm ak ve s iyasî ve iktisadı a lan la rd a  Batı Avrupa ile 
gittikçe gelişen bir dayan ışm a tesis etmek için sarfettiğ im iz gayretlerin m illî 
m enfaatlerim ize uygun bulunduğu hususunda da hiç bir tereddüt bahis ko
nusu o lam az.

Bununla beraber, dış siyasetin ana prensipleri ve ana istikam eti ne de
rece önemli ise, o siyasetin tatb ikatta m illetlerarası realitelere intibak ettiril
mesi de aynı derecede önem lidir. Son bir yıl zarfında dış siyasetim izde müşa- 
hade edilen gelişm eler, bu sebeple, bir istikam et değişikliğ i veya temelli pren
siplerin gözden geçirilm esi mânasını taşım am aktad ır. G ayem iz, prensipler m ah
fuz kalm ak şartıy la dış politikam ızı m illî m enfaatlerim ize ve hedeflerim ize en 
iyi hizmet edebilecek müessir bir vasıta haline getirmek olmuştur.

Muhterem A rkad aşlar,

Geride bıraktığım ız sene içinde Kıbrıs meselesi dış politikam ızın önemli 
davasın ı teşkil etmiştir. Bu meselede m illî m enfaatlerim ize ve oradaki ırkdaş
larım ızın hak ve m enfaatlerine en uygun bir hâl tarzı im kânını hazırlam ak, gö
rüşlerimize en geniş desteği sağ lam ak ve em rivakilerin  önünü a lm ak, başlıca 
hedefim iz olmuştur. Bu m aksatla sarfettiğ im iz gayretlerde, Türkiye Büyük M il
let M eclisinin, m illetim izin kat'i ve azim li tutumunu hiç bir şüpheye m ahal ver
meyecek şekilde açıklam ası ve Hükümetimizi gayretlerinde desteklemesi bizim 
için büyük bir kuvvet kaynağı teşkil etmiştir. Bugün bütün dünya Türk m ille
tinin haklı davasında b irlik  içinde hareket ettiğini ve haklarından feragate hiç 
bir surette razı olm ayacağını tam amen anlam ış bulunm aktadır.

Kıbrıs meselesi hakkında Hükümetim iz Cum huriyet Senatosuna ve Millet 
M eclisine müteaddit defa lar izahat verm iştir. Bu itibarla evvelce söylenenleri 
burada tekrarda fayda görmeyeceğinizi sanıyorum . Şim di, b ilhassa son geliş
meler üzerinde durm ak ve bundan sonra güdeceğim iz hattı hareket hakkında 
m üsaadelerin izle bilgi verm ek istiyorum.

Kıbrıs ihtilâfını müzakere yo luyla hâlletm ek im kânları, şim diye kadar ne
tice sağlayıcı bir hüviyette belirm emiştir. Hükümetimiz m üzakerelere hazır ol
duğunu her zam an ifade etmişse de, gerek Yunanistan gerek Kıbrıs Rumları 
müzakerelere yanaşm am ışlar ve A dadaki Türk cem aatini teslim olm aya mec
bur etmek ve ENOSIS’ i tahakkuk ettirmek am açlarına em rivaki yoluyla var
m ak hedefini gütm üşlerdir. Şimdi bu em rivaki teşebbüsüne sözde bir meşrui
yet m anzarası verm ek gayesiyle  Birleşmiş M illetler Asam blesinden kendi görüş
lerine m üzahir bir karar çıkartm ak çabası içindedirler.
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Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların bu politikalarına karşı Hükümetim iz, bir 
yandan kat'i ve azim li bir tutumla em rivakilere m üsaade etmeyeceğini en açık 
bir şekilde gösterirken, diğer yandan da , Birleşmiş M illetlerde, Rum tezine m ü
zahir bir kararın çıkmasını önlemeye ve bizim görüşlerim izi destekleyen bir 
karar çıkmasını sağ lam aya matuf gayretler sarfetmektedir.

Birleşmiş M illetlerde, Yunan lılar ve Kıbrıslı Rumlar, A d a ’yı ilhak gaye le
rinin tasvip  görmeyeceğini an lad ıkları için, meseleyi bir «self - determination» 
perdesi altında gizlem eye çalışıyorlar. O nlar, Kibrisin, Birleşmiş M illetler Üyesi 
bir devlet sıfatile bağım sızlığının hiçbir suretle takyid edilemeyeceğini ve Kıbrıs 
halkının siyasî mukadderatını serbestçe tayin etmek hususunda tam bir hakka 
sahip bulunduğunu iddia ediyorlar. Birleşmiş M illetler Asam blesinden bu şek il
de bir karar çıkartm aya m uvaffak o lurlarsa, muahedeleri refetmek imkânını 
bulacaklarını ve bu suretle ahdi taahhütlerini ihlâl ederek ENOSIS'i gerçekleş
tirebileceklerini hesaplam akta ve bu m aksatla da Birleşmiş M îlletler'de is tik lâ l
lerine yeni kavuşmuş olan çok sayıda devletin Kahire Tarafsız lar Konferansında 
olduğu g ib i, kendilerini desteklemelerini beklemektedirler.
Kıbrıs meselesine geniş bir yer tahsis ederek, Yunanlıların  ve Rumların bu tu-

Birleşmiş M illetler Asam blesinde, genel müzakerelerde verdiğim  nutukta 
turn ve idd ialarına mukabele ettim. Kıbrıslı Rumların ve Yunanlıların  kuvvet 
kullanm ak suretile bir çözüm şeklini kabul ettirmeğe kalk ıştık ların ı, gaye leri
nin bariz bir şekilde ENOSIS olduğunu, andlaşm aların  tek taraflı o larak  feshe- 
dilem iyeceğini, ancak müzakere yolu ile ve karşılıklı rıza ile değiştirilebilece
ğini tafsilâtlı bir şekilde izah ettim. Zürih ve Londra Andlaşm cılarının, Kipria- 
nu’nun ileri sürdüğü g ib i, M akarios'a zorla kabul ettirilm ediğini, M akarios’un 
evvelâ Rum cemaatı başkanı o larak ve sonra Kıbrıs Devletinin Cum hurbaşkanı 
sıfatıyla bunları kendi arzusuyla İm zaladığını belirttim . Nutkum basında ya y ın 
landığı için, ihtiva ettiği diğer noktaları burada tekrar etmeyeceğim. Ancak şu 
kadarını belirteyim ki Kıbrıs meselesindeki görüşlerim izi açık layan kısım A sam 
blede b ilhassa müspet bir intiba yaratm ış ve K iprianu’nun Asam blede kendi 
lehine bir hava yaratm ak için sarfettiği gayretleri engellem iştir. Kiprianu'nun 
ve Yunan tem silcisinin benim sözlerimi cerhetmek m aksadıy la verdikleri cevap
larda ciddî deliller yerine, Türkiye’ye karşı mesnetsiz itham lar ve İdd ia lar ileri 
sürmeleri, b ilâkis kendi tezlerinin zaafın ı ispat etmiştir.

Şayet, Birleşmiş M illetler Yasasın ın  19 uncu maddesinin tatbikatı husu
sundaki ih tilâ f ha lled ilir ve Asam ble normal m esaisine b aş laya rak  gündem in
de bulunan Kıbrıs meselesinin müzakeresine girişirse, önümüzdeki hafta larda 
Kıbrıs probleminin ağ ırlık noktasını bu m üzakereler teşkil edecektir. Birleşmiş 
M illetler Asam blesinde Kıbrıs hakkında çıkacak kararın hak ve m enfaatlerim ize 
uygun olmasını sağlam cık için aylardan beri devam lı faa liye t sarfetm ekteyiz. 
B ild iğin iz g ib i, yedi İyi Niyet Heyetimiz hâlen Lâtin Am erika, A sya , A fi ika ve
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Orta Doğu memleketlerini ziyaret etmektedirler. Orta Doğu heyetim iz olumlu 
sonuçlarla yurda avdet etmiştir. Türkiye ’nin bu devletlerle münasebetlerini ge
liştirm ek m aksad ıy la gönderilen bu heyetler aynı zam anda ziyaret ettikleri 
memleketlerin hükümet ricaline Kıbrıs hakkındaki Türk tezini de an latm akta
d ırlar. Bu ziyaretler başarılı geçmektedir.

İyi Niyet Heyetlerim izin ziyaretlerine muvazi o larak  diplom atik temsilci
lerim iz, Kıbrıs meselesi hakkındaki görüşlerim izi, nezdinde bulundukları hükü
metlere devam lı surette izah etmekte ve bu hükümetlerin Asam blede bize mü
zah ir olm aların ı temine çalışm aktad ırlar. Ayrıca ben de m uhtelif ecnebi mem
leketlerini ziyaretlerim de ve iştirak ettiğim m illetlerarası toplantılarda aynı is
tikamette faa liye tle r sarfetm ekteyim . Son bir iki ay içinde bu gayretlerimizin 
müsbet sonuçlarını aldığım ızı görmekle bahtiyarım . Gerçekten, Hükümetimizin 
görüşleri gittikçe daha İyi an laşılm akta ve tasvip  görmektedir. Şimdi s izlere, 
bu neticelerin bir özetini vermek istiyorum.

Bizim noktai nazarım ız, b ild iğ in iz veçhile, Kıbrıs And laşm aların ın  mer'i 
ve  m uteber olduğu, bunların ancak müzakere ve tarafla rın  müşterek rızaları 
ile  tâd il ed ileb ileceğ i, Kıbrıs için müstakbel çözüm şeklinin Türk cemaatinin 
meşru hak ve m enfaatlerini koruması lâzım geldiği ve A d a 'd a cereyan eden 
kanlı hadiselerden sonra bu gayeyi temin edecek en iyi şeklin Kıbrıs'ta bir fe
derasyon tesisi olduğu farzında özetlenebilir. B ild iğ in iz g ib i, mevcut andlaş- 
m alara hürmet hususunda bir çok devletlerin desteğini sağlam ış vaziyetteyiz. 
Bu prensip, M oskova ziyaretim in hitam ında neşredilen müşterek tebliğde de 
yer alm ıştır. Geçen A ra lık  ayında yap ılan  NATO Bakan lar Toplantısında keza 
aynı konu üzerinde önemle durulmuş ve bütün m üttefiklerim iz andlaşmaların 
tek tara flı o larak ref edilem iyeceği yo lundaki tezim izi kuvvetle desteklemişler
dir. Gerçi, Yunanistan , NATO Konseyinde cari olan ittifak kaidesinin kendisine 
b ahşettiğ i veto hakkın ı k u la n la rak , bu hususun tebliğde yer alm asına mani ola
bilm iştir. Fakat, Yunanistan bunu yapm akla kendi efkârı um umiyesini oyala- 
m aktan başka bir netice elde edememiştir. Z ira , m üttefiklerim izin tutumu NATO 
Konseyinde en açık bir şekilde ifade ve zab ıtlarda tesbit edilm iş bulunmakta
dır. NATO Konseyinde muahedelerin meriyeti teyid edildikten başka , müttefik
lerin Asam bledeki tutumlarını koordone etmeleri gerektiği ve Asam blede ihti
lâfın hâl tarzı hakkında peşin bir hüküm ihtiva eden bir kararın çıkmasının doğ
ru olm ayacağı hususlarında da geniş bir görüş beraberliği tezahür etmiştir. Bu 
sebeple, Asam blede Yunanlıların  ve Kıbrıslı Rumların kendi istedikleri tarzda 
bir karar için müttefik devletlere güvenem iyecekleri, bariz bir şekilde ortaya 
çıkmıştır. Bu sefer N e w -Y o rk ’a giderken İng iliz Başbakanı Sayın Harold Wilson 
ve bir kaç gün evvel İstifa eden Hariciye Nazırı Sayın Gordon W alker ile de Kıb
rıs konusunu yeniden görüştüm. A dadaki durumu, meselenin Birleşmiş Millet
ler veçhesini ve muhtemelen gelişme im kânlarını bir kere daha birlikte incele
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dik. Kıbrıs ihtilâfında hareket noktasını mevcut ve mer'i and laşm aların  teşkil 
etmesi gerektiği hususunda, esasen mevcut olan mutabakatım ızı teyid ettik. 
Asam bledeki müzakerelerin, bir çözüm şeklini kolaylaştıracak bir seyir takip  
etmesi ve bir neticeye varm ası hususunda fik irlerim iz tam amen uluşm aktadır. 
Asam blede nutkumu verdikten sonra 29 Ocakta VVashington'da Am erikan H a
riciye Nazırı Mr. Rusk ve Nazır Vekili Mr. BalI ile uzun görüşmelerde bulundum. 
Rusk ile görüşmemiz, Nazırın tertip ettiği bir yemek esnasında, sıcak ve samimi 
bir hava içinde cereyan etti ve 2,5 saat sürdü. Kendileriyle de Kıbrıs meselesi
nin kısa ve uzun vadeli veçhelerini etraflı bir şekilde inceledik. A da 'da Türk 
cemaatinin güvenliğinin sağlanm ası yo lları, Asam ble müzakerelerinde güdü
lecek hedef ve nihaî çözüm şeklinde göz önünde bulundurulması gereken esas
lar hususunda mutabıkız. Buna ilâveten Am erikan Hükümetinin şimdi Kıbrıs 
meselesinin gelişmeleri hususunda daha isabetli bir değerlendirme yaptığı ka 
naatindeyim .

Nihayet, Sovyet Dışişleri Bakanı Mr. Gromyko 21 Ocak tarih inde İzvestia 
Gazetesine malûmunuz olduğu veçhile Kıbrıs’ la ilg ili bir demeç verm iştir. Bu 
demeçle Sovyetler Birliği ENOSIS karşısında olduğunu açıkça ifade etmiş ve 
Kıbrıs meselesine bir çözüm yolu o larak federasyonu destekleyen bir tutum 
almıştır.

Demecin önemli noktalarından birincisi, metinde, Yunanistan ve Kıbrıslı 
rumlar tarafından bağımsız bir devletin bağımsızlığını yok etmek gibi tam a
men yersiz bir şekilde tefsir edilmek istenen self - determ ination'a atıf ya p ıl
mamış olm asıdır. Diğeri iki m illî cemaatin varlığ ını ve bunların kanunî h a k la 
rını teyid etmesidir. Sovyetler Birliği bağımsız bir Kıbrıs'ta federal bir idare ku
rulabileceğini kabul etmekte, ve demeçte yer alan izah lar bu sistemi destekle
diğini göstermektedir.

Kıbrıs konusunda iki memleketin görüşleri arasında m eydana gelen bu 
dikkate değer benzerliğin m illetlerarası alanda m illî dâvam ızın daha büyük bir 
emniyetle yürütülmesi bakım ından taşıdığı önem aşikârd ır. Sovyet Dışişleri Ba
kanının demecinin bütün dünyada ve Kıbrıs rum larla Yunanistan 'da hasıl ettiği 
tepkiler bunun en bariz delilid ir.

Karasapan d iyorlar ki, Grom yko’nun dediğinde yen ilik  yok. O ysa , bunun 
müttefikler nezdinde müsbet, Yunan ve Kıbrıslı rumlar nezdinde ise paniğe se
bep olm asına d ikkat buyursunlar.

Müttefiklerim izin ve Sovyet Hükümetinin tutumunda görüien bu müsbet 
gelişmeler, şüphe yok ki, Asam blede durumumuzu önemli nisbette takviye  et
mektedir. A sy a -A fr ik a  grubuna mensup memleketlerden bir kısmının da Kıb- 
rıslı rumların ve Yunanlıların  ilhakçı emellerini daha iyi takd ir ettiklerini ve b i
zim görüşümüze tem ayüle başladıkların ı memnuniyetle m üşahade etmekteyiz.

55



Bu ink işa f muvacehesinde Yunan lıla r ve Kıbrıslı rumların Asam ble m üzakere
leri hakkındaki üm itlerinin bariz bir şekilde zay ıflad ığ ın ı ve eskisi kadar nikbin 
o lm adıkların ı görüyoruz. Bununla beraber daim a söylediğim  g ib i, bizim de 
faz la  n ikb in lik  göstermemiz tehlikeli olur. Çünkü 115 devletin temsil edildiği 
Birleşmiş M illetlerde hemen hemen hiç bir mesele hakkında peşinen sıhhatli 
tahm inlerde bulunm ak imkânı kalm am ıştır. Asam blenin s iyasî temayül ve cere
yan la ra  göre karar verd iğ ini daim a göz önünde bulundurm ak lâzım dır. Biz 
bu safhada bu cereyanları değerlendirirken, bunların lehim izde gelişm eler kay
dettiğini m üşahade ediyoruz ve bu müsbet inkişafı daha ileri götürmeye gayret 
ediyoruz. N e w -Y o rk 'd a  Birleşmiş M illetler nezdindeki delegasyonum uz bütün 
diğer heyetlerle devam lı surette temas ederek arzu ettiğim iz şekilde bir karar 
projesine mümkün olan âzam i nisbette destek sağ lam aya çalışm aktad ır.

Asam bledeki gayretlerim izin yanı sıra K ıbrıs’taki durumu yakından ta
kip etmeye ve Türk cem aatine karşı girişilecek tecavüz ve baskı hareketleri hu
susunda m üteyakkız ve hazır bulunm aya devam  ediyoruz.

A d a 'ya  10.000 k işilik  askerî bir kuvvet göndermiş olan Yunanistan ve 
M akarios İdaresi, yeni baskı teşebbüslerine m üsam aha etmeyeceğimizi ve yeni 
tecavüzlerin m ukabelesiz kalm ayacağını b ilm elid irler. Em rivaki yo luyla bir çö
züm şekli va z  etmek teşebbüslerinin akam ete uğratılacağını da keza müdrik ol
m aları lâzım dır.

Kıbrıslı rumların tehlikeli em rivakilere girişm ek niyetlerinin yeni bir ör
neğini bugün haber alm ış bulunuyoruz. Gerçekten M akarios, basına Pazar gü
nü verdiği ifade edilen bîr demeçte, 1965 Ağustos ayında yeni seçimler zamanı 
geleceğinden, o tarihe kadar seçim sisteminin değiştirilerek anayasada derpiş 
edildiği şekilde iki cemaatın ayrı ayrı oy vermesi usulünün kaldırılm ası ve ge
rek türklerin gerek rumların bir cem aat o larak  oy verm esini öngören bir siste
min uygulanm ası icap edeceğini beyan etmiştir. M akarios 1963 Aralığından- 
beri Kıbrıs A nayasasın ı her yönünden ihlâl etmiş ve hukukî düzenin yerine fiili 
bir düzen ikâm e eylem iştir. Ayrıca m ünhasıran rum üyelerini n iştirak ettiği Tem
silciler Meclisi A n ayasaya  aykırı o larak bir takım kanunlar kabul etmiştir. Bu 
kanunların tab iatiy le  hukuken muteber o lm asına im kân yoktur. M akarios, ke
za , Kıbrıs Hükümetinin, an ayasaya  uygun o larak  türk ve rum üyelerinin iştiraki 
ile toplantı yapm ası yolunda Cum hurbaşkanı Yard ım cısı, Dr. Fazıl Küçük tara
fından yap ılan  müteaddit teklifleri reddetmiş ve hukuk dışı tutumunu devam 
ettirm iştir. Teminatçı devlet sıfatı ile Hükümetimiz ve Türk cemaati M akarios’un 
bütün bu an ayasaya  aykırı hareketlerini zam anında protesto etmiş bulunm ak
tadır. Şimdi M akarios, iki cemaatın ayrı mevcudiyetine ve ortaklığ ına istinat 
eden anayasan ın  temel prensibini y ıkm ak niyetini açığa vurm aktadır. M aka
rios, seçim sistemini değiştirdiği takdirde Türk cemaatının an ayasaya  aykırı 
bir seçim kanunu ile seçimlere iştirak edemeyeceğini ve bu suretle kıbrıs'ta bö-
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lünıne tohumlarını b izzat kendisinin ekmiş olacağını idrak etmelidir. Böyle bir 
teşebbüsün vaham eti hakkında diğer teminatçı devletlerin nazarı d ikkatleri 
tekrar ve ehemmiyetle çekilecektir. Bu durumun tevlit edeceği tehlikeli gelişm e
lerin mes’uliyeti tab iatiy le  tamamen M akarios’a ve onu bu yolda durdurması 
gereken diğer teminatçı devletlere racî bulunacaktır.

Muhterem A rkadaşlarım ,

Kıbrıs hakkındaki maruzatım ı, evvelce belirttiğim g ib i, esasen m alûm u
nuz bulunan ve tarafım dan da çeşitli vesilelerle Yüksek Heyetinize arz ve izah 
edilm iş olan hususları tekrar etmeden, son gelişm eler üzerinde teksif ettim.

Muhterem arkadaşım ız Celâl Tevfik  Karasapan , uzun ve ilgi çekici beya
natında, Kıbrıs meselesinde, Hükümetimizin siyasetinin başarısı konusunu da 
ele alm ış ve yanlış an lam adım sa, bu siyaseti « ileriyi görmeyen», «basiretsiz» 
bir siyaset o larak gördüğünü ifade eylem iştir.

Muhterem Senatörler,

Hükümetimizin Kıbrıs meselesinde takibettiği siyaset, bunun en İnce te
ferruatına kadar bütün sebepleri ve sonuçlarıyla birlikte, Yüksek Senato'ya ve 
Yüksek M illet M eclisine, muhtelif tarihlerde açık ve kapalı celselerde ta ra fım 
dan ve Sayın Başbakanım ızca en geniş şekilde arz ve izah olunmuştur. Hattâ, 
dış politika ve bahusus Kıbrıs politikası üzerinde genel görüşme de yapılm ış 
ve hükümet politikası tasvip  buyurulmuştur. Bu siyasetin basireti kadar b aşa
rısının da , b ilhassa , son zam an larda , bütün dünyada ve dünya basınının sayılı 
yayın organlarında hasıl ettiği fevkalâde rnüsbet yankıların  Bakanlığ ım ızın es
ki ve değerli bir mensubu olan muhterem arkadaşım ın da malûmu bulunduğu
nu sanırım . Şim diye kadar tarafg irane diyebileceğim bir şekilde Yunan ve Rum 
görüşlerini aksettiren Le Monde gazetesi dah i, ahiren Türk politikasının b aşa
rısına bir başm akale tahsis etmiş ve bu yüzden de rumların aşırı tenkitlerine 

.m uhatap olmuştur.

Türk dış politikasının Kıbrıs meselesindeki başarıların ı birkaç kelime ile 
özetleyerek, arzetmeme m üsaade buyurulsun :

1 —  Rumların, cemaatımızı dize getirmeğe m atuf ve o çaptaki hazırlık
larla giriştikleri barbarca tecavüzler, gerektiğinde silâh da ku llan ıla rak , durdu
rulmuştur.

2 ___ Buna m ukabil, cemaatım ızın m addî ve m anevî gücü ayakta tutul
muştur.

 3  Rumların nihaî hâl tarzına tesir edebilecek emri vaki teşebbüsleri ön
lenmiştir.
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4    Birleşmiş M illetler Gücünün, Rumların umduğu g ib i, Rum Hükümeti
nin elinde Türklere karşı bir vasıta o larak  kullanılm ası teşebbüsleri önlenmiş, 
Barış Gücünün tam istediğim iz şekil ve vüs'atte o lm am akla beraber, tara fsız  bir 
şekilde hareketi sağlanm ıştır.

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri’nin 4 Eylül tarih li raporu, Rumların ve 
Yunanlıların  gayri meşru hareket ve faaliyetlerin in  en mühimlerini bütün dün
yanın gözü önüne seren bir vesika olmuştur.

5  Self - determination ve kısıtsız bağ ım sızlık perdesi altında ENOSIS'e
varab ilm ek için büyük gayretler sarfeden Rum ve Yunan propagandası, mu
kabil tedbirlerim iz sayesinde bütün dünyaya hakiki ve ilhakçı veçhesiyle teş
hir olunmuş, ilk tefsirleri nötralize edilm iştir. Şim di, m ukabil bir taktik le , tezi
miz lehinde en geniş istikamette an lay ış , sempati ve destek teminine ça lış ıl
m aktadır. Bu yöndeki çalışm alarım ızın olumlu sonuçlarına esas beyanatım da 
temas etmiş bulunuyorum.

6 ___ A nd laşm aların  mer’ iyeti ve ancak bütün ilg ili tara fla rın  rızaları ile
tâdil edilebileceği keyfiyeti dünyanın en büyük devletlerine teyid ettirilm iştir.

Bu konuda beyanatım da kâfi İzahat bulunduğundan daha faz la  tefer
ruatına girmeyeceğim .

7 ___ Birleşmiş M illetler içersinde ve dışarısında yaptığ ım ız devam lı te
şebbüsler sonucunda Rumların Birleşmiş M illetlerdeki um utlan kırılmış ve a y 
rıca Birleşmiş M illetlerdeki m üzakerelerin, tara fla rı müzakere yolu ile bir an
laşm aya varm ağa teşvik etmesinin en iyi hareket tarzı o lacağı M illetlerarası 
Teşkilât İçersinde gittikçe artan tara ftar kazanm ağa başlam ıştır.

Hülâsa etmek gerekirse, Hükümetimizin Kıbrıs politikası bütün gücü ile 
Türkiye'nin ve türk cemaatının yüksek m enfaatlerinin barışçı yo lla rla  istihsa li
ne yönelm iş, tecavüzlere ve emri vakilere  de icabında gerekli şekilde silâhlı 
mukabelede tereddüt eylem em iştir. Türkiye'n in , meselenin barışçı yo lla rla  hâili 
için sarfettiği gayretler ve davasındaki haklı durumunu ve bu gayretlerini bü
tün im kânlardan istifade suretiyle medenî âlem e duyurması sonucunda hasıl 
olan durum şu d u r: Bugün cihan efkârı önünde dosta düşm ana karşı Türkiye 
haklı bir davanın savunucusu, M akarios ise bu davanın suçlusu durumundadır.

Muhterem A rkad aşla r,

Şimdi m üsaadenizle diğer dış politika konularına temas etmek ve özel
likle Türkiye'nin dış münasebetlerinde vuku bulan son gelişm eleri tahlil etmek 
İstiyorum. M aruzatım ın başında belirttiğim gibi son yıl zarfında Türkiye'nin 
dış siyasetinde önemli gelişm eler vuku bulmuştur. Bu gelişm elerin en şayanı 
d ikkat veçhesi komşu memleketlerle münasebetlerim izin takip  ettiği yeni se
yird ir.
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Sovyetler Birliği ile münasebetlerim iz, Sovyetlerin mevcut m illetlerarası 
ittifak ve taahhütlerim izin iki memleket arasında normal münasebetler id a
mesine mani olmadığını kabul etmelerinden sonra olumlu bir şekilde ink işaf 
etmeye başlam ıştır. Geçen Kasım ayı başında M oskova’da Sovyet ricaIiIe ya p 
tığım görüşmeler sonunda, iki memleket arasında bağım sızlık, toprak bütün
lüğü, karşılıklı saygı ve hak eşitliği prensipleri çerçevesinde iyi komşuluk m ü
nasebetlerinin geliştirilmesi ve ticarî m übadelelerin arttırılm ası hususunda mu
tabakata vard ık . Ayrıca, esasen ötedenberi mevcut olan kültür tem aslarını tan 
zim eden bîr an laşm a im zaladık. Bu an laşm a evvelce senelik program larla tes- 
bit edilen kültürel mübadelelerin yine senelik program lar esası üzerinden ve 
her iki tara f yetkili m akam larının her yıl müzakere suretile mutabık ka lacak
ları şekilde tanzim ini öngörmektedir. Bu ziyareti müteakip ocak ayı başında 
Sovyet Yüksek Şûra Prezidyumu üyelerinden M. Podgorny başkanlığ ında bir 
Sovyet Parlâmento Heyeti, 1963 yılında Sovyetler Birliğini ziyaret eden Par
lâmento Heyetimizin ziyaretini iade etmek üzere memleketimize gelm iştir. 
AA. Podgorny ve Sovyet Heyeti bu ziyaretleri sırasında Sayın Başbakanım ızla 
ve benimle de görüşmüşlerdir. Bu görüşmelerde M oskova’da varılan  esaslar 
teyit edilm iş ve karşılıklı an layış havası içinde iki memleket münasebetlerinin 
müsbet şekilde ink işaf edebileceği teyid olunmuştur. Yak ında AA. Gromyko da 
memleketimizi ziyaret edecektir.

Sovyetlerle münasebetlerim izdeki bu olumlu gelişm elerin memleketim iz 
menfaatlerine olduğu kadar bölgemizde ve dünyada da barışın takviyesine 
hizmet edeceği şüphesizdir. Bugün ideoloji fa rk larına rağmen bütün dünya 
milletleri b irb irleriyle iyi geçinmeye ve kültürel İktisadî ve ticarî münasebetle
rini geliştirmeye gayret sarfetm ektedir. Gayem iz dünyada sulhün korunması 
ve bütün İnsanlığın yararına m illetlerarası işb irliğ inin geliştirilm esi olduğuna 
göre bizim de bu istikamette faa l o lm aklığım ızdan daha tabii bir şey ta sa v
vur edilemez. Bu münasebetler pek tab iid ir ki sadece münhasıran hükûmet- 
lerarası a lana İnhisar edecektir. Sayın A hm et Y ıld ız 'ın  d a  belirttiği g ib i, yoksa  
tarafım ızdan m üsam ahasına asla imkân olm ayan ve m illî prensip ve idea lle
rim izle katiyyen bağdaşm ayacak olan bir takım siyasî fik irlerin  memleketimize 
herhangi bir nam ve şekil altında sızması gibi bir netice hasıl edemiyeceğinde 
hiçbir tereddüt ve şüphe yoktur. Diğer taraftan Sovyetlerle m inasebetlerim iz- 
deki gelişmelerin Türkiye'nin N A TO  üyeliğine ve Batı ile her sahadaki yakın 
işbirliğ ine halel getirmemesi gerektiğini hepim iz müdrikiz. Bunu karşı tara fa  
da kabul ettirmiş bulunuyoruz. Sovyet Hükümeti de siyasetim izin mucip sebep
lerini gayet iyi bilmekte ve bu çevçeve içinde iki memleket arasında iyi kom
şuluk ve dostluğun geliştirilm esini kabul etmiş bulunm aktadır.

Bu esaslar dairesinde Türk-So vyet münasebetlerinin son zam an lardaki 
inkişafından büyük memnunluk duym aktayız. Kıbrıs meselesinde Sovyetlerin
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bizim görüşümüzü desteklemeleri ve federasyona m üzahir bir tutum tak ınm a
ları ayrıca karşılıklı an layışı takviye  edecek m ahiyettedir.

Ba lkan larda Bulgaristan ve Romanya ile de münasebetlerim izin olumlu 
bir şekilde gelişmekte olduğunu memnuniyetle kaydetmek isterim. Tü rk-Bu l- 

- gar münasebetlerinin daha ileri bir seviyeye çıkarılm ası ve mevcut bazı mese
lelerin hâili için yakında müzakereler başlıyacaktır. Bu lgarlarla  göç işini ko
nuşacağız. Gerek Bulgaristan, gerek Romanya ile münasebetlerim izin inkişaf 
etmesi Ba lkan la r bölgesinde barışın kuvvetlenm esine yardım  edecektir. Diğer 
taraftan Bulgaristan, Yugoslavya ve Romanya ile iktisat, ticaret ve turizm a la n 
larında işb irliğ i yap ılm ası mütekabil m enfaatlerim ize müsbet şekilde müessir 
o lacaktır. Ö zellik le  turizm alan ında şim diden müsbet bir adım atılm ıştır. Ger
çekten, 1 9 -2 0  Ocak 1965 tarih lerinde So fya ’da Türkiye - Bulgaristan ve Y u 
goslavya turizm yetkililerin in  katıld ıkları bir toplantı tertiplenmiş ve turizm ko
nusunda üç memleket arasında yap ılacak  işb irliğ i ele alınm ıştır. Toplantı sonu
cunda, Belgrad - Sofya - İstanbul ve A nkara arasındaki büyük turistik yolun ta 
nıtılması ve bu gaye ile , yo lla ilg ili müşterek bir harita yap ılm ası, yine yol ile 
ilg ili turistik bir film  çevrilm esi ve yolun turistik değerinin propagandasının ya 
pılm ası kararlaştırılm ıştır. Ç a lışm alara derhal g irişilecektir. Önümüzdeki turizm 
mevsiminde bu çalışm aların  büyük ve olumlu sonuçlar vereceğini ümit etmek
teyiz.

So fya 'da yap ılan  toplantının diğer bir olumlu yönü de bu üç memleketin 
kendilerini ilgilendiren turizm meselelerini ilk defa o larak  bir üçlü işbirliğ i çer
çevesinde ele alm ış o lm alarıd ır.

Bu görüşmelere ilâveten, 25 Ocak tarih inden beri Turizm Bakan Yard ım 
cısı başkanlığ ındaki bir Yugoslav heyetiyle, Türkiye ve Yugo slavya  arasında 
yap ılm ası düşünülen ikili turizm anlaşm asın ın esasların ın tesbiti üzerinde ça lı
şılm aktadır.

Muhterem Senatörler,

Komşumuz arap m em leketleriyle münasebetlerim iz hiç şüphesiz dış s iya
setim izin en önemli veçhelerinden birini teşkil etmektedir. Güneyde geniş hu
dutlar boyunca buluştuğumuz Irak ve Suriye ile doğrudan doğruya komşuluk 
çerçevesinde yakın münasebetler idame etmekteyiz. Bu iki memleketle birçok 
müşterek m eselelerim iz vard ır ve bu meselelerde karşılıklı işb irliğ i yapılm ası 
hepim izin m enfaatlerine uygundur.

Ancak biz sadece Suriye ve Irak ’ la değil, faka t tarih î, d in î ve kültürel 
bağ larla  bağlı bulunduğum uz Yakın  Doğudaki ve M agrip'teki bütün arap mem- 
leketlerile yakın ve sam im i münasebetler idame etmek arzusunu taşıyoruz.
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Bu münasebetlerin matlup ve arzuya şayan bir seviyede olup olmadığı 
zam an zam an sorulmuştur. Bu soruyu önce arap memleketlerinin belli başlı 
davaları yönünden sonra da bu memleketlerle ikili m ünasebetlerim iz açısından 
incelemek isterim.

Birinci noktaylı ilg ili o larak evvelâ şu hususu belirteyim ki, bizim arap 
âlem inin müşterek dava ları konusundaki tutumumuz yanlış an laşılm ış ve sık 
sık gerçeklere uym ayan teşhislere yol açmış bulunm aktadır. Bunların bir kena
ra b ırakılarak yerlerine sıhhatli teşhislerin ikam esini, bu memleketlerle m üna
sebetlerimizin gelecekte sıhhatli inkişafı bakım ından fa ide li m ütalâa etmek
teyiz. Gayet yakından bilinmektedir ki, arap memleketlerinin bağım sızlık, hü
kümranlık ve hürriyet haklarının tanınması ve korunması lüzumu, Türkiye ’nin 
aynı idealleri b izzat kendisi için gerçekleştirmek uğrunda giriştiğ i bir ölüm ka
lım mücadelesi y ılla rında , m isaki m illî ile hasım bir dünyaya, resmen ilân et
tiği dış siyaset ilkelerinden biri olmuştur. Birinci Dünya Harbinden sonra arap 
âleminde bu istikamette vukubulan mes'ut gelişm eleri mem nunlukla se lâm la
mış ve teşvik etmiş olan Türkiye'nin İkinci Dünya Harbini takip  eden devrede 
de arap memleketlerinin bağım sızlık hareketlerini yapıcı ve kolaylaştırıcı tu
tumu ile desteklediği keza malûmdur.

Arap Birliğin i arap memleketlerinin kalkınm ası a lan ında bu memleket
ler arasında iktisaden terakki ve refah gayelerinin gerçekleştirilmesi uğrunda 
yapıcı bir dayanışm anın inkişafına müsmir şekilde hizmet edecek m anevî, fik rî 
bir vasat o larak m ütalâa etmekteyiz.

Arap memleketlerine karşı siyasetim izin umumî hatların ve özellikle bü
tün arap memleketlerinin müşterek davası haline gelmiş olan mülteciler m e
selesindeki tutumuzu Birleşmiş M illetler Assam blesinde son defa verdiğim  nu
tukta önemle tebarüz ettirdim. Birleşmiş M illetlerdeki arap memleketleri tem
silcileri bu sözlerim için teşekküllerini b ild ird iler ve Türkiye'nin arap mesele
lerine karşı gösterdiği iliğ inin arap efkârı um umiyesinde müsbet yank ıla r uyan
dıracağını ifade ettiler. Arap dava larına karşı tutumumuzun bu şekilde sarahate 
kavuşturulm asından sonra eski an laşm azlık ların  zail o lacağını ve Türkiye ile 
arap dünyası arasında yakın ve samimi münasebetler ve semereli bir işb irliğ i
nin imkân dahiline gireceğini ümit ediyoruz.

İkinci nokta, yani arap memleketleri ile ikili münasebetlerim ize g e lince : 
Bu hususta her şeyden önce tam bir iyin iyet ve işbirliğ i kararında olduğumuzu 
belirtmek isterim. Şahsî tem aslar yolu ile münasebetlerim izi geliştirm enin fai- 
desine sam im iyetle inanıyor ve Devlet Bakanım ız Sayın İbrahim Saffet Om ay'ın 
Suudî A rabistan'ın Seçkin Hükümdarı ile Lübnan’ın Muhterem Devlet Başkanı 
ve Hükümet erkânına yapm ış olduğu ziyareti bu vadide atılm ış yeni ve mühim 
bir adım o larak m ütalâa ediyoruz. Arap memleketlerinden aynı istikamette
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vaki teşebbüsleri büyük memnunluk ve sempati ile karşılam aktayız . Bu m üna
sebetle Tunus devletlerinin mümtaz Cum hurbaşkanı Sayın Habib Burg iba’nın 
önümüzdeki Mart'ın 24 ’ünde başlam ak üzere memleketim izi resmen ziyaret 
edeceğini huzurunuzda ifade etmekle bahtiyarım . Irak Hükümetinin Tarım, 
Enerji ve Tabii Kaynak lar Bakanlarım ızı davet etmiş olması Hükümetimizin 
memnuniyetini mucip olmuştur. Bu vesile ile arap memleketleri ile aram ızdaki 
kültürel teknik ve İktisadî münasebetlerin geliştirilm esi im kânlarını müştereken 
tetkike am ade olduğumuzu ifade etmek isterim. Türkiye ’de 2 .000'i aşan arap 
öğrenci tahsillerin i yapm aktad ırlar. Teknik işb irliğ i, ticarî mübadele ve turizm 
konularının ele alınm asını ve müştereken incelenmesini arzu etmekteyiz.

Kendilerine iyi niyet ve dostane duygularla bağlı bulunduğumuz arap 
memleketleri ile ikili m ünasebetlerim izin geliştirilm esi ve takviyesine medar 
o lacak bilcümle faaliyetlerin  idamesine ve bunların daha da arttırılm asına ta
raftarız ve bu vad ide arap memleketlerinin mukabil teşebbüs ve gayretlerini 
tam bir hayırhah lık la cevap land ırm aya âm adeyiz .

Ahiren, arap üIkelerile dostluk münasebetlerim izi daha ileri bir seviyeye 
götürmek ve bu ülkelere türk m illetinin iyi duygularını iletmek maksaolile Orta 
Doğu’yu ziyaret eden iyi niyet heyetim izin her yerde gördüğü sıcak kabul ger
çekten inşirah verici olmuştur. Heyetimize bütün arap memleketlerinde büyük 
a lâka  ve sam im i yak ın lık  gösterilm iştir.

Dost ve kardeş İran ve Pakistan ile gerek CENTO, gerek Bölgesel Kalkın
ma için İşbirliği çerçevesi içinde, en yakın bir şekilde işb irliğ i yapm aya devam 
ediyoruz. Pakistan ve İran İle dostluğumuz m illetlerim ize tam aiy le  mal olmuş 
vaziyettedir ve bunun en güzel m isalin i her iki memleketin Kıbrıs davasında 
bizi azam î derecede desteklemek arzu ve gayretlerinde görmekteyiz. Pakistan 
ve İran ’a Kıbrıs meselesinde bize yaptık ları çok kıymetli yard ım lar için burada 
bir kere daha teşekkrlerim i iletmek isterim.

A fgan istan  ile münasebetlerim iz müsbet ink işaf halindedir. Kıbrıs konu
sunda en faz la  müzaheret gösteren memleketlerden biri de kardeş A fgan is
tan ’dır.

Muhterem A rkadaşlar,

A frika  kıtasında, her geçen y ıl, birkaç yeni ülkenin bağım sızlığ ına kavu
şarak  hür m illetler ailesi içinde yer a ld ığ ına şahit o lm aktayız. A rkada bırak
tığım ız sene içinde de Kuzey Rodezya ve N yasa land , Zam bia ve M alaw i isim
leriyle bağım sız iki yeni ülke o larak hem bu aile  içinde, hem de Birleşmiş Mil
letler Teşkilâtında yerlerini a lm ışlard ır. Türkiye, A frika  kıtası memleketlerinin, 
pek az bir istisnayla , bağ ım sızlık hareketlerini tam am lam alarından ve böylece 
eskiden beri sömürge kıtası o larak  bilinen A frikan ın  da hür m illetler topluluğu



haline gelmesinden büyük bir memnuniyet duym aktadır. Bütün bu genç ülke
lerin bağım sızlığa erdikten sonra, demokratik ve mütakar idarelere kavuşm ak, 
sosyal ve ekonomik gelişm elerini hızlandırm ak gayesiyle sarfettikleri büyük 
vesamimi gayretleri yakın ilgi ve sempati ile takip ediyoruz. Bu memleketlerin 
Birleşmiş M illetler Teşkilâtının çeşitli organları içinde yerlerini a la ra k , bu ca
mia içinde yapıcı ve faa l bir işbirliği unsuru haline gelm elerini haz ve mem
nuniyetle karşılıyoruz. Sayıları her yıl artm akta olan yeni ve genç memleket
lerle samimi ve yakın münasebetler tesis ve idame etmek arzusundayız. Bu 
ülkeler nezdindeki temsil durumumuzu de ifade ettiğim bu arzu ile mütenasip 
o larak ve m alî ve İdarî im kânlarım ızın m üsaadesi nisbetinde, en geniş bir şek
le ifrağ için devamlı tetkik ve çalışm alarda bulunuyoruz. İkinci Cihan Savaşın 
dan önce A frika 'd a  ya ln ız Kahire’de tem silciliğ im iz vard ı. Bugün bu kıt’ ada ki 
temsilciliklerim izin sayısı 10'a yükselm iş bulunuyor. Bu 10 tem silciliğ im izin pek 
çoğu civarlarındaki birkaç ülkede de ilâveten tavzif edilm işlerdir.

Bu vesile ile üçüncü dünyanın muhtelif memleketlerine müteveccihen yola 
çıkardığım ız 7 iyiniyet heyetinden üçünün A fr ik a ’ya gittiğini ve ara larında y a 
pılan bölge taksim i neticesinde temas etmedikleri A frika memleketi ka lm am a
sına itina edild iğini tebarüz ettirmek isterim. İyiniyet Heyetlerim izin vazifesi 
yaln ız Kıbrıs mevzuuna münhasır kalm am akta, bu heyetlerin faa liyetleri A fr i
ka'nın genç ülkelerile aram ızda teessüsüne çalıştığım ız sam im î ve yakın m üna
sebetlere yeni bir hız vermek gibi müsbet bir tesir de icra eylemektedir.

İyi Niyet heyetlerinden beklediğim iz bu yapıcı faaliyetlerin  Asya ve Lâ
tin Am erika memleketlerile idame edegeldiğim iz iyi münasebetlere de aynı is
tikamette tesir eyleyeceğini ümit ve temenni ediyoruz. Keza bu iki kıtada da , 
A frikada olduğu gibi mevcut tem silciliklerim izin tavzif edild ikleri memleket sa 
yısını arttırm ak suretiyle mümkün olduğu kadar çok ülkede temsil edilm ek için 
gayret sarfediyoruz.

Türkiye, Asya - A frika memleketlerinin kendi ara larında yaptık ları böl
gesel toplantılara m untazam an iştirake de büyük önem atfetmektedir. B ild iğ i
niz gib i, bu memleketler aralarındaki işbirliğ ini kuvvetlendirm ek bağım sızlığını 
yeni kazanmış olmanın İdarî, sosyal, İktisadî ve kültürel a lan larda getirdiği 
müşterek meseleleri beraberce incelemek, ırk ayırım ı, sömürgecili'- ve neoko- 
lonyalizm gibi kendilerini ilgilendiren önemli meselelerin ittihazın, icap ettir
diği tedbirleri araştırm ak gayesiyle yaptıkları bu çeşit toplantıların ilkini 1955 
yılında Bana'ung’da akt eylem işlerdi. Bu grup memleketleri saydığım  konular
da aradan geçen on sene zarfında m eydana gelen değişiklik leri incelemek ve 
aralarındaki fik ir ve ideal b irliğine yeni bir hız vermek am acıyla 1965 M ayı
sında Cezayir’de ikinci bir Asya - A frika Konferansı toplam ayı kararlaştırm ış
lardır. Türkiye 1955'teki Bandung toplantısına katıldığı gibi C ezay ir’de vukuu 
mukarrer ikinci konferansa da katılacaktır. Nitekim , bu ikinci konferansın ön
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şartlarını tetkik etmek ve gerekli hazırlık ları yapm ak üzere bu grup devletle
rinin 1964 N isanında Cakarta 'da yaptık ları hazırlık konferansına da faa l su
rette katılmış bulunuyoruz.

Muhterem A rkad aşla r,

Daha evvel de belirttiğim g îb i, Türkiye'n in komşuları ve diğer bütün dev
letlerle münasebetlerini ink işa f ettirmek hususundaki gayretleri hiçbir surette 
siyasetim izin ana prensiplerinde ve istikam etinde herhangi bir değişikliğ i ta- 
zammun etmemektedir. Türkiye güvenliğ in in en sağlam  teminatını teşkil eden 
NATO ittifakına sadıktır ve daim a böyle kalacaktır. NATO içinde gerek savun
ma sahasında gerek s iyasî sahada bütün müttefiklerim izle bir dayan ışm a ha
linde bulunm aktayız. Bu ittifak çerçevesindeki işb irliğ ine tam bir şekilde katıl
m aktayız. B irleşik Am erika ile karşılıklı itim ada ve kader b irliğ ine dayanan 
yakın münasebetlerim iz her zam anki gibi devam etmektedir. Kıbrıs meselesin
de A m erika ’nın ümit ettiğim iz derecede müessir bir rol oynayam am asınından 
ve sarih bir tutum takınm am asından üzüntü duym akla beraber diğer a lan lar
daki işb irliğ im iz ara lıksız  ve memnunluk verecek tarzda devam  etmekte ve hat
tâ gelişm ektedir. B irleşik Am erika bugün Türkiye ’nin İktisadî kalkınm asına en 
geniş ölçüde yardım  yapm aktad ır. Diğer Batı Avrupalı memleketler ile Kanada 
da Türkiye ’ye yardım  konsorsiyomu içersinde 5 y ıllık  kalkınm am ızın finansm a
nına İştirak etmektedirler. Diğer taraftan Avrupa Ekonomik Cam iasına iltihak 
etmek dış siyasetim izin başlıca hedeflerinden birid ir ve bu cam ia ile im zaladı
ğımız ortaklık anlaşm asın ı Türkiye ’nin Batı âlem ine katılm ak için bilhassa Cum
huriyetin kuruluşundan beri sarfetriği gayretlerde en Önemli bir dönüm noktası 
telâkki etmekteyiz. Aynı zihniyet içinde Avrupa Konseyine önem vermekte ve 
bu Konseyin organların ın çalışm alarına faa l bir surette iştirak etmekteyiz.

Bu münasebetle Çok Taraflı Nükleer Kuvvet Çalışm a Grubundan çekil
memizin NATO içindeki durumumuzu hiç bir surette değiştirm iş olmadığını bir 
kere daha teyid etmek isterim. Son günlerde vaz ife  ile A m erikada bulunduğum 
sırada Sayın Başbakan Yardım cısı Kemal Satır tarafından verilen geniş izahlar
dan sonra burada bu mesele üzerinde ayrıca durm ayacağım .

Ancak şu noktayı bir kere daha belirtmek isterim ki, Çok Taraflı NATO 
Nükleer Kuvvet meselesi, N ATO ’nun topyekûn savunm a kudretini, veya Tür
k iye ’nin özel savunm a gücünü ilgilendiren bir mesele değild ir. Bu mesele NATO 
İçinde asıl nükleer kudrete sahip , veya bu kudreti süratle ihraz edebilecek va
sıfları ha iz bulunan devletleri a lâkad a r etmektedir ve esas itibarıy la siyasî bir 
problem m ahiyetini arzeylem ektedir. Türkiye NATO içinde müşterek savunma 
tedbirlerine herzam anki gibi katılm akta ve bu meselelere kcırşı en yakın ilg> 
göstermektedir.
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Muhterem A rkadaşlar,

Dış ülkelerde yaşıyan soydaşlarım ızın , m addî ve manevî varlık ların ı id a
me ettirme gayretlerinde kendilerine destek olm ak gayesiyle , bakan lık  o larak , 
devamlı ve plânlı şekilde faaliyette bulunm aktayız. Bu soydaşlarım ıza , Ba
kanlığım bütçesinin dış ülkelerde Türk kültürünü koruma ve tanıtm a bölümün
den yardım yap ılm aktad ır. Geniş bir soydaş kitlesinin sakin bulunduğu Batı 
T rakya ’da muhtelif öğretim kollarından seçilen öğrenciler, avdetlerinde cem aat
lerine kendi sahalarında hizmet etmek üzere, memleketim izdeki çeşitli öğre
tim müesseselerinde parasız yatılı o larak tahsillerin i yapm aktad ırlar. Ö ğrenim 
lerini bitirerek memleketlerine dönenlerin semereli çalışm laarın ı memnuniyetle 
İzliyoruz.

Ayrıca, Batı T rakya , Kıbrıs ve Rodos'taki öğretmen soydaşlarım ızdan h a
len emekli ve muhtaç durumda bulunanlara 168 sayılı kanunun verdiği im kân
la sosyal yardım  yapm akta, ilkokulların ders kitaplarını tam amen Türkiye ’den 
göndermekteyiz. M alî im kânlarım ızla paralel o larak bu yard ım ları devam lı su
rette genişletmek samimi arzumuzdur.

Çalışm ak üzere A vrup a ’nın muhtelif memleketlerine giden işçi va tan d aş
larımızın sayısı 150.000’ i aşmıştır. Takdir buyurursunuz ki, bu kadar büyük sa 
yıda vatandaşım ızın normal muamelelerini dahi yürütmek, o memleketlerdeki 
konsolosluklarım ıza bugünkü kadrolarının bahşettiği im kânların çok üstünde 
bir mesai yükü tahmil etmektedir. Bakanlık  o larak, işçi vatandaşlarım ızın  kon
solosluk faaliyetlerinden gerekli sür’atle fayda lanm aları ve işlerinin aksayıp  
geri kalm am ası için, elde olan her türlü im kânla bu konsolosluklarım ızı takviye 
etmekteyiz. Ancak, işçilerim izin her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi Bakanlığa 
bağlı dış temsilciliklerden gayrı uzuvların da varlığ ına ihtiyaç gösterdiğinden, 
diğer ilg ili bakan lık lar da, İşçilerim izin ihtiyaçları ile İlg ilenm ek için teşkilât 
kurm aktadırlar. Çalışm a ataşelerim izin müsmir hizmetlerini bir m isâl o larak 
zikredebilirim . Herhalde dış tem silcilik lerim iz, bu mümessillerle tam bir işbirliğ i 
halinde, işçilerim izin haklarının en iyi şekilde korunması ve ihtiyaçları ile ilgi- 
lenilmesi için, bugüne kadar olduğu gibi, ellerindeki bütün im kânları ku llana
rak mesai ve gayret sarfına devam edeceklerdir.

Muhterem arkadaşla r, ikinci Cihan Savaşının hitamını müteakip m illet
lerarası münasebetlerin çeşitli a lan larda çok kesif bir mahiyet aldığı ve bu mü
nasebetlerde kültürel tem asların önemli bir yer işgal ettiği m alûm unuzdur. Bu 
durumu göz önünde tutan Bakanlığ ım , gerek büyük ve köklü eski m edeniyeti
mizi, gerekse bugünkü Türk Kültürünü yabancı memleketlerde tanıtm a ça lış
m alarına faaliyetlerinde gereken yeri verm ektedir. Devrimler gerçekleştirerek 
Bcıtı kültürüne bağlanan memleketimizin Avrupa cam iası içinde lây ık  olduğu 
yeri a lab ilm esin in , bugünkü kültür ve medeniyet seviyem izin gereği gibi tan ı
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tılm asıyla mümkün olacağına inanıyorum . Tanıtma a lan ındaki faa liyetle rle  bir 
yandan bu gayeye vasıl o lm aya çalışılırken , aynı zam anda memleketimizde 
turizmin gelişm esine de hizmet edild iğine kaniyim . İlg ili d iğer b akan lık larla  
beraber yürüttüğümüz bu faaliyetlerden ümit ve memnuniyet verici sonuçlar 
alındığını ve yurt dışına gönderdiğim iz sanatçılarım ızın tertip edilen konser, 
temsil ve sergilerde büyük başarıla r sağ lad ık ların ı iftiharla belirtmek isterim.

Muhterem arkad aşla r, Türk dış politikasının son bir yıl zarfındaki geliş
melerine ait maruzatım burada bitiyor. M üşahede buyurulduğu veçhile geçen 
yıl dış siyasetim iz bakım ından çok önemli bir devre teşkil etmiştir. Kıbrıs d a
vasında m illetlerarası a landa davam ıza destek sağ lam ak , dış siyasetim ize ye
ni ufuklar ve bu siyaseti bugünkü m illetlerarası şartlar altında m illî m enfaat
lerim ize daha uygun hâle getirmek azim li ve sebatkâr gayretleri icap ettirm iş
tir. Başladığ ım ız işin semerelerini kısa zam anda görmek ilerdeki ça lışm aları
mız için- bize cesaret verm ektedir. Hükümetim iz Cum huriyet Senatosunun ve 
M illet M eclisinin desteğine ve yard ım larına güvenerek dış siyaset alanında 
enerjik bir surette çalışm aya devam edecektir.»

B E L G E : 2

Dsşişleri Bakanlığından bildirilmiştir:

Bazı Sovyet gem ilerinin Kıbrıs lim anlarına Sovyetler Birliğinden silâh ve 
m ühimm at getirdiklerine da ir basında çıkan haberlerle ilg ili o larak  Sovyetler 
Birliği Büyükelçisi Ekselâns Rîjov bugün Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin’ İ 
z iyaret ederek aşağ ıdaki tavzih i yap m ıştır:

«Uzun zam andan beri hiçbir Sovyet gemisi Kıbrıs lim anlarına silâh ve 
m ühimm at getirmem iştir. 26 ilâ 29 O cak arasında M agosa Lim anına Polerni 
isim li bir gemi gelmiş ve lim ana kereste boşaltm ıştır. Bundan sonra Limasol 
lim anına giden aynı gemi oraya ağaç halinde odun tahliye etmiştir. Tahliye 
am eliyesî gündüz ayd ın lığ ında yapılm ış ve çıkarılan odunlar lim anda herkesin 
gözünün önünde açıkta saatlerce kalm ıştır. Gemi her iki lim ana başka mal ve
ya silâh çıkarm am ıştır.
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«Bir gazete N ikoia Burdenko gemisinin 1 5 -1 6  O cak'ta K ıbrıs'a silâh gö
türdüğünü yazm ıştı. Gerçek şud u r: N ikola Burdenko isim li vapur 22 A ra lık 'ta  
Karadeniz'de N ikolayev Sovyet lim anından hareketle 15 Ocak'ta Som ali’de 
Mogadiscio lim anına varm ış ve. oraya bir takım cihaz ve m akineler çıkarmıştır. 
Bunu takiben aynı gemi 30 O cak’ta Zenzibar'a gitm iştir. Bu gemi hiçbir Kıbrıs 
lim anına uğram am ıştır.»

B E L G E : 3

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ’NÜN HOLLANDA 

TELEVİZYONUNA BEYANATI

SORU 1 : Sayın Başbakan, Türkiye’nin son zam anlarda Rusya’ya karşı değ iş
miş bulunan tutumuna ve bu tutumun Türkiye ’nin NATO üyeliği 
bakım ından bazı hususları artaya çıkarıp çıkarm adığına da ir aç ık
lam a yapm ak lûtfunda bulunur musunuz?

CEVAP 1 : Sovyetler Birliği ile son zam anlarda yap ılan  tem aslar, aram ızda 
uzun bir sınır mevcut olan bu memleketle m ünasebetlerim izin nor
m alleştirilm esine ve iyi komşuluk münasebetlerinin tesisine m atuf
tur. Bu tem aslar Türkiye’nin N ATO 'ya karşı olan vecibeleri çerçeve
si dahilinde cereyan etmekte ve diğer NATO müttefiklerim iz ta ra 
fından Sovyetler Birliğine karşı aynı istikamette sarfedilen gayret
lere muvazi o larak yürütülmektedir. Esasen Tü rkçe 'n in  mevcut 
ittifaklarına bağlılığ ının, Tü rk-Sovyet münasebetlerinin gelişm esine 
bir mani teşkil etmediği Sovyetleıce de ifade olunm aktadır.
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Bu itibarla , Sovyetlerle tem asların m ahiyeti, NATO içinde bu
lunm akla beraber Sovyetlerle iyi komşuluk münasebetlerini ciddî 
o larak  geliştirm ek gayretinden ibarettir.

Kıbrıs o lay larında Türkiye ile Rusya arasında düşm anlık y a 
ratm ak gayreti, NATO müttefiklerim izden bazısının açık politikası, 
diğer NATO müttefiklerim izin kayıtsız tem aşası önünde, cihanın gö
zü önünde açıktan yürütülmüştür.

NATO içinde Hollanda Devlet Adam ları önemli yünetim gö
revleri a lm ışlard ır. Türkiye ’nin, her m anasıyla dürüst olan bir poli
tika takip  etmiş ve mütemadi haksızlığa ve kayıtsızlığa uğramış bir 
memleket olduğunu Hollanda politika adam ları herkesten iyi bile
cek durum dadırlar.

SORU 2 : Sayın Başbakan , Türk Hükümetinin, Kıbrıs ihtilâfı karşısındaki tutu
munu ve an laşm azlığ ın  âd il bir çözüm yolu o larak  ne düşündüğünü 
ana hatları ile belirtir m isininz?

CEVAP 2 : Hükümet o larak , Kıbrıs Cum huriyetine vücut verm iş bulunan 1960 
Andlaşm aiarın ın  e l’an muteber olduğu ve bunlara riayet edilmesi 
gerektiği fikrindeyiz .
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Türkiye’nin görevi, Kıbrıs'taki Türk Cem aatinin emniyet ve 
refahını sağlam aktır.

İmza edilm iş muahedelerin, Kıbrıs idaresi ve muahede hük
münce bizim gibi teminatçı devlet olan Yunanistan tarafından tek 
taraflı iptal edilm esini, taahhütlere, hukuk nizam ına aykırı buluyo
ruz. Düzeltilecek ne husus varsa muahedelerin yürürlükte olduğu 
gerçeğinden başlıyarak  müzakere açılm alıd ır. Bu yo ldaki gayret
lere daim a kolaylaştırıcı bulduk. Bu kadar kanlı tecavüzden sonra 
Kıbrıs’ta federal bir bağım sız devletin şartları temin olunm ak lâzım 
geldiğine kaniiz.

SORU 3 : Zât-ı Devletleri, Türkiye’nin sınırlarının ve m enfaatlerinin emniyette 
olduğu kanaatında m ıdırlar, yoksa, e l’an bu konuda, karşı karşıya 
bulunduğunuz meseleler var mıdır, şayet varsa , bunlar nelerdir?

CEVAP 3 : Türkiye, Birleşmiş M illetler, NATO, CENTO gibi dünya kollektif em 
niyet sistemleri içinde yer alm ış bulunm aktadır. Bu itibarla , hudut
larının emniyetinin de bu sistemler dahilinde ve Batı - Doğu m üna
sebetlerindeki gelişmeler çerçevesi içinde m ütalâa edilmesi gerekir. 
Türkiyenin dış siyasetindeki ana prensiplerinden biri bütün komşu
larıy la iyi münasebetler idame ettirmektir. H alihazırda , Türkiye ’nin 
Kıbrıs meselesinden başka herhangi bir dış meselesi mevcut değ il
dir.

SORU 4 : Türkiye’nin bugün için en önemli dah ilî problem'i nedir? M eselâ,
z iraat mıdır?

CEVAP 4 : Türkiye'nin temel problemini tarım veya sanayi gibi ayrı ekonomik 
sektörler içinde aram ak kanaatım ca yanıltıcı bir tutumdur. Bugün 
Türkiye'nin en önemli meselesi topyekûn kalkınm adır. Ka lk ınm a
nın sırf sosyal yönlü meseleleri bir yana , ekonomik gelişm enin ilk 
safhası, bütün sektörleri gözönünde bulunduran dengeli bir ka lk ın
ma çabasıdır.

SORU 5 : Türkiye, bir Doğu veya Batı memleketi m idir, yoksa, Doğu ile Ba
tıyı bileştiren bir ülke midir? Bir m isâl zikretm ek suretiyle bu hususu 
lütfen belirtir m isiniz?

CEVÂP 5 : Türkiye iki kıtayı birbirine bağlıyan ve aynı zam anda, medeniyet
lerin beşiği sayılan bir memlekettir. Bu iki özellik , Türk tarih ini bü
yük ölçüde etkilemiş faktörlerdir.
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Türkiye Cum huriyeti, büyük bir uyanm a ve yeniden doğma 
inkılâb ıd ır. Bu inkılâp , Türkiye'nin hukuk, idare, ekonomi an lay ı
şına yeni bir istikam et verm iştir. Bu istikamette mütemadi bir ge
lişme ve tekâmül vard ır. Lâik Cumhuriyet, İsviçre’den alınan me
denî kanun, karm a ekonomi, Avrupa Ortak Pazarı ve A vrup a ’nın 
emniyet sistemleri içinde teşkilâtlanm ış ve tarih î münasebetlerine 
uygun bir uygarlık  sistemini geliştirm eye çalışm aktadır. Türkiye'nin 
nerede olduğunu siz tayin ediniz.

S O R U  6  : Akdeniz ülkeleri arasında Türkiye ’yi ne bakım dan ve nasıl mütalâa 
etmektesiniz?

C E V Â P  6  : Türkiye 'y i, bütün kom şularıyla barış ve emniyet içinde yaşam ayı 
ciddî o larak  arzu eden bir va rlık  o larak  görmek lâzım dır.

S O R U  7  : Herkes nazarında, Türkiye, İktisadî gelişme ve teşebbüs açısından, 
e l’an geniş im kânlar arzeden bir ülkedir. Memleketin ekonomik 
potansiyelini değerlendirm ek ve bunlardan istifade etmek üzere, 
Hükümet ne gibi yol ve tedbirlere başvuracaktır?

C E V A P  7  : Türk iye ’nin, ekonomik gelişm e için, tab iî im kânların ı ve ç a l ış m a  

kudretini değerlendirmeye çalışıyoruz. Olumlu neticelere varacağı
mıza -sarsılmaz inancım ız vard ır.

S O R U  8  : Türkiye ile memleketim iz arasındaki münasebetler, fevka lâde ma
hiyette o lagelm iştir. Gerek bu hususu, gerek H ollanda'da büyük 
bir Türk işçi kitlesi bulunduğunu nazar'ı itibara a la ra k , memleketi
mize ve vatandaşlarım ıza hitaben birkaç söz söylem ek lûtfunda bu
lunur musunuz?

C E V A P  8  : H o l l a n d a  i le  a r a m ı z d a  h i ç b i r  a n l a ş m a z l ı k  y o k t u r .  Ç o k  e s k i  ta r ih ten  

b e r i  y a k ı n  d o s t  o l a r a k  m ü n a s e b e t t e  b u l u n d u k .  H o l l a n d a  m il le t in in  

ç a l ı ş k a n l ı ğ ı n ı ,  y ü k s e k  d e ğ e r i n i  y a k ı n d a n  b i l i r i z .  İ ş ç i l e r i n i z ,  H o l la n 
d a l I l a r l a  a r a m ı z d a k i  d o s t l u k  a n l a y ı ş ı n ı n  a r t m a s ı n a  v e  y e r le ş m e s in e  

h i z m e t  e d e c e k l e r d i r .  S i z i n l e  g ö r ü ş m e k t e n  f ı r s a t  b u l a r a k ,  H o l la n d a  

M i l l e t i n e  h a y r a n l ı ğ ı m ı ,  y ü r e k t e n  m u t l u l u k  d i l e k l e r i m i  b i ld i r m e k le  

ş e r e f  d u y m a k t a y ı m .

70



6 E L G E : 4

DIŞİŞLERİ BAKANI F. C. ERKİN’İN TRT MUHABİRİNE 
VERDİĞİ DEMEÇ

SUAL 1 : Bu bayram  günlerinde Kıbrıs meselesinin Türk M illetine istikbale
m atuf vaatleri nedir?

CEVAP 1 : Kıbrıs meselesinde Hükümetimizin güttüğü siyaset başlıca iki g a 
yeye matuf olmuştur. Birinci gaye Kıbrıslı Rumların Yunanistanın
desteği ile ve onunla işbirliği halinde Türk cem aatinin m ukavem e
tini k ırarak meşru haklarını gasbetm ek hedefini güden em rivaki- 
lerini durdurmaktır. İkinci gaye ise M illetlerarası a landa görüşleri
mize en geniş bir şekilde destek sağ layarak  Rumların ve Yunanîs- 
tanın s iyasî m anevralarını akam ete uğratm ak ve ihtilâfın Türkiye- 
nin ve Türk cemaatinin haklarını ve m enfaatlerini koruyacak bir 
çözüm şekline imkân hazırlam aktır. Bu istikametteki gayretlerim iz 
son ay la r zarfında olumlu neticeler verm ektedir. M illetim izin Kıbrıs 
davasında gösterdiği azim ve b irlik , Kıbrıslı ırkdaşlarım ızın h a k la 
rını ve mevcudiyetlerini m uhafaza hususundaki kahram anca m u
kavemeti ve Hükümetimizin bu haklı davam ızın Birleşmiş M illetler 
içinde ve dışında bütün dünyaya gereği ile an latab ilm ek hususun
da devamlı şekilde yapm ış olduğu çeşitli teşebbüsler ve sarfettiği 
gayretler bugünkü durumun elde edilmesinde âm il olmuştur kan aa
tindeyim . M illetlerarası a landaki bu müsbet gelişme şüphesiz önü
müzdeki günler için bize ve Kıbrıslı kardeşlerim ize ümit vericid ir. Bu
nunla beraber fanatik  bir haleti ruhiye içinde bulunan Rumların ve 
Yunanistanın yeni em rivakilere girişmeleri ihtim alini daim a göz- 
önünde bulundurm ak lâzımdır. Hükümetimiz bu sebeple ihtiyat ve 
teyakkuzu bir an bile elden bırakm am ak azm ini aynen m uhafaza 
etmektedir. Yeni em rivakilere m üsaade etmeyeceğimizi en sarih 
bir şekilde ifade etmiş bulunuyoruz.

SUAL 2 : A rap memleketlerine karşı vaziyetim iz nedir?

CEVAP 2 : Tarih î, d inî ve kültürel bağ larla bağlı bulunduğumuz A rap  mem
leketlerine karşı Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan beri daim a y a 
kın dostluk hisleri beslemiştir. Ahiren Arap ülkeleri ile dostluk mü
nasebetlerim izi ileri bir seviyeye götürmek ve bu ülkelere Türk M il
letinin iyi duygularını iletmek m aksadiyle Orta Doğuyu ziyaret eden 
¡yİ Niyet Heyetimizin her yerde gördüğü sıcak kabul, büyük a lâka
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ve sam m İÎ yakın lık  gerçekten inşirah verici olmuştur. İyi Niyet He
yetim izin de belirttiği gibi m ünasebetlerim izi geliştirecek ve takviye 
edecek faaliyetlerin  arttırılm asına taraftarız ve bu vad ide Arap 
memleketlerinin m ukabil teşebbüslerini tam bir hayırhah lık la ce
vap land ırm ağa am adeyiz . Teknik İşb irliğ i, ticarî mübadele ve tu
rizm konularının ele alınm asını ve müştereken incelenmesini arzu 
etmekteyiz. Türkiye'de 2 .0 0 0 'i aşan Arap öğrenci'nin tahsilin i yap
makta olduğunu burada memnuniyetle kaydetmek isterim.

SUAL 3 : Sovyetler Birliği ve Balkan memleketlerde münasebetlerim iz nedir?

CEVÂP 3 : Sovyetler Birliği ile münasebetlerim iz, mevcut ittifak bağlarım ızın 
mem leketlerim iz arasında normal münasebetler idam esine mani ol
madığının Sovyetlerce kabul edilm esinden sonra olumlu bir şekilde 
ink işaf etmeğe başlam ıştır. Geçen Kasım ayı başında AAoskovaa'a 
Sovyet ricali ile yaptığım  görüşmeler sonunda iki memleket arasın
da bağım sızlık, toprak bütünlüğü, karşılıklı sayg ı, hak eşitliği ve 
yekdiğerinin içişlerine karışılm am ası prensipleri çerçevesinde iyi 
komşuluk m ünasebetlerinin geliştirilm esi, ticarî mübadelelerin art
tırılm ası ve kültürel münasebetlerin tanzim i hususunda mutabakata 
varılm ıştır. Ayrıca Kıbrıs konusunda Sovyetler Birliği Türk tezine mü
zah ir bir tutum takınm ıştır. O cak ayı başında AA. Podgorny Başkan
lığında memleketim ize gelen Sovyet Parlâmento Heyeti ile görüş
meler yapılm ış ve bu görüşmelerde M oskovada varılan  esaslar te- 
yid edilm iştir. AA. Grom iko’nun Kıbrısa da ir P ravda ’ya verdiği de
meç de tarafım ızdan olumlu karşılanm ıştır. Yak ında AA. Gromiko 
memleketimizi ziyaret edecektir. Sovyetlerle münasebetlerimizdeki 
bu gelişm elerin iki tarafın m enfaatine olduğu kadar, bölgemizde 
ve dünyada barışın takviyesine hizmet edeceği şüphesizdir.

B a lkan larda , Bulgaristan ve Romanya ile münasebetlerimizin 
olumlu bir yönde gelişmekte olduğunu memnuniyetle müşahede 
ediyoruz. Türk - Bulgar münasebetlerinin daha ileri bir seviyeye çı
karılm ası ve aram ızda mevcut bazı meselelerin halli için yakında 
müzakereler başlayacaktır. Diğer tara ftan , Bu lgaristan , Yugoslavya 
ve Romanya ile iktisat, ticaret ve turizm alan ların da işbirliği ya
pılm ası, münasebetlerim izin ilerideki gelişm elerine iyi bir zemin 
teşkil edecektir. Ahiren Sofyada Türkiye, Bulgaristan ve Yugoslav
ya Turizm yetkililerin in katıld ıkları bir toplantı tertiplenmiş ve bu 
konuda yap ılacak  işb irliğ i ele alınm ıştır.

SUÂL 4 : Tarafsız Devletlerle münasebetlerim iz nedir?
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CEVÂP 4 : M uhtelif Güvenlik sistemlerine veya askerî ittifak guruplarına dahil 
olm ayan geniş tarafsız devletler grubu, bugünkü Dünya siyasetinde 
önemli bir rol oynam akta ve bir çok d ava lard a müşterek hareket 
etmektedirler. Bu devletlerin bir çoğu ile ikili münasebetlerim iz 
memnuniyet vericid ir. Hükümetimiz, tarafsız devletlerin , m illetler
arası gerginliğin azaltılm ası ve bütün devletler arasında daha ge
niş bir an layış ve işbirliği zihniyetinin hakim olması için müsbet ve 
verim li bir tesir İcra edebilecekleri kanaatindedir. Bütün bu Guruba 
dahil memleketlerle münasebetlerim izi geliştirm ek için âzam i g a y
ret sarfetm ekteyiz. İyi niyet heyetim iz bu memleketlerin hemen hep
sini ziyaret etmekte ve semereli neticeler sağ lam aktad ırla r.

B E L G E : 5

PODGORNY’NİN TELEVİZYON KONUŞMASI

«S. B. ile Türkiyenin yakın laşm ası yolunda artık ilk adım atılm ıştır. Sov
yet-Tü rk  hududu gittikçe kuvvetlenen dostluk hududu ve Karadeniz gelişen 
ekonomik tem aslar yolu haline gelm elidir. S. B. bunun gerçekleşmesine her 
hangi bir engel görmüyor. Türkiyede S. B. ile yakın laşm anın basım ları var. Bun
ların yanında bazı yabancı kuvvetler de faa liye t gösteriyor. Türk Hükümeti ve 
memleketi genel oyu, iyi komşuluk zaruretini anlıyor.

Barış için mücadele bakım ından Türkiyenin NATO Çok Taraflı Gücüne ka
tılm am ak demeci m uhakkakki müsbet bir o laydır.

S. B. Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Cumhuriyetinin bağ ım sızlığ ına, egem enli
ğine ve toprak bütünlüğüne kayıtsız şartsız riayet eylem ek, Rum ve Türk iki 
millî cemaatin haklarına saygı göstermek esasları dairesinde barışçı yoldan çö
zümlenmesine tara ftar, Kıbrıs’ ın işlerine yabancı m üdahalesine karşıdır.

B ilindiğ i g ib i, Dışişleri Bakanı Gromiko Izvestia Gazetesi m ülakatında, 
S. B. nin tutumunu bir kere daha teyit ve izah etmiştir.»

B E L G E : 6

13.2 .1965 Tarih li M illiyet Gazetesinden

A TAKLI, AM ERİKAN ELÇİSİNİN ZİYARETLERİN İ PROTESTO ETİ

A N K A R A ,  Ö Z E  L

Tabiî Senatör Mucip A taklı, «Am erikan Büyükelçisinin AP ve CKMP lider
leriyle yaptığı gizli görüşmeleri, İçişlerim ize bir m üdahale» o larak  vas ıflan d ır
mış, «Hiçbir devletin, İçişlerim ize karışm asına, aslâ m üsaade edilm iyecektir», 
demiştir. A taklı şunları söylem iştir:
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«Hür ve Bağım sız devletim izin politik hayatına yön verm eye çalışan bâzı 
devletlerin büyükelçilerinin faa liye tle rin i, İçişlerim ize bir m üdahale o larak  ka
bul ediyoruz. Asil m illetim ize hizmetle görevli Parlâmnetomuzu ve Hükümeti
m izi, bu konu üzerine eğilmeye davet ediyoruz.»

B E L G E : 7 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ’NÜN 13/2/1965 TARİHİNDE 
T. B. M. M’NDE YAPTIĞI KONUŞMANIN 

DIŞ POLİTİKAYA DEĞİNEN KISMI

«Türk dış politikasının ehliyetsiz, şahsiyetsiz ve âciz bir hüviyet içinde 
gösterilmesi her Türk’ü dilhun edecek kaba bir iftiradır. Kıbrıs meselesi ne şart
lar içinde başlad ı. Bir sene sonra dünya önünde ne şartlar içinde bir m ahiyet 
kazandı. O rtada olan iki gözü kör bir siyaset adam ının görebileceği kadar a y 
dınlık bir neticedir. Kıbrıs idaresi ve onu destekliyen devlet, Sovyet Rusya’yı, 
Türkiye için başlıca bir tehdit ve tehlike unsuru o larak  bir seneden beri istismar 
etm işlerdir ve arad ık ları neticenin tam aksi ile karşılaşm ışlard ır. Rusya’dan, 
K ıbrıs’a silâh gönderilmesi meselesini biz takip  ettik. Bize bunu izah, tashih ve 
tekzip ettiler. Tekzip neşredildi. 6 ay evvel Sovyet Rusya ile bizi Kıbrıs ve onun 
teşvikçisi devlet, açıktan tehdit etmeye çalışıyordu. A radaki değişikliğ i ters gös
termeyi Adalet Partisi sözcüsünün yakından bildiğim  kıymetine ve insafına y a 
kıştıram ıyorum. Sayın Podgorni'nin ziyaretin i mümkün olduğu kadar yermek 
için gösterilen gayret yersiz ve haksızd ır. Senato Başkanım ız Büyük M illet Mec
lisinin her partiden üyeleri ile Sovyet Rusya’ya ziyaret yaptı. Sayın Podgorni 
çok değerli bir heyetle bu ziyareti iade etti. İki memleket arasında iyi komşu
luk münasebetlerinin ciddî ve sam im î o larak gelişm esi arzu ları söylendi. Eko
nomik münasebetlerin geliştirilm esi öne sürüldü. Bütün bu m uam elelerin Tür
k iye ’nin m enfaatine iyi komşuluk münasebetlerine ve u luslararası iyi ink işaf
lara fayd a lı olm aktan başka ne neticesi o lab ilir? . A dalet Partisi bununla Cum
huriyet H alk Partisin i, A m erika ’dan uzaklaşm ak ithamı ile göstermeye çalışı
yorsa böyle bir gayreti bu siyasî partim izin haysiyetiyle  uzlaştırm ak mümkün 
değild ir. Bu çeşit po litika lar, ya ranm ak istenenler gözünde de, gayretçileri dü
şürebilir. Evet bu münasebetle tekrar edeyim ki teahütlerim iz ve ittifaklarım ız 
hüküm leri içinde Sovyet Rusya İle iyi komşuluk, iyi tanışm a ve dost o lm a, müm
kün olduğu kadar geniş İktisad î münasebet kurma arzusunda ciddî ve samimî 
o lm ak Türkiye'n in m enfaatinedir.
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B E L G E : 8

IV. K O A L İ S Y O N :  « B A K A N L A R  K U R U L U »

Başbakan : Suat Hayri ÜRGÜPLÜ

BAŞBAKAN 
YARDIMCISI 

Süleym an DEMÎKEL :

İsparta , 1924. Teknik 
Ü niversiteyi bitirdi. Burs 
a la ra k  iki kere A m erika '
y a  gitti. İngilizce ve 
F ran sızca  bilir. Evli, ço
cuksuz.

SAVUNMA

H aşan  DİNÇER : S a n 
dıklı, 1910. Hukuk F a 
kültesini bitirdi. CKMP 
Afyon M illetvekili. İkinci 
K oalisy o n d a B a şb ak an  
Yardım cısı. F ran sızca . Ev
li 2 çocuk.

ADALET

İr£an BARAN : K ara-
m an 'd a  1927 de doğdu . 
Hukuk Fakü ltesin i bitirdi. 
A vukat. K onya, CKMP 
M illetvekilidir. Az İn gi
lizce, F ran sızca  bilir. B e
kâr.

DEVLET

Şekip İNAL : A ntakya, 
1908. Hukuk Fakültesin i 
bitirdi. A vukatlık  yaptı. 
YTP M eclis G rubu  B a ş
kanı ve H atay  M illetve
kilidir. O rta F ran sızca  
bilir. Evli.

İÇİŞLERİ

î. Hakkı AKDOĞAN :
Y ozgat, 1919 Hukuk F a 
kü ltesini bitirdi. A vukat
lık y ap tı. Y ozgat, MP 
M illetvekilidir. Az F ran 
sız ca  bilir. Evli ve b eş 
çocuk sah ib i.

BAYINDIRLIK

Orhan ALP : İsparta 'd a
1919’d a  doğdu . Berlin 
Teknik Ü niversitesin i b i
tirdi. K ab in eye  MP kon
ten jan ınd an . A lm an ca b i
lir. Evli, üç çocuk sah ib i.

DEVLET

Hüseyin ATAMAN :
Y an ya, 1900 K orgen eral
likten em ekli. Kurucu 
M ecliste M. Sav u n m a 
B akan ı idi. A n kara. MP 
M illetvekili. Evli, bir ço
cukludur.

DEVLET 
M ehmet ALTINSOY :

A k saray 'd a  1924 'te. d o ğ 
du, Hukuk Fakültesin i 
bitirdi. C.K.M .P. N iğde 
M illetvekilid ir. Az F ran 
sızca  bilir. Evli, iki çocuk 
sah ib i.

MALİYE

İhsan GÜRSAN : İstan 
b u l'd a  1903 y ılın d a  d o ğ 
du. S iy a sa l  B ilgiler F a 
kültesini bitirdi. İzmir, 
AP M illetvekilidir. F ran 
sızca  bilir. Evli ve üç ço
cuk sah ib id ir.

DIŞİŞLERİ 
H aşan  IŞIK  : İstanbul, 

1916. Hukuk Fakültesin i 
bitirdikten son ra D ışişle
rine geçti. M oskova Bü- 
yükelçisiyd i. AP konten
jan ın dan ... Evli, b ir ço
cuklu.

EĞİTİM

Cihat BİLGEHAN : K es
kin, 1923 Hukuk F ak ü l
tesin i bitirdi. A vukatlık  
y ap tı. AP G enel B aşk an  
Y ardım cısı ve B alıkesir 
M illetvekilid ir. Evli 3 ço
cuk.

TİCARET 
Maclt ZEREN : A m as

y a, 1921. İstan bu l İk iisat 
Fakü ltesin i bitirdi. A m as
y a , AP Sen atörüdür. 
A m a sy a 'd a  B eled iye  B a ş
kan lığı, M alî M ü şavirlik  
y ap tı. Evli.
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GÜMRÜK ULAŞTIRMA KÖY

Ahmet TOPALOĞLU :
K ad irli, 1916 S iy a sa l  B il
g ile r  Fakü ltesin i bitirdi. 
I. K o a lisy o n d a  İçişleri 
B akan ı. A d an a , AP M il
letvekili. F ran sızca . Evli 
2 çocuk.

Mithat SAN : N izip'te 
19 04'te d oğdu . A lm an y a '
d a  M ühendislik  öğrenim i 
yap tı. G azian tep , Y.T.P. 
M illetvekilid ir. Evli ve b ir 
çocuğu  bu lun m aktadır.

Seyfi ÖZTÜRK ; E sk i
şeh ir 'd e  1927 y ılın d a  
doğdu . Hukuk F ak ü lte si
ni bitirdi. E sk işeh ir 
C K M P M illetvekilidir. 
F ran sız ca  bilir. Evli ve iki 
çocuk sah ib i.

TARIM

Turan KAPAKLI : İ s
tan bul, 1916 Hukuk F a 
kü ltesin i b itirdi. D evrim 
den  son ra  A d an a  V a lili
ğ in d en  is tifa  etti. S a k a r 
y a , YTP Sen atörü . Evli, 
iki çocuk.

SANAYİ

Ali Nailî ERDEM : K e
m a lp a şa 'd a  1927 y ılın d a  
doğdu . Hukuk F ak ü lte si
ni b itird i. İzmir, AP M il
letvekilid ir. A vukatlık  
y ap tı. Evli ve iki çocuk 
sah ib i.

ENERJİ

Mehmet TURGUT : Ki
lis 'te  1929 d a  doğdu . İs
tan bu l Teknik Ü niversite
sini b itirdi. M üteahhitlik 
y ap tı. A fyon AP M illet
vekilid ir. İngilizce bilir. 
Evlidir.

ÇALIŞMA

İhsan Sabrı ÇAĞLA- 
YANGİL ; İstan bu l, 1908. 
Hukuk Fakü ltesin i b itir
di. V alilikten  em ekli. Bur
sa , AP Senatörü . İn giliz
ce. Evli b ir çocuk.

TURİZM

Zekâi DGRMAN: İst.
1903. K arb  A kadem isin i 
bitirm iş, T ü m gen era llik
ten em ekli olm uştur. İs
tanbul, MP M illetvek ili
dir. Evli ve üç çocuk s a 
h ibidir.

İMAR

Recai İSKENDEROĞ-
LU : D iy arb ak ır 'd a  1926 
d a  doğdu . Hukuk Fakü l
tesini b ilird i. Ç iftçilik  ve 
av u k atlık  y ap tı. D iyar
bak ır, YTP M illetvekili. 
Evli.

SAĞLIK

Faruk SÜKAN : K ara- 
m an 'd a  1921 de doğdu . 
Tıp Fakü ltesin i bitirdi. 
D ah iliye M ü teh assıslığ ı 
y ap tı. K onya, AP M illet
vekilidir. Evli ve üç ço
cuklu.
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SUAT HAYRİ ÜRGÜPLÜ

13/8/1903 yılında Şam ’da doğmuştur. Ürgüp'ün tanınmış ailesine men
sup Şeyhülislâm  M. Hayri Beyin oğludur. G a la tasa ray  Lisesinden ve 1926 yılında 
da İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1925 ilâ 1929 yıllarında önce Tü rk-Yu n an  A hali m übadelesi ile ilg ili 
Muhtelit Hakem M ahkemelerinde mütercimlik, sonra da Türk - Rumen M ahke
mesinde Kâtip lik  etmiştir.

1929 ilâ 1932'de İstanbul Birinci Ticaret Mahkemesinde Hâkim , 1932 ilâ 
1939'da Emniyet Sandığı M üşavir Avukatı olmuş ve 1932’den 1952 Ekim ’ ine 
kadar da İstanbul Barosuna kayıtlı avukatlık  yapm ıştır.

Türkiye Büyük M illet Meclisinin Altıncı Devresinde 26 Mart 1939 tarih inde 
Kayseri M illetvekilliğ ine seçilerek, 3 Nisan 1939 tarih inde Meclise katılm ıştır. 
Yedinci Devrede tekrar Kayseri'den M illetvekili seçilm iştir. Bu devrede, 1943 
Mart'ından 1946 Şubat'ma kadar Gümrük ve İnh isarlar Vekilliğ inde bulun
muştur.

1950’de tekrar Kayseri M illetvekili seçilmiş ve bu esnada Avrupa İstişarî 
Meclisinde temsilci ve Türkiye Heyeti Başkanı seçilm iştir. Kendisi 1950’den 1952 
sonuna kadar üç devre İstişarî Meclisin İkinci Başkanlığını yapm ıştır. Ayrıca 
1950’de Beynelmilel Parlâm entolar Birliğinin Dublin Konferansında Türkiye ’yi 
temsil etmiştir.

Dokuzuncu devre M illetvekili iken 1952 yılında Bonn Büyükelçiliğine 
1955 yılında Londra Büyükelçiliğine, 1957 yılında Vaşington Büyükelçiliğ ine, 
1960 M art'ında da Madrid Büyükelçiliğine atanm ıştır. 4 /8 /1 9 6 0 ’da Merkeze 
dönmüş ve emekli olmuştur.

27 Ekim 1961 seçimlerinde Adalet Partisinin Kayseri listesinden «Bağım sız» 
o larak senatör seçilmiş ve ilk Başkanlık seçiminde de Senatonun Başkanlığ ına 
getirilm iştir. Bu Başkanlığı 1963 Ekim 'ine kadar m uhafaza etmiş olan Ürgüplü, 
29 M ayıs - 14 Haziran 1963 tarihinde Sovyet Rusya'yıziyaret eder. T. B. M. M. 
Heyetine Başkanlık  etmiştir. Halen Senatör olan Ürgüplü, İngilizce ve fransızca 
bilmektedir. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır.

HAŞAN E. IŞIK

21 Ekim 1916 tarih inde İstanbul’da doğmuştur. Tanınmış göz m ütehas
sısı Doktor Esat Paşa ’nın oğludur. Evlidir. 1 çocuğu vard ır.

1937 yılında G a la tasa ray  Lisesinden, 1940 yılında Ankara Hukuk Fakü l
tesinden mezun olmuştur.
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27 Eylül 1940 tarih înde Dışişleri Bakanlığ ına intisap etmiş ve Merkez'deki 
ilk hizmetinden sonra 1 94 5-1949  y ıllarında Paris Başkonsolosluğunda çalış
mış, M erkez’e dönünce Ticaret ve İktisat Dairesi ile M illetlerarası Ekonomik İşler 
Dairesinde Şube Müdürlüğü yapm ıştır. Daha sonra, 1952 yılında Cenevre'de 
Birleşmiş M illetler Avrupa O fisi Nezdinde Daim î Delegeliğim izde bulunmuş, 
1954’de A n ka ra ’ya döndükten sonra Dışişleri Bakanlığ ı Ticaret ve Ticarî Anlaş
m alar Dairesi Genel Müdürü olmuştur. 1957’den itibaren Genel Sekreter’ in İk
tisad î İşler Yardım cılığ ı ve M illetlerarası İktisadî İşbirliğ i Teşkilâtı Genel Sekre
terliği görevlerinde bulunmuştur. Birçok iktisat ve ticaret konferanslarında Tür
kiye ’yi temsil etmiştir.

Işık, 1962 Şubatında Brüksel Büyükelçiliğine atanm ıştır. Bu görevi esna
sında Türkiye ’nin Müşterek Pazarla O rtaklık Anlaşm asın ın  Brüksel'deki müza
kerelerini de idare etmiştir.

Üç sene kadar Brüksel Büyükelçiliği yapan Işık daha sonra M oskova’ya 
nakledilm iş olup geçen Ekim ayından beri M oskova Büyükelçisi bulunmaktadır. 
18/2/1 965  îarihü ADALET Gazetesinden

B A Ş B A K A N L A R

Başbakan Başlaysşı Ayrihşı

Atatürk 3 .5 .1920 24.1.1921
Fevzi Çakm ak 24.1.1921 16.5.1921
Fevzi Çakm ak 19.5.1921 9 .7 .1922
Hüseyin Rauf 12.7 .1922 13.8.1923
A li Fethi O kyar 14.8.1923 27.10 .1923
İsmet İnönü 30.10 .1923 5 .3 .1924
İsmet İnönü 5 .3 .1924 21 .11 .1924
A li Fethi O kyar 21.1 1.1924 2.3 .1925
İsmet İnönü 4 .3 .1925 1.1 1.1927
İsmet İnönü 1.11.1927 25.9 .1930
İsmet İnönü 26 .9 .1930 4.5.1931
İsmet İnönü 4.5.1931 1.3.1935
İsmet İnönü 1.3.1935 25.10 .1937
Celâl Bayar 25.10 .1937 11.11.1938
Celâl Bayar 11.1 1.1938 25.1 .1939
Dr. Refik Saydam 25.1 .1939 3.4 .1939
Dr. Refik Saydam 3.4 .1939 8 .7 .1942
Şükrü Saraçoğlu 8.7 .1942 8.3 .1943
Şükrü Saraçoğlu 8.3 .1943 5 .8 .1946
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Recep Peker 5 .8 .1946 9.9 .1947
Haşan Saka 9.9 .1947 10.6.1948
Haşan Saka 10.6.1948 14.1.1949
Prof. Şemsettin G ünaltay 15.1.1949 22.5 .1950
Adnan Menderes 22.5 .1950 9.3.1951
Adnan Menderes 9.3.1951 17.5.1954
Adnan Menderes 17.5.1954 30.11.1955
Adnan Menderes 30.11.1955 1.11.1957
Adnan Menderes 1.11.1957 27.5 .1960
Org. Cemal Gürsel 28.5 .1960 5.1.1961
Org. Cemal Gürsel 5.1.1961 20.11.1961
İsmet İnönü 20.11.1961 25.6 .1962
İsmet İnönü 25.6 .1962 25.12.1963
İsmet İnönü 25.12.1963 20.2 .1965
Suat Hayri Ürgüplü 20.2 .1965

D I Ş İ Ş L E R İ  B A K A N L A R I  

İ s i m l e r  Milletvekili İşe Başladığı Tarih

Bekir Sami Am asya 1.5.1920

Ahmet Muhtar İstanbul 9.2.1921

Yusuf Kemal Tengirşenk Kastamonu (eski İktisat V .) 17.5.1921

General ismet İnönü Edirne 27.10.1921

Şükrü Kaya Menteşe 22.11 .1924

Tevfik Rüştü Aras İzmir 5.3 .1925

Şükrü Saraçoğlu İzmir 1 1.11.1938

Numan Menemenctoğlu İstanbul 12.8.1942

Haşan Saka Trabzon 13.9.1944

Necmettin Sadak Sivas 10.9.1947

Fuat Köprülü İstanbul 25.5 .1950

Fatin Rüştü Zorlu Çanakkale 25.11.1957

Selim Sarper İstanbul 28.5 .1960

Feridun Cemal Erkin 2.4.1961

Haşan Esat Işık 22.2 .1965

B E L G E : 9

MC. NAM ARA’NIN KONUŞMASI

«Yakın Doğu, e la n , bir ekonomik kalkınm a ve fakat büyük ölçüde siyasî 
istikrarsızlık sahası’ o lm akta devam eylemektedir. Bu bölgedeki ülkelerden ba-
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zıları -Türk iye ve İran - , Sovyet bloku ile hemhudut o ldukları cihetle, komünist 
askerî gücün tehdidine doğrudan doğruya ve ilk ağ ızda maruz bulunmaktadır. 
Yak ın  Doğu'da da barışın karşılaştığ ı tehlike iç sebeblere dayanm akta ve Arap 
ülkeleri ile İsrail arasındaki derin husumetten, b izzat A rap ülkeleri arasındaki 
iktidar mücadelesi ve rekabetten ve nihayet I ra k'ta ki Kürtler gibi bazı unsurla
rın mevcudiyeti ile ekonomik ve sosyal refomları gerektiren eşitsizliklerden doğ
m aktadır.

Türkiye ile Yunanistan arasında esasen karışık bir m ahiyet arzeden iliş
kiler K ıbrıs'da siv illerin  yarattığ ı şiddet hareketleri yüzünden tekrar gerginleş
miş bulunm aktadır. Kıbrıs konusunda ilg ili tara fla rca kabule şayan bir çözüm 
yolu bulm ak için geçen yılda sarfedilen kesif gayretler bir netice vermemiştir. 
Kıbrıs Cum hurbaşkanı M akarios ısrarla sandalyesinde ve Türklere, bir cemaat 
o larak değil ve faka t ferdî mahiyette A n ayasa  teminatı sağ layacak  tek bir Dev
let kurm ak yo lundaki m anevralarına devam  eylem ektedir.

M akarios, A d a ’daki yabancı nüfuzun (İngiliz üsleri gibi) silinmesi gibi 
bazı talep lerle , Sovyetlerin ve Tarafsız Ülkelerin desteğini de istemiştir.»

B E L G E : 10

Sayın Feridun C. ERKİN’in Teşkilâta Veda Mesajı

Yeni Hükümetin kurulm ası üzerine görevimden ay rıla rak  sîzlere veda edi
yorum. Londra Büyükelçisi bulunduğum zam an , bana teklif edilm esinden şeref 
duyduğum bu göreve başlarken sîzlere ifade etmiş olduğum sözleri bugün de 
gayet iyi hatırlam aktayım . Gerçekten, bu yüksek ve son derece sorumluluk yük
lü görevin, meslekten bir arkadaşın ız olan bana tevd iin i, bir yönden, Dışişlen 
cam iası m ensuplarına gösterilen güvenin bir tezahürü, d iğer yönden de, men
suplarım ız için şerefli olduğu kadar da çetin bir im tihan o larak  telâkki ettiğimi 
söylem iştim .

Bakan o larak  aranızda üç yıl geçirdim . Bu müddet zarfında m e m le k e t i

mizin karşılaştığı bîr ga ile , Dışişleri Bakanlığ ını eşine nadir ratlanan bir buh
ranla mücadele etmekte en sorumlu bir durumda bıraktı. Bu güç devrede, başta 
merkezdeki arkadaşlarım  olm ak üzere, iç ve dış bütün Bakanlık  Teşkilâtı men
suplarının kendilerine bir çağrı dahi vuku bulm adan, vaz ife  başına koşmaları 
ve geceyi gündüze katarak büyük bir feragat ve şevkle çalışm aları göğsümü 
iftihar hisleriyle doldurdu ve sîzlere beslediğim  güvenin ne kadar yerinde ol
duğunu isbat etti. Bütün meslek hayatım  boyunca, m uhtelif kademelerinde 
vaz ife  gördüğüm bu teşkilâtın ulaştığı ha lihazır merhaleden kıvanç duyuyo
rum. Karşılaştığ ım ız çetin buhranda azim li ve feragatli gayretlerle elde e d ile n  

neticeler, gerek içerde, gerek d ışarda , çeşitli bakım lardan takd irler celbetmiştır.
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Memleketim izin ve Dışişleri Bakanlığım ızın eriştiği bu mutlu sonuçlardan 
memnuniyet ve bahtiyarlık  duyarak sîzlere veda etmekteyim. Hepinizin işbirliğ i 
sayesinde meydana gelen bugünkü durum bana da gönül rahatlığı verm ek
tedir.

A ranızdan bu duygularla ayrılırken, yukarıda belirttiğim feragatli ve 
şuurlu çalışm aların ız ve bana karşı gösterdiğiniz işbirliği zihniyetinden dolayı 
hepinize gönülden teşekkürlerim i ifade ederim. Bir m eslekdaşınız ve ağ abeyi
niz o larak çalışm aların ızı daim a sıcak bir a lâka  ile takip edeceğim. Yaln ız ev i
min kapısı değil, kollarım ve kalbim de sîzlere daim a açık o lacaktır.

Hepinize en hâlis temennilerimi sunar, memleketimiz için başarılı ça lış
malarınızın devamını dilerim , sevgili arkadaşlarım .

DIŞİŞLERİ BAKANI 
Feridun C. ERKİN

B E L G E N İ  

GALO PLAZA’NIN BASIN TOPLANTISI

Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs Arabulucusu Galo P laza, bugün Türk Hükü
metinin resmî m akam larıy la temaslarını bitirmiş ve saat 15.30’da A nkara Pa- 
las'ta düzenlediği basın toplantısında, Martın onbeşine doğru Birleşmiş M il
letler Genel Sekreterine vereceği raporun, arabuluculuk görevini aksatacak bir 
rapor o lm ayacağını ve görevinin devam edeceğini açıklam ıştır.

Galo P laza, arabuluculuk görevinin sona ermesi hâlinde Kıbrıs meselesi
nin tekrar boşlukta kalacağını belirtmiş, bu bakım dan ilg ili tarafların  kendisine 
yardımcı o lm aya kararlı olduklarını söylemiş ve sözlerine d e v a m la : «Eski ve 
yeni Türk hükümetleriyle konuşmuş bir insan o larak ifade edeyim ki, Kıbrıs 
meselesinin, gerek eski iktidarın , gerek yenisinin tam bir an lay ışla  birleştiği, 
Türk milletinin m illî davası olduğunu bir kere daha anlam ış bu'unuyorum» de
miştir.

A rabuluculuk müessesesinin çalışm ağa başladığı günden bu yana , ya p ı
lan ikili tem aslar sonunda birçok merhalelerinin aşıld ığ ını, ilg ili tarafların  böl
gede sulh istemeleri bakım ından Kıbrıs meselesinin hallin i arzu lad ıkların ı ve 
bu yolda kendisine yardımcı olduklarını bildiren Galo P laza, devam la demiştir 
k i : «Ancak bu ta ra fla r, bu iyi niyetli arzularını ortaya koyarlarken, esas tutum
larını bir milim değiştirmemişlerdir. Böylece, İlg ilileri bir a raya getirmek için 
yaptığım  çalışm alar bir sonuç vermemiştir. Fakat şim di, Birleşmiş M illetler G e
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nel Sekreterine sunacağım rapor, tara fla rın  bu müzakere tekliflerine yeni bir 
açıdan bakm aların ı sağ lıyacak nitelikler taşım aktad ır.»

Hazırladığı raporun, Kıbrıs meselesinin derinliklerine inebilm ek bakım ın
dan da çok fayda lı olacağını belirten P laza , daha sonra gazetecilerin sorduğu 
çeşitli soruları cevaplandırm ıştır.

Arabulucu Galo P laza , gazetecilerin sorularını genellikle kaçam ak bir ha
va içinde cevaplandırm ış, görevin in, 4 M art 1964 tarih li G üvenlik  Konseyi ka
rar sureti çerçevesini aşm ıyacağın ı, tara fla rın  razı o lacakları n ihai hâl çaresi 
aradığ ını, günlük meselelerle ilgisi bulunm adığını b ild irm iştir.

Meselenin çözümünde karşılaştığı başlıca güçlüğün, tara fla rın , tutum ve 
görüşlerinde hiç bir fedakârlık  göstermeden ısrarda bulunm alarından ve ken
dilerine daha faz la  m enfaat sağ lam ak istemelerinden doğduğunu kaydeden 
Galo P laza , daha sonra, Kıbrıs davasın ın , A kden iz ’de bir mesele o larak  önce 
kendi halkın ı, sonra Türkiye ve Yunan itan ’ı ve bu iki ülke m ünasebetlerini, 
Güvenlik Konseyini, Birleşmiş M illetler Genel Kurulu üyesi devletleri, tehlikeli 
bir konu o larak  ilg ilendird iğ in i söylem iştir.

*
Galo P laza, bugüne kadar yapm ış olduğu tem asların sağlad ığ ı faydaları 

inkâr edilmemesi gerektiğimde belirterek, «ölü noktadan çıkm ak üzere olduk
larını» Kıbrıs meselesinin çözümünün büyük bir sabır işi olduğunu söylemiş 
ve «raporum da bir çözüm yolu tavsiye edecek değilim . Benim görevlerim Gü
ven lik  Konseyi karar suretinde de yer aldığı veçhile, tara fla rın  razı olacakları 
bir çözüm yolu bulm aktır. Bir hakem gibi herhangi bir tavsiyede bulunm ak du
rumunda değilim » demiştir.

A rabulucu , basın toplantısının sonunda, M akarios Hükümetini meşru sa
yıp saym adığını soran bir gazeteciye de, «ben şahsen bu konuda herhangi 
bîr hüküm verm eye selahîyetli değilim . A ncak, G üvenlik  Konseyinin karar su
retinde bu Hükümet kabul edilm iştir, »cevabını verm iştir. Galo  P laza , sözlerini 
Sovyet Dışişleri Bakanı Gromiko'nun federasyon tezi ile ilg ili demecinin, gerek 
Yunanistan ,ın  ve gerek M akorios’un fik irlerinde bir değ işik lik  yaratm adığın ı bil
direrek ve K ıbrıs’taki İngiliz üsleri meselesinin de, ta ra fla r arasında konuşula
cak bir husus olduğunu, ileri sürerek bitirm iştir.

B E L G E : 12
CENTO GENEL SEKRETERİ KHALATBARY’YE 

BAŞBAKAN ÜRGÜPLÜ’NÜN MESAJ!

«AAerkezî And laşm a Teşkilâtının mutlu ve kutlu 10. yıldönümünde ekse- 
lânsın ıza ve değerli delâ letin izle  bütün teşkilât m ensuplarına en candan teb
riklerim i sunm ak İsterim.
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CENTO'nun geçen on yıl içinde, üyeleri arasındaki işb irliğ in i ve karşılıklı 
an layışı arttırm ak hususunda bir vasıta o larak devamlı ve övülmeğe değer b a 
şarı sağlam ış olduğuna tamamen inanm aktayım . Bugün, pakt üyelerini b irb ir
lerine bağ layan kuvvetli dostluk bağ ları, bölgenin barış, istikrar ve güven li
ğine yapılm ış olan yardım ların inkâr edilmez bir delilid ir.

Bundan başka , ekonomik hayatın çeşitli a lan larında , b ilhassa ulaştırm a, 
tarım , sağ lık , eğitim ve ilim konularında gösterilen ve üye memleketlerin refah 
ve saadetlerinin artmasını sağ layan yakın işb irliğ i, bu memleketlerin ilerde 
de daha sıkı o larak birlikte çalışm aları için ümit vermektedir.

Bu münasebetle, sayın genel sekreter zatıa lin izin  ve değerli mesai a rka 
daşların ızın , bu mesut neticeye ulaşm ak için sarfetm iş olduğunuz gayretlerden 
dolayı tebriklerim i bild irirken, CENTO'nun devamlı başarısı için en iyi temen
nilerimi sunarım .»

B E L G E :  1 3  

H Ü K Ü M E T  P R O G R A M IN IN  D IŞ  P O L İ T İK A  K IS M I

Yüce Senatonun Sayın Üyeleri,

Devletlerarasındaki karşılıklı an layış ve eşit şartlarla  işb irliğ inin gittikçe 
genişleyen bir sahaya yayılm asına yardımcı o larak Dünya barışının sağlam  te
mellere dayanm asını temin etmek ve bunun Devletlerarası münasebetlerde y a 
ratacağı emniyet içinde, m illî gücümüzün kısıtlanm adan, en verim li şekilde 
memleketimizin kalk ınm asına, huzur ve refahına yöneltilebilm esi şartlarını y a 
ratm ak dış politikamızın esas gayesid ir.

Bu gayenin tahakkuku için takip o lunacak yo llar ve a lınacak tedbirlerde, 
bir yandan M illetlerarası durum, bunda vuku bulabilecek değişiklik ler, bir ya n 
da da diğer Devletlerin genel durumları ve bizim karşım ızdaki özel tutumları 
kale alınacaktır.

Dünya durumunun, barışa bağlı milletleri gerektiği gibi tatmin edebile
cek nitelikte huzur verici olduğunu söylemek m aateessüf bugün de kabil de
ğ ild ir.

Bu sebeple memleketimizin dış güvenliğin in M illetlerarası çok taraflı te
şekküller çerçevesi İçerisinde korunması bütün önemini m uhafaza etmektedir. 
Hayatî m illî m enfaatlerim izi m üdafaa için katıldığım ız NATO ittifakı geçen se
nelerde olduğu gibi, bugün de dünya barışının korunmasında ön p lânda bir 
yer işgal etmektedir. Bu ittifak çerçevesi içinde, Dünya durumunun İcapları 
gözönünde bulundurularak yapıcı bir şekilde işbirliğ ine devam edilecektir. A n 
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cak N ATO ’ya mensubiyetim iz, ortak güvenlik mefhumuna sadakatim iz hiçbir 
zam an dış politika a lan ında zümreci bir görüşle hareket edeceğimiz manasını 
taşım lya çaktır.

Büyük Atatürk'ün dış politikam ıza verdiği m illîlik  vasfına bu politikanın 
şahsiyetli o lm asına atfettiğ im iz ehemmiyet büyüktür. Hükümetimiz Türk dış 
siyasetinin tesir sahasını genişletmek bütün dünya m illetleri ile ilişkilerim izi 
ink işaf ettirmek, M illetlerarası meselelerde yapıcı bir zihniyetle hareket etmek, 
barış dâvasına kendi bölgemizde ve dünyada hizmet edecek teşebbüslerden 
kaçınm am ak azm indeyiz.

Temennimiz dünya barışının dünya ölçüsünde bîr teşkilât ile tem inat a l
tına alınm asıd ır. Birleşmiş M illetlerin dünya barışının korunm asındaki rolü 
önem lidir. Birleşmiş M illetler bütün insanlığın devam lı bir barış ve daha iyi 
bir dünya için beslediği ümitlerin bir sembolüdür. Bu teşkilâtın bugün ciddî 
bîr buhran geçirmekte olduğunu üzüntü ile müşahede ediyoruz. Bununla be
raber Birleşmiş M illetlere inancım ız hiçbir suretle azalm ış değild ir. Bugünkü 
güçlüklerin giderileceğini ve Birleşmiş M illetlerin daim a artan bir ölçüde ba
rışın korunmasına ve bütün Devletler arasında verim li bir iş birliğ in in gerçek
leşmesine fiilî ve müessir bir şekilde hadim olacağına ümit bağlıyoruz. Bu yo l
da Hükümetimiz kendi payına düşen bütün gayretleri sarfedecektir.

Bütün devletlerin , bir gün, birden bire bir tüm haline gelip aralarında 
dünya ölçüsünde tek bir grup içinde İş b irliğ i tesis edebileceklerini düşünmek 
hakikatten uzaklaşm ak olur. Bu sebeple dünya ölçüsünde işb irliğ ine taraftar 
o lm akla beraber, m illetlerin İktisadî ve sosyal a lan la rd ak i güçlerinden âzami 
derecede verim li neticeler istihsal edilebilm esi İçin, ara la rında bölgesel b irlik
ler teşkil etmelerini yapıcı bir hareket addediyoruz. Böyle birleşm elerin dünya 
ölçüsünde toptan birleşmenin basam akları o lacağına inanıyoruz. Onun için 
Avrupa ekonomik camiası ile Türkiye arasında aktedilm iş olan ortaklık an laş
masının bütün icaplarını yerine getirmeye hususi bir ehemmiyet atfedeceğiz. 
İktisadî ve sosyal a landa alacağ ım ız tedbirlerde İktisadî faaliyetlerim izin  bu 
ortaklık an laşm asında Öngörülen gayelerin tahakkukunu kolaylaştırıcı istika
mette o lm asına itina edeceğiz. Ö zellik le İktisadî hayatım ızı ortak pazara hâ
kim olan prensiplere intibak ettirmeye ve ekonomik gücümüzü üye devletlerin 
ekonomileri içinde hayatiyetin i m uhafaza edecek bir seviyeye u laştırm aya de
vam lı surette çalışacağ ız. O rtaklık  anlaşm asının dış politikam ıza yeni bîr güç 
getirdiğini belirtmek ve bu vesile ile bunu mümkün kılmış olan Türk Hükümet
lerine huzurunuzda teşekkür etmek isterim.

M em leketim izle Batı Avrupa memleketleri, Birleşik Am erika ve Kanada 
arasında birçok M illetlerarası Teşekküller içinde ve ikili o larak  yürütülen işbir
liği ekonomik kalkınm am ıza çok fayda lı yard ım lar sağ lam aktad ır. Bu işb irli
ğini karşılıklı bir dayan ışm a zihniyeti içinde devam lı surette geliştirm eye gayret 
edeceğiz.
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Dış siyasetim izin temel prensiplerinden biri karşılıklı sayg ı, itim at ve eşit 
haklara istinat eden komşu Devletlerle iyi geçinmek, iş b irliğ ini arttırm ak, bö l
gemizde gerginliğfe ve ih tilâ fla ra  yol açacak durumları önlemektir. Bu prensibe 
uygun o larak Sovyetler Birliği ile iyi komşuluk münasebetlerini idame ettirmeyi 
büyük bir sam im iyetle arzu ediyoruz. Sovyetler Birliği ile münasebetlerim izde 
müsbet bir ink işaf husule gelmiş olmasını memnunlukla karşılıyoruz. Türk- 
Sovyet münasebetlerinin daim a iyi şartlar altında cereyan etmesini temin, dış 
politikamızda ehemmiyet atfedeceğimiz bir husus olacaktır.

Balkan memleketleri arasında ahengin teessüs etmesini ve işbirliğ i z ih 
niyetinin gelişm esini temenni etmekteyiz.

Yak ın  Doğudaki ve M ağripteki Arap memleketleri ile münasebetlerim izde 
bilhassa son zam anlarda vukubulan müsbet inkişafları memnuniyetle karşılı
yoruz. Bu inkişafların  devamının fayda lı o lacağına inanıyoruz.

İran ve Pakistan ’ la ikili münasebetlerim izde mevcut olan çok samimi 
dostluk zihniyeti içinde CENTO dahilinde müşterek güvenliğ im iz ve ekonomik 
güçlerimizin gelişmesi için işbirliği yapm aktayız . Diğer taraftan  bu iki mem le
ketle yeni kurduğumuz - Kalkınm a için Bölgesel İşbirliği - ekonomik ve kültü
rel sahada gayretlerim izi birleştirmek ve kaynaklarım ızı daha müessir bir şe
kilde kullanm ak im kânını bize vermektedir. Bu işbirliğine geniş ölçüde devam 
edilecektir.

A fgan istan ile aram ızdaki ananevi dostluk münasebetleri bütün kıymetini 
m uhafaza etmektedir.

A frika Kıtasında şahit olduğumuz bağım sızlık hareketi çağım ızın en önemli 
siyasî o laylarından birini teşkil etmektedir. Sömürgecilik siyasetinin tarihe ka 
rışmasını ve A frika memleketlerinin bağım sızlıklarına kavuşarak Hür M illetler 
ailesine katılm aların ı sevinçle karşılam aktayız . Gerek A frika , gerek Asya mem
leketlerinin her türlü dış tesirlerden âzade o larak, kendi benliklerini geliştirm e
lerini ve İktisadî refahlarını artırm alarını bütün kalbim izle diliyoruz. Bu m ak
satla , gerek ikili gerek çok taraflı münasebetlerim izde, bu yöndeki gayretlerine 
kendi im kânlarım ız çerçevesinde yardımcı olmak samimi arzumuzdur. Esaret 
altındaki m illetlere gerçek hürriyet ve bağım sızlık mücadelesinin ilk  örneğini 
vermiş olan Atatürk Türkiyesinin bu dost memleketlerdeki müsbet etkileri ve 
hatıraları bu istikametteki çalışm alarım ızda bizim için kıymetli bir mesnettir.

A sy a -A fr ik a  memleketleri arasındaki işbirliğ ine fayda lı bir şekilde ka
tılm ak arzusundayız. Japonya ile aram ızdaki münasebetlerin daha da geliş
mesinin mümkün olduğu kanaatındayız.

Lâtin Am erika memleketleri ile s iyasî, İktisadî, kültürel İşbirliğ im izi inki
şaf ettirmek için gayretlerim ize devam edeceğiz.
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Dış politikam ızın şim diye kadar belirtiğ im îz prensiplerine ve esaslarına 
titizlik le  riayete âzam i itinayı göstereceğiz

Bütüt Türk M illetinin üzerinde titizlik le  durduğu ve m illî dâvası olan Kıb
rıs meselesi, dış politika a lan ındaki gayretlerim izin başlıca temerküz noktasını 
teşkil edecektir.

Türkiye ’nin ve K ıbrıs’taki Türk cem aatinin M illetlerarası Andlaşm alardan 
doğan haklarının bütününü korumak, Türk cem aatini yeni tecavüz veya baskı
lardan masun tutm ak için, m illî haslatlerim izden mülhem olan bir azim le hare
ket edeceğimizi derhal ifade etmek isteriz.

Bu, bizim için ahdî olduğu kadar m illî ve insani bir vecibedir. Kıbrıs me
selesinin Akdeniz bölgesinde çok vahim  bir ih tilâ f yaratm ası ihtim alin in halâ 
giderilem ediği bir vak ıad ır.

M eseleye barışçı yo lla rla  bir çözüm şekli bulunması sam im î temennimiz
dir. Bunun için ilg ililerle  m üzakereye daim a âm adeyiz. Bu tutumumuzu zaaf 
telâkki etmek çok büyük hata olur.

Kıbrıs meselesinin Lozan A nd laşm ası ile Türkiye ve Yunanistan arasında 
Akdeniz'de tahakkuk etmiş olan m uvazeneyi v ikaye  edecek bir çözüm şekline 
bağlanm ası pek isabetli bir yol o lacaktır. Biz dış politikam ızda diğer devlet
lerin haklarına riayeti kendimize şiar edinmiş bir m illetiz; kendi haklarım ızın 
da son gücümüze kadar bekçisi o lacağım ızdan kimse şüphe etmemelidir.
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T .  C .
D I Ş İ Ş L E R İ  B A K A N L I Ğ I

DI Ş İ ŞLERİ  B E L L E T E N İ
M A R T  1 9 6 5

Sayı : 6





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





S İ Y A S Î  O L A Y L A R

AYIN SİYASÎ OLAYLARINA TOPLU BİR BAKIŞ: 

I _  KIBRIS OLAYLARI:

  Hükümetimiz Kıbrıs sorununa sulhçu yo lla rla  ad ilâne bir hâl çaresi
bulunması için yapıcı gayretlerine Mart ayında da devam etmiştir.

Cum hurbaşkanı Cemal Gürsel bir gazeteye verdiği özel demeçte Kıbrıs
sorununun «hukukî, İnsanî ve sulh esasları içinde hallin i temenni etmekteyim» 
demiş, Başbakan Ürgüplü de, Hükümet programı M illet M eclisinde görüşülür
ken, Kıbrıs an laşm azlığ ının Tü rk-Yunan  ilişkilerine doğrudan doğruya tesiri
olduğunu belirtmiştir.

Diğer taraftan Başbakan Ürgüplü, A tin a ’da yayım lanan Ethnos gazete
sinin m uhabiriyle yaptığı m ülâkatta, Kıbrıs problemleminin halli için T ü rk -Y u 
nan görüşmelerine Türkiye’nin hazır olduğunu söylem iştir.

Yeni Atina Büyükelçim iz Turan Tuluy da Yunan istan 'a  ha'eket etmeden 
önce « ...İlişk ile rin  düzelmesi için, elinden gelen gayreti göstereceğini» İfade
etmiştir.

_  A da'daki f iilî duruma gelince : Kıbrıslı Rumlar bu ayın başlarında âni
bir taarruzla , Lefkoşe Hava alanı bölgesindeki ingilizlere ait mevzi ve b a ra
kaları işgal etmişler, Mart ortalarında ise Lefke yakın larındak i Bağ11köy’ü ağır 
silâh ve tanklarla kuşatm ışlardır. Mart ayının sonlarında da , Kıbrıs Cem aat
Meclisi üyesi Rumları Türk üyelerin iştiraki o lm aksızın, Meclisin feshedilm esine
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ve yetkilerinin Rum Hükümeti ile Rum Temsilciler M eclisi'ne devredilm esi hak
kında karar a lm ışlard ır. Rumların bu kararın ın , Kıbrıs A nayasasın ın  ihlâlin in 
yeni bir tezahürü olduğu Bakanlığ ım ız Sözcüsü ve Kıbrıs Türk Cem aat Meclisi 
Başkan Yardım cısı tarafından belirtilm iştir.

  Değiştirme Birliğ im iz 29 M art’ta M agosa’ya çıkarak , Gönyeli’ye git
miştir.

   Birleşmiş M illetlerde K ıb rıs : Mart ortalarında toplanan Güvenlik Kon
seyi, Birleşmiş M illetler Kıbrıs Barış Gücünün görev süresinin 3 ay daha uzatıl
masını öngören karar tasarısın ı oy b irliğ iy le  kabul etmiş ve A da 'daki Barış Gü
cünün görev süresi 26 Haziran 1965 tarih ine kadar uzatılm ıştır.

Diğer taraftan  ay sonunda Arabulucu Galo P laza, Kıbrıs ile ilg ili rapo
runu Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U -Th a n t'a  verm iştir. Mr. Plaza rapo
runda, G üvenlik  Konseyince kendisine tanınan yetkileri aştığı ve meselenin esası 
hakkında kanaatlerin i belirttiği için, Bakanlığ ım ızca yay ın lanan  bir b ildiri ile 
kendisinin arabuluculuk sıfatının son bulduğuna hükmedilmek icap edeceği» 
açıklanm ış ve görüşümüz Genel Sekreter U - Thant’a b ild irilerek, Mr. P la za ’nın 
şim diye kadar gösterdiği gayretlere teşekkür edilm iştir.

l i  _ _  T U N U S  C U M H U R B A Ş K A N I  H A B İB  B U R G İ B A ’ N IN  M E M L E K E T İ M İZ İ  Z İ 

Y A R E T İ  :

Orta - Doğu memleketlerini resmen ziyaret etmekte olan Tunus Cumhur
başkanı Ekselans Burgiba ve beraberindeki heyet, ay  sonlarında İran'dan Tür
kiye'ye gelm işlerdir. Başkan Burgiba, başta Cum hurbaşkanım ız o lm ak üzere, 
yetkililerle tem aslarda bulunmuş, Türkiye Büyük M illet M eclisi’nde bir konuş
ma yapm ış ve 30 M art’ta Belgrad ’a müteveccihen memleketim izden ayrılm ıştır.
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İ K T İ S A D Î  V E  T E K N İ K  O L A Y L A R

1. KALKINMA İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ (RCD) PLÂNLAMA VE BAKANLAR 
KONSEYLERİ İSLÂMABAD TOPLANTILARI:

1 _  1964 Sonbaharından bu yana yapılagelen RCD Komite top lantıla
rında hazırlanan tavsiyeler, 1 3 - 1 6  Mart 1965 tarih leri arasında Pakistan ’ ın 
yeni başkenti İs lâm abad ’da toplanan RCD Bölgesel P lânlam a Konseyi ta ra fın 
dan incelenmiş ve kabul edilen tedbirler bir rapor halinde derlenm iştir.

2   Sözkonusu rapor 1 8- 1 9  Mart 1965 tarih lerinde yine İslâm abad 'da
toplanan RCD Bakanlar Konseyi tarafından ele alınm ış ve aynen kabul ed ilm iş
tir. M üteakip maddelerde Bokanlar Konseyinin kabul ettiği tedbirler özetlen
miştir:

3   Ticaret:

a) RCD Ticaret ve Sanayi Odasının Statüsü bazı u fak değişiklik lerle  kabul 
edilm iş ve Ortak Odanın 15 Mayıs 1965’den İtibaren faa liyete  geçebilmesini 
sağ lıyacak şekilde, gerekli tasdik muamelelerinin tam am lanm ası kararlaştırıl
mıştır.

Kurulacak Oda diğer konulardaki faaliyetleri yanında ortak teşhir sa lon
ları açacak, bölge dahilinde ticareti artırılabilecek m alların ithalât ve ihracat
çılarına ait listelerin teatisi sağlanacaktır.

b) Ticaretin geliştirilmesi am aciyla geniş ölçüde bilgi teatisinde bulunu
lacaktır. Bu m eyanda, p lân lar, program lar, ithalât ve ihracat istatistik leri, dış
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ticaret rejim leri ile ilg ili doküm anlar RCD Sekretaryası kana lıy la  teati o luna
caktır. Tertiplenecek ve iştirak edilecek m illî ve m illetlerarası Fuarlar b ild irile
cektir. Fuarlara iştirak ile ilg ili gümrük kuralları v .s . usûller hakkında bilgi ve 
rilecektir.

c) Bir RCD ülkesinde açılan ihalelerle ilg ili ilân la r her ülkenin mevzuatına 
uygun o larak diğer iki ülkeye ulaştırılacaktır.

d) Krom, halı, pamuklu dokum a, kuru üzüm, fıstık , kuru kaysı ve pirinç 
gibi ortak m allar için ihracat ve pazarlam a siyasetinin ahenkleştirilm esi 
am acıyla incelemeler yap ılacaktır.

e) Bir «Bölge İkam et, Ticaret ve Transit Ticareti An laşm ası»nın hazırlan
ması ve kabulü için gerekli tertipler a lınacaktır.

f) İran ve Türkiye arasında hudut pazarları açılm ası için teklifler hazır- 
lanaca ktır.

g) Sanayi marmûllerî ticaretinin geliştirilm esi için incelemeler yap ılacak 
ve bilgi teatisinde bulunulacaktır.

; . 1 » w .-/t'• d»

4   Kava Nakliyatı :

H ava N akliyatı Komitesi ortak bir şirketin kurulması ile ilg ili tekliflerin 
incelenmesi am acıyla 3 M ayıs 1965 tarih inde Türk iye ’de bir toplantı yapacak
tır.

5   Deniz Nakliyatı :

a) Am erikan Federal Denizcilik Komisyonunun tasvib i alındıktan sonra 
Am erika - Bölge hattında çalışm ak üzere, Türkiye, İran ve Pakistan deniz nak
liyat şirketleri arasında bir konferans tesis edilecektir. Konferansa kamu sek
törü ve özel sektörden iştirak kab ild ir. İştirak hisseleri bölge ülkelerinin A . B. D. 
ile ticaretine göre, Türkiye % 35, Pakistan % 5 0 ,İran % 15 o larak  tesbit edil
m iştir. Bu hisseler her yıl yeniden gözden geçirilecektir.

b) Konferansın 'en geç 1 O cak 1966'dan itibaren faa liyete  geçebilmesi 
İçin gerekli tertipler alınacaktır.

c) İlerde, Kuzey A frika  ve diğer serbest hatlarda faa liyete  geçilmesi üç 
Hükümetin ön m utabakatı ile kabil o lacaktır.

dj Her ülkenin iştirak hissesi halen taşım akta olduğu m iktardan daha az 
o lm ayacak ve bu payın takriben % 80'inin mümkün olduğu ölçüde bu ülke 
gemileri ile taşınm asına gayret edilecektir. Bakiye, diğer iki ülkenin mal sahibi 
ülke lim anlarına sefer yapan gemileri ile taşınacaktır.



e) Her bayrak grubu kendi payına düşen miktarı taşım aktan sorumlu o la 
caktır. Bir grup kendi payına düşen miktarın bir kısmını taşıyam adığ ı takdirde, 
gemi k iralam a hakkına sahiptir. Şartları m akul, kabule şayan ve m illetlerarası 
rekabet im kânlarını haiz olduğu ölçüde diğer iki bayrak  grubuna ait gemilerin 
k iralanm ası tercih edilecektir.

f) Bir bayrak grubu gemi k iralayam adığ ın ı b ild ird iğ i veya zam anında 
gemi k iralayam adığ ı takdirde konferans gerekli k ira lam ayı sağ layacaktır.

g) Böyle bir kira am eliyesinden mütevellit kâr veya zarar konferans üye
leri tarafından hisseleri nisbetinde yüklenilecektir. Şu kadar ki, gemi k ira laya- 
mayan üyeye konferans idaresi tarafından uygun bir ceza verilebilecektir.

h) RCD ülkelerinin yeni gemi yaptırm aları halinde, ihzarı p lân ların , evsaf 
listelerinin hazırlanm ası, inşaata nezaret gibi konularda Türk gemi M ühendis
leri Odası uzm anlarından istifade edilecektir.

6   Teknik İşbirliği :

a) RCD Komitelerinin inceledikleri konularla ilg ili o larak ortaya çıkan tek
nik işbirliği faaliyetleri ve bölge dahilinde mevcut umumi teknik yardım  im
kânlarının bir genel program içinde birleştirilmesi kararlaştırılm ış bulunm ak
tadır. Bu faaliyetlerin  genel prensipleri bir RCD Genel Teknik İşbirliğ i A n la ş
ması içinde birleştirilm iş ve söz konusu an laşm a her iki konsey tarafından da 
tasvibedilm iştir.

b) RCD Teknik İşbirliği Programının sür'atle tatbik m evkiine konması 
am acıyla 15 M ayıs 1965 tarihine kadar stajyer gönderilmesi ile ilg ili talep lis
telerinin teatisi gerekmektedir.

c) RCD icra Sekreteri, RCD Teknik İşbirliği Komitesine dan ışarak , teknik 
işbirliği proğramlarının tatbikatı ile ilg ili kaideleri ve usulleri tesbit edecektir.

d) RCD Teknik İşbirliği Komitesi, ay lık lar, gündelikler ve ilâve tahsisatı 
tesbit eden bir liste hazırlayacaktır.

7    Ortak Amaçlı Teşebbüsler:

a) RCD ülkeler ortak ihtiyaçlarını karşılam ak am acıyla aşağ ıdaki s ı
naî istihsâl a lan larında ortak teşebbüsler kurulması konusunda incelemeler y a 
pılması RCD Bölgesel P lânlam a Konseyinin Tahran toplantısında tavsiye ed il
miş ve Bakanlar Konseyi tarafından kabul o lunm uştur:

I ___ Motorlu taşıtlar
II ___ Demir - çelik

III ___ M akine âlet, teçhizat ve avadan lık la rı
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IV ___ Elektirik âletleri ve teçhizatı
V  ___ Ağ ır m ühendislik eşyası

İ Z  D  •! n  1 Sfc i !  İ f T Î  *- '\ \/  n  ^  • ? t . - 1 ? v « j  I . » . , 1 . . .  ^  }• *j r V 0  ... 1 | • j

VI . Gemi İrişaiyesî . ■' "  .....’ :ı >}' nt: 1 i , ; '
VII ___ Kömür

VIII ___ Elektronik
IX _ _  İlâç ve m ütahzarat
X  ___ Boya maddeleri (tekstil sanayii için]

XI ___ K im ya Sanayii
XII _  Kâğıt ve kâğıt hamuru

XIII    Banknot kâğıdı
X IV     A lüm inyum
X  V   M akine yağ ları

XVI    Z ira î makine ve ekipman

Bu listeye, çimento, şeker ve lokom otifin  ilâvesin in Ortak Am açlı Teşeb
büsler Komitesi toplantısında incelenmesi kararlaştırılm ıştır.

b) H alihazırda listede mevcut sanayi da llarında ortak teşebbüslerin ku
rulması im kânların ın incelenmesi için bir sualnam e formu hazırlanm ış ve Tür
kiye kendisi île ilg ili b ilg ileri bu sualnam eye uygun o larak  temin ve tevdi et
miştir. Diğer ülkelerinde aynı b ilg ileri 15 M ayıs 1965 tarih ine kadar RCD Sek-
retaryası kana lıy la  tevdi etmeleri gerekmektedir.

c) Sözkonusu malûm atın temini takiben O rtak Am açlı Teşebbüsler Ko
mitesi ortak teşebbüs mevzularını tesbit edecek ve seçilen a lan la rd a  hangi ül
kelerin fiz ib ilite  etüdleri yapacak ların ı kararlaştıracaktır.

d) O rtak Am açlı Teşebbüsler Komitesinin yatırım  mevzuat ve imkânlarını 
incelemek am acıyla bir alt komite kurması kabul edilm iştir. Bu alt komite Tür
k iye ’de toplanacaktır.

e) Evsaf standardizasyonu konusunu incelemek için bir diğer alt komi
tenin de Pakistan ’da toplanm ası öngörülmüştür.

f) Petro - kim ya konusunun özel önemi do lay ısıy la bir ad hoc petro - kim
ya Komitesinin ihtiyaç hasıl oldukça toplanm ası kararlaştırılm ıştır. Komite Tah- 
ran ’da bir toplantı yapacaktır. Toplantıda O rtak Am açlı Teşebbüsler Komitesi
nin petro - kim ya alan ındaki kararları gözden geçirilecektir.

8 _  P. T. T . :

a) P. T. T. a lan ında 21 Temm uz’da bir hatıra pulunun neşri, paket pos
taları ücretlerinin O ttaw a Paket Postaları Anlaşm asının onuncu maddesine uy-
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gun hale getirilmesi kararlaştırılm ış, İran -Tü rk iye  hududunda Kapıköy ve Ba- 
¡irge’de hudut postahaneleri kurulması mevzuunun incelenmesi, K a ra ç i-T a h 
ra n -A n ka ra  Micro - w ave sisteminin faaliyete geçişinden sonra üç başkent a ra 
sında yarı otomatik santral bağ lam a im kanlarının sağ lanm ası, İran ’ın / T ü rk i
ye -P ak is tan  telgraf ve telefon transit trafiğ ine kâfi gelecek teknik im kânları 
ve ilâve teçhizatı sağ lam ak için gerekli tedbirleri alm ası öngörülmüştür.

b) P. T. T. a lan ında faa liye t programı tesbit edilm iş olduğu cihetle, ilgili 
Komitenin bundan böyle ancak gerektiği takdirde toplanm asına ve bu a la n 
daki gelişm elerin Komite başkanı tarafından hazırlanarak  diğer iki Hükümetin 
tasvibi ile kesinleşecek bir raporla Bölgesel P lânlam a Konseyine b ild irilm esine 
karar verilm iştir. ' .

9 Kara  ve D em iryo llar ı :

a) Karayolu bağlantıları : Türkiye'n in, üç ülkeyi bağ layan  karayolunun 
Karadeniz sahilinden' Trabzon- ve Samsun üzerinden A nkara 'ya  ulaşm ası ve 
Sivas üzerinden geçen bağlantının geliştirilmesi için çalışm alara devam olun
ması yolundaki teklifi her iki Konsey tarafından memnuniyetle kaydedilm iştir.

Karaçi- Tahran - Ankara karayolunun natam am , ve bozuk kısım larındaki 
çalışm aların 1968’e kadar tam am lanm ası için üç ülkenin faaliyetlerine devam 
etmesi öngörülmüştür.

b) Demiryolu b ağ lan tıla rı: Tü rk iye -İran  Demiryolu irtibatındaki, memnu
niyet verici inkişaf Konseylerce kaydedilm iş ve inşaata öncelik verilm eye devam 
edilmesi temenni' olunmuştur.

c) Eksper grupları : Teknik konular ve İşletme meseleleri üzerinde bilgi 
teatisinden sonra, Türkiye, İran ve Pakistan karayolu mühendislerinden mü- 
teşekkül bir eksper grubu İle İran ve Türkiye demiryolu mühendislerinden m ü
teşekkil bir eksper grubunun çalışm alarda bulunması kabul edilm iştir.

d) Demiryolu vagon im alât kapasiteleri üzerinde Türkiye ve Pakistan ta 
rafından hazırlanan raporlara benzer bir raporun İran tarafından da tam am 
lanması ve konunun Ortak Amaçlı Teşebbüsler Komitesince incelenmesi kara r
laştırılm ıştır.

e) T. C. D. D .’nin Avrupa Demiryolu trafk sistemi üzerindeki tecrübesi do
lay ıs ıy la  İran Demiryolu personeline bu konuda eğitim im kânları sağ layab ilece
ği de kaydedilm iştir.

f) Kara ; ve Demiryolları Komitesinin bundan böyle ancak ihtiyaç hasıl o l
duğu takdirde toplanması kararlaştırılm ıştır.
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10 ___  Turizm :

Turizm alan ında aşağ ıdak i hususlar kabul ed ilm iştir :
a) Bölge dahilinde seyahatin kolaylaştırılm ası am acıyla bir RCD Kimlik 

Kartının kabulü.

b) Gümrük mevzuatının «1954 (N e w -York) Birleşmiş M illetler Turizm ile 
ilg ili gümrük ko laylık ları sözleşmesî»ne uygun hale getirilm esi İçin tedbirler 
alınm ası.

c) Turistlere ait taşıtlara bölge ülkelerinde bir örnek giriş ve çıkış kolay
lık larının sağlanm ası am acıyla «1954 (N ew -Yo rk) Özel Kara Taşıt Araçlarının 
Geçici İthaline da ir Birleşmiş M illetler Sözleşmesi» çerçevesinde tedbirler alın
ması.

d) M îllî ehliyetlerin vizelerin İlgası an laşm alarında öngörülen süreler için 
bütün bölgeler ülkelerinde geçerli o lm aları.

e) RCD ülkeleri vatandaşların ın  vizelerin ilgası an laşm alarında öngörü
len süreler için yabanc ıla r bakım ından gerekli tescil işlerine tabi tutulm am aları.

f) Bagaj muayene usûllerinin basitleştirilm esi.

g) RCD ülkelerinin birbirlerinin ülkesinde turist büroları açm aları.

h) M illî Turizm Teşkilâtların ın  kendi hesap larına diğer iki ülkenin seya
hat yazarla rı ve seyahat acentalarını bölge içi turizm i geliştirm ek am acıyla da
vet etmeleri.

ı) RCD ülkelerinde faa liyette  bulunan seyahat acentaları arasında işbirli
ğinde bulunulm ası mevzuunun İncelenmesi için RCD Ticaret ve Sanayi Odasına 
m üracaat edilm esi.

i) Hariçte ortak turizm büroları kurulması mevzuunun teferruatı ile ince
lenerek müteakip Plânlam a Konseyi toplantısında görüşülmesi.

j) Türkiye ’nin aşağ ıdaki konularda raporlar hazırlam ası :

I   Turist gönderen ülkelerden bölgeye her yıl 15 seyahat yazarının
davet edilm esi.

11 —  Bir rehber, bir bölge haritası, bîr önemli o lay la r takvim i, afişler ve
mümkün olduğu takdirde bir film  gibi turistik propaganda mal
zemesinin ortak o larak  hazırlanm ası ve yayım ı İçin gerekli tedbir
lerin a lınm ası.

Ill   Reklâm ve seyahat acentalarının hariçten bölgeye turist akımını
teşvik am acıyla müştereken istihdam edilm esi,
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Türkiye yukarıdaki konularda hazırlayacağı raporları RCD Sekretarya ka
nalıyla İran ve Pakistan’a tevdi edecektir.

k) Turizm Komitesinin turizmi teşvik am acıyla sergilere, fu a rla ra , kültür
o laylarına iştirak ve ortak Turizm propagandası gibi konularda Kültürel İşb ir
liği ve Tanıtma Komiteleri ile yakın işbirliği halinde çalışm ası.

I) RCD ülkelerinin Turizm Komitesinin müteakip toplantısına otel perso
neli, turizmi teşvik personeli ve turist rehberleri yetiştirecek bir veya birkaç eğ i
tim müessesesinin kurulması mevzuunda teferruatlı etüdler sunm aları.

m) M uvafık görülen turizm projeleri için bir RCD ülkesinin diğer iki ülke
de yapacağı yatırım lara ve RCD ülkeleri vatandaşların ın  böyle projelerde istih
dam ına mer'i m illî mevzuat çerçevesinde âzam i kolaylık  gösterilmesi,

n) M illî Turizm Teşkilâtlarının mevcut Turizm Anlaşm asının tatb ikat ile
ilgili o larak  müşaverede bulunmaları ve RCD Sekretaryasından bu am açla y a 
rarlanm aları.

11 ___ Petrol :

a) Hudut bölgelerinde petrol istikşafı için mevcut m utaların incelenmesi 
am acıyla jeolog ve sair teknik elem anlardan müteşekkil bir Çalışm a Grubunun 
kurulması kararlaştırılm ıştır. Çalışm a Grubu M ayıs 1965’e kadar Kuzey İran ’da 
Moghan bölgesi ile ilg ili mutaları inceleyecek, bundan sonra İran ve Pakistan ’ ın 
hudut bölgelerini ele alacaktır. Sözkonusu çalışm aların kolaylaştırılm ası ve sür’- 
atle sonuçlandırılm ası am acıyla her ülke mevcut m ut'alarını vak it geçirmeksizin 
münferiden inceleyecek ve müşterek çalışm alar için ihzarî raporlar h az ırlaya
caktır. İran jeologlarının ve teknik personelinin Türkiye'yi de ziyaret ederek çe
şitli sahalarda potrol aram a im kânlarını incelemeleri ve kıymetlendirmeleri de 
kararlaştırılm ıştır.

b) İran ve Pakistan, Türkiye ile Ortak bir aram a şirketi kurulması hususunu 
Türkiye’nin teferruatlı teklifini ald ıktan sonra inceleyeceklerdir.

c) İran'ın oduğu takdirde, Pakistan ve Türkiye ’nin LPG İhtiyaçların ı kar- 
ş111yabiIeceği kaydedilm iştir.

d) Türkiye'nin İran'daki Nef’ i Şah veya Daryüs sahalarından 400 .000 
ton tutarında ham petrol a lm ak konusunda İran'a en kısa zam anda lüzumlu 
bilgileri vermesi gerekmektedir.

e) Türkiye ve Pakistan ’da birer rafineri kurulması im kânlarını incelemek 
üzere iki çalışm a grubunun kurulması öngörülmüştür. Bu çalışm a grupları İran 
M illî Petrol Şirketi (NIOC) ile yakın işbirliği halinde incelemelerini tam am laya
caklard ır. H azırlanacak izharî raporlar N lOC'ye tevdi edilecek ve Türk ve Pa-
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kistah'Jı teknik 'uzmanların/ iştiraki ile n ih a î; değerlendirme yap ılacaktır. İhzarî 
raporların hazırlanm ası için NIOC, çalışm a gruplarına çeşitli ham petrol tip le ri
nin evsafı hakkında bilgi verecektir. • m■ \ •  >•' 1

f) Bu çalışm a gurupları aynı şekilde madeni yağ im alâthaneleri için ham 
madde (base - stock) incelemeleri de yapabileceklerd ir.

g) Hudut bölgelerindeki benzin istasyonları hakkında ortak işletmelere 
gidilm esi am acıyla bilgi teatisinde bulunulacaktır.

h) Petrol Komitesi bundan böyle ancak gerektiği takdirde toplanacaktır.

12 ___  Bankacılık  ve S ig o rta :
uaendnetröy / A  n uA-AVom '/¡rn i '¡orn ummob

a) Herhangi bir bölge ülkesi bankasının diğer iki ülkede şube açm ak için 
yapacağı kabili tatbik teklifler mer'i kanunlar çerçevesinde müsait bir tütumla 
incelenecektir.

. nDi;xnnpncn
b) Ayrıca,bö lge bankaların ın  âzam i ölçüde b irbirlerini muhabir olarak 

ku llanm aları öngörülmekte ve bu muhabirlere mer’ i mevzuat çerçevesinde ta 
vizli ücret ve fia tla r şeklinde tercihli muamele yap ılm asına çalışılm ası kara r
laştırılm ış bulunm aktadır.

c) Bir RCD Ticaret’ Bankasının kurulması mevzuu şu anda tatbiki kabil gö
rülmemekle beraber inceleme mevzuu o lm aya devam  edecek ve bu konuda üç 
ülkenin ilgili müesseseleri birbirleri ile istişarede bulunacaklard ır.

d) Bir Bölgesel Kalkınm a Bankasının kurulm ası konusu da şim diki kabili 
tab îk  bulunmamıştır.

e) RCD Sekreteryası, ilg ili Hükümetlerin sağ layacağ ı b ilg ilere istinaden 
bir bankacılık ve sigorta el kitabı neşredecektir.

f) Pakistan ’da kurulacak Sigorta Merkezi aşağ ıdak i görevleri y a p a c a k t ı r :

I —  RCD • çerçevesindeki işb irliğ i için teklifler hazırlam ak,
II _ _  Bilgi ve personel mübadelesi kanalı o lm ak,

III —  Bir Sigorta Y ıllığ ı çıkarm ak,
IV —  İş m übadelesi kanalı o lm ak, ... •
V  _— Seminerler gibi ortak projeler hazırlam ak,

Merkezin İdare Heyeti üç ülkenin reassürans Şirketi tarafından tayin edi
lecek üç üyeden müteşekkil o lacaktır.

g) Yang ın , Hava ve Deniz N akliyatı, Kaza v .s . üzerinde iş yapm ak üzere 
kurulacak üç Reassürans pool’u için gerekİi teferruatlı p iyasa incelemesini yap
m ak ve pool’ ların kurulm ası ile ilg ili sair- konuları el a lm ak üzere bir Teknik
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Komitenin kurulması kararlaştırılm ıştır. Teknik Komitenin 1966 reassürans an laş
maları yap ılm adan evvel bir rapor hazırlam ası ve pool’ ların kuruluşu hakkında 
nihaî kararın verilmesi kabul edilm iştir. Teknik Komite Tahran ’da 1 M ayıs’da 
toplanacaktır.

' j  f i  o  : ■ r ■ >; . :  n j ; v  ; . ■ * * ■ . , . . .  . . .  d i d İ d î

h) Bankacılık ve Sigorta Komitesi bundan böyle ancak ihtiyaç halinda 
toplanacaktır.

T3 ___ Amme İdaresi:

Amme İdaresi ve yönetim alanında bir yakın laşm anın RCD çerçevesin
deki işbirliğ ine fa ideli tesirleri olacağı kanaatiy le  amme idaresi ve yönetim 
konularında eğitim program larından müştereken istifade ve bilgi mübadelesi 
gibi meseleleri incelemek üzere bir ad hoc Çalışm a Grubu tesis o lunm aktadır. 
Çalışm a Grubu bir program hazırlayacak ve bu programın 1965 RCD Teknik 
Yardım  Programına dahil edilmesi hususu incelenecektir.

14 ___ Kültürel İşbirliği:

Kültürel İşbirliği alanında aşağ ıdaki hususlar kararlaştırılm ıştır.-

a) Tahran 'da bir Bölgesel Kültür Enstitüsü kurulacaktır. Iran bu konuda 
gerekli hazırlık lara başlam ıştır.

b) Özel koliokyum lar tertiplenecektir. Bunlardan ilki Tahran 'da cereyan
etmiştir.

c) O rtak Fotoğraf Sergileri açılacaktır. Bunlardan ilkinin 14 Haziran 1965’te 
Tahran ’da açılm ası kararlaştırılm ıştır.

d) Okul kitapları v .s . öğretici kitap larda müşterek m enfaatler, tarih î y a 
kınlık ve an layış duygusunun geliştirilmesi ve yanlış tefsire sebep o lacak hu
susların kitaplardan kaldırılm ası kararlaştırılm ıştır.

e) Tarih , medeniyet ve kültür alanında daha ziyade bilgi temini için Üni
versitelerin yardımcı olması öngörülmüştür. Üniversitelerin bu konularda yeni 
program lar tatbik etmesi teşvik olunacaktır.

f) Üç ülkenin birbirlerine kültür ataşeleri tayin etmeleri için gerekli hazır
lık lar yap ılm aktad ır.

g) Her ülke yekdiğerine yılda beşer burs sağ layacak  ve iki profesör gön
derecektir.

h) Güzel sanatlar alanında Pakistan bîr artist grubunu, İran bir folklor 
ve m illî müzik ekib ini, Türkiye ise bir p iyanist veya kemancıyı diğer iki ülkeye 
gönderecektir.

15



ı) Pakistan beş veya altı k işilik  bir kültür ekib in i, İran, İki veya üç kon
feransçı veya izci gurubunu, Türkiye, bir veya iki konferansçıyı diğer iki ülkeye 
gönderecektir.

i) D iplom alara ve okunan derslere muadelet tanınm ası konusunu bir ça
lışma grubunun incelemesi uygun görülmüştür.

j) Film , kitap v .s . m übadelesi konusunda mevcut engellerle ilg ili incele
meler yap ılacaktır. Bu incelemeler tam am lanıncaya kadar ilg ili Bakanlık ların 
m üsaade ettiği film , kitap v .s . nin serbestçe m übadelesi öngörülmüştür.

k) Bölge spor turnuvaları tertibi hususu kabul edilm iştir.

I) Eğitim metod ve meseleleri üzerinde seminerler, meslek içi eğitim prog
ram ları v .s . hakkında bilgi teatisi için bir program tahtında Eğitim Bakanlıkları 
arasında yakın işbirliğ i sağ lanacaktır. İran bu m eyanda Pakistan ve Türkiye'yi 
bu konu ile ilg ili o larak tertiplediği seminer ve program lara katılm aya davet 
etmiştir.

m) Kurulacak m illî komiteler tarafından tesbit edilecek şairler, eğitimci
ler, bilim adam ları v .s . ile ilg ili ölüm ve doğum tarih leri ve sa ir önemli tarih
ler RCD Sekretaryasına bildirilecektir.

15 ___ Tanıtma :

Tanıtma Komitesi, tanıtm a konularında program lar hazırlam ak üzere y ıl
da bir defa toplanacaktır. Tanıtm a alan ında aşağ ıdaki konular kararlaştırıl
mıştır :

a) M illî Radyo Teşkilâtları arasında program ve personel teatisi konula
rını ele a lm ak am acıyla temas temin edilecektir.

b) Her radyo teşkilâtı kendi Radyo Bülteninde diğer iki radyonun dış 
program larını neşredecektir.

c) Dinleyici kulüpleri tesis edilecektir.

d) Aktüalite ve kültür film leri, dokümanter film ler ve «short»larda kul
lan ılm ak üzere negatif film ler mübadele o lunacaktır.

e) Üç m illî haber ajansı arasında haber ve «feature» mübadelesi husu
sunda bir an laşm aya varılm ıştır. Haber a jansları arasında işb irliğ i konularında 
temas devam  edecektir.

f) RCD Tanıtma A jansı bir ay lık  İngilizce Bülten, periyodik resimli m aga
zin ve çeşitli k itap lar neşredecektir. Ayrıca dah ilî tanıtm a am acıyla afişler ya 
y ın layacaktır.
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g) M illî Tanıtma Teşkilâtlan kendi propaganda yayın larında RCD konu
suna önem vereceklerdir.

h) RCD ülkelerinin basın ve tanıtma ataşeleri bulundukları yerlerde işb ir
liği yapacaklard ır.

ı) Yabancı reklâm ajanslarından ortak istifade mevzuu incelenecektir.

16  . P lânlam a Konseyinin 15 Temmuz, Bakan lar Konseyinin ise 21 Tem
muz 1965 tarihlerinde Türkiye’de toplanm aları kararlaştırılm ıştır.

17     RCD İcra Sekreterliğine Fuad Rouhani’nin tayin i tasd ik edilm iştir.
İcra Sekreteri 18 Mart 1965 tdrihinden itibaren üç yıl müddetle bu görevi de
ruhte edecektir.

18 ___ RCD Sekretaryasının bütçesini iesbit am acıyla 15 Nisan 1965’te
Tahran 'da üç Hükümet temsilcilerinin iştiraki ile bir toplantı yapacaktır.

19  _ A y r ıc a , Bakanlar Konseyi üç Hükümetin Sekretarya kana lıy la  y a 
bancı ülkelerdeki m isyonlarının yerleri, statüsü ve personeli hakkında bilgi teati 
etmesini de kararlaştırm ıştır. Bu bilgiler 15 M ayıs 1965 tarih ine kadar Sekre- 
ta rya ’ya u laştırılacak ve İcra Sekreteri m isyonlar arasında ve dış temsil a lan ın 
da işbirliği konusunda Bakanlar Konseyinin müteakip toplantısına sunulm ak
üzere bir rapor hazırlayacaktır.

20 ___ İstanbul Zirve Konferansının yıldönümü üç ülkede de tesid ed ile 
cektir.

2 ___ RCD TEKNİK İŞBİRLİĞİ KOMİTESİNİN 8 -9  MART TARİHLİ ANKARA
TOPLANTISI:

Türkiye, İran ve Pakistan arasında mevcut «Bölgesel Kalkınm a İçin İşb ir
liği» çerçevesinde kurulmuş olan Teknik İşbirliği Komitesinin 2. toplantısı 8 - 9  
Mart 1965 tarihlerinde A nkara'da yapılm ıştır.

Toplantı İran Delegasyonu Başkanı Mr. Aziz Khoie’nin başkanlığ ında aç ıl
mış ve birinci toplantıda alınan kararlar çerçevesinde ikmal edilm iş olan işler 
gözden geçirildikten sonra Hükümetimiz tarafından hazırlanan Teknik İşbirliği 
Kadro Anlaşm ası Tasarısı görüşülmüş ve tasvip le karşılanan bu metin parafe 
edilerek, Bölgesel Plânlam a Konseyinin tasvib ine sunulmuştur. (*)

( * )  B ögesel P lân lam a K onseyinin tasv ib in d en  geçen  sözkonusu  A n laşm a T a sa 

rısı, RCD B akan lar K onseyince de ah iren  tasd ik  edilm iştir.
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Bahis konusu tasarıda başlıca teknik işb irliğ i saha ları,

1 ___ Tarım

2 ___ Sanayi ve M adencilik

3 ___ Bayındırlık

4 ___ Sağlık ve Sosyal Yardım

5    Öğretim ve M eslekî Eğitim

6    M illî ve Bölgesel Plânlam a

7     İm ar ve İskân

8 ___ Köy İşleri

9     Çalışm a

10 ___ Haberleşme ve Ulaştırm a

1 1 ___ Turizm ve Tanıtma

12 ___ Bankacılık ve Sigorta
o larak  tasrih edilm iştir.

Teknik İşbirliği Komitesi her yıl Ocak ayından evvel top lanarak teati edi
lecek burisyer, stajyer ve uzm anların sayısı ile hazırlanacak seminer ve müşte
rek araştırm a sahaların ı y ıllık  program lar şeklinde düzenleyecektir.

Bursiyer ve stajyerlerin yol m asrafların ı kendi hüküm etleri, eğitim , iaşe 
ve ibate m asrafların ı ise «ev sahib i» memleket karşılayacaktır.

Uzm anların bütün m asrafların ı uzmanı gönderen memleket ödeyecek, an
cak «ev sahib i» memleket uzmanının m ahalli seyahat m asrafla rın ı, büro hizmet
lerini ve kısmen de harcırahını sağ lıyacaktır.

İaşe, ibate ve yo lluk larla  ilg ili ödenek cetveli y ıllık  program larla birlikte 
Teknik işb irliğ i Komitesi tarafından hazırlanacaktır.

Anılan tasarısın ın tasvib inden sonra, Komite, dağıtılm ış olan M illî Teknik 
Yardım  Envanterlerine müsteniden, üye memleketlerce en geç 15 M ayıs 1965 
tarih ine kadar hazırlanacak burs talep listelerinin bild irilm esini kararlaştırm ış 
ve 1965 yılı için mütevazi bir Teknik İşbirliğ i Programının Haziran ayının ilk 
yarısında Tahran 'da tertiplenecek olan 3. toplantıda kaleme alınm ası hususun
da m utabakata varm ıştır.
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İ D A R Î  K O N U L A R

1 _  «KIBRIS VE TÜRK-YUNAN MÜNASEBETLERİ BÜROSU»

Kıbrıs meselesinin son gelişm elerle tamamen bir Tü rk -Y u n a n  meselesi 
m ahiyetini alm ası ve bu hususun Hükümetimizce teyid olunması m uvacehe
sinde, hâlen Birinci Daire Genel Müdürlüğünde bir Şube tarafından tedvir ed il
mekte olan Yunanistan ile ilg ili işlerin (Tü rk-Yun an  siyasî münasebetleri, rum 
azınlık meseleleri, Patrikhane ilâh ...) Kıbrıs işlerini tedvir etmekte olan Büro ile 
bir arada yürütülmesi verim li ve denetlemeli bir çalışm a için lüzumlu bir hâle 
gelm iştir.

Bu itibarla , «KIBRIS VE TÜ R K-YU N A N  MÜNASEBETLERİ BÜROSU» adı a l
tında yeni bir büro teşkili 23 Mart 1965 tarih li muciple tekarrür etmiştir.

Yeni Büro, şim diki Kıbrıs Bürosu mem urları, Birinci Daire Genel M üdür
lüğü Yunan Şubesine bakan memurlar ve gereğinde takviye edilecek mem urlar 
ile «Kıbrıs İşlerine bakan M uavin» ve «Yunan işlerine bakan M uavin» olm ak 
üzere iki yüksek rütbeli memurdan terekküp eylemekte ve Büro Siyaset P lân
lama Grubu Başkanı İlter Türkmen'in idaresinde çalışm aktad ır.

2   KARARNAMELER :

1   Avrupa Ekonomik Topluluğu nezdindeki Türkiye Daimi Delegesi
Oğuz Gökmen'in Türkiye Cumhuriyetini Büyükelçi, Misyon Şefi sıfatı ile Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu nezdinde de temsil etmesi, Bakan lar Kurulunca
15.3.1965 tarih inde kararlaştırılm ıştır. (Karar sayısı 6/4446)
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2 ___ Daha önce Bakan lık  emrine alınm ış bulunan 4. derece memurlardan
Talât Ku lay'ın , 17 M art 1965 tarih li bir kara rla , eski görevine iadesi uygun 
görülmüştür.

3   Daha önce Bakanlık  emrine alınm ış bulunan 4. derece memurlardan
Mesut Suntay’ın, 25 M art 1965 tarih li bir kararla , eski görevine iadesi uygun 
görülmüştür.
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T Ü R K İ Y E ’N İ N  D İ Ş  S İ Y A S E T İ

Hazırlayan : Hamit BATU 
Dışişleri Bakanlığ ı 

IV . Daire Reisi

Türkiye son ay lard a , dış siyasetinde bazı ayarlam a la r yapm ak mecbu
riyetini hissetmiştir. Genel o larak, dış siyasetin i, değişen bir dünyanın realite
lerine intibak ettirmek lüzumunu hissetmektedir. Önümüzdeki seneleri kapsa
yacak dış siyaset p lânlam asını tam am iyie değişik dünya şartları içinde düşün
mek zorunluğundadır. P lân lam a, bu yeni dünya şartlarının tahliline ve m illet
lerarası münasebetlerin hangi yönde gelişm eler göstereceği hususunda v a r ı
lacak hükümlere ve bu yeni şartlar içinde Türkiye ’nin yerinin ve rolünün değer
lendirilmesine dayanm alıd ır. Bu çalışm alara bir an evvel başlam am ız gerekir.

O lay la r, hükümetleri, po litikalarını günün icap larına göre şu veya bu 
yöne kaydırm ağa mecbur eder: Günlük o lay lar içinde «m anevra» edecekler
dir. Ancak belirli bir devirde memleketin dış siyaseti, o devrin ealitelerinin or
taya attığı değişmeyen bazı «verilere» bağlıd ır; do layısiyle  bu verilerden çı
karılan bazı esaslara tâbi kılınması gerekmektedir.

Kanaatim izce, bugün içinde yaşad ığ ım ız dünyada, Türkiye ’nin, uzun v a 
deli o larak menfaatlerini koruyacak bir dış siyasetin değişmeyen bazı temel 
meseleleri vard ır. Bunlar, siyasî p lânlam a ile ilg ili ça lışm alarda her an göz- 
önünde bulundurmamız gereken meselelerdir. Sağlam  bir p lân lam a ancak bun
ların tahlili ve derinleştirilmesi ile mümkün olacaktır.
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Dış siyasetim izin gelişmesi bakım ından hayatî gördüğümüz bazı esasları 
aşağ ıda kısaca tesbite ça lış tık :

Dış m ünasebetlerim izin temel meseleleri ile ilg ili o larak  aşağ ıda izaha 
çalışacağım ız görüşleri özetlemek gerekiyorsa, şim diden bu noktaları belirte
b iliriz :

1) Türkiye için, uzun vadeli o larak, hayatî mesele Avrupa «intégration» 
una iştirak ve Avrupa Topluluğu içinde sağlam  bir mevki sağ lam ak m eselesi
dir. Türkiye, Avrupa siyasetin i sağlam  temellere dayand ırm ak zorunluğunda- 
dır.

2) Türk iye ’nin Avrupa siyasetinin ve genel o larak  Batı siyasetinin h a şa
rılığı, A sya ve Avrupa memleketleri nezdinde kazanacağı itibar ve prestije bağ
lıdır. Bu itibarla , bir A sy a -A fr ik a  politikasının esasların ı tesbite mecburdur. 
Genel o larak  «tarafsız la r»  bloku memleketlerinin dostluğuna m azhar o lm a
yan bir Türkiye'nin Batı Topluluğu içinde sağlam  ve kuvvetli bir mevki kazan
ması mümkün değild ir.

3) Coğrafî mevkii , itibariy le , Türkiye için civar memleketlerle «iyi komşu
luk siyaseti» .izlenmesi değişmeyen bir zaru rettir: A tatü rk ’ün «Yurtta sulh, C i
handa sulh»' prensibi ilk hedef o larak bunu kastediyordu.

i £ ::o iT  m i  d  Q  . V I
4) N ihayet, «Türkiye'nin bağım sızlığ ı» davasın ı da halletm em iz gereki

yor. Yukarda kısaca açık lanan esaslara göre dış siyasetin i ayarlayan  Türkiye, 
bugünkü dünya şartlarında bağım sız o lab ilir m i? sualine de bir cevap aram ak 
gerekir!

I. TÜRKİYE’NİN BAT! SİYASETİ VE ÖZELLİKLE AVRUPA SİYASETİ :

Kuvvet dengesindeki değişiklik ler, yeni s ilâh la r, stratejinin mutalarını de
ğiştirebilir; ittifak bağları gevşeyebilir. İttifak lar d ağ ılab ilir . Bir eli A vru p a ’da 
olan Türkiye ’nin Batıya yönelen siyaseti, sadece emniyet düşüncelerine dayan- 
m ayıp, tarih î gelişm esinin yarattığı kuvvetli bir eğilim in ifadesid ir. Dolayısiyle, 
birleşm eye doğru giden Avrupa ile bağların ın m uhafazası, Türk dış siyasetinin 
önemli bir konusu o larak ele a lınm alıd ır. Avrupa «üçüncü kuvvet» olm ak isti - 
dad ındadır. A vrupa , «üçüncü kuvvet» haline geldiğ inde, bugünkü ittifakların 
ne şekil a lacağ ı kestirilemez. Türkiye ’nin, Avrupa dışında kalm ası m illetler
arası münasebetlerde mevkiini zay ıfla tacak  ve durumunu pek ciddî bir şekilde 
sarsacaktır.

Türkiye bu gün, sosyal bünyesi itibariy le , tam m anâsıyla Batılı bir mem
leket say ılam az. Jeopolitik  ve stratejik durumu do layısiy le  Avrupa Topluluğuna 
alınm ıştır. Avrupa Topluluğunun tek müslüman üyesidir. Geçmişte başka bir 
kültüre bağlı idi. Avrupa Topluluğu içindeki m evkii, pek kuvvetli sayılam az.
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Batı dünyasında mevkiinin kuvvetlenm esi, Asya ve A frika  memleketleri nez- 
dinde prestij ve itibar kazanm asına bağlıd ır. Tarih ve coğrafyanın kendisine 
çizdiği rolü, yani Batı ve Doğu arasında köprü görevini bütün icapları ile idrâk 
ettiği ve benimsediği takdirde, Batı’ya yönelen siyaseti derin ve cihanşumûl 
manâ kazanacak, Batı Topluluğu içerisinde, diğer üyelerinkinden fa rk lı, ancak 
önemli bir mevki kazanacaktır. Türkiye, zam anında bu gayreti sarfetm ediği 
takdirde, Avrupa birleşmesi dışında ka lab ilir. Halbuki, bugün Demir Perde 
memleketleri sayılan Polonya ve M acaristan, herhalde bir gün A vrup a ’ya dö
neceklerdir. Türkiye için Avrupa siyaseti, hayatî bir önem taşım aktad ır. Türk i
ye ’nin Avrupa siyaseti, sağlam  bir A sy a -A fr ik a  siyasetine dayanm alıd ır.

II. TÜRKİYE’NİN ASYA-AFRİKA SİYASETİ:

Batı Topluluğuna dahil, NATO ittifakına bağlı Türkiye ’nin, genel o larak  
Asya ve A frika memleketleri ile faz la  alışverişi o lm adığı, veya bu memleket
ler ile bağ lar kurm ayacağı; her halükârda komşusu olan A rap m em leketleri
nin hiç bir zam an sempatisini kazanam ıyacağı ileri sürülür.

NATO üyesi olan Norveç, bu memleketlerin dostluğunu kazanm ıştır. H ad
dizatında, bu memleketlerin yakın dostluğunu kazanm ak, Türkiye için çok d a 
ha kolay olmalı idi ve bugün dahi, sam im iyetle arzu ettiği takdirde Türkiye 
bunu başarab ilir.

Asya ve A frika memleketlerinin, çetin savaşlarından sonra bağım sızlığa 
kavuşarak iç ve dış siyasetlerinde yön arad ık ları bir devirde, Türkiye'nin bu 
memleketlerin değil «sem patilerin i», dostluklarını ve yakın ilg ilerin i k azan a
bilmeleri gerekir, Geçmişte asırlar boyunca islâm iyetin önderliğini etmiş, as ır
lar boyunca Avrupa'nın bir kısmını bir im paratorluk içinde idare etmiş, bağ ım 
sızlık savaşında eşsiz bir destan yaratm ış ve Atatürk liderliğ inde, İkinci Dünya 
Savaşından sonra vuku bulan uyanm a hareketlerinden yirm i otuz sene evvel, 
bir çok devrimleri hiç olm azsa kısmen başarm ış bir memleket o larak, Türk i
ye ’nin birçok bakım lardan bir Örnek teşkil etmesi gerekir. Batı ile kurmağı b a
şardığı bağların dah i, önemli bir anlam  ve özellik taşıdığı i 'eri sürülebilir. N i
tekim , bu yolda kendimizi tanıtm ak üzere pek faz la  gayret sarfetmemiş o ldu
ğumuz halde, İslâm memleketlerinde Türkiye'nin halâ prestij sahibi olduğu, 
genel o larak bağım sızlıklarına yeni kavuşan memleketlerde Atatürk hayran lı
ğının canlı olduğu bir vakıad ır. Ancak, Türkiye'n in , Asya ve A frika  memleket
leri ile ve genel o larak «tarafsız la r gurubu» ile bağ lar kurması hiç bir zam an 
siyasî bir m anevra, siyasetinin z ikzak larına tâbi bir m anevra o larak  an la ş ıl
m am alıdır. Türkiye, Asya ve A frika memleketleri nezdînde, geçmişi ve bugün
kü sosyal kişiliği itibariyle , bir mevkie sahiptir. Politikası, bu mevkiin muha
fazası olmalıdır; daim î esaslara dayanan bir siyaset o larak  düşünülm elidir.
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Türkiye, bu mevkiini almak ve muhafaza etmek istiyorsa, her şeyden evvel 
bitaraflar bloku içindeki gruplaşmalara, hizipleşmelere hiç bir zaman katıl
mamalıdır. Başka sebep olm asa Batı ile olan bağlan buna mâni olması gere
kir. Siyasetinin esasları, bu blok nezdinde ancak m anevî prestije dayanan bir 
mevkie sahip olabileceği gerçeği olm alıd ır. Her an gözönünde bulundurm amız 
gereken hakikat şudur ki, Türkiye, bu bloka dahil her ayrı memleket ile ayni 
mahiyet taşıyan eşit münasebetler kurmadığı takdirde ya bu blok içine sürük
lenebilir, ya da, Avrupa ile olan bağları do lay ısiy le , bu blok nezdinde m uha
faza etmesi gerektiği mevkii sarsan tepkiler uyandırır. A frika ve A sya mem
leketleri ile eşit münasebetler ise, bunlar kültürel ve İktisadî m übadelelere d a 
yanan dostluk münasebetleridir. Türkiye ’nin A sya ve A frika  memleketlerine 
karşı siyaseti, her şeyden evvel bir tanıtm a davasıd ır. Bu memleketlerin bir 
çoğu ile, İktisadî münasebetler kurmak mümkün o lm ayacaktır. İktisadî ve tek
nik yardım bahiskonusu değild ir. Yukarıda tesbite çalışılan esaslar içinde, biı 
tanıtma ve dostluk siyaseti yürütmek gerekecektir. İnsan lar arasındaki tem as
ları arttırm ak, devam lı tem asları sağ layan  karşılıklı z iyaretler tertip etmek ge
rekecektir.

Güçlükler yok değil, tabii bir çok güçlükleri b iz, sun’ i o larak  yakın geç
mişteki şu veya bu davran ışım ızla , yaratm ış bulunuyoruz. Şu sualler hatıra 
g e liyo r: NATO İttifakı, Türkiye'yi «tarafsız bloku» memleketleri nezdinde
dam galam ış değ ilm idir? Siyah A frika  m em leketlerinin, veya Uzak Şark mem
leketlerinin, dostluk siyasetim ize m ukabele edeceklerini kabul edelim . Orta - 
Doğu mem leketlerinin, A rap Topluluğunun, bize karşı tutumunu değiştirmesi 
mümkün müdür?

Yukarıda da işaret ettim : NATO ittifakı, bazı NATO memleketlerini A s
y a - A fr ik a  bloku memleketleri tarafından sevilm esine veya sayılm asına mani 
teşkil etmemiştir. Türkiye ’nin, bir çok hallerde yeni bağ ım sızlık larına kavuşan 
memleketlerin haklı davaların ı savunm ası, NATO içindeki m evkiinin sarsılm ası 
değil, kuvvetlenmesi sonucunu doğuracaktır. Türkiye ’nin, NATO içindeki m ev
kii stratejik önemine dayanm aktad ır ve Birleşmiş M illetlerde vereceği şu veya 
bu reyin NATO içindeki m enfaatlerine halel vermesi neticesini doğurm azdı. 
Türkiye'n in , NATO içindeki şahsiyetli tutumu, her şeyden evvel NATO içindeki 
prestijini yükseltecektir. Türkiye, böyle bir hareket hattı izlem ediği takdirde, 
müttefikleri, bir müddet sonra Türkiye'yi önemsem iyeceklerdir. (Son senelerde 
bunun farkına vard ık  ve hareket hattımızı ayarlam ağ a ça lış t ık : Ancak sonuç 
alm ak İstiyorsak bunu belirli bir görüşe d ayan arak  yapm am ız ve kesin bir h a
reket tarzı izlem em iz gerekecektir.)

A rap memleketleri ile m ünasebetlerim ize ge lin ce : Yukarıda bahiskonusu 
olan, hiç bir s iyasî m üdahale gayesi gütmeyen, tâb ir caizse tarafsız dostluk 
siyaseti, Arap  memleketleri ile m ünasebetlerim izde denenmemiştir. A rap  mem
leketlerinin birb irleriyle münasebetlerine olduğu g ib i, Batı memleketleri ile
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münasebetlerine de bizim , hiç bir suretde karışm am ız caiz değild ir. Bu husus
taki tutumumuz apaçık o lm alıd ır. Buna, kudretim izin yetemiyeceğini an lam a
lıyız. Bu bölgede, başkaların ın işlerini yapar görünm em eliyiz. Sonuç a leyh im iz
de olur. Arap memleketlerinin biri veya birkaçı ile kolayca halledilem eyecek 
ihtilâflarım ız mevcuttur ve ileride başkaları da ortaya çıkab ilir. Ancak bu mem
leketlerin büyük kısmı ile ciddi bir ihtilâfım ız yoktur. Ve Türkiye ’nin, dostluk 
münasebetleri İçinde izleyeceği bir tanıtma siyasetin in , genel o larak  Arap mem
leketlerinde, diğer Asya ve A frika memleketlerine k ıyasla daha geniş akisler 
uyandıracağından şüphe etmemeliyiz. Bu memleketlerle asırlar boyunca, ayni 
medeniyeti p ay laştık : Türkiye’nin denemeleri, onlar için özel bir önem taşım ak
tadır. Belirli memleketlerin Türkiye’ye karşı sempati besleyip beslem iyecekleri, 
Türkiye ’yi sevip sevemiyecekleri tartışma konusu olm aktadır. M illetlerarası mü
nasebetlerde, karşılıklı veya tek taraflı sevginin rolünü zihnim izde pek büyüt
tüğümüz görülüyor. Türkiye için Orta - Doğu’da karşılaştığı mesele, m anevî ve 
m addî varlığının tanıtılm ası ile, kendini saydırm aktır. Fransızca deyim i ile bir, 
«Présence» meselesidir.

Türkiye’nin böyle bir tutumu bir takım çatlak sesleri susturabilir mİ? Bir 
takım çatlak sesler yakın geçmişi hatırlatacaklard ır. Yak ın  geçmiş unutulduk
tan sonra da birtakım çatlak sesler yükselecektir. Diğer önemli bir noktaya ge
liyoruz. Bu bölgede Türkiye, bir büyük devlet siyaseti gütmelidir. Ycıni tenkitlere, 
haykırış la ra , haksız hücumlara m ukabale etmek durumuna düşm em elidir. İzle
yeceği siyaset, uzun vadeli bir siyasettir; etkili olması için «Présence»ini, günlük 
çatışm aların üstünde, devamlı o larak ayni şekilde hissettirmelidir.

SI8. İYİ KOMŞULUK SİYASETİ : «YURT’DA SULH, CİHANDA SULH»

Türkiye ’nin Jeopolitik durumu, dış siyasetine başka bir meseleyi çözmek 
zorunluğunu yüklemektedir. Pek çok komşusu olan, ve bu komşuları ile - açığa 
vurulmuş veya gizli tu tu lan-, birhayli ih tilâ fları olan Türkiye, « iy i komşuluk mü
nasebetleri» kurmağa mecburdur. Her şeyden evvel, geri kalm ış bir memleket 
o larak, kalkınabilm ek için sulh ve sükûna muhtaçtır. «M illî M isak»ın , «Yurt'da 
Sulh, C ihanda Sulh» prensibinin bir manâsı bu idi; ve nitekim , İli: devrinde Cum 
huriyetin dış siyaseti, bütün komşu memleketleri ile dostluk münasebetleri kur
mak olmuştur.

Bu siyasetinde, Cumhuriyet Hükümeti m uvaffak olmuştu. Bugünkü Tür
kiye için İktisadî meselelerin daha çetin bir mahiyet alm ası bu ihtiyacı daha 
çok hissettirmektedir. Diğer taraftan komşu memleketler ile İktisadî m ünase
betlerin önem kazanm ası ve hattâ kalkınm a için hayatî addedilen turizmin ge
lişmesi, komşu memleketlerle işbirliğ i zarurî k ılm aktadır. Türkiye, ittifakları 
içinde oynayacağı rolü, civar memleketlere karşı izleyeceği iyi komşuluk m üna
sebetlerine mani o lm ayacak şekilde ayarlam alıd ır.
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S V . T Ü R K İ Y E ’ N İN  B A Ğ I M S I Z L I Ğ I :

Türkiye bağım sızlığa kavuşab ilir mi? bir. m anâda, bugün dış m ünase
betlerde bağım sızlık yoktur; değil İngiltere, hattâ değil Fransa, Am erika dahi 
bağım sız say ılm ayab ilir . NATO ittifakı İtalya ve Türkiye ’yi olduğu kadar Am e
rika'y ı da bağlıyor. Her şeye rağm en, NATO ittifakından istediğim iz zam an 
çıkabileceksek, bağım sız sayılm alıy ız . Mesele burada değil : Bir memleket için 
bağ ım sızlık, m illî şuuruna hâkim olm ak demektir. Türkiye realitelerini idrâk ede
b ild iğ i, dış siyasetin i bu realitelere dayand ırab ild iğ i takdirde, bağ ım sızlığa 
kavuşm uş, bugünkü dünyada yerini alm ış o lacaktır. Kurtuluşu s iyasî m anev
ra larda arad ığ ım ız takdirde, o lay la r içinde hakik î bir iradeye sahip o lam ayız. 
Osm anlı İm paratorluğunun son devirlerinde olduğu gibi o lay lar, kuvvetler den
gesi bekâmızı sa ğ la y a b ilir : Ancak bağım sızlığa kavuşam ayız. Türkiye'n in bu
günkü dünyada işgal ettiği yeri, temsil ettiği fik ri, bütün İcapları ile an lad ığ ı
mız ve bugünkü dünya şartlarında Türk iye ’nin uzun vâdeli m enfaatlerin i tes- 
bit edebild iğ im iz takd irde, bağ ım sızlığa kavuşab iliriz .

*
* *

Görülüyor kİ, başarılı o labilm ek için, Türk dış siyaseti belki ilk bakışta 
uzlaştırılm ası mümkün görülmeyen çetin dava ları halletm ek m ecburiyetindedir. 
Bu zorluklar, yarı Batılı yarı A sya lı o lm ak itibariy le , Türkiye'nin jeopolitik du
rumunun, tarih î ve sosyal bünyesinin istisnaî özelliklerinden gelm ektedir. Ancak 
bu zorluklar yenileb ild iğ i takdirde, bu özellikler Türkiye 'ye, İktisadî ve askerî 
gücünün çok fevkinde bir mevki ve kudret sağ layab ilir . Türkiye A sya ve A frika 
memleketleri ve Batı alem i ile münesebetleri arasında gayet hassas bir denge 
kurmak m ecburiyetindedir: A sya ve A frika  m em leketlerine, Batı ile yakın mü
nasebetlerini kabul ettirecektir; A sya ve A frika  memleketleri ile sık ılaşan m üna
sebetleri Batıyı endişeye sevketse dah î bu yak ın laşm aya vereceği özel m ahi
yet hiç bir zam an Batıyı inkâr an lam ında yorum lanm ıyacak, Batıyı Türkiye ile 
özel bağların ın m uhafazasına daha büyük önem verm eye sevkedecektir. Bu 
çetin muadelenin çözülm esinin, Avrupa ve A sya - A fr ik a ’ya müteveccih iki 
yönlü ancak irtibatlı bir tanıtm a siyasetinin devam lı ve şuurlu o larak  uyg u lan
ması ile mümkün olabileceğine inanm aktayız . Ayrıca Türkiye, Batı ile mevcut 
zarurî askerî itifakına rağmen, Doğu Avrupa memleketleri ile « iy i komşuluk 
siyasetin i»  geliştirm ek im kânını m uhafaza edecektir. Türk iye ’nin bağım sızlığ ı, 
Türkiye'n in m illetlerarası münasebetlerde kuvvetli bir mevki kazanm ası, Türk 
d ip lom asisin in günlük o lay la r içinde zuhur edecek bütün zorlukları yenerek, 
bu meselelere sürekli hal çareleri bulunm asına bağlıd ır.
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DEĞİŞTİRME BİRLİĞİ

1 Mart 1965 :

1 - 4 Mart 1965 :

1. Dışişleri Bakanı Haşan Işık, Kıbrıs Değiştirme Bir
liğinin hareketi konusunda, «Değiştirme Birliğ im izin 
Mart ayı içinde Kıbrıs’a gönderilmesi için, hazırlık
la r yap ılıyor. Biz kararlıy ız» demiş ve K ıbrıs’taki 
Barış Gücü’nün görevinin devam ını İstediğim izi 
belirtm iştir.

İNGİLTERE-KIBRIS

2. Kıbrıs Arabulucusu Galo Plaza ile bugün Lond
ra ’da bir görüşme yapan İngiltere Dışişleri Bakanı 
Michael Stewart, «İng iliz Hükümeti, K ıbrıs'la ilgili 
o larak 1960’da varılm ış olan hal tarzın ı, ancak ta 
rafların karşılıklı rızası ile değiştirilebilecek u lu sla
rarası bir andlaşm a niteliğinde kabul etmektedir» 
demiştir.

HÜKÜMET PROGRAMI

Dördüncü Koalisyon Hükümeti programının görü
şülmesine 1 M art'ta M illet Meclisinde başlanm ıştır. 
C. H. P. Genel Başkanı İsmet İnönü, Hükümet Prog
ramını tenkit ettiği konuşm asında, dış politika me
selelerine de geniş yer verm iştir. (Bk. Belge 1) 
Programın M illet Meclisinde görüşülmesine 2 M art'
ta da devam edilm iş ve Başbakan Ürgüplü, ten
kitlere cevap verirken, dış politikam zın m illîlik  v a s 
fını belirtm iş, NATO, Sovyetler B irliğ i, Arap Mem
leketleri ile olan ilişkilerim ize değinm iş ve Kıbrıs 
ihtilâfının T ü rk -Y u n an  münasebetlerine doğrudan 
doğruya tesiri olduğunu söylem iştir.
Hükümet programı Cumhuriyet Senatosunda 3 M art’ 
ta görüşülmüş ve çeşitli konulardaki tenkitlere ce
vap veren Başkan Ürgüplü, dış politikada şahsiyetli
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bir yol izleneceğini ve hiç bir dış tesirin bu m illî po
litikayı etkiliyem iyeceğini belirtm iştir. Ürgüplü, Sov
yetlerle geliştirilm ekte olan münasebetlere de de
ğinmiş ve Sovyetlerle im zalanan kültür an laşm ası
nın yakın bir tarihte M eclis’e sunulacağını aç ık la
mıştır. Kıbrıs meselesinde takip  edilm iş olan poli
tikan ın , izlenmeye devam olunacağını belirten Hü
kümet Başkanım ız, bu yolda ileri sürülecek hiçbir 
em rivakii benim semiyeceğiz demiştir.

Meclis ve Senato'da Hükümet proğramının görüşül
mesi bittikten sonra, 4 M art’ta M illet M eclisi’nde 
güven oylam ası yapılm ış ve Ürgüplü Hükümeti gü
ven oyu alm ıştır. O ylam aya 432 üye katılm ış, bun
lardan 231 i güven, 200 ü güvensizlik oyu kullan
mıştır. Bir üye çekimser kalm ıştır. C. H. P. ve 9 B a
ğımsız M illet vek ili kırmızı oy kullanm ıştır.

LO ZAN ’A  DÖNÜŞ VE YUNANİSTAN

2 - 4  Mart 1 9 6 5 : Hük ûmet proğramının M illet M eclisinde görüşülmesi
sırasında, tenkitlere cevap veren Başbakan Ürgüp- 
lü ’nün, Kıbrıs meselesi do lay ısiy le , Lozan A ntlaşm a
sının yeniden ele a lınabileceğ in i belirtmesi üzerine 
(Bk. Belge 2),  Yunan Dışişleri Bakanlığ ı Sözcüsü, 3 
M art'ta bir açık lam a yap arak , «Türkiye'nin Lozan’ı 
tanım am asının hukukî sonucu, Sevr Antlaşm asına 
dönüş o lacaktır» demiştir. (Bk. Belge 3)
Yunan Dışişleri Sözcüsünün idd ia la rı, Bakanlığ ım ız
ca 4 M art’ta cevaplandırılm ıştır. (Bk. Belge 4)

KIBRIS VE SOVYETLER BİRLİĞİ

1. Sovyetler B İrfiğ i’riin Ankara Büyükelçisi bugün 
Genel Sekreterim iz Bayü lken ’ i z iyaret etmiştir. Z i
yareti müteakip Bayülken gazetecilere, «Rusya’nın 
K ıbrıs’ta Federasyonu destekleyen tutumunda ve 
Türkiye ’ye bildirm iş oldukları Kıbrıs siyasetinde bir 
değişiklik  olmadığını Büyükelçi teyit etti» demiş
tir.

3 Mart 1965 :
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KIBRIS VE YU G O SLA V YA

4 -1 1  Mart 1965 :

5 Mart 1965 :

5 - 7  M art 1 9 6 5  :

2. Bakanlığ ım ız Sözcüsü, 4 Şubat'ta Belgrad'da y a 
yım lanan Yunan - Yugoslav bild irisi hakkında, g a 
zetecilerin sualine cevaben, bugün bir açıklam a 
yapm ıştır. (Bk. Belge 5 ve 4 Şubat 1965 tarih li Y u 
nan - Yugoslav bildirisi)

DIŞİŞLERİ HEYETİMİZ KIBRIS’TA

1963 Aralığ ından bu yana ilk  defa o larak  bir resmî 
Türk heyeti K ıbrıs’a gitm iştir. Dışişleri Bakanlığ ı 
Genel Sekreter S iyasî İşler Yardım cısı Âli B inkaya 
Başkanlığ ında, SPG Başkanı İlter Türkmen ve Kıbrıs 
Bürosundan Reşat Arım 'dan kurulu heyetim iz, Ada 
da B. M. ve Türk Cem aati yetkilileriyle  görüştükten 
sonra 1 1 M art’ta Türkiye'ye dönmüştür.

KIBRIS VE SOVYETLER BİRLİĞİ

Sovyetler Birliğİ'nin Lefkoşe Büyükelçisi Yerm oşin, 
bugün M oskova’dan Lefkoşe'ye dönmüştür. Büyük
elçi, basın mensuplarının, Rusya'nın Kıbrıs için Se lf- 
determination prensibini destekleyip desteklemiye- 
ceği hakkında sordukları bir suale cevap verm ek
ten kaçınarak, «Self - determ ination’dan neyî 
kasdediyorsunuz?» demiş ve K ıbrıs’a her türlü dış 
m üdahalenin karşısındayız. Kıbrıs halkların ın ken
di problemlerini bizzat halletmekte serbest b ırak ıl
maları görüşünü desteklediklerin i» belirtm iştir.

KIBRISLI RUMLAR

Kıbrıs’ 11 Rumlar, 5 Mart gecesi anî bir taarruzla , 
Lefkoşe Hava A lanı Bölgesindeki İngilîzlere ait 
mevzileri ve barakaları işgal etm işlerdir. O lay la  
ilg ili o larak, İngiltere şiddetli bir protestoda bulun
muştur.
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Dışişleri Bakanım ız Haşan Işık, 7 M art’ta bu o lay
ların Hükümetimizce, «yakından ve d ikkatle izlen
diğini» söylem iştir.

TULUY V E TÜ R K -Y U N A N  İLİŞKİLERİ

7 M a r t - 10 M art 1965 : Görevine başlam ak üzere 7 M art’ta Yunanistan 'a
hareket eden yeni Atina Büyükelçim iz Turan Tuluy, 
hareketinden önce gazetecilere, «iki memleket a ra
sındaki ilişkilerin düzelmesi için, elinden gelen g ay
reti göstereceğini» söylem iştir.

Tuluy'un 10 M art’ta Yunan Dışişleri Bakanı ile ya p 
tığı görüşmeden sonra basına yap ılan  açık lam ada, 
İki memleket arasında daha önce mevcut olan dos
tane ilişkilerin yeniden kurulması için karşılıklı o la
rak çalışm a arzusunun teyit edild iği belirtilm iştir.

RCD TOPLANTILARI

8 - 1 9  M art 1965 : RCD Teknik İşbirliği Komitesi 8 - 9  M art’ta A nkara '
da top lanarak , Türkiye tarafından hazırlanan tek
nik işbirliğ i an laşm a tasarısın ı görüşmüş ve kabul 
ederek Plânlam a Konseyine sunmuştur.
1 3 -1 6  M art’ta İs lâm ab ad ’da toplanan RCD Plân
lam a Konseyi’nde Teknik işbirliğ i Kom itesi’nin tav
siyeleri incelenmiş, alınan kararlar Bakan la r Konse
yine sunulmuştur.

Bakanlar Konseyi 18 M art'ta îs lâm ab ad ’da toplan
mıştır. Dışişleri Bakanım ız Haşan Işık, Kıbrıs mese
lesi do layısiy le  bu toplantılara katılam adığından, 
Türkiye ’yi Karaçi Büyükelçim iz Şinasi Ore! temsil 
etmiştir. Konsey toplantıları esnasında İranlı Dr. 
Fuat Rouhani’nin RCD İcra Sekreterliğine 3 sene 
müddetle atanm ası da kabul edilm iştir. Konsey 
toplantıları sonunda 19 M art’ta yay ın lanan  ortak 
b ild iride bir denizcilik konferansı toplanm ası, Ti
caret ve Sanayi Odası kurulm ası, âmme İdaresi ve
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halkla münasebetler sahasında daha sıkı işbirliğ i 
yapılm asının memnunlukla karşılandığı belirtilm iş
tir.

RCD toplantıları sırasında, Pakistan Cum hurbaşkanı 
Mareşal Eyüp Han Türk M illetine bir mesaj gön
derm iştir. (Bk. Belge 6)

SŞSK’SN BASÎN TOPLANTISI

9 M ari 1965 : 1. Dışişleri Bakanı Haşan Işık, bugün düzenlediği
basın toplantısında, Türkiye radyolarına bir demeç 
verm iş ve daha sonra, gazetecilerin , Kıbrıs mese
lesi, Türkiye'nin Yunan istan , Sovyetler B irliğ i, 
A . B. D. ve Arap Ülkeleri ile olan ilişkileri ve dış 
politikada değişiklik  yap ılıp  yap ılm aycaağ ı... hak- 
kındaki sorularını cevaplandırm ıştır. (Bk. Belge 7 , 8)

BA ŞKA N  GÜRSEL V E  KIBRSS SO RUN U

2. Cum hurbaşkanı Cemal Gürsel, basın m ensupla
rının Kıbrıs konusundaki sorularını cevaplandırm ış 
ve özetle, «bütün temennim m üslihane bir neticeye 
varılm asıd ır. Türklerin im halarını düşünmek ve bu
na bizim seyirci kalacağım ızı farzetm ek yanlıştır» 
demiştir.

BAĞL1KÖY KUŞATM ASI

1 2 -1 7  M art 1965 : Kıbrıslı Rumlar Lefke yakın larındaki Bağlıköyü, Kıb-
rıslı Türklerin burada 5 Km. lik bir yolu muhtemel 
bir Türk çıkartm asında kullanm ak üzere tam ir et
tikleri bahanesiyle , 12 M art'ta ağır silâh ve tank
larla  kuşatm ışlardır. General Thim ayya o lay yerine 
gitm iş, faka t Rumlar Birleşmiş M illetlerin m üdaha
lesini reddetmişlerdir.

Ertesi gün Lefke civarında bir konuşma yapan Gri- 
vas , «düşm ana ihtar ediyorum , K ıbrıs’ ı bombardı-
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.nema teşebbüs ederse, katliam  olacaktır» demiş 
ve dünya istesin istemesin ENOSİS’in gerçekleşe
ceğini ileri sürmüştür.

M akarios da 15 M art’ta , «Türkiye'nin Kıbrıs'ı yeni
den bom balam ası halinde, Kıbrıslı Türklerin ayak
lanm a yuvaların ın  derhal tecrit edileceğini» söyle
miştir.

16 M art’ta Başbakan Ürgüplü ile görüşen Sovyet 
Büyükelçisi Rijov, gazetecilerin, K ıbrıs'a Rusların si
lâh göndermeleri ile ilg ili bir sorusuna : «Bunlar 
yüzde yüz ya lan  idd ialard ır»  demiştir.

Ayni gün Türkiye «Larnaka - Limasol yolu boyunca 
bazı mevzilerin Kıbrıslı Rumlar tarafından işgali 
ile İlg ili o larak» Yunan istan ’ ı protesto etmiş ve Dı
şişleri Bakanı Haşan Işık da Yunan Büyükelçisi ile 
bir görüşme yap arak , Bağ11köy c ivarındaki gergin 
durumun hassasiyetim izi çektiğini b ildirm iş ve da
ha sonra gazetecilere verdiği bir beyanatta, Bir
leşmiş M illetlerin durumdan haberdar edilerek, 
d ikkatlerin in çekild iğini söylem iştir.

Öte yandan , Cum huriyet Senatosunda bir konuşma 
yapan  Sıtkı U lay , Kıbrıs o layların ın  gösterdiği ihti
yaç karşısında kısmî seferberlik ilân edilm esini iste
miştir.

Kıbrıstaki gergin durum 17 M art'ta devam  etmiş
tir.

BAŞKAM GÜRSEL-KSBRSS SORUMU VE HÜKÜMET 
DEĞİŞİKLİĞİ

15 Mart 1965 : Cum hurbaşkanı Cemal Gürsel, Hürriyet gazetesine
verd iğ i özel demeçte, Kıbrıs h a kk ın d a : «Hükümet 
bu konuda lâzım gelen d ikkati göstermektedir. Em
rivakilere asla boyun eğilm eyecektir. Kıbrıslı soy
daşlarım ıza karşı yöneltilecek herhangi bir hareket, 
derhal m ukabelesini görecektir. Bu, böyle bilinme
lid ir. Bu hususta kararlı o lm akla beraber, işin, hu-
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kukî, insanı ve sulh esasları içinde hallin i de te
menni etmekteyim» demiştir.

Başkan Gürsel, son Hükümet değişikliğ in i şu şe
kilde değerlendirm ektedir: «Hükümet değişikliğ i
etrafında garip birçok tefsir yap ılm ış, tenkitler y a 
ratılm ıştır. Bunların başında A m erikalıların  Hükü
met değişikliğ ine tesir ettiği söylentisi ve yayın ları 
geliyor. Bu söylentilerin tam am iyle yersiz ve yanlış 
olduğuna kaniim ».

ÜRG Ü PLÜ ’NÜN ETH N O S’A  D EM ECİ

Başbakan Ürgüplü, A tin a ’da yayım lanan  iktidar 
taraftarı «Ethnos» gazetesinin m uhabiri ile 16 
M art'ta yaptığı m ülakatta, Türk - Yunan dostluğu
nun iki memleketin menfaati için lüzumlu olduğunu, 
Kıbrıs problemini bir T ü rk -Y u n an  meselesi o larak 
kabul etmek gerektiğini ve bu meselenin halli için 
Türk - Yunan görüşmelerine Türkiye ’nin hazır o ldu
ğunu söylemiş ve Kıbrıs’taki Türklerin ızdırabının 
bir son bulması gerektiğini de belirtm iştir. (Bk. Bel
ge 9)

Ethnos’da , 19 M art’ta yayım lanan bu m ülakat hak
kında, Yunan Başbakanı Papandreu, 20 M art'ta şu 
beyanda bulunm uştur:

«Yunan Hükümetinin politikası, barışın m uhafazası 
ve Kıbrıs meselesi için nihaî çözüm yolunun barışçı 
bir durum içinde sağlanm ası gayesini gütmektedir. 
Yeni Türk Hükümetinin politikasının da aynı mealde 
olması memnuniyet verici o lacaktır. v'unanistan iie 
Türkiye arasında görüşmelere gidilm esine gelince.- 
bir Arabulucu mevcuttur. Çalışm aların ın  verim li o l
ması için kendisine yardımcı o lm alıyız.»

Ürgüplü, Papandreu'nun ikili görüşme teklifin i red
detmesi üzerine, cıynı gün : «M üzakerelerle işlerin 
yürütülmesi tara ftarıy ız . Türk siyaseti bu şekilde yon 
bulur. Arzu etm iyorlarsa, bu kendi bilecekleri bir 
husustur,» demiştir.



BARIŞ GÜCÜ GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI

1 7-19  Mart 1965 : Kıbrıs meselesi ve Barış Gücü görev süresinin uza
tılm ası konusunu görüşmek üzere, 17 M art’ta top
lanan G üvenlik  Konseyinde konuşan Kıbrıs Rum 
Dışişleri Bakanı K iprianu, «A da 'da mevcut anor
m alliğ in» Barış gücü'nün başarısızlığ ın ı gösteren 
açık bir belirti olduğunu ileri sürmüş, Daimi temsil
cim iz O . Eralp ise, Yunan istan ’ın K ıbrıs’ ı 10.000 ki
şiyi aşan bir ordu ile istilâ ettiğini belirtm iş, ve 
« ...K ıb rıs  Türklerine karşı g irişilecek herhangi bir 
askerî sa ld ırı, Kıbrıs Rum rejim inden olduğu kadar, 
Yunan istan ’dan da geliyor sayılacaktır»  demiştir. 
Daha sonra söz alan  Yunan delegesi Bitsios, Barış 
Gücünün görev süresinin 3 ay daha uzatılmasını 
Yunan istan ’ın tasvip  ettiğini söylem iştir.

18 M art,ta müzakerelere devam edilm iş, Sovyet 
Temsilcisi Federanko, ve İng iliz delegesi Sir Roger 
Jackling  Barış Gücü'nün görev süresinin 26 Haziran ’a 
kadar uzatılm ası fikrin i desteklem işlerdir.

19 M art’taki görüşmeler sırasında söz alan  A . B. D. 
Temsilcisi A . Stevenson, Genel Sekreter U Ttaht'ın 
1 1 M art tarih inde verdiği rapordan bu ya n a , Kıbrıs- 
taki «cem aatlerden birine» yeniden ağ ır silâh yar
dım ında bulunulduğunu söylem iş ve A . B. D.'nin, 
Barış Gücü görev süresinin uzatılm asına taraftar 
olduğunu belirtm iştir.

Daha sonra, G üvenlik  Konseyinin geçici üyesinin 
(Bo livya , Fildişi K ıyısı, Ürdün H ollanda, M alaysia 
ve Uruguay) Konseye sunduğu, Barış gücü görev 
süresinin 3 ay daha uzatılm asını öngören bir karar 
tasarısı oy b irliğ iy le  kabul edilm iş ve A da'daki Ba
rış Gücü'nün görev süresi, 26 Haziran 1965’e kadar 
uzatılm ıştır.

Bu karar Ankara s iyasî çevrelerinde normal kaı- 
şılanm ıştır.
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A. B. D. VE KIBRIS

1 8 -2 0  Mcsrî 1965 : A . B. D. Dışişleri Bakanlığ ı Sözcüsü 18 ve 19 M art’-
ta Kıbrıs konusunda yaptığı aç ık lam alarda , A d a 'd a 
durumun gerginleştiğini belirterek, «K ıb rıs’a uçak
savar silâh ları ve başka silâh la r yo llam ak ancak 
sorunun daha tehlikeli ve çözümü daha güç bir hale 
getirir. Müzakere yo luyla ilerleme kaydetmeyi sa ğ 
layacak çareler aram ak, bugün her zam ankinden  
daha çok ilg ili ta ra fla ra  düşmektir» demiş ve K ıb
rıs’taki Cem aat liderlerini itidâle davet etmiştir. 
Bununla ilg ili o larak Bakanlığ ım ız Sözcüsü 20 
Mart'ta bir açıklam a yapm ıştır. (Bk. Belge 10)

ÜRGÜPLÜ VE KIBRIS SORUNU

1 8 -1 9  Mart 1965 : M illî Güvenlik Kurulunun 18 ve 19 M art'taki top
lantılarından sonra, Başbakan Ürgüplü, Türk - Y u 
nan ilişkileri ve Değiştirme Birliğ im iz hakkında b a
sına bir açık lam ada bulunmuştur. (Bk. Belge 11)

JERNEGAN’IN ANKARA TEMASLARI

19-20  Mart 1965 : 19 M art'ta A . B. D. Dışişleri Bakanlığ ı Orta - Doğu
ve Güney Asya işleri Bakan Yardım cısı Jack  Jerne- 
gan Tahran ’dan A n ka ra ’ya gelmiş ve Başbakan 
Ürgüplü, Dışişleri Bakanı Işık ve Genel Sekreter Ba- 
yülken tarafından kabul edilm iştir. Jernegan ’a K ıb
rıs konusunda Türkiye'nin kararları açık lık  ve kesin
likle izah edilm iştir.

IŞIK - KÎBRfS SORUNU

2 0 -2 3  Mart 1965 : Dışişleri Bakanı Haşan Işık, 20 M art’ta gazetecile
rin, K ıbrıs’ la ilg ili Hükümet kararların ın Yunan is
tan 'a b ild irilm esi, Değiştirme Birliğ im izin K ıbrıs'a 
gidişi ve Başbakan Ürgüplü'nün Yunan istan 'a  ya p 
tığı müzakere teklifin in Papandreu tarafından red
dedilmesi konusundaki sorularını cevap landırm ış
tır. (Bk. Belge 12)
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YUNANİSTAN VE KIBRIS SORUNU

2 1 -2 3  Mor* 1965 : unan Kabinesinin 21 M art'ta K ıbrıs'la ilg ili o larak
yaptığı toplantılardan sonra bir Yunan Hükûmei 
Sözcüsü 23 M art'ta «Kıbrıs meselesinin barışçı yo l
lardan çözümlenmesi konusunda, Yunan ve Kıbrıs 
Hükümetleri arasında tam bir görüş birliği hasıl o l
muştur» demiştir.

IŞ IK ’IN BASIN  TO PLAN TISI

21 M art 1965 : Çeşitli ülkelerdeki Ermenilerin 24 N isan 1965’te
yaptığ ı basın toplantısında, Kıbrıs, Komünist Çin'in 
tanınm ası, Türkiye'ye yap ılan  İktisadî yardım  ko
nularında çeşitli sualleri cevaplandırm ıştır. (Bk. Bel
ge 13)

ERM ENİ O LA Y I

23 Mart 1965 : Dışişleri Bakanı Haşan Işık, yabancı gazetecilerle
«Ermeni O layı»n ın  50. yıldönümü do layısİy le , Yu
nanistan ve Kıbrıslı Rumların teşvik iy le  Türkiye 
aleyhinde bir propaganda kam panyası açm ak is
tem eleriyle ilg ili o larak , bugün A n ka ra ’da yetkili 
çevrelerce bazı aç ık lam alarda bulunmuştur. (Bk. 
Belge 14)

KIBRIS CEMAAT MECLİSİNİN FESHİ

2 3 -2 5  Mart 1965 : Kıbrıs Cem aat M eclisi'nin sadece Rum üyelerinin
iştirakiy le  23 M art'ta yaptığı toplantıda, Meclis'in 
31 M art'tan itibaren feshedilm esine ve yetkilerinin 
Rum Tem silciler Meclisi ve Rum Hükümetine dev
redilm esine karar verilm iştir.
Türk Cem aat Meclisi Başkan Yardım cısı Şemsi Kâ
zım bu konuyla ilg ili bir demeç vererek, Türk Ce
m aat M eclisinin hukuken ve fiilen göreve devam 
edeceğini, söylem iştir.
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Diğer taraftan 25 M art’ta Bakanlığ ım ız Sözcüsü,. 
Kıbrıs Cem aat M eclisi’nin feshi kararının Kıbrıs 
A n ayasa ’sının yeni bir ih lâli olduğunu söylemiş ve 
bu kararı, iki cem aat prensibinin ortadan k a ld ır ıl
ması yolundaki em rivakilerin yeni bir tezahürü o la 
rak vasıflandırm ıştır.

ACHESON-KIBRIS

24 Mart 1965 : Kıbrıs konusunda Cenevre'de yap ılan  görüşmelerde
Başkan Johnson'un özel temsilci o larak görevlen
dirdiği D. Acheson bugün, Kıbrıs meselesi hakk ın
da Şikago Barosu’nda bir konferans verm iş ve ge
nellikle M akarios’u tenkit etmiştir. (Bk. Belge 15)

BAŞKAN BURGİBA’NIN ZİYARETİ

2 4 - 3 0  M arî 1965 : Orta - Doğu memleketlerini resmen ziyaret etmek
te olan Tunus Cum hurbaşkanı Habib Burgiba, be
raberinde eşi, şahsî temsilcisi Devlet Bakanı Müncî 
Selim , M illî Eğitim Bakanı, Dışişleri Bakanlığ ı S iyasî 
İşler Müdürü ve 45 kadar Tunuslu  yüksek memur 
ve idareci ile 22 gazeteci olduğu halde özel bir 
uçakla 24 M art’ta Tahran ’dan A n ka ra ’ya gelm iş
tir.

Hava alanında Cum hurbaşkanı Gürsel tarafından 
karşılanan Başkan Burgiba, öğleden sonra Başkan 
Gürsel ile görüşmüş ve akşam  Devlet Başkanım ız 
m isafir Cum hurbaşkanı şerefine Ç ankaya 'd a bir 
yem ek verm iştir. Burgiba yemekte Başkan G ürse l’ in 
konuşmasına cevaben, 16. asırdan beri Türkiye ile 
Tunus’un samimi ve verim li ilişkilerinden bahse
derek bu İşbirliğ inin daha da ileri götürülmesi te
mennisinde bulunmuştur. (Bk. Belge 16)

25 Mcırt'ta Başkan Burgiba ile Başbakan Suat Hay- 
rî Ürgüplü, Dışişleri Bakanı Hcısan Işık ve bazı B a 
kanların da katılm asıyla yap ılan görüşmede Kıbrıs
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ve Orta Doğu meseleleri ele alınm ış, Işık Kıbrıs m e
selesi hakkında m isafir Devlet Başkanına etraflı b il
gi verm iştir. Öğleden sonra TBMM'de bir konuşma 
yapan Tunus Cum hurbaşkanı, Türk - Tunus ilişk i
lerinden sitayişle  bahsetm iş, A tatü rk ’e olan hay
ranlığını belirtm iş, lâ ik lik  prensibinin islâm mem
leketlerinin bünyesine uym ayacağın ı ifade etmiş ve 
Kıbrıs meselesine değinerek, bu problemin, Ada 
daki Türk Cam iasının «b ir adaletsiz liğe kurban git
tiği hissine varm adan» halledilm esinin en büyük 
arzu ları olduğunu söylem iş, Filistin problemini ise 
«zorla ve s ilâh la  yap ılan  bir istim lâk meselesi» o la 
rak nitelemiştir. (Bk. Belge 17)

26 M art'ta Burgiba, CHP Genel Başkanı İsmet İnö
nü'yü ziyaret ederek, bir süre görüşmüş ve kendi
sini Tunus'a dâvet etmiştir.
M isafir Başkan 27 M art’ta İstanbul'a gitmiş ve
29 M art’ta tertiplediği basın toplantısında, Türk- 
Tunus ilişk ile ri, Kıbrıs ve Filistin meselesi ile diğer 
konulardaki soruları cevaplandırm ıştır. (Bk. Belge 
18)

30 M art’ta Başkan Burgiba, Türkiye ziyaretin i ta- 
m am lıyarak , İstanbul'dan özel uçakla Belgrad'a ha
reket etmiştir. Ayni gün Türk - Tunus ortak bildirisi 
yayın lanm ıştır. (Bk. Belge 19)

ÜRGÜPLÜ’NÜN DEMECİ

25 Mart 1965 : Başbakan Ürgüplü, A lm anya'n ın  Sesi Radyosu'na
verdiği demeçte, Türk - A lm an ilişkilerinden, Tür
kiye'nin haklı d ava larında diğer NATO üyelerin

den an layış beklediğinden bahsetm iş ve Türk Hü
kümetinin A lm anya'n ın  bir an önce birleştirilmesini 
desteklediğini belirtm iştir. (Bk. Belge 20)
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İŞIK VE TÜRK-İSRAİL İLİŞKİLERİ

26 Mcarv 1965 : Dışişleri Bakanı Haşan Işık, memleketimizi z iyaret
etmekte olan Tunus’ lu gazetecilere, Türk - İsrail 
ilişkileri konusunda şunları söylem iştir: « İs ra il’ le 
münasebetlerim iz, Arap memleketlerinin m enfaat
lerine aykırı şekilde gelişm iyecektir. Her devletle o l
duğu gibi İs ra il’ le de normal münasebetlerim iz va ı- 
dır».

YUN AN İSTAN ’IN YERSİZ İDDİALARI

27 M art 1965 : Atina basınında, yüksek kademede cereyan eden
Türk - Sovyet görüşmeleri sonunda varılan  gizli an 
laşma çerçevesinde, askerî malzeme yüklü 2 bîn 
Sovyet kamyonunun Türkiye'ye girdiği yolunda çı
kan haberleri doğrulayan Yunan Savunm a Bakan
lığı Sözcüsü, «bu malzemenin Türkiye'ye sevkedil- 
diğinden Yunan yetkilileri haberdardır» demiştir. 
Bugün haberi ya lan layan  Bakanlığ ım ız Sözcüsü, 
«bu asılsız haber, Kıbrıs Rum idarecilerinin her ta 
raftan silâh a lıp , A d a 'ya  yığm a hareketlerini ka 
mufle etmek telâş ve gayretine düştüklerini ortaya 
koym aktadır» demiştir.

TU LU Y- PAPÂNDREU

2 7 -2 8  Mart 1965 : A tina Büyükelçim iz Turan Tuluy, bugün Y unan is
tan Başbakanı Papandreu'yu ziyaret ederek, ken
disiyle bir süre görüşmüştür.

Yunan basınının, Papandreu - Tuluy m ülâkatım , 
Türk - Yunan ikili görüşmelerinin bir başlangıcı o la 
rak yorum lam ası üzerine, Bakanlığ ım ız yetkilileri 
28 M art'ta, «Büyükelçi Tu luy’un Papandreu 'ya nor
mal bir nezaket ziyaretinde bulunduğunu ve bu 
ziyaretin bir müzakere başlangıcı olm adığını» söy
lemişlerdir.

41



KOMÜNİST ÇİN’İN TANINMASI

29 Mart 1965 : Pakistan ’da bulunan Komünist Çin Başbakan Y a r
dımcısı ve Dışişleri Bakanı M areşal Şen Y i, Türk 
gazetecilerine verdiği bir demeçte «Pekin Hüküme
tinin Türkiye tarafından tanınm ası için Pakistan'ın 
arabuluculuk teklifinde bulunduğunu» ileri sürmüş
tür. (Bk. Belge 21)

M areşal Şen Y i ’nîn demeciyle ilg ili o larak , Cum
hurbaşkanı Cemal Gürsel şunları söylem iştir: 
«Kanaatim e göre, Kızıl Ç in ’ le münasebetlerden çe
kinmeye m ahal yoktur. Yan ı başım ızda büyük kom
şumuz ayni rejime sahip Rusya ile bu kadar sam i
mi münasebetler kurulduğuna göre, neden Çin ile 
münasebetler kurulm asın?».

Dışişleri Bakanı H. Işık ise bu konuda 29 Mart'ta 
şunları söylem iştir: «K ıt'a Ç in ’ inin milletlerarası
devrana dahil o lm asında, dünya huzur ve barışının 
m enfaati olduğu görüşüne iştirak etmekteyiz. Ve 
bunu mümkün k ılacak olan şartların tahakkuk et
miş olduğunu görmek tem ennim izdir. Bu hususta 
tab iatiy le  tara fla rca  yap ılm ası gereken gayretler 
mevcuttur. Türkiye, bunu mümkün k ılacak teşebbüs
leri iyî niyetle karşılayacaktır.»

Bakanlığ ım ız yetkilileri ise, Şen Y i'n in  demecinin 
olumlu karşıland ığ ın ı, ancak bugüne kadar Pakis
tan ’ın Türkiye nezdinde resmî bir tavassutta bu
lunmadığını belirterek, Kızıl Çin ile ilşkilerim iz hak
kında, Dışişleri Bakanı Işık ’ ın, 21 M art’ta yabancı 
gazetecilere söylediklerini hatırlatm ışlard ır.

DEĞİŞTİRME BİRLİĞİMİZ KIBRIS’TA

2 8 -2 9  AA art 1965 : 14 subay, 42 astsubay ve 291 erden kurulu Kibri:
Değiştirme Birliğ im iz bugün M agosa’ya çıkarak
B. M. refakatinde Gönyeli'ye varm ıştır.
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KIBRIS’A SİLAH SEVKİYATI

A. B. D. Dışişleri Bakanlığ ı Sözcüsü, son günlerde 
M ısır'dan Kıbrıs’a silâh getiren bir geminin yükünü 
boşaltm adan geri döndüğünü açıklam ıştır.

Öte yandan Kıbrıs Rum basını, geminin A d a 'ya  
Sovyet tüzeleri getirmekte olduğunu ve A m erika ’nın 
Yunanistan üzerindeki baskısı neticesinde Yunan 
Hükümetinin m üdahalesi ile geminin M ısır'a dön
düğünü yazm aktad ır.

30 M art-31 Mart 1965 : Birleşmiş M illetler Kıbrıs Arabulucusu Gaio Plaza'»
nın Kıbrıs meselesi konusunda, B. M. Genel Sekre
teri U -T h a n t ’a verdiği rapor 30 M art'ta aç ık lan 
mıştır.

A n ka ra ’daki yetkili çevreler, raporla ilg ili o larak , 
Kıbrıs konusunda ilk ele a lınacak  meselelerin Ada 
Türklerinin yaşam a şartlarının düzeltilmesi ve Kıbrıs 
probleminin halli için Türkiye ile Yunanistan a ra 
sında görüşmelere başlanılm ası olduğunu belirt
mişlerdir.

Bakanlığ ım ız ise 31 M art’ta bir bildiri y a y ın la y a 
rak, P laza ’nın 4 Mart 1964 tarih li G üvenlik  Konseyi 
kararına rağmen, yetkilerini aşarak , «meselenin 
esası hakkında» kanaatlerin i belirttiğini ve «bu du
rum muvacehesinde Mr. Galo P laza ’nın arabulucu
luk sıfatının bu raporun neşriyle hitam bulduğuna 
hükmedilmek icabedeceğinî» açıklam ıştır. (Bk. Bel
ge 22)

Cum hurbaşkanı Cemal Gürsel, Kıbrıs Arabulucusu
nun raporuyla ilg ili o larak , 31 M art’ la «P laza'n ın  
haddini aştığını» söylem iştir.

Ayni gün Türkiye'nin bu konudaki görüş ve kararı, 
bir mektupla O. Eralp tarafından Genel Sekreter 
U -Th an t'a  bild irilm iş ve Plaza'n ın şim diye kadar 
gösterdiği gayretlere teşekkür edilm iştir.
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B E L G E : !

İSMET İNÖNÜ’NÜN 1 MART’TA MİLLET MECLİSİNDEKİ 
KONUŞMASININ DIŞ POLİTİKAYA DEĞİNEN KISMI

Sayın M illetvekilleri;

Dış politikadan bahsetmek için izin isterim. Dış politika üzerinde Hüküme
tin muhtelif beyanları ve hükümet program ındaki resmî ifadeleri genel o larak  
dış politikam ızda devam lılık ve kararlılık  göstermektedir. Birleşmiş M illetler A n a 
yasasını benimsiyoruz. Emniyetimiz için bölge an laşm aları ve NATO, CENTO 
ittifakları yapm ışız, son zam anlarda da O rtak Pazarla münasebet kurduk ve 
İran ve Pakistan'la ayrı bir an laşm a im zalad ık. Kom şularım ızla samimi o larak  
iyi münasebetler istiyoruz. Bu esasların hepsinde Hükümetle aynı görüşteyiz.

Son zam anların bir iki konusuna değinmek isterim. Bunların başında 
Kıbrıs meselesi gelir. Biz Kıbrıs meselesinin zalim  geçitlerinden geçtik. Kıbrıs'ta 
bulunan Türk cemaati bir seneden beri bütün dünyanın gözü önünde kan dö
kerek haklarını savunm uşlardır. Biz İmza edilm iş a n d la şm a la ‘la Kıbrıs Türk 
Cem aatine karşı vaz ife liy iz . Bu şartlar altında bir senedir geçi'ilen mücadele 
Kıbrıs meselesinin Birleşmiş M illetlerde ve dünyanın gözünde, U luslararası bîr 
büyük buhran değerinde olduğunu anlatm ıştır. Türlü tehlikelerden ve teşeb
büslerden geçtikten sonra Kıbrıs dâvası federasyon şekli altında bir olumlu 
ufka yönelm iştir. Bu hal çaresi eski and laşm aların  temeli üstünde Birleşmiş 
M illetler Anayasasın ın  kcıydı altında Bağımsız Kıbrıs ilkelerine dayanm aktad ır. 
Bağımsız Kıbrıs’ta tanınmış olan iki ayrı cemaatin federasyon halinde ya şam a
larının adaletli ve uygun hal çaresi olacağı kanaatindeyiz. Kıbrıs meselesinin 
barışçı yo lla rla  sonuca varm asını arzu ettik arzu ediyoruz. Ehemmiyetli bir nok
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tayı işaret etmek isterim : Kıbrıs meselesinde Türkiye ve Yunan istan ’ın m üna
sebetleri ve taahhütleri b irib irinin karşısında ve b irib irinin tesirindedir. Hükü
metin beyanlarından bizim m ülâhazalarım ızdan farklı bir mâna çıkarm ıyoruz.

Son zam anların  dış politika meselelerinden birisi de Türkiye ile Sovyetler 
arasında iyi komşuluk münasebetlerinin kurulması teşebbüsü olmuştur.

İyi komşuluk siyaseti nazarî o larak  öteden beri mevcut idi. Parlâmento 
heyetlerinin karşılıklı z iyaretleriyle  bu münasebetler özel bir önem kazandı. Bu 
münasebetlerin sam im î o larak gelişm esinde memleketim izin m enfaati ve fa y 
dası olduğu inancında olduk. Ticarî m übadelelerim izin gelişmesi için ciddî te
şebbüse geçtik.

Ondan sonra bütün NATO devletleri içinde Sovyetlerle en uzak durumda 
farzolunan Türkiye, İngiltere g ib i, Am erika g ib i, diğer NATO müttefikleri gibi, 
Sovyetlerle münasebetler kurabileceğini göstermiş oldu. İki ta ra f bağlı olduk
ları ittifak münasebetleri üzerinde hiç bir talep ortaya sürm eksizin co-existence 
denilen iyi komşuluk içinde beraber yaşam ak istidadını gösterdiler. Bu bir ba
şarıd ır. Hükümetin bu başarıyı lâyık  olduğu derecede değerlendirmekte oldu
ğunu zannediyoruz.

Bu mevzudan bahsederken siyaset istism arcılarının Am erika ile aram ızda 
uzaklık  ve şüphe yaratm aya gayret ettikleri görülmüştür. Şimdi bütün bu riva
yetlere karşı kesin o larak  kanaatim i söylemek isterim.

Am erika İle münasebetlerim iz hiç bir veçhile zedelenm em iştir. Senelerce 
kendisiyle çok dürüst bir şekilde beraber çalıştığ ım ız bir Am erika Büyükelçisi 
vard ır. Kendisi, Hükümet değişm esi zam anına rastgelen tab iî tem asları yüzün
den tarizlere uğradı. Aksi tesadüflerle doğru ve ciddî insanların gölgelenmesini 
kabul etmem. Hülâsa, resmî vazifeden ayrıld ığ ım ız anda Am erika Hükümetiyle 
ve Büyükelçisiyle tam bir karşılıklı güven içinde bulunduk.

B E L G E : 2

BAŞBAKAN ÜRGÜPLÜNÜN MİLLET MECLİSİNDE TENKİTLERE CEVABEN 
YAPTIĞ I KO N U ŞM A: 2 MART 1965

Dış politikam ız hakkında muhterem arkadaşlarım ızın  programımızı tasvip 
buyurm aların ı ve m illî politikam ız üzerinde bütün partileri ittifak hâlinde gör
mek bizim  için kuvvet kaynağı olmuştur. Dahcı faz la  vüzuh talep edilm iş ol
ması karşısında bazı noktalar üzerinde kısaca durm akta fayd a  m ülâhaza et
mekteyim :
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Dünya sulhuna ya ln ız İnsanî hislerle değil, m illî m enfaatim izin iktizası 
olduğu kanaatile bağ lıyız. Hakiki sulhün ancak cihan şumül bir an lay ış la  tees
süs edebileceği inancındayız.

M illetlerarası meseleler ve memleketlerle ikili münasebetlerim iz konu
sundaki tutumumuz nazarî inançlardan mülhem olm ayacaktır. Bize karşı itti
haz olunan durumlar münasebetlerim izde daim a kaale alınacaktır.

Dünyanın gruplara ayrılm ış oluşu ve barışın dünya ölçüsünde bir a n la 
yıştan ziyade gruplar arasında kuvvet m uvazenesine istinat etmesi Türkiye'nin 
de dış güvenliğini bir grup içinde sağ lam ak zaruretini ortaya koym aktadır.

Gayem iz, mensup olduğumuz grubun, diğer grupa tahakküm  etmesi de
ğ il, bize tahakküm edilmesine mani olmaktır. Temennimiz ve gayretlerim iz 
gruplar arasında bütün im kânlar nisbetinde gerginliğe sebebiyet verilm em esi, 
b ilâkis iyi bir hava içinde yaşanab ilm esid ir.

NATO içinde samimi ve yapıcı işb irliğ im iz Türkiye ’nin dünya devletleriyle 
ve özellikle komşuları ve tarih î bağları bulunan memleketlerle m ünasebetlerin
de, Türkiye'nin dünya barışı ve daha geniş işbirliğ i özlemi ile çelişme halinde 
o lm ayacaktır.

Şahsiyetli politikadan an ladığ ım ız, ittifak lar içerisinde kendi görüş ve öz
lemlerinizle çelişen bir politikanın takipçisi olm am aktır.

Dünya ölçüsünde ve tab iatıy la emniyet içinde barışa özlemi olan Türki
ye ’nin kom şulariyle iyi ilişkilere ve karşılıklı hak ve menfaate müstenit işb ir
liğine atfedeceği ehemmiyet aşikârd ır.

Sovyetler Birliğ i, bize karşı gösterecekleri iyi niyetli tutum ve b ilhassa 
m illî vasıf iktisap etmiş meselelerim izin kaışıs ındaki an lay ışlı davran ışla Türk 
ve Sovyet münasebetlerinin devamlı gelişmesine büyük ölçüde hizmet edecek
tir. Hükümet, Sovyetler birliği ile iyi münasebetler tesisine daim a arzuludur. Bu 
a landa elde edilecek başarı her şeyden evvel Sovyetlerin davranışına tabi o la 
caktır. Memleketlerim izin iç işlerine yabancı memleketlerin hiç bir şekilde tesiri 
o lm am asına göstereceğimiz titizlik  büyüktür.

Arap memleketleriyle ilişkilerim izi geliştirm ek için çalışacağız. K an aati
mizce arap la rla  Türkiye’nin devamlı ve âli m illî m enfaatleri arasında bir ayk ırılık  
yoktur. M illetler arası münasebetlerde karşılıklı sayg ı, eşit hak lar ve m illetler
arası hukuka hürmet prensipleri dış politikam ızda, başta gelmektedir. Bu pren
sipler dairesinde ilişkilerim izin devam lı gelişmemesi için hiç bir sebep yoktur.

Diğer gruplarla olduğu g ib i, A rap âlemi ile m ünasebetlerim izde de züm 
reci bir zihniyetle hareket etmeyeceğimiz aşikârd ır.



Kıbrıs ihtilâfının haddizatında Tü rk -Y u n a n  münasebetleri üzerinde doğ
rudan doğruya tesiri olduğu vakıası açıktır. Kıbrıs meselesi Türkiye ile Yuna
nistan'ın müştereken kabul edebilecekleri bir hâl çaresine ulaşm adığı takdirde, 
Tü rk -Y u n a n  münasebetlerine mesnet teşkil eden Lozan andlaşm asında Türk- 
Yunan münasebetleri vesilesiy le  vazedilm iş olan hükümlerin yeni şartlara inti
bakı zarureti hasıl olacağı bir vak ıad ır. Kıbrıs meselesinde Türkiye, Yunanistan 
zararına her hangi bir m enfaat teminine hiç bir zam an teşebbüs etmemiştir. 
Bunun tabii bir neticesi o larak , kendi aleyhine Yunan istan ’a bir m enfaat sağ
lam asına lâkayt kalm am asına da imkân yoktur.

Dış politika program ları arasındaki ayn iyet meselesi : proğramımızın ba
şında da belirtilm iş olduğu g ib i, büyük A tatürk ’ün vazetm iş olduğu prensip
lerle dış politikam ız m illî bir m ahiyet iktisap etmiştir. Bu m illî vasfı dolayısiyle, 
dış politikam ızın prensiplerinde bir değ işik lik  zaten bahis mevzuu olam az.

M illî hak ve m enfaatlerim izin dış politika proğramı içerisinde, belirli mi
sâ ller zikri suretiyle daraltıcı bir intiba yaratab ilecek şekilde tadâdına gitmekte 
fayd a görmedik. Bu ve diğer konular üzerinde, ilerideki hükümet beyanlarında, 
gerektikçe, daha geniş ve tafsilâtlı surette durulacağı tab iid ir.

Her şeyden evvel CHP Meclis Grubu Sözcüsü sayın Fevzioğlu'nun Türki
ye'nin yabancı devletlerle m ünasebetlerinde hangi yo lla ra  asla m üsaade olu- 
nam ıyacağı hususundaki beyan larına teşekkür etmek isterim . H akikaten , mem
leketim izde her hangi bir hükümet veya partinin m uayyen yabancı devletlere 
istinaden bir dış politika takip edebileceği tasavvur dahi edilemez.

Bu, aş ikâ r o lm akla beraber, son günlerde tam amen yersiz o larak  dolaş
mış olan rivayetler m uvacehesinde, bunun teyit edilm iş olması fa ide li olmuş
tur. Bugünkü hükümetinizin de, bu sahada âzam i bir hassasiyet göstereceği 
m uhakkaktır. Hiç bir devletin memleketim izin bir cüz’üne istinat ederek Tür
kiye ile iyi münasebetler tesis edebileceğini düşünebileceğini tasavvur edemi
yoruz. Şayet böyle bir vak ıa  bütün tahm inler h ilâfına vukubulacak olursa, bu
na ilk şiddetli aksü lâm elin , o memleketin b izzat istinat etmek istediği bünye
den geleceğine şüphe yoktur. Türkiye yabancı devletlerle işb irliğ ine tamamen 
taraftard ır. Fakat dış politikasını şu veya bu devlete İstinat ettirmesi söz ko
nusu değild ir. Türkiye'n in dış politikasının mesnedi Türk m illetinin topyekûn 
kendisidir.

Hükümet program ında dış politikam ızı mazi ile m ukayese yoluna git
m eksizin mülhem olacağım ız prensipleri ortaya koyduk. Bunun parlâmento 
geleneklerim ize de uygun olduğu m uhakkaktır. Türkiye'nin dış politikası, bun
dan evvelki hükümetlerce de belirtilm iş olduğu g ib i, A tatürk tarafından tespit 
edilm iş genel esaslar dairesinde yürütülmektedir ve yürütülecektir. Hükümeti
m iz, dış po litikasın ı, bugün devralm ış olduğu durumdan itibaren, eski hükû-
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metçe girişilm iş olan teşebbüsleri de kaale a la rak , m illetlerarası durumun icap
larına göre, programda belirtilen prensipler dairesinde azim le yürütecektir. Her 
halükârda dış politikam ızda memleketimizin aslî menfaati yegâne rehberim iz 
olaca ktır.

Üzerinde titizlikle durulan bir konu : CHP M illet Meclisi Grubu Sözcüsü 
sayın Fevzioğlu, partisinin, komünist ideolojisinin, memleketimizde yay ılm ası
na şiddetle karşı geleceğini bu kürsüden bu sabah ifade ettiler. Sovyetler Birliği 
İle Türkiye Arasında M oskova’da 5 Kasım 1964 de im zalanm ış olan Kültürel ve 
ilmî tem aslar Anlaşm asının ideolojik sahada memleket zararına bir vasat y a 
ratılm asına imkân verm iyecek şekilde uygulanm asının eski hükümetçe de üze
rinde titizlikle durulan bîr konu olduğu, bu suretle bir kere daha teyit edilm iş 
oluyor. Yeni hükümetimiz, söz konusu an laşm ayı bu zihniyetle m ütalâa ede
cektir.»

B E L G E : 3

Yunanistan Dışişleri Bakanlığ ının Sözcüsü 3 M art’ta verdiği bir demeçte 
Türkiye Başbakanı Suat Hayri Ürgüplü'nün Meclisteki konuşmasına tem asla :

«Yeni Türk Hükümetinin, eski hükümetin aksine, Lozan andlaşm asına 
saygı göstereceğini bildirmesinden büyük bîr memnunluk duyuyoruz. Eski hü
kümet, İstanbul'daki Yunan uyruklu lara , Patrikhaneye, İmroz ve Bozcaada’daki 
rumlara baskı yaparak  Lozan Andlaşm asının gerek söz gerekse ruhunu çiğne
me yolunda açık bir siyaset gütmeğe başlam ıştı» demiştir.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığ ı Sözcüsü, Lozan Andlaşm ası ile Kıbrıs a ra 
sındaki ilişkiye de temas etmiş ve demiştir ki :

«Türkiye, Lozan And laşm asıyla Kıbrıs üzerindeki bütün haklarından v a z 
geçmiştir ve her ha lükârda, Türkiye tarafından Lozan Andlaşm asının tanınma- 
masının hukukî sonucu, Sèvres andlaşm asına dönüş olacaktır.»

B E L G E : 4
4.3.1965

Yunan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Lozan Andlaşması ile Kıbrıs ara
sındaki münasebet ve Sevr konusunda yaptığı açıkiama ile ilgili olarak Dışiş
leri Bakanlığımızın bir yetkilisi bugün şunları söylemiştir:

«Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilere Lozan Andlaşm ası ile m e
sut bir yön verilm işti.
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Türkiye, Türk - Yunan ilişkilerin in korunmasına önem vermeğe devam  et
mektedir. Ancak bilinm elid ir ki, Yunanistan Kıbrıs ile ilg ili as lî vecibelerini ih
lâl ederek Kıbrıs’da Türkiye tarafından kabul edilem iyecek bir durum ya rat
mağa âm il olduğu takdirde Lozan Andlaşm asının akdine imkân verm iş olan 
şartları değiştirm iş o lacaktır. Bunun bilinm esinde fayda vard ır. Sevr’den bah
sedilm esini ciddiyetle bağdaştıram ıyoruz. Sevr’ in m ukadderatı Türk milletinin 
iradesi ile çok önceden kesin şekilde tayin edilm iş bulunm aktadır.

Sevr ile Lozan Andlaşm ası arasında daha başka o lay lar vard ır. Samimi 
arzum uz iki memleket ilişkilerin in Lozan Andlaşm ası ile bu ilişkilere veril
miş olan yönde ve karşılıklı an lay ış içinde devam  im kânlarının m uhafaza edil
mesidir.

B E L G E : 5
3.3.1965

Belgrad Bildirisi hakkında Dışişleri Sözcüsü bir soruyu cevaplandırdı:

Gazetecilerin Sorusu :

Türk - Yugoslav ilişkileri daim a dostâne olmuştu. Halen bir Yugoslav Ga
zeteci Heyeti mem leketim izde bulunuyor. Ancak, Yunanistan Başbakanı M. Pcı- 
pandreu’nun geçen ay Belgrad ’a yaptığı ziyaret sonunda yay ın lanan  bildiride, 
K ıbrıs'la ilg ili kısım Türk kamu oyunda büyük bir tepki yaratm ıştı. Çünkü bu 
bildiri ile Yu g o s lavya ’nın, Se lf-D eterm ination prensibinin Yunan lıların  anla
dığı m anâda tatbikin i istediği intibaı hasıl olmuştu. Bunun üzerine Dışişleri Ba
kanlığım ızın yetkilileri de kamu oyunun üzüntüsünü kısmen paylaşm ış ve «du
rumu Belgrad Hükümeti nezdinde izliyoruz» dem işlerdi.

Acaba Belgrad Hükümetinin izahatı ne olmuştur? Bizi tenvir eder misiniz?

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Cevabı :

Yunan - Yugoslav bild irisinde Kıbrıs konusu ile ilg ili ifadenin gerçek ma
nâsını Belgrad Büyükelçim iz vasıtasıy la  Yugoslav hâriciyesinden öğrenmek is
tedik. Bize dostâne şekil samim i izahat verild i.

Verilen bilgiden an laşıld ığ ına göre, Yugoslav Hükümeti, Kıbrıs konusun
da Türkiye ile Yunanistan arasında bir tercih yapm ak niyetinde değild ir. Yu
g o s la vya ’nın K ıbrıs’ la ilg ili daha önceki açık lam aları da esasen ortadadır. Y a 
ni Yugoslav görüşünde bir değ işiklik  yoktur. Her halde Yugoslavya Kıbrıs’ın 
bağ ım sızlığ ın ı, egem enliğini ve toprak bütünlüğünü istemektedir. Belgrad bil
d irisinde, K ıbrıslılar için Self-D eterm ination hakkı tanınm ası İle ifgili ibareyi
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bu çerçeve içinde an lam ak gerekmektedir. Diğer taraftan , bugüne kadarki tu
tumunda Yugoslavya , Kıbrıs’taki bütün m illî gurupların m enfaatlerini hesaba 
katmıştır.

Görülüyor ki, Yugoslavya ENOSİS'i değil, A d a ’nın bağım sızlığını istemek
tedir. Gene görülüyor ki, federal bir idare sistemine sahip Yug o slavya , A d a 'd a 
çeşitli etnik grupların mevcudiyetini tanım aktadır. Bu, böyle olunca Belgrcıd 
B ild irisi, Yunanlıların  vermek istediği m anâyı taşım am aktadır.

B E L G  E : 6

Pakistan Devlet Başkanının Türk Milletine M esajı:

Pakistan Devlet Başkanı M areşal Eyüp Han, Kalkınm a için Bölgesel İşb ir
liği (RCD) Bakanlar Konseyinin İslâm abad 'da yaptığı ikinci toplantı m ünase
betiyle, Anadolu A jansının temsilcisi vasıtasıy la  Türk m illetine aşağ ıdaki me
sajı gönderm iştir:

« İslâm abad 'da sona eren «RCD» Bakan lar Konseyi toplantısı, Türkiye, 
İran ve Pakistan’ ın bir a raya gelme çabalarında ileriye doğru yeni bir adım 
teşkil etmektedir. Bu mes'ut hadise m ünasebetiyle büyük Türk milleti ile azim- 
kâr çalışm ası sayesinde kısa zam anda böyle bir ilerleme kaydetmem izde bü
yük payı olan ve bölgesel işbirliği fikrine sadakatla  bağlı sayın Cum hurbaşkan
larını candan selâm larım .

Kısa zam anda elde ettiğimiz bu ilerleme ortak kültürel ve tarih î m ünase
betlerimizin ne kadar derin ve bölünmez olduğunu göstermektedir.

Üç hükümran ülkenin, modern hayatın bütün çapraşıklık larına rağmen kar
şılıklı an layış ve işbirliği ruhu içinde çeşitli a lan larda işbirliğ i yapabileceğini 
göstermiş bulunuyoruz. Bir yandan ortak refah İle kalkınm a prensiplerine, öte 
yandan da ruhî ve m anevî değerlere, candan bağlı böyle bir m illetler cam ia
sına mensup o lm akla iftihar ediyoruz.»

B E L G E : 7

9 / 3 / 1 9 6 5

D IŞ İŞ L E R İ  B A K A N I M I Z  S A Y IN  H A Ş A N  IŞ S K ’ IN  

T Ü R K İY E  R A D Y O L A R I N A  K E N D İ  S E S L E R İY L E  Y A P T I Ğ I  B E Y A N A T

Türkiye Radyoları İçin dış politikam ız hakkında benden kısa bir beyanat 
istediniz. Bunu, bugün Türk basınının güzide m ensuplarıyla yaptığım  ilk top
lantı vesilesiyle yerine getiriyorum.
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Herşeyden önce şunu belirtmek isterim ki, Türk iye ’nin jeopolitik durumu
na, tarihsel gelişm esine ve m illetlerarası barış nizamının idamesi şartlarına uy
gun m illî bir dış politikası vard ır. M emleketim izin güvenliğ i ve iktisadı kalk ın
mamız böyle bir politikanın devam ını gerektirdiği g ib i, bu politikanın dünya 
barış n izam ına da fayd a lı bir katkı olduğuna inanıyorum .

Esasları büyük Atatürk tarafından tesbit edilm iş olan bu m illî dış politi
kanın dünya durumunda vuku bulan değ işiklik ler gözönünde bulundurularak 
gerçekçi ve şahsiyetli bir zihniyetle yürütülmesi pek tab iid ir. M illetim izin m illî 
hasletleri, m illî m enfaatlerim iz ve m illetler arasında adalet, eşitlik ve barış ide
allerine bağlılığ ım ız bunu gerektirmektedir.

Sîzlerle bu ilk görüşmemde, bütün m illetim ize malolmuş m illî Kıbrıs d â va
mızdan da kısaca bahsetmek istiyorum :

Kıbrıs meselesi Ada üzerindeki soydaşlarım ızın varlığ ı, huzuru ve h ak la
rının korunmasına olduğu kadar, Türkiye'nin güvenliği ve Ege ve A kden iz ’de 
kurulan s iyasî muvazeneye de bağlı bir konudur. Bu mesele için 1960 Andlaş- 
m a la rıy la  bütün ilg ililerin  m enfaatlerini te lif eden bir hal çaresi tesbit olun
muştur.

Düsturumuz kendi m enfaatlerim izi diğer memleketlerin de menfaatine 
saygı gösteren yo lla rla  korumaktır. Dünya barışının başka bir zihniyetle tesis 
ve İdamesi kabil değild ir. Başka memleketlerde bazı idarecilerin bunu idrak 
etmekte hâlâ tereddüt gösterdiklerini esefle görüyoruz.

Kıbrıs meselesine barışçı bir zihniyetle ve ilg ilile r arasında müzakere yo
luyla bir hal çaresi bulunması gayretlerim ize devam  edeceğiz. Fakat hakları
mızı bütün güç ve im kânlarım ızla korum aya da az im liy iz . Kıbrıs meselesi her
şeyden önce bir Tü rk -Y u n a n  münasebetleri meselesidir. Bu çerçeve içinde mü
ta lâa  edilmeden Kıbrıs meselesine gerçekçi ve tatm inkâr bir hal çaresi buluna
bilmesi mümkün değild ir. Herhangi bir emri vak i bütün gücümüzle bizi karşı
sında bulacaktır. Dünya barışı, bölge huzuru, T ü rk -Y u n a n  ilişkileri Kıbrıs me
selesinin müzakere yo luyla âd il bir hal tarzına bağlanm asını âm irdir.

B E L G  E : 8

D IŞ İŞ L E R İ  B A K A M I  H A Ş A M  I Ş IK  İ L K  B A S IM  

T O P L A N T IS IN !  Y A P T I

9/3/1965

Dışişleri Bakanı Haşan Işık, bügün düzenlediği ilk basın toplantısında, 
Türkiye Radyolarına verdiği demeci okumuş ve daha sonra, gazetecilerin çe
şitli dış meseleler hakkındaki sorularını cevaplandırm ıştır.
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Dışişleri Bakanının okuduğu demeçte, Kıbrıs meselesinin herşeyden önce 
bir Tü rk-Yunan  münasebeti meselesi olduğu yolundaki ifadesine işaret eden 
bir gazeteci, bunun, kendisine bir yeni görüş tarzı gibi ge ld iğ in i, bugüne kadar 
Türk görüşünün daha çok an laşm alara dayandığını söylemiş ve bu konuda iza 
hat rica etmiştir. Bakan, kullandığı ifadenin bugüne kadarki an laşm alara  d a 
yanan hukukî görüş tarzım ızı değiştirm ediğini, bahis konusu ifadesin in , mese
leyi daha ziyade fiz ik î çerçeve içinde ortaya koyduğunu belirtmiş ve Zürih'de 
varılan  anlaşm anın yan lız  Kıbrıslıların mukadderatı ile ilgili o lm ayıp , aynı z a 
manda Türkiye ve Yunan istan ’ın münasebetleri çerçevesinde ortaya konuldu
ğunu, bu ilişkilerden tecerrüt edilirse, salim bir teşhise varılam ayacağ ın ı söy
lemiş ve şunları ilâve etm iştir:

«Daha önceki Türk hükümetleri Kıbrıs meselesine bir hal çaresi ararken, 
Kıbrıslı türklerin haklarının korunması yan ında, T ü rk -Y u n an  münasebetlerinin 
vikayesi arzusu ile de hareket etmişlerdir. Bugün de bu hareket tarzına devam 
ediyoruz.

Esefle Müşahede Edilen Durum :

Fakat, esefle müşahede ediyoruz ki, Türk Hükümeti bu vad ide gün geç
tikçe zorluklarla karşılaşm aktadır. Buna rağmen, Hükümetimiz, Tü rk-Y u n an  
ilişkilerini korumak için tuttuğu yapıcı hareket tarzından vazgeçm ek niyetinde 
değild ir. Şayet vazgeçerse, bu kendi iradesi dışındaki sebeplerle o lacaktır. Tek
rar ediyorum : O rtada, farklı bir düşünce yoktur. Beyanatım daki ifade fiili bir 
durumu ve siyasî gerçekleri kapsayan bir anlatış tarzından ibarettir.

Kıbrıs Dâvası ve Amerika’nın Tutumu :

Kıbrıs konusunda, Am erika Savunm a Bakanı M acN am ara’nın son beya
natına temas eden bir gazeteci, A m erika ’nın bugüne kadarki tutumunda T ü r
kiye aleyhine bazı noktalar olduğunu söylemiş ve bu arada Türkiye ’nin A d a ’ya 
çıkarma yapm asını önleyen Am erikan hükûm eti’nin, Yunan kuvvetlerinin K ıb 
rıs’a çıkması için yeşil ışık verdiğini kaydederek, bunun, haksız olup olmadığın! 
sormuştur.

Dışişleri Bakanı Am erika ’nın bugüne kadarki tutumu üzerinde durm ak 
yerine, ileriye bakmanın daha doğru olacağını söyledikten sonra, «Türkiye, 
Am erika'nın Kıbrıs meselesinde değişik bir politika takip  etmesini ümit ederdi. 
Bugün ben yeşil veya kırmızı ışık üzerinde durmayı doğru bulm uyorum .» demiş 
ve sözlerine şunları ilâve etm iştir:

«Türkiye ile Am erika arasındaki münasebetler yakın ve sam im idir. Am e
rika ’nın Kıbrıs konusunda Türkiye İle münasebetlerini kaale a la rak  ve bölgenin 
huzurunun icaplarını düşünerek Kıbrıs meselesi üzerindeki gerekli tutumu itti
haz edeceğini ümit ediyorum.»
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A m erika ’ya karşı Türkiye'de değişen hislerle ilg ili bir soruya cevaben de 
Bakan dem iştir ki .- «Türkiye'de Am erika ile dostluk münasebetleri idamesi a r
zusu bulunduğuna eminim . Ancak, dostlar arasında bazı hayal kırıklıklarının 
tepkileri faz la  o lab ilir. Bu tepkinin faz la lığ ı ancak Am erika'ya beslenen itim a
dın bir de lilid ir.»

Dîş Politikanın Esaslarında Değişiklik Düşünülmemiştir:

Dışişleri Bakanı Haşan Işık, Hükümet değişikliğ i sonucunda, Türkiye'nin 
dış politikasında bir değişiklik  olup olmadığı konusunun basında çeşitli yorum 
lara yol açtığını belirterek bu hususta izahat istenmesi üzerine, şunları söyle
m iştir: «Türkiye'nin dış politikasının esaslarında bir değ işiklik  yapılm ası düşü 
nülmemiştir. Zannederim , bizden önceki hükümetler de böyle birşey düşünme
m işlerdir. Değişiklik olsa o lsa, bu politikanın tatbik şeklinde bahis konusudur 
ki, buna da değ işiklik  denir mi, câyi bir suald ir. Çünkü, dış politikanın tatb i
katı günün icaplarına göre olur. Biz dış politikam ızın esas prensiplerinde deği
ş ik lik  yapm adan günün icaplarına göre az im li, süratli ve uyanık davranm ak 
kararındayız .

Türk Sovyet Münasebetleri:

Haşan Işık bu sabah Sovyet Büyükelçisi Rijov İle vaki görüşmesi hakkın
da sorulan bir soruya cevaben de bu görüşmenin kendisinin son Moskova Bü
yükelçisi olması vakıasın ın  ışığı altında cereyan ettiğini Tü rk-So vyet münase
betlerindeki son gelişm eler de bir değişikliğ in bahis konusu olm adığını belirt
miş M oskova’da İm zalanan Kültür Anlaşm ası konusu ile ilg ili bir soruya karşılık 
an laşm a üzerinde yeni bir tasarruf düşünülm ediğini ve bu an laşm anın tatbik 
edileceğini söylem iştir.

Bir gazetecinin bugün Yunan Başbakanı Papandreu’nun M oskovaya da
veti ile ilg ili bir sorusu üzerine Bakan dem iştir ki;

«Benim İnandığım bir prensip vard ır. Devletlerarası münasebetlerde in
hisarcılık doğru birşey değild ir.»

Zümreci Politika Barışa Yararlı Olmaz :

Sovyetlerin bizim le iyi münasebetleri olması Sovyet Rusya’nın Yunanis- 
tan la iyi m ünasebetlerine mani bulunm am ak gerekir. N itekim , biz diğer mem
leketlerle m ünasebetlerim izde de bir başka devletin inhisarcılığını kabul ede
meyiz. Zümreci politika olumlu bir politika değild ir ve dünya barışına faydalı 
o lam az. Şukadar ki, şayet So vyet-Yunan  münasebetleri bizim Sovyetlerle mü
nasebetlerim ize tesir ederse, ortaya yeni bîr durum gelmiş olur. Fakat böyle 
bir şeye ihtim al verm iyorum ve endiyeşe m ahal bulunduğunu sanmıyorum.
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İngiliz İşçi Partisi m ileltvekillerinden Francis Noel Baker’ in bugün Tür
kiye'ye geleceğini bildiren ve bu zatın Kıbrıs konusundaTürkiye tezi aleyhindeki 
tutumunu belirten bir başka gazetecinin sorusu üzerine Bakan «b ir mesele h ak
kında her eğilimde insan bulunabilir. Mr. Baker'in bizim le konuşmasında ne de 
oisa fayda vard ır. Bizim tezim iz, sam im î ve açıktır. Kimseye karşı g izli m aksa
dımız, sinsi niyetlerim iz olm adığına göre, kendisinin buraya gelmesini ancak 
müsbet karşıladım . Noktai nazarım ızı ve bunun saiklerin i iyice an lam ak im kâ
nını bulabilir» demiştir.

Sovyetlerin Kıbrıs’a siiâh sevkıyatı :

Sovyet Hükümetinin Türkiye'ye vak i tem inatlarına rağmen, K ıbrıs’a silâh 
sevkettiğini belirten bir gazeteci, Bakandan bunun vü s’ati hakkında bilgi sor
muş ve Sovyet tutumu hakkında ve ezcümle Kıbrıs meselesini bir T ü rk -Y u n an  
meselesi sayıp saym adığı konusunda izahat istemiştir. Haşan Işık bu suruyu 
şöyle cevap landırm ıştır:

«Her devletin bir meseleyi ele alış tarzı vard ır. Sovyet Rusya Kıbrıs’ ı B. M. 
üyesi, bağımsız bir devlet saym akta ve bunun hallin i bazı esaslara göre bek
lemektedir. Bununla beraber, Sovyet Rusya’nın ya ln ız iki cem aatin m evcudiye
tini değil, mesele ile ilg ili devletlerin de mevcut bulunduğunu düşündüğüne 
ihtimal vermek yerinde olur sanıyorum . Silâh şevkine gelince, Sovyet Hükümeti 
Türk Hükümeti ile tem aslarında, Kıbrıs’ta Türk cem aatini tehlikeye sokacak bir 
sevkiyatta bulunmadığını bildirm ektedir. Bu teminat şüphesiz b izzat Türkiye 
içinde varit demektir. Şüphe yok ki, rumların bugün askerî gücü artmış bulun
m aktadır. Ellerindeki silâh ların  menşei çeşitlidir. AdcTya Yunan askeri ve on
larla birlikte bazı NATO silâh lan  çıkarıldığı da bir gerçektir.»

Şahsiyetli dış politika :

Türkiye’nin daha şahsiyetli bir dış politika gütmesi, ezcümle Çok Taraflı 
Nükleer Kuvvete katılm aktan vazgeçilm esi, Türk - Sovyet ve Türk - Orta • Doğu 
münasebetlerinin gelişmesi yolundaki karar ve gayretleri konusunda sorulan 
sorulara cevaben, Haşan Işık, şu cevabı vermiştir.-

«Şahsiyetli politikanın Türkiye'nin dış politikasının daim î bir vasfı olması 
gerektiğine şüphe yoktur. Başka bir deyim le bugün Türkiye herhangi bir grup 
içinde İşbirliği yaparken , muayyen bir görüşe hemen uym ayıp , kendi görüşünü 
ortaya koymak durumundadır. Diğer tara ftan , çeşitli g ruplar arasındaki ger
ginliğin devamını değil, onun azalm asını düşünmek gerekir. Bugün, Türkiye 
m illetlerarası siyasî şartlar icabı o larak bîr grubun içinde bulunm aktadır. Fakat 
O'nun bu durumu gruplar arasında gerginliğe sebep o lm ayacak bir İstikamette 
gelişme göstermelidir. Herhalde biz, sekter bir gidişe karşıy ız.»
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Kıbrıs Arabulucusunun tarafsız  görünmediğini b ild irerek bu konuda Türk 
Hükümetinin görüşünü soran diğer bir gazeteciye Bakan şu cevabı verm iştir: 
«Bir arabulucunun tarafsız lığ ından şüphe edild iği zam an, onun  bu fonksiyo
nuna devam ına sebep kalm az. M. Plaza görevine devam  etmektedir. Ve bun
dan da an laşılacaktır ki, hakkında bahse konu edilen bir durum mevcut de
ğ ild ir.»

Türkiye Devlet Plân lam a Teşkilâtı Başm üşaviri Tim bergen'in Konsorsiyum 
çerçevesinde yap ılm ası gereken dış yardım ın k ifayetsiz liğ i ile ilg ili son beya
natına ve Sovyet yardım  tekliflerine değinen bazı gazeteciler, Dışişleri Bakanın
dan izahat isteyince, Haşan İşık dem iştir ki : «Bu bîr başka Bakan arkadaşım ın 
sahasına girm ektedir. Y a ln ız  şurasını belirtelim  ki, şüphesiz Dışişleri Bakanlığ ı, 
Konsorsiyum yard ım ları konusu ile çok ilg ilid ir, Esasen, dış yardım  konusu bü
tün memleketi ilg ilendiren bir meseledir. Geniş bir izahat vermekten çekinme
nin sebebi Hükümet içinde ahenkli işb irliğ ine uym ak ve sözü her alanın yetkili 
bakan ına bırakm aktır.

Konsorsiyum yardımı ve Sovyet teklifleri:

Konsorsiyum yardım ı yeterli olm adığını göre, Sovyetlerden yardım  tek
lifleri karşısında ne düşündüğüm üz sorusuna gelince, biz hiçbir zam an yalnız 
muayyen devletlerin yardım ını düşünmüş değiliz. Ekonomik kalkınm am ızla il
gili yard ım ların her taraftan gelmesi ve bunların incelenmesi pek tab iid ir.»

Türkiye Komünist Çin’i tanıyacak mı ?

Komünist Ç in ’ in Türkiye tarafından tanınıp tanınm ayacağı konusundaki 
bir soruya da Bakan «Bugün alınm ış bir karar yoktur» demiştir.

Türkiye Arap memleketleri münasebetleri :

Türkiye ’nin arap memleketleri ile münasebetleri ve Kahİreye bir iyiniyet 
heyeti gönderilmesi konusundaki bir soruyu Haşan Işık şöyle cevaplandırm ış
t ır : «Bu memleketlerle tarih î bağ larım ız mevcuttur. A rap  devletlerinden bazı
ları ile ara sıra bu tarih î bağ lara uygun düşmeyen zorluklar çıkmış o labilir. Bi
zim bir s iyasî gruba bağlı o lm am ız, onların ise, Nötraüstler cephesinde bulun
ması ortaya şüphesiz bir s iyasî görüş farkı m eydana getirm iştir. Fakat buna 
rağm en, son zam an larda kaydettiğ im iz gelişm eler de gösteriyor ki, aramızda 
daha iyi münasebetlerin teessüsü, her iki ta ra f için fayd a lı o lacaktır. Birleşik 
A rap  Cum huriyetine bir iyin iyet heyeti gönderilm esi, b ild iğ in iz g ib i, bayram
dan sonraya bırakılm ıştı. Heyetin gönderilmesi kararında bir değ işik lik  yoktur.»

Bir Yunan gazetesinin Kıbrıs Arabulucusu Galo P la za ’nın geçenlerde Ati
n a ’da iken, ne taksim e, ne federal sisteme ve ne de Zürih sistemine taraftar
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olmadığını söylediği yolundaki haberine değinen diğer bir gazeteci, A rabu lu
cunun böyle bir yorum yapm asının vazifesi ile bağdaşıp bağdaşam ıyacağın ı 
sormuştur. Bakan, «tam ve mevsuk metnini görm ediğim iz haberler üzerine yo
rum yapm ayı doğru bulmadığımı daha önce belirttim» demiştir.

Aynı gazetecinin, Türkiye Başbakanının Moskova ziyaretin in ne safhada 
olduğu yolundaki sualini de Bakan «bu konu henüz yeniden incelenmiş değ il
dir.» diyerek cevaplandırm ıştır.

Dış İktisadî münasebetlerim ize ait teşkilât ile ilg ili 13 num aralı kanunun 
değiştirilip değiştirilmeyeceği yolundaki bir suali Haşan Işık «bunun ka ld ır ıl
ması ile ilgili bir kanun tasarısı T. B. M. M .'ne sunulmuş bulunm aktadır. İşin 
şu veya bu bakan lık  tarafından yürütülmesi mühim değild ir. Mesele, dış ik ti
sadı münasebetlerim izin bir bütün halinde ele alınıp muhtelif bakan lık la r a ra 
sında işbirliğini sağlam aktır» şeklinde cevaplandırm ıştır.

Dışişleri Teşkilât Kanunu h a z ırd ır :

Dışişleri Bakanlığının yeni Teşkilât Kanununun ne safhada olduğunu so
ran bir gazeteciye Bakan şu cevabı verm iştir:

«Bu kanunun çıkması daha önce Devlet Personel Kanununun çıkm asına 
bağlıdır. Şüphesiz biran önce çıkmasını arzu ediyoruz. Her halde biz h az ırlık la 
rımızı yapmış durumdayız»

Türkiye’nin A sya-A frika memleketleri ile münasebetleri:

Türkiye’nin A sy a -A fr ik a  memleketleriyle daha d inam ik bir politika güt
mesi için Dışişleri Bakanlığ ım ızca ne gibi hazırlık lar yap ıld ığ ı, bu politikanın 
siyasî a landa mı, tanıtma politikası o larak mı, yoksa İktisadî münasebetlerin 
geliştirilmesi tarzında mı düşünüldüğünü soran bir gazeteciye Bakan şu cevabı 
verm iştir: «Biz bu memleketlerle bugünkü dünya konjonktürü İçinde b ilhassa 
daha yakından tanım a ve tanıtma politikası yapm ak istiyor ve bunu ticarî iliş
kileri geliştirm ekle tam am lam ak arzusunda bulunuyoruz. Çünkü, tanıtm a p la 
tonik kalm am alı m addî ilişkilerle geliştirilm elid ir.»

Kıbrıs'ta rumlar lehine bulunan fiilî durum ve Özellikle Terklerin karşı
laştığı zorluk ve mahrum iyetler konusunda vaki bir suali ise, Dışişleri Bakanı 
şöyle cevap landırm ıştır:

«Türk cemaatinin bu günkü durumu ne kadar müşkül olursa olsun ve rum- 
ların ihdas ettikleri f iilî durum ne mertebede bulunursa bulunsun, biz Türk ce
m aatinin moralinin düşmüş olduğu faraziyesin i kabul etmiyoruz. Onların az im 
leri yanında bizim kararlı tutumumuz ve desteğimiz vard ır.»
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Değiştirme b irliğ in in ne zam an A d a ’ya gideceğini soran bir gazeteciye 
cevaben Dışişleri Bakanı şunları sö y lem iştir:

«Hareket tarih i kesin o larak tesbit edilm iş değild ir. Teamül ve tatbikata 
göre değiştirm e her cıltı aydab ir yap ılagelm iştir. Bu bakım dan M art ayı içinde 
olması gerekmektedir. Birliğ im izin hazırlık ları daha önceden tam am lanm ış o la
b ilir. Bir teehhür olmuş değild ir. Biz bu konuyu esasen bir gösteri meselesi yap 
m ak niyetinde değiliz. Değiştirme işinin herhangi bir ihtilâta meydan verme
den yerine getirilmesi en tabii b irşeydir.»

B E L G E : 9

Eîhnos adlı Atina Gazetesi yazarüarından M. Drossos’un 16 Mart 1965 
tarihinde Sayın Başbakanımız Suat Hayri Ürgüplü ile yaptığı m ülakat:

Başbakanım ız, Yunan devlet adam larından bazı dostları hakkında, M. 
Drossos'dan haber sorduktan sonra, 1955 yılında kendisi Londra Büyükelçisi 
bulunduğu sırada , o zam anki Yunan Dışişleri Bakanı Stephanopoulos (şimdiki 
Koordinasyon bakanı) ile gene bugünkü gibi Kıbrıs meselesinden doğan buh
ranlı bir anda ve Londra konferansının akam ete uğram asından sonra görüştü
ğünde, onun kendisine «biz dostuz, her ne olursa olsun, gene dost kalacağız» 
dediğini hatırladığını nakletm iş ve şöyle demiştir : «Ben, bu sözlere değer ve- 
riyurm. Kıbrıs ih tilâ fı, Zürih - Londra A nd laşm a larıy la  tasfiye  edilm işti. Senato 
Başkanı bulunduğum sırada , bir T ü rk -Y u n a n  parlâm ento lararası Dostluk Gu
rubunun teşekkülüne bizzat çalıştım  ve bunun başkanlığ ına seçildim . Çünkü 
inanıyorum ki, dostluk m ünasebetlerim iz iki memleketin m enfaatleri için ol
duğu kadar, Ba lkan ların , Orta - Doğunun ve Akdeniz'in  sükûn ve nizamı için 
de lüzumludur. M aalesef bugün, 10 sene önceki buhranlı noktaya tekrar gel
dik. Fakat ben pesim ist değilim .»

«Kıbrıs meselesine ne yoldan bir hal çaresi bulm alıy ız , yolundaki soru
nuzla ilg ili o larak  kanaatim  odur ki, ister diplom asi yo luy la , ister açıkça yani, 
devlet adam ları arasında temas kurmak suretiyle İşe koyunulunabilir. Eğer böyle 
bîr temas Yunan lıla r tarafından da arzu ed iliyorsa, biz buna hazırız.»

M. Drossos’un, meselâ iki Başbakanın m ülâkatı iyi o lm az mı, yolundaki 
sorusuna Başbakan ım ız : «o lab ilir , arzu edilirse , Önce Dışişleri Bakanları ara
sında bir m ülâkat yap ılır , sonra Başbakan lar Dışişleri Bakanları ile birlikte gö
rüşebilirler» diyerek cevaplandırm ıştır.

M. Drossos, «böyle bir m ülâkattan önce, eğer bazı temel noktalar üze
rinde m utabakat o lm az ve m ülâkattan bir sonuç a lınm azsa , çok kötü bir du
rum hasıl o lm az m ı?» diye sormuş; Başbakanım ız şu cevabı verm iştir: «Önce 
bir el sıkm ak ve oturup konuşmak mümkündür. Her iki ta ra f görüşlerini ileri
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sürerler ve bunlarda bir yaklaşm a sağ lam ağa çalışab ilirler. Kabul edilem iyecek 
noktalar o lab ilir. Bundan, hiç bir zarar gelmez. M eselâ, hatırlıyorum , 1955’de 
anlaşm a ümidi hiç yok iken, b ilâhare bir an laşm a yolu bulundu. Bugün için 
karanlıktayız. Fakat iki memleketin büyük ve yüksek m enfaatleri bizi bir çare 
bulm ağa sevketmektedir. Her şeyden önce, bir Tü rk-Y u n an  meselesi olan Kıb
rıs buhranına bir hal çaresi bulm ak gayretinden geri durm am alıyız. Biz, iyi n i
yetle bu gayreti göstermeğe hazırız. Aksi halde, bir «catastrophe» o lab ilir .»

M. Drossos'un, Yunan istan ’daki nisbî sükûna m ukabil, K ıbrıs'da ve Tür
kiye'de, kamu oyunun Kıbrıs meselesinde bir kaynaşm a halinde olduğunu ve 
bunun meselenin halli için bir zorluk doğurduğunu söylemesi üzerine, Baş
bakanım ız şöyle dem iştir: «, Biz, serinkanlılığ ım ızı m uhafazaya ve bütün g a y
retimizle kamu oyumuzu teskine çalışıyoruz, ki, Türk ve Yunan m illetini b irb iri
ne düşürebilecek şiddetli aksülâm eller vuku bulm asın. Her zam an bir takım 
tahrikler ve gizli emeller halkın heyecanını kam çılıyab ilir. Her halde, K ıbrıs’da 
sükûn avdet ederse, bizim bu yatıştırm a işim iz de ko laylaşır. O ysa, K ıbrıs’dan 
gelen haberler, orada Türklerin büyük zorluklar ve baskılar altında yaşadığ ını 
gösteriyor. Bakınız, önümüzdeki bütün bu te lg raflarda , K ıbrıs’11 Türklerin b iz
den yardım talepleri yazılıd ır. Ekmeğini bulm akta bile zorluk çeken, bir yerden 
öbür yere gidemiyen insanlara hayat zehir olm aktadır. Bu Türkler, insan hak
larından mahrum bir haldedir. K ıbrıs’da Rumlar, askerî kuvvet ve silâh ların ı 
arttırıyorlar. Fakat, Türklerden yaşam a hakkı dahi esirgeniyor. Böyle bir a t
mosfer içinde, onlar, Rumlarla nasıl oturup konuşurlar? Normal şartlar avdet 
etse, iki cemaat temsilcileri pek a lâ  konuşabilir. Fakat her şeyden önce, Türk
lerin bu ızdırabı bitmelidir. Eğer Rum liderleri, zannediyorlarsa ki, Türklerin bu 
hayatı böyle daha sürüp gider ve hattâ onlar, Türkiye ’ye hicrete mecbur ed ile
bilir,- unutm am ak lâzım dır ki, bunun bizde mukabelesi kaçınılm az bir hale ge
lebilir» .

B E L G E : 1 0
20.3 .1965

Amerika Hariciye Sözcüsünün dün Kıbrıs konusunda yaptığ ı açıklam a 
hakkında kanaati sorulan Dışişleri Bakanlığ ı Sözcüsü Soysal şumarı söylem iştir:

«Am erika'n ın Kıbrıs’a ağır s ilâh la r gönderilmesinden duyduğu endişe, 
geç ve zımmen de olsa, Rumların ve Yunan istan ’ ın tehlike yaratıcı faa liyetin in  
tasdiki m anâsına geldiğini sanıyoruz. Ancak, böyle bir durum karşısında Am e
rika gibi dünya çapında mesuliyetleri olan büyük bir devletin haklı ve haksızı,

NOT : M ülâkatta hazır bulunan Enformasyon Dairesi Genel Müdürü İsmail 
Soysal'ın hazırladığı ve Başbakanın tasvip  ettiği bu metin ile Gazetecinin neş
rettiği metin arasında ufak fa rk la r vard ır.
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sorumlu o lm ayan la sorumluyu ayırd etmesi, ve tara fla rı değil, açıkça R u m -Y u 
nan tarafın ı ikaz etmesi beklenirdi. Biz o lay lar karşısında tara fsız lık  gibi, se
yircilik  gibi hakikatte em rivakiler yap an lar lehine tecellî eden tutumları değil, 
barış ve güvenlik için tercihli, kararlı olunm asını bekliyoruz.»

B E L G E : 1 1
19.3.1965

Başbakan Suat Hayrı' Ürgüplü bugün, Çankaya’da Cumhurbaşkanı Cemal 
Gürsel’in başkanlığında yapılan Millî Güvenlik Kurulu toplantısından sonra 
basma şu demeci vermiştir.

«M illî Güvenlik Kurulu bugün Sayın Cum hurbaşkanının Başkanlığ ında 
toplanm ıştır. Memleket meseleleri ve bu m eyanda, tab ia tiy le , Kıbrıs meselesi, 
çalışm alarım ızın esasını teşkil etmiştir. A lınan kararların  Bakan la r Kuruluna arzı 
kararlaştırılm ıştır. Kıbrıs meselesinde Türkiye Hükümeti, korunmasına hudutsuz 
bir sabır ve büyük bir d ikkatle  itina gösterdiği T ü rk -Y u n a n  münasebetlerinin 
bugünkü durumunu üzüntüyle m üşahade etmiştir. Kıbrıs dâvasın ın , bir Türk- 
Yunan dâvası olduğunu bilm ek lâzım dır. Soydaşlarım ıza karşı A d a ’da tatbik 
edilen, insanlık  dışı hareketler devam edemez. Bunların derhal durdurulması 
ve ıslâhı lâzım dır. Hükümetimiz, bu yolda en tesirli kararları a lm aya azim li
dir. Ve bu kararların  tatbikinden doğacak m esuliyet, sadece Yunan hüküme
tiy le , K ıbrıs'taki mesullere ait olacaktır. Değiştirme b irliğ im iz tesbit edilen ta
rihte K ıbrıs'a çıkacaktır. M illî G üvenlik  Kurulunun bundan evvel aldığı kararlar 
tatb ik edilecektir.»

B E L G E : 1 2
20.3.1965

Hükümetimizin Kıbrıs konusunda aldığı son kararları Yunanistan Hükü
metine bildireceği öğrenilmiştir. Dışişleri Bakanı Haşan Işık da, bugün bakan
lıktan ayrılırken, kendisiyle konuşan gazetecilere, konu ile ilgili olarak şunları 
söylemiştir:

«Bildirm enin usulleri hakkında bir karar verilm edi. Ancak, meselenin âcil 
bir durum arzettiği kesinlikle ortadadır.»

Işık, değiştirm e birliği konusuna da temas etmiş ve b irliğ in normal şe
kilde Kıbrıs’a gideceğini ifade etmiştir.
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Yunan Başbakanı Papandreu'nun Başbakanım ız Suat Hayri Urgülü’nün 
ikili müzakere telkinini reddettiğini açık layan gazetecilere Dışişleri Bakanı şöyle 
d em iştir:

«Türkiye'nin Kıbrıs meselesinin inkişafına göre ne şekilde hareket ede
ceğini biliyoruz. Başkaların ın düşünce tarzları bizi ilg ilendirm iyor.»

B E L G E ı l  3

22.3.1965 tarihli Milliye? Gazetesinden:

Dışişleri Bakanı Haşan Işık, dün Türkiye'deki yabancı gazetecilerle ya p 
tığı basın toplantısında, «Kızıl Çin ile münasebetlerin geliştirilm esini istediğini 
ve Konsorsiyum dışından, bu arada Rusya'dan da yardım  alınabileceğ in i» söy
lemiştir.

Işık, Kıbrıs konusundaki soruları da cevaplandırm ış ve şu açık lam alarda 
bulunm uştur:

Adada Rumlar silah lanm aktad ırlar. Biz bu silâh ların  Rus silâhı veya NATO 
silâhı olduğuna bakmıyoruz. Ağır s ilâh lar olduktan sonra ister Rus s ilâh ı, ister 
NATO silâhı olsun, önemi aynıdır. Rumların bu silâh lanm ası, iki cem aat a ra 
sındaki kuvvet dengesini bozan bir silâh ikm ali şeklindedir. Bu silâh lanm aya 
mâni olmak için bir şeyler yapm ak gerekmektedir.»

Kszıl Çin’le M ünasebet:

Dışişleri Bakanı daha sonra Çin konusunda şunları söylem iştir:

«Kızıl Çin'le münasebetlerim izin geliştirilm esini isteriz. Bilhassa Kızıl Ç in ’ in 
m illetlerarası çevrelerde temsil edildiğini görmek arzum uzdur. Rusya’dan , ya r
dım konusuna gelince, Türkiye'nin m uhakkak konsorsiyumdan yardım  alacağı 
şeklinde bir karar yoktur ve bu yardım  yeterli olmuyor. Sovyet Rusyadan daha 
önce de yardım alm ışızdır. Bunun devam etmemesi için bir sebep görmüyoruz.

Kıbrısta durum kritiktir. Türkiye İstiklâl Savaşından m uzaffer çıkmıştır. 
Ancak Türkiye, Tü rk-Yu n an  dostluğu için savaştan m uzaffer çıktığı halde tâ 
vizler verm iştir. Papandreu’nun ikili müzakereyi reddetmesi müessif bir tutum
dur. Kıbrıs konusunun Tü rk-Y u n an  ilg ilileri arasında cereyan edecek objektif 
müzakerelerle halledileceğine inanıyoruz. Bu müzakerelerin sağ lanm ası için 
Am erika ve İngilterenin de ilgi göstermesini bekliyoruz. Türk Birliği m uhakkak 
çıkacaktır. Bir müşkülât tanım ıyoruz. Self - determination'un Kibrisin bağ ım sız
lığı için kullanılm asını istiyoruz.»
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B E L G E : 1 4

Yunanistan, Ermen ileri siyasî emellerine âlet etmek istiyor.

A n ka ra ’ya gelen haberlere göre, Yunan lıla r ve Kıbrıslı Rumlar, K ıbrıs’ta 
Türklere karşı girişm iş o ldukları insanlık dışı davran ışları unutturmak am acıyla 
yıllarca geride kalmış bir olayı istism ar ederek, Türkiye aleyhinde bir propa
ganda kam panyası hazırlam aktad ırlar.

Bundan elli yıl önce Türklerle Ermeniler arasında cereyan eden bir olayı 
bütün dünyada istism ar ederek kendilerine dünya kamu oyu önünde çıkar sağ
lam aya çalışan Yunan lıla rla  Rumların bu hareketi, gerçek yönleriyle ortaya çıka
rılmıştır.

24 N isan 'da elli y ıllık  bir olayı katliam  hareketi şekline sokarak Türkiye ’yi 
müşkül duruma düşüreceklerini sanan Yunan lıla r ve Rumlar, bu konuda ilk haj 
reketi Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı K ipriyanu'nun 25 A ra lık ’tg Birleşmiş M illet
ler Genel Kurulunda yaptığ ı konuşma ile ortaya atm ışlard ır. K ip riyanu ’nun fa z
la önemsenmeyen bu konuşm asında, Türklerin elli yıl önce Ermenileri katlettik
lerinden söz edilm işti.

Bu konu ile yakından ilgilenen yetkililer, ortaya atılm ak istenilen bu pro
paganda hareketinin, yıllarca önce Lozan m üzakereleri sırasında Venizelos ta
rafından ortaya atılm ış bulunduğunu belirterek, o tarihte Başdelege İsmet İnönü 
tarafından gerektiği şekilde, çürütüldüğünü İsmet İnönü’nün «Yunanistan , Er
menileri s iyasî m aksatlarına âlet etmektedir» şeklindeki o günkü sözlerinin, 
bugün de, Yunanlıların  giriştiğ i hareketlerin gerçek m ahiyetini açıkladığını ifade 
etm işlerdir.

Öte yandan , tahrikin nereden geldiğ ini an lam ış bulunan yabancı ülke
lerde yaşayan  Ermeniler, Yunan m aksatlarına âlet o lm ayacakların ı aç ık laya
rak, tarih in sayfa ları arasında unutulmuş ve unutulması gerekli bir olayı can
landırm anın fayda lı o lm ayacağını ifade etm işlerdir. Ancak sayıla rı pek az olan
bazı müfrit Ermeni çevrelerinin Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarına âlet olabile
cekleri mümkün görülmektedir.

B E L G E r 1 5

A m erika ’nın eski Dışişleri Bakanlarından ve Başkan Johnson'ın Cenevre 
görüşm elerindeki özel Temsilcisi Mr. Dean Acheson, 24 Mart 1965 günü Şikago
Barosunda «Kıbrıs; Meselesinin Anatomisi» konulu bir konferans vermiştir.

Mr. Acheson, bu konferansta M akarios’u «büyük ölçüdeki meziyetleri de
m agoji ve m erham etsizlik olan siyasî bir Papaz» diye tavsif etmiş ve P a p a z ’ m
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Cenevre görüşmelerini «Merhametsiz ihtiraslarından dolayı» akam ete uğratmış 
bulunduğunu, buna rağmen ve çok muhtemelen ENOSİS'i bir ihtiras o larak be
nim semediğini, belirtmiştir.

Konferansçı, Londra ve Zürih Andlaşm aların ı «Mükemmel bir hal çaresi 
o larak zikretm iştir. Türk Hükümetinin Kıbrıs konusundaki hassasiyetin i de, esas 
itibariyle , m illî haysiyetinin korunması, A da 'daki Türk Cem aatının refahının 
sağlanm ası ve nihayet 1960'da girişilen taahhütlere sadakat gösterilmesi gibi 
saiklere bağlam ıştır.

Mr. Acheson, M akarios’un 30 Kasım 1963'de ileri sürdüğü 13 m addelik 
tadil tekliflerini Kıbrıs A nayasasındaki birçok temel m addelerin tam bir ilgası 
mahiyetinde görmektedir. Yunan Hükümetinin bu meseledeki inatçı tutumu 
ise, Mr. Acheson'a nazaran , Karam anlis ile Papandreu arasındaki görüş fa rk 
larından ileri gelmektedir.

Mr. Acheson konuşmasını şöyle b itirm iştir:

« ...K ıb rıs meselesinden zararlı çıkanlar NATO, Türkiye ve Yunanistan ; 
kârlı ç ıkan lar ise, ipleri koparan M akarios ile Başkan Nasır ve Sovyet Rusya’dır.»

Konferansçı konuşmasında g en i 11 i kİ e M akarios'u tenkit etmiştir. 

B E L G E : ! 6

25.3.1965 

Cumhurbaşkanımız Cemal Gürsel ve Eşinin Mümtaz Misafirlerimiz Tunus 
Cumhurbaşkanı ve Eşi Şerefine 24 Mart Akşamı Çankaya’da verdikleri yemekte 
Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba’nın Yaptığı Konuşma :

«Sayın Başkan,

N azik davetiniz sayesinde, bugün muhteşem ve unutulmaz bir gün y a şa 
dım.

Yeni Türkiye'nin Başkenti A n ka ra ’nın bizi karşılayışı, Ekselansınızın ve 
Hükümetinizin bana, eşime ve çalışm a arkadaşlarım a gösterdikleri kabul, Tu
nus’a götüreceğimiz değerli hatıralar arasına girm iştir.

Fakat, daha bunlar hatıralaşm adan önce, uzun zam andanberi h a lk la 
rımızı bağlam ış olan duyguları, Tunus’un İspanyol sömürge işgalinden kurtul
masına imkân veren değerli ve tesirli yardım ı, kardeş Türk halkından gördüğü 
uzak devirdenberi mevcut duyguları bugün yeniden duyduğumu size hemen 
söylemek istiyorum.
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O zam andanberi, yani 16’ıncı yüzyıla'anberi, ha lk larım ız, bütün medeni
yetlerde olduğu g ib i, ışıklı ve gölgeli, çıkışlı ve inişli ortak bir tarihi meydana 
getiren türlü devirleri yaşad ıla r. Fakat, herşeyin kaybolmuş göründüğü veya 
kaybolm ağa çok yaklaştığ ı zam anda varlığ ım ızın devam ını sağ layan  mucizeyi, 
yeniliğ i yaratm ayı b ild ik ve şimdi de memleketim izin ilerlemesi ve kalkınması 
gibi coşturucu bir eser önünde yeniden karşılaşm ış bulunuyoruz.

Bununla size, Sayın Başkan, bu akşam  aran ızda sadece dost bir memle
keti yakından tanım ak veya nazik davete uym ak için değil, a ra larında bu ka
dar güzel hatıraları olan iki kardeş memleket arasında yeniden buluşma ve 
dört yüzyıldanberi başlam ış olan uzun ve verim li tem asları yenilem ek için bu
lunduğumu söylem ek istiyorum.

A ram ızdaki karşılıklı ilg iler, bugün, işb irliğ i, tecrübe ve im kânların mü
badelesi gibi sözlerle ifade ed iliyor ki, bunlar ya ln ız ilerlemeyi değil, ayni za
m anda varlığ ım ızı devam ettirmeyi de sağ layan  temel şartlard ır.

A ram ızda her şey bu karşılıklı ilgi lehinde gelişm ekted ir: Ayni d ili ko
nuşm uyorsak da pek çok ortak tarafla rım ız v a r : M üslüm an kültür tem eli, vatan 
için bağım sızlık ve insan lar için hürriyet yolunda ayni irade, karşılaştığ ım ız bü
yük tercih konularında ayni ideolo|i, va rılacak  hedeflerin benzerliği çözülecek 
aynı kalkınm a meseleleri ve bize yardım edecek aynı dostlar...

Bütün bunların yan ında , dahil bulunduğum uz bir teşebbüs de v a r :  Bütün 
insanların hürriyet, vekar ve bağım sızlık ihtiyacını bütün dünya halkları ara
sındaki dayan ışm a tatmin etmiştir ve sömürgeciliğin halâ bulunduğu yerlerde 
ve bütün şekilleri altında ortadan silinmesi için gayret sarfetm ek bize düşmek
tedir.

Sizi, ayni m anevî değerlere ve aynı hayat ilkelerine bizim kadar bağlı 
b ild iğ im iz içindir kİ, insan lar arasında adalet temeline dayanan devamlı bir 
barışın gerçekleşmesi yolunda gerekli karşılıklı an layış ve işbirliğ i havasının 
yaratılm ası için birlikte çalışm am ızın kabil olduğuna inanıyoruz.

Ziyaretim in Türkiye ile Tunus arasında işbirliğ in i m üşahhas noktalar üze
rinde takviye etmesini dilerim .

Sayın Başkan, Ekselânslar, Bayan lar ve Baylar, bu kardeş ve c i v a n m e r t  

memleketin, kahram an ve cesur halkın , başarı ve mutluluğu yo lunda, birlikte, 
Sayın Cum hurbaşkanı ve Bayan Gürsel'in ve kardeş Türk halkının şerefine ka
dehlerim izi kald ıra lım .»
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3 E L G E : 1 7

TUNUS CUMHURBAŞKANI SAYIN HABİB BURGİBA’NIN 25.3.1965 
TARİHİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA

Baylar,

Siyasette bazan bir günün hisleri bütün bir ömrün dostluklarını unutturcı- 
bilmektedir. Bugün huzurunuza gelip , iki memleketiniz arasındaki yepyeni bir 
bağın mevcudiyetinden bahsetmem abes olur. Ben daha ziyade bu bağı d a i
ma canlı ve zinde tutan şeyleri hatırlatm ak isterim.

Bir Tunuslu için Türkiye hiçbir zam an yabancı bir sahil olm am ıştır. H a l
buki bütün dünya bizi bir Türk boyunduğu altında kalm ış olduğumuza inan
dırm ak istemişti. Gerçi biz Tunuslular, m enfaat gözetmeden bu ikna gayretinin 
yap ılam ıyacağın ı biliyorduk. Hakikatte bu boyunduruk, bir vesayetten, bir it
tifaktan başka bir şey değild i. Bugün buna bir Commonwealth denileb ilird i. 
Hattâ, sizin sultanlarınız, bizim Tunus beylerinin vasileri olduğu müddetçe, 
onlar, bizlere başvurulacak son bir müracaat m akam ı, bir çeşit temyiz imkânı 
gibi görünmekteydiler. O zam anlar, ne siz ne de biz, böyle bir sistemin mües
sir bir şekilde devamını sağ layacak ne İdarî im kân lara , ne de m addî güçlere 
sahip bulunmuyorduk. Sahip bulunsaydık, şüphesiz M agrip tarih i başka bir 
cereyan a lacak  ve biz Tunuslular, yakın m azim izi gölgeleyen sömürge devrini 
yaşam ıyacaktık .

Daha bu asrın başında, Türkiyedeki büyük teceddüdün ilk alâm etlerin i 
ve memleketimizin modern bir devlet haline inkılâbını beklemeden, Tunus, bir 
içgüdüsü ile, bütün bir doğunun ihtişamını paylaştığ ı, ve , şan ve zaferle dolu
bir mazinin varisi olan Türkiyeye ve Türk kardeşlerine doğru nazarların ı çe
virm işti. Vatanların ı terke mecbur olan ilk Tunus m illiyetçilerinin sizin memle
ketinizde melce aram ış o lm aları çok m anidardır. A li bas Ham ba ve Hayrettin 
Türkiye’de kendilerine sıcak bir barınak bulm uşlardı, hattâ bu sonuncusu ken
disine burada bir kariyer dahi yapmıştı.

Benîm hatıralarım ın geriye gidebild iği imkân nİsbetinde, Türkiye'n in , me
safede ırak, fakat kalb ve düşüncede yakın , hem müphem hem aş ina , fakat 
daim a mümtaz bir yerde o larak, hafızam a nakşedilm iş olduğunu b ilirim . Daha 
lise talebesiyken, Sadıkî Kolejinde, okul defterimin ilk sahifesine şunları y a z 
mıştım Kahrolsun müstemlekecilik, Yaşasın  Türkiye ... Bu cümlede bir red ve 
bir ümid vardı. Türkiye ümidi temsil etmekteydi.

Daha sonraları, 1918 sonbaharında, sîzler için keder dolu günler geldi 
ve biz Tunuslular bu acınızı paylaştık . Mondros mütarekesinde sîzlere zorla 
kabul ettirilen şartlar bizlerin kalblerinde, egem enliğim izi üç çeyrek asır yoke-
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den meşum Bardo m ütarekesinin, 12 M ayıs 1881'de im zalanan bu acı ves ika
nın aynı ıstıraplı yankıların ı yaratm ıştı... Türkiyenin, bu eski İslâm kalesinin de 
nihayet teslim olup sancağını indirmesi ve o zam ana kadar Mısır ve Kuzey A f
rika ’nın tanınmış olduğu tahakküm  şeklinden hiç de daha az zorlu olmayan 
bir boyundurluk altına girm esini görmek, b izler için son derecede acı idi. M ağ
dur m illetler için ümid artık erişilm esi gayri mümkün bir lüks haline mi gel
m ekteydi? Bir an için biz de öyle zannettik. Bize öyle geliyordu ki, müstevliyi 
m ağlup etmek için onun karşısına, bizi yenmiş olmasını sağ layan  kuvvetlerden 
daha üstününü çıkarm aktan başka çare yoktu. Fakat siz Türkler, bu «basitçi» 
tarih görüşünü bir kerre daha tekzib ettiniz...

Hattâ bu tekzib iniz bir mucize şeklinde tecelli etti. Tam m anasiyle bir yüz 
sene harplerinden m ecalsiz, param parça ve harabe halinde çıkan ve her türlü 
yorgunluğun da fevkinde bitab bir milleti birden çelikleştirm esini bilen bîr ada
mın m ücizesi... Sakarya harb i, Sakarya zaferi, yirm i yaşım ın en kuvvetli hatı
rası olmuştur. O zam an lar kendi kendime diyordum : Acaba ben de milletimi 
böylesine seferber edemez, onun ruhuna bu kurtarıcı ham leyi, bu dizgin tanı
m az ihtirası nakşedem ez m iydim ?

Lozan’da bir asker diplom at, İsmet İnönü, Atatürk'ün gerçekleştirdiği bu 
büyük kalkınm a eserini tam am lad ı. Bu eser, sömürgeciliğin kökünden berta- 
rafı, devlet idaresin in , iktisadının ve gücünün türkleştirilm esî, yabancı nüfuz 
çevrelerinin son bakiyelerin in  de tasfiyesiy le  bereketli bir şekilde ge lişti...

Ergin çağa eriştiğim zam an , M ustafa Kem al, bana, bir kahram anın tam 
örneği, komuta ve idare İçin doğmuş bir şef, m illetinin kaderini değiştirmek 
için ondan gerekli her şeyi talebedebilen ve bütün sınırların da ötesinde bir 
lider o larak  gözükm ekteydi... Param parça vatan ına yeni bir ruh vermeye muk
tedir olmuş, harice göz diken ihtiraslardan kaçınmış, faka t yine de m illî gururu 
coşkunlukla yüceltebilm işti.

Kanaatim  şudur ki, M ustafa Kem al, memleketini uçurumun dibinden çe
kip ona İtibarlı bir yer, yepyeni bir vekar verdiği ve böylece dehasını âleme 
kabul ettirdiği an larda dah i, b irazdan izah edeceğim sebeblerle, A rap kardeş
lerim izin çoğu bu m uzaffer hamlenin öğretici değerlerini tam m anasiyle ölçe
m ediler...

Herşeyİn kaybolmuş göründüğü an lard a , sadece irade ve inat kurtara
b ilird i. M ustafa Kemal ise, irade ve sebatın cür’etkârane şekilde tecelIİsiydi, bun
ların birer örneğiydi. Mondros mütarekesi, Türkiyeyi yabancı devletlerin insa
fına terketmişti ve, şimdiden akb ab a la r, yere serilm iş bu m üdafaasız koca göv
denin etrafında uçuşm aktaydılar. İşte o zam an , M ustafa Kem al, sizce de bizce 
de «vatan» denilen o sih irli m illet kelimesinin çevresinde, yokolan büyük bir 
devletin bıraktığı öksüzleri b irleştirdi. İşte herşeyden mahrum iken, hem bir
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savaşı hem bir ihtilâli yönetmeyi başardı. Yabancı kuvvetlere karşı savaş; d a 
ha az korkunç olm ayan iç kuvvetlere, yani atalete, batıla , cehalete; ah lâk î, 
siyasî ve zihnî azgelişm işliğe karşı da ih tilâ l... Ve işte, o zam anlar bir m ace
raperest, bir çetereisi denilen bu adam , m ağdurları, terkedilm iş, unutulm uş
ları, yani bu muazzam harekete girmek için tek işaret, tek jest bekleyen köylü 
kitlelerini davaya iştirake çağırdı. Hareket çarkına giren bu kitle, mağrur stra
teji üstadların ın, şüpheci politikacıların bütün hesaplarını a llak  bullak etti. Bu 
bakım dan M ustafa Kemalin şahsiyeti, halk kitlelerinin ayaklanm ası ve halk 
mücadelelerinin öncüsü olmuştur. Bu mücadeleler onun ölümünden sonra da 
genişlem iş, Doğu ve Batı bloklarının arasındaki Üçüncü dünyaya da sirayei 
etmiş ve onun sömürge tahakkümünden kabarm ıştır.

Bunlara rağmen, Atatürk hareketinin Arap memleketleri içinde epeyi te
reddütler yaratm ası ve her zam an derin yankıla r bulam am asının sebeplerini, 
şüphe yok ki, bu liderin din ve din müessesesine karşı takındığı tav ırlarda a ra 
m alıyız. Modern Türkiyenin bânisi için, o zam an lar, İslâm geleneği, durgunluk 
ve hareketsizlik mektebinin bir âm ili gibi görünmekteydi. Başka bir deyim le, 
bir m anivela değil, bir fren o lm aktaydı. Herşeyi yeni baştan kurm ak, bitmiş 
tükenmiş bir bünyeye taptaze bir enerji zerketmek icabettiği bu yam an gün
lerde, hareketsizlik ve çekme arasında bir sebeb - netice bağlantısı vazetm ek 
kolay idi. Tunus tecrübesinin ve İslâmın bize bütün gelişm eleri boyunca öğret
tiklerinin ışığı altında, vardığım ız kanaat öyledir ki, bu konuda bizim hükm ü
müz bu çok radikal yarg ılardan hissedilir şekilde ayrılm aktad ır...

Bazı hallerde İslâmın uykusundan bahsedilm iş olduğu doğrudur. Fakat 
pek çok defa , sebeb netice ile karıştırılm ıştır. Bazı belirli ve zorunlu keyfiyet 
- meselâ sömürgeleşme hadisesi - hayatın tabii akışını durdurup, m illetin nor
mal terakkisini sekteye uğratınca, ruhlarda cesaretin kırılması ve imanın donup 
kalm ası mümkün o lm aktadır...

Müesseselerİn tarih inde, d inî duyguların tarih inde olduğu gibi «ölü z a 
man» denilen şeyler mevcuttur. Bütün beşer cam iaları, bu yeis ve terketme 
fasıla ların ı yaşam ışlard ır. Manen, maddeten zay ıf düşen bu halk kendi içine 
çekilir, fertler ise mevcut andan ötesini düşünmez o lurlar, hattâ A llah 'tan  sa
dece yaşam aya devam etme müsaadesinden başka şey istemezler, müminler 
kendisinden, adalet etmedikçe de asuman büsbütün karanlığa göm ülür...

Ancak, ruhların bu bezgin ve uyuşmuş hali çok defa , gerçek değil, zah iri
dir. A slî o lm aktansa aldatıcıd ır, bürün bunlar bir iç sây ve emeği gizlem ekte, 
şaşırtıcı silkinm eler saklam aktad ırlar. Filozof H erak lit : «İnsanoğlu hiçbir zam an 
faaliyetin  dışında kalam az. Uyku veya rüya halinde bile dünya o lay larına iş
tirak ve birşey yapm aya devam etm ektedir...» dememiş midir?
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Çok zam an yoktur ki yabancı tahakküm ündeki bütün memleketler gibi
İslâmın da bu kaybolm a ve karanlığ ın içine dald ığ ına hükmedilm iş idi. Fakat 
bu hüküm yanlış olmuştur. Zira bu ülkeler şimdi zincirlerinden kurtu lm uşlar
dır ve İslâm uyanm ıştır. Zaten M ısır'da Şeyh Abdu, Pakistan ’da Şair Mehmeî 
İkbal gibi insanların dine getirdikleri fevka lâde destek inkâr ed ileb ilir mi? Be
raber ve mütesanid dâva ların  bu iki önderinden birincisi kendini, muhasır
devrin icaplarına uygun bir İslâm fikriyatın ın  elem anlarını kurmağa vakfet
miş, İkincisi ise, din aşk ve ateşini istik lâl mücadelesinin içine sevketm iştir. Ö y
le ki, dua, d inî ve tefekkür ve şiir, vatan gayretinin ayrılm az ve tam am layıcı 
dayanağ ı olmuştur.

Bugün İslâm dünyasında müşahitleri hayrete sevkeder bir şey va rsa , o 
da İslâmın hayatiyeti ve zam anım ızın cemiyetine ve çeşitli güçlüklerine intibak 
kab iliyetid ir. Sanayileşm e çağının her yönlü değişm eleri, bütün gelenekler için 
ayni m eseleyi, yani köklerden kopma meselesini vâzetm ektedir. Yirm inci asrın 
ekonomik ve sosyal bünyesine çekingen tepkiler gösteren bir müslüm an, ancak 
kendi ölçülerine sığdırabileceği dar bir İslâm dünyasına kapanm aktad ır. Bu 
İslâm onu bir iklim değişm esine karşı m uhafaza etmekte - hiç olm azsa o öyle 
zannetmekte - o da uçurumun bir kenarında geçinip gitmektedir. Fakat bu bir 
istisnâdır. Buna m ukabil İlim ve terakki istikâm etinde giden bir müslüman ve 
onların hay ırla rıy la  yekvücud olan bir müslüm an, İslâm geleneğinin gençleş
mesine yardımcı o lm akta, böylelikle İslâm a âcil evrensel karakterini verebil
m ektedir... Unutmıyalım ki A rap la rda din, devlete tekaddüm etmiştir. Din mü- 
essesesi devletten evvel kanun yapm ış ve yürütmüştür. Şu halde, d in , devle
tin yanında ve devletle beraber, yönetmeğe, ilham verm eğe, ahenk kurmağa 
m uktedirdir ve öyle o lm alıd ır. Biz bu iki va rlığ ı, m ütanâkıs değil de, birbirlerini 
tam am layıcı o larak  kabul ediyoruz, onları ay ırm aktansa birleştirm enin daha 
doğru ve daha haklı olduğunu zannediyoruz. M üslüm an toprağında lâik bir 
devletin kurulm ası, m ünakaşa götürmez ki, A rap ların  çoğu için şaşırtıcı bir ye
n ilik  idi. Bu zam andan ifibarendir ki Türkiye ile mağrib ve m aşrık ülkeleri ara
sında bir pürüz zuhur etti. Ve hem siz hem bizler bütün m enfaatlerim izin icap 
ettirdiği bir yaklaşm anın  ve onun ilâhi takdirin in dışında kald ık  ve yaşadık. 
Artık bu devreyi kapam anın , ne yolun güçlüklerinden ne de lisan açıklığından 
çekinmeyen bir dostluğu yeniden keşfetmenin icap ettiğine, biz müdrikiz. Sîz
lerin de bunları böyle ve ayni kuvvetle hissettiğinizi ileri sürersem, zannetmem 
ki fa z la  yan ılay ım ...

Biz, Türkiye ve A rap memleketlerinin b irbirlerini an lam aktan kaçınma
ların ın , karşılıklı izahat için tereddüt etmelerini, b iraraya gelm elerini ihmal et
menin bütün m ahzurların ı, birçok vesilelerle ve acı ile derinden hissettik. Bu 
mahzurlu durum, sîzler içinde, bizler İçinde, bu dâvada kaybettiklerim izi ga
yet iyi b ild iğ im iz için, çok esef verici birşeydi.
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Atatürk içim  beslediğim bütün hayranlığım ı biraz evvel ifade ettim. Fakat 
ondan sonra daha da yakın mazide m illî hayatım ızın bir çok devirleri bizler 
için çok kıymetli dersler olmuştur. Bunların içinde bilhassa, en nâzik o lanı, yani 
ikinci Dünya Harbi Devresinde, Türkiye s iyasî basiretin , inceliğin ve supples’ in 
bütün kalitelerini göstermemiş m idir? Bu vasıfları bizler için d ikkat ve ibrete 
lâyık  olmuştur. Her taraftan tehlikelerle çevrili bir Türkiye, yeni ittifak lar ya p 
mağa veya taahhütlerini inkâr etmeğe zorlanm asına rağmen, bütün taşk ın lık
la ra , bütün iğvalara  karşı direnm iş, sadece kendi selâmet ve emniyetinin em ir
lerine itaat etmiş ve neticede bütün muharip devletlerin takdirin i kazanm ıştır. 
Bu devreyi gerçek bir diplomasi okulu o larak tarif etmekle m übalâğa yapm ış 
olmuyorum. Birkaç sene sonra belirli o larak tarif edilen, ve «pozitif nötralizm» 
diye isim lendirdiğim izi siyasî tutum kaidelerinin de yine sîzlerin bu devresinde 
tohum halinde bulduğumuzu ilâve etmeliyim .

Şu veya bu sahalarda bir çeşit ayrılm a do layısiyle sizler ve bizler müte
kabil tecrübe ve m uvaffakiyetlerim izden karşılıklı o larak istifade edemedik. 
Kelimenin gerçek m anâsıyla aram ızda bir işbirliğ inin henüz başlam adığ ını s îz
lere söylersem elbet yeni bir şey öğrenmiş o lm ıyacaksınız. Türk ve Arap m üna
sebetlerinin defterinde hayal kırıcı say fa la r fa z las ıy la  mevcuttur. Bunlar feda 
edilm iş şans ve fırsatların , kaybedilm iş işbirliğ inin sayfa larıd ır.

Ancak, bir işbirliği için birbirini an lam ak farzd ır. Bir dostun veya bir par- 
töneri an layab ilm ek için de evvelâ kendinizin de iyice an laşılab ilm iş olması 
şarttır. Bunları talep eden, klâsik kançılarya adetleri değil, faka t bizzat m il
letlerin d iyalektiğ i, karşılıklı muhakeme sanatıd ır.

Sizi temin ederim kİ Baylar, şu anda bütün Arap memleketlerinde Türk 
siyasetinin tutumunu, gerekçelerini ve hedeflerini daha iyi an layab ilm ek için 
ciddî ve sam im î bir endişe mevcuttur. Bu memleketlerin içinde ve bütün sev i
yelerde, Kıbrıs'taki Türk camiâsının muhtemel akibeti hakkında sîzlerin bes
lediğiniz üzüntüyü idrak edenlerin sayısı çoktur. Bu ısdıraplı- dâvan ın , derin 
ya ra la r ve tam iri im kânsız ayrılm alara sebep olm adan ve bilhassa oradaki 
Türk camiâsının «bir adaletsizliğe kurban gittiği hissine varm adan» ha lli, in a
nın ki bizlerin arzusudur. Bu adaletsiz lik  hîssî noktasında ısrar etmeme m üsa
ade ediniz, çünkü belki de en önemli nokta budur. Öyle bir zam anda yaşıyo
ruz ki halkın hissiyatı çok canlıdır o kadar ki, herkes tek başına /e birçok şahsî 
felâketine katlanm ağa pek alâ razıdır da , yakın ların ın veya kardeşlerinin hak
kını yiyen bir kararı red etmek için bütün gücünle ayağ a  d ik ilir. Evet öyle bir 
zaman ki, bir beşer topluluğunun haklarına veya bütünlüğüne yap ılan  bir te
câvüz, bu topluluğun bütün fertleri için teker teker şahıslarına yap ılan  bir ha
reket ve saldırı haline gelebilm ektedir.

Madem ki burada, hepim iz için aziz olan cam iâların dertlerini anm ak
tayız, kurban olduğu kaba bir adâletsizliğe boyun eğmeği reddeden bir m il
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leti biz A rap ların  da itina ile gözetme vazifesi içinde olduğumuzu sîzlere hatır
latm am a gücenmeyin. Evinden, yurdundan, kendi toprağından kovulmuş, h i
maye beklediği beynelm ilel m akam larca da sürgün edilm iş bîr ha lk , Filistin 
halkı, bir meseleyi hepim izin önüne koym aktadır. Ve bu dâvanın savsak lan
maması lâzım dır.

Bir «olup - bitti »yi kabul etmek, tasdik etmek kabil m idir? Hem de bu 
olup bitti tecavüze ve vatan çalm ağa bir m ükâfat şeklinde o lu rsa?... Tahmin 
ederim ki, bazıları bu Filistin faciâsın ı, dâvası pek uzunca zam an edilm iş mese
leler arşivine havale etmeği tercih eyleyeceklerdir. Fakat bizler böyle hallerde 
ne müruruzaman ne ilg isiz lik  ne ihmâl ne de yorgunluk tan ım am alıy ız ...

Gasbedilm iş bir toprağa sokulup yerleştirilen İsrail Devleti, ayni müstem
leke mantığı île, biz A rap ların  nazarında şekil bulm aktadır. Düşününüz ki Bay
lar, 1948 senesi bu çeşit teşebbüsler için son hudut senesi, tarih in iki büyük
cereyanının kesiştiği yerde bulunan bir sene idi. Eğer bir kaç sene daha geçmiş

olsa idi F ilistin ’ in fethi tahakkuk edemezdi.
A rap ların  İsra il'e  olan husumetini d in î veya ırkî çatışm alarla izah etmeğe

kalkm ak ise, hem bu dâvanın manâsını deforme etmek, hem de A rap ları mo
ral bir zarara duçar etmek demektir. Bu dâvada d inî veya ırkî hiç bir mülâhaza 
bahiskonusu değild ir ve bütün bunlar fikirlerim izden çok uzaktırlar. F i l i s t i n ’de 
olup biteni sadece şu kelimelerle özetleyin : Bu sadece zorla ve s ilâh la  yapılan 
bir istim lâk m eselesidir.

Birçok muhitlerde bu yaran ın halâ kapanm am ış o lm asına hayret edil
mektedir. Nasıl kapanab ilir?  Sömürgecilik dehşet ve zulüm kervaniyle beraber 
yürümüştür. Eğer bunların kurbanı olan m illetler, bugün yara ların ı sarmışlar 
ve eski tahakküm cüleriyle yeni ve güvenli münasebetler kurm uşlar, bu sömür
geciliği tasfiye  hareketinin iki m illet arasında her türlü diyaloğu mümkün kı
lan bir sosyal ve beşerî nizam yaratab ilm iş o lm asındandır. F ilistin ’de ise, me
sele hiç böyle değild ir. Gaddarlığ ın  fa ille ri, orada, sebep oldukları felâketleri 
tam ir edecek yerde, sonuçlarının daha da feci o lm asına gayret etmektedirler. 
Filistinin şedit ve kaba bir şekilde taksim inden İsrail devletinin kurulmasından 
sekiz sene sonra, 1956 da İsrailin  M ısıra tecavüzüne şahit olduk. Süveyş sava
şından sekiz sene sonra da şim di, Ürdün nehrinin sularının çevrild iğ ini gör
mekteyiz. Gasp in arkasından meydan okuma gelirse yeni tehditler devamlı 
şekilde eski tecavüzlerin üstüne aş ılan ırsa , adalet ve huzurun avdetinden nasıl 
bahsedileb ilir?

Sîzler İçin Arap âlem inde ism inizi yeniden bulm ak ve yaym ak ko layd ır .  
Bunun için de m asraflı bir propaganda gayretinin malûm im kânlarına müra
caata lüzum yoktur. Bütün bunları, sadece bir kaç ¡estin fazile ti ile, Arapların 
dâva ve dertlerine göstereceğiniz İlgi ve sempati ile temin edebilirsin iz...
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1952 M artında, Tunus Hükümeti üyeleri işgal kuvvetlerince azl ve hapis 
edilm iş iken, Tunus, ilk defa o larak istiklâl dâvasını G üvenlik  Konseyine gö
türmeğe çabalıyordu. Ben de bizzat, Rem adaya, Tunusun en cenup ucuna sür
gün gönderilm iştim . M illetim iz o günler, kadın ve erkekleriyle beraber, sokak 
ve m eydanlarda m itralyöz ateşini göğüslüyordu. Bizler de o an larda do stla rı
mızın adedini sayıyorduk. Her alâm etin bir kıymeti vard ı, her yardım  veya 
destek işareti bizim için büyük teselli idi. Radyolarım ızın başında heyecanla, 
Paris’te Chaillot sarayında cereyan eden G üvenlik Konseyi müzakerelerini takip 
ediyorduk. Beklediğim iz kelimeleri söyleyebilen ve bize mücadelemizde şevk 
ve gayret veren bir adam ortaya çıkabild i ve ona m innettarlığım ız ebedidir. 
Bu Pakistan delegesi Ahmet .Buhari idi. Kısmen de Ahmet Buhari'nin cömert 
telâkati sayesinde, beş oy bizim lehim ize, yani Tunus meselesinin gündeme 
alınm ası yönünde tecelli etti. İngiltere ve Birleşik Am erika aleyhte rey verd iler, 
fakat bizim için engin bir keder kaynağı o lan, Türkiyenin de aleyhte oy kul
lanması id i... Şunu söyleyeyim ki bu vaka , bizim Türkiye için duyduğum uz h is
leri sürekli bir şekilde değiştirem ezdi. Eğer iki devletim iz arasındaki m ünase
betler daim i bir dostluğun yanyana beraberliği şeklinde olm asıydı, bugün bel
ki burada bulunmak ve sîzleri de bize doğru bir adım atm ağa davet etmek 
zevkine sahip olam ıyacaktım . Sizin sadece kendi politikanızın buyruklarına 
itaate mecbur olduğunuzu bilenler arasında bulunduğumuz için, bugün Türk i
yenin küçük kayıtlardan kurtulmuş ve bir büyük devlet rolünü ifa etmesini gör
mekten, sevinç duym aktayız.

Sîzlerle dosdoğru ve sam im î konuştum. Temenni ederim ki, bay lar, sizler 
bu samim iyeti yakın bir işbirliğ ini birinci teminatı o larak  kabul edersiniz. Öyle 
bir işbirliği ki, bütün şartlar ik memleketimizi de buraya doğru götürmektedir.

Meşgale ve dertlerimiz bazan farklı o lm asına rağmen, zannediyorum  ki 
ayni siyasî realizm telâkkisine sahib iz ve m illî kaynaklarım ızın  rasyonel bir şe
kilde kullanılm ası ve geliştirilm esi için ayni arzuyla gayretlerim izi esirgem iyo
ruz. 2000 senesinin teknoloji medeniyetinde yerim izi a lab ilm ek ve ona ahenkle 
katılab ilm ek için ayni dileklerle hazırlanıyoruz.

Gelecek sene, Tunus istik lâlin in onuncu yılını kutlayacağız Yeniden h a
yata kavuşan bir milleti organize etmek, onu sağlam  bir yönetin  çerçevesiyle 
teçhiz etmek, m illî faaliyetleri bereketli kılm ak ve mahsulün hesabını yapm ak 
için, on sene çok değild ir. Genel bir blânçodan bahsetmek belki iddialı o la 
caktır. Ancak, ben bu blânçonun pozitif olduğuna inanm ak için kâfi sebebe 
m alik bulunuyorum. Öğrendik ve inşa ettik. Aceleciliğin ve dogm atizm anın if
ratlarından dikkatle kaçındık. Bizim memleketimiz gibi bir ülkede, kendi topra
ğının ve sanayiin in  mahsullerini ihraç etmek; bir nazariyatçıdan diğerine de
ğişen ve sonuçları da çok defa m ünakaşa götürür olan doktrinleri ithal etmek
ten çok daha önemlidir.
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Başlangıçta gayretlerim iz nisbeten mütevazi hudutlar içinde olmuştur. 
Bugün ise daha iddialı hale gelm ektedirler. Cemiyetin ve devlet cihazının için
de yap ılan  bünye reform ları, modern icapların seviyesine yükseltm ek ve Tunus’a 
evrensel terakki a lan ında yerini verm ek im kânlarını bahşetm iştir. Memleketi
mizin zenginlikleri yeni petrol araştırm a ve ça lışm alarıy la  ziyadeleşm iştir. İs
tik lâ lim iz in  bu ilk on senesini bir formasyon devresi o larak  kabul edersek, şüp
he etmiyelim ki, onu takip  eden on sene de, bir verim ve ink işa f devresi olacak- 
tir. Ham le başlam ıştır. M akina dönmektedir. Adam larım ız iş ve eserlerinin ba
şındad ırlar. İstiklâl için beslediğim iz güven, işte bunlara dayanm aktad ır...

Madem ki senelerden ve yıldönüm lerinden bahsediyoruz, m üsaade edin 
de sîzlere bir hatıram ı nakledeyim . Zira bu hatıra , mümkünse, benim bugün 
aran ızdaki mevcudiyetim i sîzlere daha iyi ayd ın latab ilecektir. 1951 senesinde 
Tunusun istik lâli için n ihaî savaşa - ölmek te dahil her türlü tehlikelerin bulun
duğu savaşa - atılm adan önce memleketinizi görmek, İstanbulu ziyaret etmek 
istemiş ve Türkiyeye gelm iştim . Görüyorsunuz ki bu mukaddes ziyaret neticesiz 
kalm adı. M eyvaların ı verd i.

Bizim sömürgeleşmemiz, sizin yen ilg in iz olmuştu. Sizin Kem alist ihtilâ li
niz ise, bizlere m aya oldu. Ondan sonra, siz de biz de, b irbirim izi daha iyi ta
nım ağa m erak ve gayret etmeden, birden, bir müddet yol ald ık . Şimdi ise, iki 
tarafın  da istifade edeceği bir işb irliğ in i kurmanın elverişli saati gelm iştir. Bi
zim bütün görüşlerim izi, bütün tercihlerim izi kabule yanaşm anızı telkin etmi
yo ruz : Sadece onları d ikkat nazarına alm anızı istiyoruz...

Sözlerim i bitirirken, m üsaade edin de, vaktiy le  mektep defterine çizdiğim 
kelimeleri şimdi tekrar ederek gençleşmenin zevkine kavuşayım  : Yaşasın 
Türkiye ...

B E L G E : !  8

29.3 J  965

Ekselans B u rg ib a ’mn Basın T o p la n t ıs ı :

Dost ve kardeş Tunus’un Cum hurbaşkanı Ekselâns Habib Burgiba, bugün 
saat 15 .10 ’da Y ıld ız  Sarayı «Şale» Köşkünde düzenlediği basın konferansında 
Türkiye - Tunus münasebetleri konusundaki bir soruya cevap verirken bariz bir 
heyecanla «iki ülke arasındaki münasebetler A nkara 'da yaptığım  direkt te
m aslardan sonra gelişecektir. 400 yıldanberî süren ilişkiler bizi birbirim ize yak
laştırm ıştır» demiştir.

Saat 13 .0 5 ’de konferans salonuna giren Ekselâns Bu rg iba 'ya , Özel Tem
silcisi Müncî Selim , Türk m ihm andarı Tümgeneral Şefik Erensü ve Tunuslu dev
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let adam ları refakat etmekte idi. Ekselans Burgiba, yerini ald ıktan sonra, kon
feransı izlîyecek gazetecilerin b iraz daha yaklaşm aların ı istemiş ve sözlerine 
«m eslekdaşlarım » diyerek başlam ıştır.

Tunus Cum hurbaşkanına ilk soru şu o lm uştur: «Türkiye'ye yaptığ ınız z i

yaretten sonra Türkiye - Tunus münasebetlerinde ne gibi gelişm eler beklen
mektedir?»

Başkan Burgiba bu soruya cevap verirken İçten bir heyecanla konuşmuş 
ve demiştir ki :

«Öyle sanıyorum ki, iki ülke arasındaki münasebetler, A nkara 'd a ya p 
tığım direkt tem aslardan sonra çok daha yak laşacak , daha verim li o lacaktır. 
Zaten aslını isterseniz, bu münasebetler her zam an gayet İyi olmuştur, sempati 
ile devam etmiştir ve zaten dört yüz yıldan beri devam  edegeim ektedir. Her 
ne kadar sömürgecilik süresinde atlattığım ız bir küçük zorluk devresi oldu ise 
de bunu da unutmuş bulunuyoruz. Tem aslarım ızın daha direkt ve daha müs- 
bet o larak vereceği sonuçlar hakkında, bana öyle geliyor ki, bu akşam  A n ka
ra ’da, İstanbul’da ve Tunus’da aynı zam anda yay ın lanacak  olan ortak bildiride 
aradığ ınız bilgileri bulacaksınız. Bu temasların kültür tem asları o lacağını, İk ti
sadî tem aslar o lacağını, bir karma komisyonun iki memleket arasında ticareti 
daha da geliştirm ek için, araştırm alar yapacağın ı ve mübadele hususunda is
ter eleman olsun, isterse mal ve malzeme olsun bu m übadelelerin de artacağ ı
nı umuyorum.

Türk-Tunus münasebetlerinin bu ziyaretten sonra ne kazanacağı husu
sunda söyliyeceklerim bunlardır.»

Türkiye ile Arap memleketleri arasındaki münasebetler:

Başkan Burgba, bundan sonra «Türkiye, A rap ülkeleri ile eski m ünase
betlerini yeniden kuvvetlendirmek için neler yapm alıd ır?» sorusunu şu şekilde 
cevap land ırm ıştır:

«Görüyoruz ki, büyük devletler A frika ülkelerinde, Orta - Doğu ülkelerinde 
kendilerini tanıtm aya çalışıyorlar. Kendilerini saydırm ak için büyük gayretler 
sarfediyorlar. Bu ülkelere gazeteciler gönderiyorlar, propaganda faa liyetine  
girişiyorlar. Önemli harcam aları göze alıyo rlar. Bütün bunların gayesi belirli 
sevgi ve sempatiye m azhar olmaktır. Büyük devletler derken Y u g o slavya ’yı, 
Fransa’yı, A lm an ya ’yı bu uğurda çalışan ülkeler arasında zikredebilirim . Zaten 
Türkiye için uzun bir süreden beri, hemen hemen dört asırdan beri, A rap  ü lke
lerinde mevcut bir saygı, sempati hâzinesi vard ır. Hiç şüphe yokki aradaki kü
çük an laşm azlık  devamlı olmamıştır ve o lm azda. Bu günün şartları içinde b aş
kaları ile işbirliği yapm ak artık bir zarurettir. Türkiye, her şeyden önce A rap  
ülkelerinin meselelerini an lam aya çalışm alı, sömürgecilik safhasından geçtikten
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sonra bu ülkelerin ne gibi problemlerle karşılaştık ların ı ve karşılaşm akta olduk
larını hesaba katm alı ve hattâ Türkiye bu meseleleri daha iyi an lam ak için 
kendini o ülkelerin yerine koyup meseleyi m ütalâa etmelidir.

Hiç şüphe yok Türkiye, kendi hayatî bağ larına zarar getirmeden, başka 
devletlerin ve özellikle A rap  devletlerinin sem patisini kazanab ilir. Zaten artık 
bugün bir memleketin ağırlığın ı ortaya koym ası, o ülkenin nüfusuna yahutta 
sahib i bulunduğu toprakların yüz ölçümü tutarına bağlı değild ir. Türkiye yu
karda bahsettiğim şekilde bütün mevcudiyetini A rap memleketlerinde ortaya 
koym alı, varlığ ı ile kendisini kabul etmelidir. Gayet tab ii, A rap  ülkelerinin mev
cudiyetini nazarı itibara alm adan da yaşab ilir . Fakat bundan kazanacağı bir- 
şey yoktur. Büyük devletler Rusya, Fransa, A lm anya ile olan münasebetlerine 
halel getirmeden NATO içinde müttefiki bulunduğu memleketlerle münasebet
lerine halel getirmeden, hattâ bunları daha başka türlü değerlendirerek, Tür
kiye öyle sanıyorum ki, geçmişteki an laşm azlık la ra  rağmen, bugün Arap ül
keleri ile sam im i münasebetler kurab ilir. Kaİdıki geçmişteki tatsız olayların 
üzerinden pek uzun zam an geçmiştir. Birinci Dünya Savaşı zam anına aittir. Bu
gün artık ciddi düşm anlar bile bu sahifeleri çevirm işlerdir. Birbirlerine el uzat
m akta ve dostça bir a rada yaşam aktad ırla r.»

FİLİSTİN MESELESİ 

Ekselans Habib Burgiba’ya daha sonra şu soru sorulmuştur:
«Ürdünde ve Beyrut'da düzenlediğ iniz basın top lantılarında Filistin me

selesi üzerinde söylediğ iniz sözler bazı A rap ülkelerinde menfi tepkilere yol 
açmıştır. Lütfen bize gayet sarih o larak  bu konu hakkında düşündüğünüzü söy
lenmişiniz ve bu a landa öteki A rap  liderlerinden ne kadar ayrılıyorsunuz?»

Misafir Devlet Başkanı soruyu şöyle cevaplandırmıştır:

«Ürdün'de ve Beyrut'da gazetecilere söylediklerim  bazı gazetecilerin hoş
larına gitmedi. Buna karşılık sözlerimden memnun ka lan la r da oldu. Her iki 
ülkede de halk tarafından sempati ile karşılandım . Halk ve millet ziyaretimden 
memnundu. Memnun olm ıyan gazeteciler o lab ilir.

Filistin meselesine gelince, her zam an tekrarlad ım , her zam an açıkladım, 
Filistin meselesinin çözüm yolunu ortaya koym ak ne benim görevim dir ne de 
başka Arap liderlerinin görevidir. Filistin meselesinin çözümünü ortaya koymak 
doğrudan doğruya Filistin m illetinin bileceği bir iştir. Onların görevidir. Ben 
bu hususta Filistin m illetine fayda lı olur inancı ile başka sömürge ülkelerinde 
sıra ile denenmiş metotlardan bir tanesini telmih etmekle yetindim . Bu, kade
meli özgürlüğe kavuşm a metodu İdi. İstiklâle safha sa fha , belirli kademeleri
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elde ede ede, ulaşm ak ve nihayet, sonunda tam istiklâle kavuşm ak... Biz Tu 
nuslular o larak, henüz bağım sızlığına kavuşmamış öteki ülkelerin dâva ların ı 
desteklemeyi öngörüyoruz. Hattâ bunun bir ah lâk î mesele, bir insanlık mese
lesi, bir politika görevi olduğuna inanıyoruz. Şu da va rk i, yer yüzünde henüz 
bağım sızlığına kavuşmamış ülkeler bulundukça, bağım sızlığa kavuşm uş, ü lke
lerin de bağım sızlıkları pam uk ipliğ ine bağlı kalm ak zorundadır. Filistin milleti 
1948 den bu yana bağım sızlığına kavuşm am ıştır. Bu sebeple biz Filistin m il
letine, Tunusta başarı ile uyguladığım ız bazı metotları tavsiye etmekle yetin i
yoruz. Filistİnde 17 yıldan beri sarfedilen gayretler beklenen sonucu verm e
miştir. Kademeli o larak bağım sızlığa kavuşm ak demiştim . Buna kademeler 
politikası da d iyebiliriz . Bunda hiç bir zam an görüşmelere, müzakerelere kapı- 
ları kapam am ak gerekir. Benim, Ürdünde ve Beyrut’da söylediğim  sözler üze
rinde eminimki pek çok arap , bir çok filistin li u z u n  u z u n  düşünm üşlerdir. O l a 

bilir ki içlerinde kendilerine tavsiye ettiğim metodu benîm siyenler de olmuştur. 
Bu sözlerimi tutm ıyanlara hatırlatm ak İsterim ki, onlar da kendi m em leketle
rinde bağım sızlığa kademeli o larak safha safha kavuşm uşlardır. M ısır, Irak, 
Suriye çok eski y ıllara  giden kademelerle bağım sızlığa kavuşm uşlard ır. Başka 
yerlerde de aynı olmuştur. Sömürge o larak b ild iğ in iz ülkelerden hiçbiri sömür
gelikten bağım sızlığa bir günde otomatik o larak geçemez. O lm uyor ve o lam ı
yor. Acaba Filistin için geçilecek kademeler nelerdir? Bunları aç ık lam ak bana 
düşmez. Önce Filistin milletinin bunları benimsemesi gerekir. Bu sebeple ben 
de Filistin m illetinin kademeli o larak bağım sızlığa kavuşm asını temenni ed iyo
rum. Eğer başka bir metot varsa ne a lâ , amma zannetm iyorum .»

Misafir Cumhurbaşkanı bundan sonra Tunus’un Bonn Büyükelçisini niçin 
çekmediği konusundaki bir soruyu şöyle cevaplandırmıştır:

«Arap Birliğinin kararlarında bir ekseriyet usulü yoktur. Kaldı ki, özel 
temsilcim iz Münci Selim de bu konuda yap ılan  toplantıya katıld ı. Bon ile mü
nasebetlerini kesmeyen tek ülke Tunus değild ir. Libya ve Fas da Bonn ile iliş
kilerinin devam ına karar verm işlerdir. Tunus'un m enfaatleri Federal A lm anya 
ile ilişkilerinin devamını âm ird ir. Kaldı ki, biz, Bizerte o layları sebebiyle Fransa 
ile ilişkilerim izi kestiğimiz zam an, hiçbir arap devleti aynı yolu tutm adı.»

Başkan Burgiba müteakiben, M illet Meclisinde yaptığı konuşmanın dev
let ve din bahislerini ihtiva eden kısmı ile ilg ili bir soruyu cevap land ırarak de
miştir ki :

«Büyük Millet Meclisindeki sözlerimde, Türk milletinin ve Türkiye idare
cilerinin, Tunus'ta din konusu üzerinde yaptığ ım ız yeniliklere d ikkatlerin i çek
meye çalıştım . Bizler de, bağ ım sızlığım ıza kavuştuktan sonra, bazı reform lar 
yaptık . Tıpkı Atatürk gibi davrandık . Kötü olumsuz, eskimiş olan görüşleri,
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gelenekleri ortadan kald ırm ağa uğraştık. Bunu yapm am ızın sebebi de, bu kö
tülüklerin memleketim izi tekrar belirli dekadans ve a lça lm aya götüreceğini, bu 
alçalm anın da yeniden sömürgeciliği getirebileceğini düşünmek oldu, hayli 
reform yaptık .

Dinî müesseselerle ilg ili o lan lara g e lince : Bazı ink ılâpçılar, adetâ bir bı
çak la keser gibi geçm işiyle ilg iyi kesmeği ön görmüşlerdir. Aslına bakarsanız 
islâm iyeti an lam anın en iyi yo lu , geleneklerine, tahrif edilm iş bazı hususlarına 
tolerans göstermemektir, sanıyorum . Eğer din adam ları kötü İseler do layısıyla 
din de a lça ltılm akta , tersine uygulanm akta, tersine yorum lanm aktadır. Bu 1 a- 
kımdan İslâm iyet, doğrusunu isterseniz, bazı m üslüm anların kurbanı olmamış 
değild ir. Böylelerini, böyle din adam ların ı ortadan kald ırd ık. Bunlar bir bak ı
ma da sömürgeci Fransa ile işbirliği halinde bulunan din adam ları idi. Din 
adam lığ ı, zekânın, ilericiliğ in , terakkinin bayraktarı o lm ak zorundadır. Tead ıü- 
dü zevcatı kald ırd ık. Oysa biliyorsunuz Kur’anı Kerimde müslüman erkeğin dört 
zevce alm asına cevaz vard ır. Am a yine bir başka sûrede ise, bunun dört ka
dına da aynı şartları uygulam akla mümkün olacağı da kayıtlıd ır. Buna d a ya
narak taaddüdü zevcatı kaldırdık.

Şunu da ilâve edeyim ki, Tunus’ta izd ivaç müessesesi ile ilg ili kanunlar 
ülkenin her tara fında , hattâ köylerde bile harfiyen uygulanır. Dinî hisleri o la
ğan karşılam ak, tab ii karşılam ak gerekir. Bu nihayet bir tabii davranıştır. Bazı 
insanlar gayet normal o larak öteki dünyaya inanacaklard ır. Cennet ve cehen
nem fikrine , ulvî adalete inanacaklard ır. Bu inanışta pekâlâ İlerlemeyi sağ la
m ak yolunda fayd a lı o lab ilir. İnanış yer yüzünde İlerlem eyi sağ lam ak için İslâm 
ve arap memleketlerinde çok fayda lı olmuştur.

Tunus'da herkes dilediği gibi yaşam akta , arzu eden camiye gitmekte, 
orucunu tutm aktadır. Ülkemizde dilediğ i gibi yaşam an ın sevincinin mevcudi
yeti hissedilm ektedir. A nkara 'dak i tem aslarım  sırasında Tunus Müftüsünün Tür
kiye'ye gelerek bazı tem aslarda bulunması temennisinde bulundum. Bunu sa
yın Başbakana ilettim . M uvafık karşılad ılar.

KIBRIS KONUSU

Tunus Cumhurbaşkanına daha sonra Kıbrıs konusunda şu sual sorulmuş
tur :

«Büyük M illet M eclisinde yaptığ ınız konuşmayı yakın ilgi ile izledik. Bu
nunla beraber bu nutuktan memleketim izin Kıbrıs meselesi ile ilg ili o larak şu
hususları kesinlikle an lıyam ad ık . Tunus Hükümeti Londra ve Zürich an laşm a
larının muteber o lduklarını kabul ediyor mu, Tunus Hükümeti A d a ’da iki ayrı

78



cemaatin varlığ ını kabul ediyor mu, ve nihayet Türkiye tarafından ileri sürülen 
federasyon tezi karşısında Tunus Hükümetinin görüşü nedir?»

Kıbrıs konusundaki bu soru münasebetiyle Başkan Burgiba şunları söyle
miştir :

«Eğer Büyük M illet Meclisinde verdiğim  nutuktan, Tunus Hükümetinin 
Kıbrıs konusundaki politikasını gerektiği biçimde, gerektiği gibi tebarüz ettire- 
medimse bunda haklısınız. Z ira , ben bunun üzerine fazlası ile basm ak, sarih 
bir açıklam a yapm ak istemedim. Türk milleti ile Yunan milleti arasında son 
derece önemli müşterek m enfaatler vard ır. Bundan 1 0 -1 5  yıl önce dış teh li
keye karşı bir pakt İçine birleşen Türkiye ve Yunanistan için mevcut tehlike bu
gün çok daha büyüktür. Türkiye ve Yunanistan gibi uzun y ılla r birbiri ile sa va ş
mış ülkelerin bir araya getirilmeleri s iyasî bir mucize idi. Ö teyandan bugün 
ortada teessüfle karşıladığım ız şu o lay v a r : Kıbrıs o layı. Bundan ötürü iki ülke 
münasebetleri gerilm iştir. NATO'nun diğer üyeleri bu durumdan üzüntü duy
m aktadırlar. Biz Zürih ve Londra Anlaşm aları ile sonuçlanan m üzakereleri t a 
kip ederken asırlarca beraber yaşıyan Kıbrıslı Türk ve Yunan cem aatlerinin 
adeta bir millet biçiminde aynı potada kaynaştıkların ı zannediyorduk. Londra 
ve Zürih anlaşm aların ı da bu espriye uygun o larak yapılm ış an laşm alar o la 
rak Tunustan alkışlam ıştık. Tatb ikat gösterd i ki Kıbrıs'ta iki cem aat vard ır. Ce
maat yoktur. K ıbrıs’ta Türkler vard ır Yunan lıla r vard ır. Tatb ikat gösterdiki, Lon
dra ve Zürih an laşm alarından beklenen sonuç sağ lanm adı. Ben türklerin ve 
yunanlıların dostu bir Devlet Başkanı o larak bu meselede size «evet» veya 
«hayır» diye kesin bir cevap verecek durumda değilim .»

TUNUS’UN KALKSNMASÎ

Habib Burgiba son olarak Tunus’un kaikınması ile ilgili olarak sorulmuş 
olan bir soruya cevap vermiş özetle demiştir ki :

«Tunus Afrikanin en gelişm iş ülkesi değild ir. Fakat biz geıçekten gelişme 
halinde olan bir ü lkeyiz. Bunun için ne gibi metotlar ku llandık, ne yapıyoruz? 
Bunun için önce aklım ızı kullandık, zekâmızı kullanıyoruz. Nas.l bir zam an 
memleketimizi yabancı boyunduruğundan kurtarm ak için mücadeleye atılm ış 
idiyse, şimdi de m illetim izi ve insanlarım ızı cehaletten kurtarm ak için bir mü
cadelenin içindeyiz. Bağım sızlığına kavuşan insan kendi ihtiyaçların ı hür o la 
rak elde edemedikten sonra o’na ihtiyaçları sağlanm adıktan sonra bağım sız 
sayılam az. Amacım ız her tunuslunun hayat seviyesini yükseltm ek, cehaletle 
savaşm ak, batıl itikatlarla  savaşm aktır. Fakat, bu savaşm a süresince, bir de, 
demokratik sistemi tatbik etmeyi öngören memleketlerde, çoğu zam an cahil
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halk, ne yapacağın ı bilememekte, kimi destekliyeceğini, kime oy vereceğini 
kestirememektedir. Bizim başardığ ım ız önemli hususlardan biri de m illetim izin 
çalışm a gayretini ayakta tutmaktır. Sefalete karşı savaşm ak için gayretlerim izi 
birleştiriyor ve plânlı bir şekilde, müessir o larak  çalışıyoruz. Am a, bu havayı 
yaratırken fertlerim izi baskı altında tutmuyoruz. Gayem iz onların hayat sevi
yesini yükseltm ektir. Plânım ız vard ır. Fakat bunun tatbikatı sonucu ortada m il
let üzerinde kendini gösteren bir baskı yoktur. Hattâ o kadar yoktur ki, bazı 
müesseseleri m illileştird iğ im iz zam an dahi, herhangi bir tepki ile karşılaşm ı
yoruz. Çünkü fertler b iliyorlar ki, m illileştirm e onların m enfaatlerinedir. Koope
ratiflere gidiyoruz. Kendileri b iliyorlark i iyi işletemedikleri bir müessese daha 
iyi ve randım anlı çalışacaktır. Niçin yaptığ ım ızı bütün teferruatı ile kendilerine 
an latıyoruz... Bağım sızlığ ına kavuşan m illil İktisadî m anâda ve gerçek an lam 
da bağım sızlığa kavuşmuş olacaktır. Bizim formülümüz neşe ile yan yana yü
rüyen bir çalışm a havasını yaratm aktır. Bunu yarattık . Öyle sanıyoruz ki, on 
yıl sonra, büyük bir ihtim alle yabancı yard ım a da ihtiyacım ız o lm ıyacak. Bizzat 
kendi gelişm em izi kendi kendimize gerçekleştirme safhasına gireceğiz ve ikti
sadı sahada da bağım sızlığa kavuşacağız.

B E L G E : !  9

30.3 .1965

Türk - Tunus ortak biidirîsi :

Türkiye Cum hurbaşkanı Cemal Gürsel in dâveti üzerine Tunus Cumhur
başkanı Habib Burgiba, beraberinde bayan Burgiba ve Tunus Hükümeti erkâ
nından mürekkep bir heyet olduğu halde 24 ilâ 30 M art 1965 tarih lerinde Tür
k iye ’ye, sıcak ve samimi bir kardeşlik havası içinde cereyan eden resmî bir z i
yarette bulunmuştur.

Bu ziyaret esnasında Cum hurbaşkanı Ekselâns Burgiba, Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel ve Türkiye Başbakanı Suat Hoyri Ürgüplü ile görüşmeler yapmış 
ve bu görüşmelere Tunus heyetinden Devlet Bakanı ve Cum hurbaşkanının şahsî 
temsilcisi Mongi Slim , M illî Eğitim Bakanı Mahmut M essadi, Bayınd ırlık  ve Mes
ken Bakanı Ahmed Nureddin, Tunus Merkez Bankası Guvernörü Hedi Nuira, 
Ticaret ve Endüstri Bakanlığ ı Müsteşarı Beşir Naci, Dışişleri Bakanlığ ı Siyasî İş
ler Müdürü Slim Ben Gazi ve Tunus’un A nkara Büyükelçisi C ilan i Sfar, Türk 
heyetinden de Başbakan Yardım cısı Süleym an Demirel, Dışişleri Bakanı Haşan 
Esat Işık, M aliye Bakanı İhsan Gürsan, M illî Eğitim Bakanı C ihat Bilgehan, Dı
şişleri Bakanlığ ı Genel Sekreteri Halûk Bayülken ve Türkiye'nin Tunus Büyükel
çisi Faruk Berkol katılm ışlard ır.
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Yap ılan  görüş teatileri büyük bir açıklık ve iki memleket arasındaki m ü
nasebetleri daim a nitelemiş bulunan canlı ve sam im i dostluk zihniyeti içinde 
cereyan etmiştir. Ta rafla r, memleketlerini as ırla r boyunca birleştiren bağ ların , 
halkların ın terakki, saadet ve refahını sağ lam ak hususundaki azim leri ve mem
leketlerinin bu yolda giriştikleri gayretlerle bugün daha ziyade kuvvetlendiğini 
büyük memnunlukla kaydetm işlerdir. Ta rafla r bu vesileyle , özellikle İktisadî ve 
kültürel a lan larda olm ak üzere aralarındaki mübadeleleri geliştirm ek arzusunu 
beyan etmişlerdir.

iki ta ra f yüzy ılla r boyunca ortak bir medeniyeti paylaşm ış olan Türkiye 
ve Tunus’un, halen geleneksel değerlerinin idamesi ve m illî kültürlerini modern 
dünyanın icaplarına ve gerçeklerine intibak ettirmek hususlarında aynı mese
lelerle karşılaştıkların ı müşahede etm işlerdir. Kültürel a landa sıkı bir işbirliğ in in 
iki memleketi birleştiren hususları daha iyi teşhis etmek ve karşılıklı tecrübe
lerinden fa ide sağ lam ak imkânını kendilerine vereceği kanaatine varm ışlard ır.

Her iki ta ra f çeşitli kültürel d a lla rd a , özellikle 25 Şubat 1965 tarih li Kü l
tür Anlaşm ası çerçevesinde müzik, folklor ve el sanatları da llarında m übade
leleri geliştirmenin fa ide ve önemini kaydetm işlerdir.

Bilim sel, edebî ve artistik çeşitli çalışm a a lan larında araştırıc ılar ve b il
ginler arasında daha sık tem aslar yapılm ası keza öngörülmüştür. Diğer ta ra f
tan, Ta ra fla r iki memleketin araştırıcıları ve öğrencileri emrine tahsis edilm iş 
bursların adedini arttırmayı kararlaştırm ışlard ır.

İktisadî a landa iki tara f, Türkiye ile Tunus arasında esasen mevcut tica
ret an laşm asına atıfla , iki memleket arasındaki ticarî mübadeleleri âzam i had
dine kadar geliştirmeye elverecek çarelerin incelenmesini kararlaştırm ışlard ır. 
Bu m aksatla , ticaret an laşm asında öngörülen karm a komisyonun en kısa z a 
manda toplanm ası ve uzman ve iş adam ların ın yakında karşılıklı ziyaretlerde 
bulunm aları hususlarında mutabık kalınmıştır.

Ayrıca, bir taraftan Başkan Sayın Bu ıg iba , karşı taraftan Türkiye Cum hur
başkanı Cemal Gürsel ve Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, m illetlerarası durum 
üzerinde geniş bir görüş teatisinde bulunm uşlar ve her iki memleketi özellikle 
ilgilendiren meseleleri etraflı bir incelemeye tâbi tutm uşlardır.

Tunus Cum hurbaşkanı en meşru haklarından mahrum Filistin arap h a l
kının fecî mukadderatı hususundaki derin endişesini ifade etmiştir. Bu halkın 
haklarının iadesi ve vatanının geri alınm ası için vâk i m ücadelesinde karşılaştığı 
engelleri belirtmiştir.

Arap âlemi hakkında dostane duygularla mütehalli olan Türkiye Cum 
hurbaşkanı ve Başbakanı, haklı ve adil bir hal tarzına bağlanm ası gereken 
bu vahim  mesele ile ilg ili o larak hükümetlerinin sempati ve an layışı hususla
rında Tunus Cum hurbaşkanını temin etmişlerdir. Türk ve Tunus Hükümetleri,
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Türkiye ile Arap memleketleri arasında verim li bir işb irliğ inin her a landa müm
kün ve temenniye şayan olduğuna kani bulunarak bu vad ide gerçekleştirilen 
son İlerlemeleri mem nunlukla kaydetm işlerdir.

Kıbrıs konusunda, Türkiye Cum hurbaşkanı ve Başbakan A da 'daki Türk 
cem aatinin tâbi bulunduğu baskı hususundaki derin endişelerini ifade etmiş
lerdir. Tunus Cum hurbaşkanı Kıbrıs an laşm azlığ ın ın  sürüp gitmesini ve A d a ’da- 
ki durumun son zam anlarda kötüye gitmesinden dolayı teessür ifade etmiştir. 
İki Hükümet, Akdeniz'in  bu bölgesinde barışın idamesi hususunda Kıbrıs me
selesinin yarattığ ı ciddi in ’ ikâsla r konusundaki endişelerini ifade etmişlerdir. 
Ta ra fla r, Kıbrıs Türk cem aatinin her türlü baskıdan korunmuş o larak  kanuni 
haklarına riayet çerçevesinde ve tıpkı Kıbrıs Rum cem aatine tanındığı gibi ken
disine tam ve kâmil bir şekilde sağlanm ası gereken normal hayat şartlarına 
hakkı olduğu düşüncesindedirler. İlg ili tara fla rın  A d a ’da gerginliğ i arttırab ile
cek her türlü hareketlerden kaçınm aları gerektiği fikrindedirler. Her iki hükü
met, bu meselenin doğrudan doğruya ilg ili ta ra fla r ve özellikle Türkiye ve Yu
nanistan arasında m üzakereler yolu ile haklı ve âdil bir çözüme süratle ulaş
ması ümidini İzhar ederler.

İki Hükümet böyle bir hal şeklinin bu bölgede barış ve istikrarı kuvvet
lendirmekten hali kalm ıyacağını ve iki cem aatin ahenk ve güvenlik içinde be
raberce yaşam ala rına , saadet ve terakkilerin i tekrar kazanılm ış bir itimat ha
vası İçinde gerçekleştirm elerine ve son o larak  Türkiye ile Yunanistan arasında 
dostane münasebetlerin yeniden yerleşm esine İmkân vereceğini kanidirler.

İki hükümet 1965 Haziran ayı sonunda Cezayir'de top lanacak olan ve 
her iki memleketin de katılm ayı ön gördükleri İkinci A sya - A frika  Konferan
sına değinm işlerdir. Bu konferansın söz konusu iki kıt’adak i m illetler arasında 
dayanışm a ve işb irliğ inin kuvvetlendirilm esine ve gelişm e halinde olan mem
leketlerin iktisadı meselelerinin halline ve bu memleketlerle gelişm iş milletler 
arasındaki tehlikeli dengesizliğin aza ltılm asına olumlu bir şekilde hizmet et
mesi temennisini İzhar etmişlerdir.

Bu münasebetle, her iki Hükümet Birleşmiş M illetler Ticaret ve Kalkınma 
Konferansının bu yöndeki çalışm aların ı m em nunlukla kaydetm işlerdir.

Diğer taraftan  dünya barış ve güvenliğ ini korum ak ve tahkim etmek, 
m illetler arasıetkili bir kontrol altında genel ve tam bir silâhsızlanm ayı gerçek
leştirmeye matuf gayretleri desteklemek, Birleşmiş M illetler Teşkilâtına, yasa
sında belirtilen hedefleri ggerçekleştirmeye olumlu bir şekilde yardım  imkânını 
sağ lam ak üzere kuvvetli ve sebatlı bir haraketin zarureti hususunda görüş birliği 
ortaya çıkmıştır.

Her iki ta ra f, barışın idamesi ve m illetlerarası ilişkileri iyiye götürülmesi 
için Birleşmiş M illetler Yasası prensiplerine riayet, özellikle devletler arasındaki
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an laşm azlık ları barış yo luyla halli ve an laşm alarla  devletler hukukunun diğer 
kaynaklardan doğan vecibelere riayetin önemini belirtm işlerdir.

Tarafla r, bütün milletlere hak eşitliğinin ve en başta her türlü zor ve bas
kı veya sömürge tahakkümünden azade o larak  hür ve bağım sız yaşam a hakk ı
nı insanın temel haklarına riayetle birlikte, m illetler arasında sihhatlî ve de
vam lı bir barış ve haklar arasında güvene dayanan bir an layışın  yerleşmesi 
için ana şartları teşkil ettiğini teyiden ifade etmişlerdir.

B E L G E : 2 0 

B A Ş B A K A N  Ü R G Ü P L Ü ’ N Ü N  D E M E C İ

«Türk milletinin başlıca emeli barış içinde yaşayan  bir dünyada ka lk ın
masını gerçekleştirmek ve m illî refahını temin etmektir. Bundan 45 yıl evvel 
büyük Atatürk'ün başladığı ve büyük bir kısmını tahkkuk ettirmeye m uvaffak 
olduğu ink ilâp lar serisi ile Türkiye, geriye dönülmez bir şekilde batı medeni
yetini vücuda getiren ortak değerini benimsemiş ve bu cam iaya eski tarihin 
ve medeniyetinin kendisine bahşetmiş olduğu özel hasletler ve hüviyet içersinde 
ve yapıcı katkılarda bulunmak am acıyla fikren, ruhen ve fiilen g irişm iştir. Batı 
memleketleriyle bugün mevcut ve daim a gelişmekte ve gelişecek olan samim î 
ve yakın işbirliği böyle sağlam  ve devam lı bir temele istinat etmektedir.

Belirtmek isterim ki, bu sıkı işbirliğ inin en sağlam  dayanak larından  b iri
ni de, hür her türlü korkudan ve savaş tehlikelerinden azade ve müreffeh bir 
insanlık idealine müştereken inanm am ız teşkil etmektedir.

Türkiye, savunm a ittifakı olan N ATO ’ya , hür m illetler cam iasın ın müşte
reken bağlandığını ve yukarıda izah edilen barışçı gayelere en iyi hizmet eden 
bölgesel bir an laşm a olduğu kanısıyla girm iştir. Kalkınm a ve daha İyi bir dünya 
yaratm anın ilk ve ana şartı barış içinde yaşam aktır. Türkiye, gerek kendi m illî 
güvenliğ in in , gerekse hür batı alem inin genel güveliğ ini NATO ile müessir su
rette korunduğuna kanidir ve bu kanı ile ittifakın diğer üyeleri ile sam im i ve 
sıkı bir görüş ve işbirliği içinde bulunmaktır.

İttifaka girdiği tarihten itibaren samim i işbirliğ i inancının sayısız örnek
lerini vermiş ve anlaşm anın kendisine yüklediği vecibeleri az gelişm iş olan eko
nomisine ika ettiği büyük külfetlere rağmen tam amen yerine getirmiş olan Tür
kiye, diğer üyelerden de kendi m illî ve haklı dâva larında ilgi ve an lay ış bek
lemektedir. Üyeler arasında bu çeşit bir dayan ışm anın mevcudiyeti ittifakın 
sağlam lığının ve devam lılığının başlıca teminatıdır. A tlantik  Andlaşm ası üye
leri arasında, bazı dünya meseleleri üzerinde mevcudiyeti m üşahade olunan 
farklı görüşlerin ittifak sinesinde serbestçe ve açıkça tartişılab ilm esİ ve bunun 
üyeler arasındaki dayan ışm ayı asla gevşetmemiş olması teşkilâtın hayatiyet
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ve canlılığının delili o lm ak gerekir. İttifak üyeleri arasında mevcut ideal b irli
ğ in in , teşkilâtım ızın çalışm alarındaki müstakbel başarılar için sağlam  ve mü
essir bir tem inat olduğuna inanıyoruz.

Tü rk -A lm a n  m ünasebetlerinin m illetlerim izin şuurunda yer etmiş olan 
karşılıklı saygı ve dostluğa dayanan uzun bir mazisi vard ır. M illetlerim iz a ra
sında mevcut samim i ve candan m ünasebetler ananevi bir miras o larak  nesil
den nesile intikal ederek bugüne kadar gelm iştir. Bu dostluğu üç yıl Büyükelçi 
o larak  bulunduğum güzel memlekette takviye  ettiğimden, ayrıca zevk ve iftihar 
duym aktayım .

Türk ve A lm an m illetlerinin silâh arkadaşlığ ı ile de perçinlenmiş olan bu 
dostluğun bugün en yüksek seviyesine erişmiş olduğunu görmekten derin bir 
haz duym aktayız. İkinci Dünya Savaşının korkunç tahribatını mucizevî bir su
retle tasfiye ederek m illetlerarası cam ida lâyık  olduğu yeri tekrar a lan  çalışkan 
alm an m illetinin bu müstesna başarısını türk halkı derin bir memnunluk ve hay
ran lık la izlem iştir. Bugün Türkiye ile Federal A lm anya , hak ve adalete daya
nan bir barış nizamının kurulması için hür m illetler cam iası içinde gayretlerini 
birleştirm iş bulunm aktad ırlar. A tlantik  İttifakı çerçevesi içinde yaptık ları müş
terek ça lışm alar yan ında , O rtak Pazar içinde de m em leketlerim iz milletlerarası 
işb irliğ in in  en verim li örneklerini verm ektedirler. S iyasî, İktisad î, askerî ve kül
türel a lan la rd a  m üşahhas tezahürlerini m üşahade ettiğim iz bu işb irliğ in in is
tikbâlde daha da gelişm esini görmek en samim i ve candan temennim izdir.

Memleketlerim iz arasında mevcut bağ lar, iki dost ve müttefik arasındaki 
yakın münasebetler çerçevesini aşarak  ikili münasebetlerim izde de ifadesini 
bulm aktadır. A lm an üniversitelerinde tahsillerin i tam am layan  gençlerim iz ya
nında onbinlerce türk işçisi bugün A lm anya 'd a çalışm aktad ırlar. Keza, Alman 
Hükümetinin Konsorsiyum çerçevesinde memleketim ize yapm akta olduğu İkti
sadî yard ım lar Türkiye'nin kalkınm a dâvasına  en müessir şekilde destek ol
m aktadır. Bu vesile ile, Türk Hükümetinin ve Türk m illetin in , hak ve adalet çer
çevesinde A lm an ya ’nın biran önce birleştirilm esi dâvasına olan bağlılığını ifa
de etmek isterim. M illetlerin en tabii ve mukaddes hakkının vazgeçilm ez icabı 
olduğuna inandığım ız dâvanın ergeç başarı kazanacağ ına derin inancımız var
d ır. Sözlerime son verirken, Türk halkının büyük A lm an m illetine refah ve saa
det d ilekleriyle  en candan dostluk hislerim i ifade ederim .

B E L G E : 2 1

28.3.1965 tarih li Cumhuriyet Gazetesinden :

Çin H alk Cum huriyetinin Başbakan Yardım cısı ve Dışişleri Bakanı Mare
şal Şen Y i, gazetemize verdiği demeçte, «Pekin Hükümetinin Türkiye tarafın
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dan tanınması için Pakistanın arabuluculuk teklifinde bulunduğunu» aç ık la 
mıştır. Çinin üçüncü adam ı ayrıca Türkiyeden ticaret ve kültür heyetleri de d a 
vet etmiştir.

Mareşal Şen Y i, Çin - Pakistan sınır ve kültür anlaşm asını im za lam ak üze
re geldiği Ravalpindide Türk gazetecilerine, Türk - Kızıl Çin ilişkileri hakkında 
şu özel demeci verm iştir:

«Pakistan Cum hurbaşkanı M areşal Eyüp Han ve Dışişleri Bakanı Butto, 
Çin Halk Cumhuriyetinin Türkiye tarafından tıpkı Pakistan gibi tanınm ası için 
arabuluculuk yapm ak istediklerini her iki tara fa  bild irm işlerd ir. Halen Türk Hü
kümetinin cevabı beklenmektedir.

İ L K  D E F A  1 9 6 0  T A

1960 yılında A fgan istana yapmış olduğum ziyaret sırasında konuyu Türk 
Büyükelçisine de açmış ve o zam an da Çin bakım ından aynı isteği b ild irm iş
tim. Biz bu meselede olumlu düşünüyoruz. Bunun için neler yap ılm ası gerekti
ğini tâyin , tab iatiy le  Türk Hükümetine aittir.

Türkiye geçmişini A syadan alan bir ülkedir. Biz de eski bir Asya m illeti
yiz. Türkiyenin Çin ile İlişkilerini iyileştirmesi birinci derecede anlam  ve değer
taşıyacak o laylardandır.

B E K L E Y İ Ş

Türkiyenin kararını ilg iyle bekliyoruz. Çin yaralı bir ülkedir. Bildiğim  ka- 
dariyle  Türkiye de büyük devletler ile olan ilişkilerinde zorluklar çekmiyor de
ğil.

İki ülke işbirliği yapm alıd ır. Dostluk içinde yaşam aları lâzım dır. A ra la 
rında hiçbir an laşm azlık , hiçbir çıkar çatışması yoktur. Türkiyeye hiçbir kötülü
ğümüz dokunmamışfır. Türkiyeden de hiçbir kötülük görm em işizdir. İlişk ile ri
mizin normal hale getirilmesi çaresinin bulunabileceğini umuyorum.»

K I B R I S  M E S E L E S İ

M areşal Şen Y i, Kıbrıs konusunda İse, m illetlerin eşitliği ve ayrı cem aat
lerin birbirlerinin varlık larına saygı göstermeleri gibi ilkeler karşılıklı o larak
gerçekten benimsenmedikçe, federal devlet esasının da Kıbrıs an laşm azlığ ın ı 
halle yetmiyeceği kanısında olduğunu söylem iştir.
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M E S A J

M areşal Şen Y i ’nin Türk gazetecileri aracılığı ile Hükümetimize gönder
diği mesaj :

«Lütfen Türkiyeye dönünce Hükümetinize b ild irin iz ki Türk Hükümeti şa 
yet Çine Ticaret ve Kültür Heyeti göndermek istiyorsa, Çin Halk Cumhuriyeti 
Türk Hükümetinin göndereceği Heyetleri kabule hazırdır.

Türk Hükümeti arzu ettiği takdirde biz de Sanat ve Tiyatro toplulukları 
gönderebiliriz. Bu noktalar her iki ülkenin de yakın dostu Pakistanın yardım 
ve delâleti ile düzenlenebilir.»

B E L G E : 2 2
31.3 .1965

Dışişleri Bakanlığ ından b ild irilm iştir :

Mr. Galo P la za ’nın Kıbrıs mes’elesi hakkında vermiş olduğu rapor ince
lenmiştir.

Mr. Galo P la za ’nın vaz ifesi, 4 M art 1964 tarih li G üvenlik  Konseyi kara
rında, «tara fla rca m utabakata va rılacak  bir an laşm a bulunm asına gayret sar- 
fedilm esi» diye tasrih edilm iş o lm asına rağmen, bütün tara fla rın  mutabakatını 
istihsal etmeden raporunda görüş, fik ir veya telkin ler namı altında mes’elenin 
esası hakkında kanaat izharında bulunmuş olduğu m üşahade edilm iştir. Bu 
şekilde hareket etmesinin, yetkileri ile kab ili te lif o lm ayacağ ı, tarafım ızdan 
vaktiy le  müteaddit defa kendisine b ild irilm iş ve devam ı bizce de şayan ı arzu 
olan arabuluculuk vazifesin i bundan sonra da yürütmesi için bundan içtinab 
etmesi önemle rica edilm işti.

Gr. Galo  P laza, son defa A nkara 'da  23 -25  Şubat günlerinde kendisi ile 
yap ılan  görüşmelerde, raporunda esasa m üteallik telkinlere yer verm eyip , sa
dece arabuluculuk usulü İle ilgili o larak, ikili yo lla rla  arabulucuğa devamda 
artık bir fayda kalm adığını belirterek, ta ra fla ra , arabuluculuk vazifesine bun
dan böyle çok taraflı şekilde ve toplu halde devam da fayd a gördüğünü be
yan la  yetinm eyi kabul etmişti. N itekim , bizzat Mr. Galo Plaza raporunun 121 
sayılı bendinde esasa m üteallik telkinlerin raporda yer alm asının yetkileri ile 
bağdaşam ıyacağın ın  kendisine tarafım ızdan b ild irilm iş olduğunu kaydetmek
tedir.

A yrıca , raporunun 170 sayılı bendinde, bundan sonra m es’eleye müza
kere yo luyla hâl çaresi bulunması teşebbüslerinin kendi g ıyab ında da devam 
edebileceğini beyan etmektedir.
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Mr. Galo Plaza'nın raporunda, 4 Mart 1964 tarih li G üvenlik Konseyi ka 
rarı ile tesbit edilen yetkilerinin dışına çıkmış kısım lar vard ır. Bunların kaale 
alınm ıyacağ ı, bir arabuluculuk mesaisi sayılam ıyacağ ı, bu itibarla ilerideki ça 
lışm alara herhangi bir şekilde mesnet teşkil etmîyeceği aşikârd ır.

Bu durum muvacehesinde Mr. Galo P laza ’nın arabuluculuk sıfatın ın , bu 
raporun neşriyle hitam bulduğuna hükmedilmek icabetmektedir. Esasen, bü
tün ilgili tarafların  m utabakatını istihsal etmeden, m es’elenin esası hakkındaki 
kanaatini açıklam ış olan bir kimsenin, arabuluculuğa devam ından olumlu neti
celer beklenemez.
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S İ Y A S Î  O L A Y L A R

KIBRIS SORUNU

Kıbrıs sorunu Türkiye İçin arzettiği önemden Nisan 1965'de de hiçbir şey
kaybetmemiştir.

N isan ’ın İlk haftası içinde Plaza Raporunun yankıları devam etmiş, Hü
kümetimiz Arabulucu Plaza'nın görevini yürütmesinde artık bir fayd a görme
diğim izi tekrar belirtmiş ve Ana M uhalefet Partisi de Hükümetin bu görüşünü 
desteklemiştir.

7 - 8  Nisan tarihlerinde Tahran 'da toplanan X III. CENTO Bakan lar Kon
seyinde de Kıbrıs meselesi ele alınmış ve yayım lanan b ild iride, «Kıbrıs'da de
vam  eden tehlikeli durum hakkında derin endişe» izhar edilm iştir.

Keza, 1 7 -2 2  Nisan tarih lerinde Mekke'de toplanan V I. Dünya İslâm Kon
gresi oy birliği ile kabul ettiği kararda, Kıbrıs meselesinin Birleşmiş M illetlerde 
savunulm asında Kıbrıs’ lı Türklere yardım ı bir vecibe o larak  kabul etmiştir.

Kıbrıs sorunu dolayısiyle Türkiye aleyhinde propaganda yapm ak isteyen 
bazı devletlerin , «Ermeni Olcıyı»nı ele a la rak  göstermek İstedik eri faa liye t, z a 
manında hareket edilerek dünya kamu oyuna duyurulmuş ve "ürkiye a leyh in 
de propaganda yapm ak isteyen devletler bu teşebbüsten bekledikleri faydayı 
sağ layam am ışlard ır.
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İ K T İ S A D Î  V E  T E K N İ O L A Y L A R





A V R U P A  P A R L Â M E N T O S U  H E Y E T İ ’ N İN  T Ü R K İ Y E ’Y İ  Z İ Y A R E T İ

1   Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasında O rtaklık  yaratan
Ankara Anlaşm ası çerçevesinde bir O rtaklık parlam ento Kom isyonu’nun kuruluş
esaslarını tesbit m aksadıy la , Avrupa Palâm entosu'ndan bir Heyet 2 0 -2 7  N i
san 1965 tarihlerinde memleketimizi ziyaret etmiştir.

2____  Avrupa Parlâmentosu Başkanı Jean Duvieusart'ın riyasetindeki He
yet, 21 Nisan günü, A n ka ra ’da, Cum hurbaşkanı, Cumhuriyet Senatosu ve M illet 
Meclisi Başkanları, Başbakan ve Dışişleri Bakanı tarafından kabul edilm iştir.

22 Nisan günü, Türkiye Büyük M illet M eclisi’nden seçilen 16 k işilik  bir 
Parlâmento Heyeti ile m isafir Heyet arasında T ü rk iye -A . E. T. O rtaklık  Pa rlâ
mento komisyonu’nun kuruluşu ile ilg ili M üzakereler yapılm ış ve sonuçta bir 
metin üzerinde bir m utabakata varılm ıştır (*).

M üzakereleri, T. B. M. M. heyeti ad ına Prof. Turhan Feyzioğiu açmış ve 
oturuma başkanlık etmiştir.

O rtaklık Parlâmento Kom isyonu’nun kuruluşunu düzenleyen metnin ka
bulünden sonra, Türk Parlâmento Heyeti üyeleri, memleketim izin ekonomik so
runlarını Ortak Pazar İle bugünkü ve gelecekteki ilişkilerim iz aç sından ele a la 
rak m isafir Heyet üyeleri ile görüş teatisinde bulunm uşlardır.

3____ Ankara Anlaşm ası'n ın 27 nci maddesinde öngörülen O rtaklık  Par
lâmento Komisyonunun kurulm ası, Türk ve Avrupa Parlâm entoları arasında 
yakın bir tanışm a, temas ve işb irliğ ine imkân verm ek amacını gütmektedir. Ko
misyon, O rtaklık Anlaşm am ız'ın uygulanm ası ile ilg ili birçok meselenin yapıcı 
ve olumlu bir şekilde çözümlenmesine yardımcı olacaktır.

O P arlonnento heyetleri tara fın d an  kab u l ed ilen  m etin ektedir.



Bunun yan ında , Aniaşm a'n ın  uygulanm asına ait b ilg ilerin O rtaklık  Par
lâmento Kom isyonu'na ve do layısiy le  Türk ve Avrupa Parlâm entolarına sunu
lan dem okratik m ürakabenin gerçekleşmesini de sağ layacaktır.

Netice itibariy le , O rtaklık  Parlâmento Kom isyonu,, Türkiye O rtak Pazar’a 
tam üye oluncaya değin, genel o larak  mem leketim izle Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasındaki ilişkilerin tümünü incelelebilecek ve O rtak Pazar üyelerinin 
davalarım ızı b izzat Türk m illetinin temsilcilerinden duym alarına ve öğrenme
lerine imkân sağ lıyacaktır.

Böylece, évolutif bir m ahiyet arzeden O rtaklık  An laşm am ız daha bir vu
zuh ve m ana kazanacağı g ib i, O rtaklık  bağım ız da daha bilinçli bir şekilde 
gelişecektir.

4   O rtaklık Parlâm ento Komisyonu eşit temsil esasına dayanm akta
olup, Türk ve Avrupa Parlâm entolarından seçilen 15’er üyeden teşekkül ede
cektir.

Komisyon - biri Türkiye'de, biri Avrupa Parlâm entosu'nun veya o rgan la
rının bulunduğu şehirlerde o lm ak ü ze re -y ıld a  iki defa toplanacaktır.

Kom isyon’un görevin i, A ET-Tü rk iye  ilişkilerinden doğan bütün mesele
leri, özellikle O rtaklık  Konseyi tarafından kendisine sunulabilecek y ıllık  birra- 
por esas a lına rak , incelemek teşkil edecektir.

O rtaklık  Parlâmento Kom isyonu’nun kuruluşu, zikredilen metin T. B. M. M. 
ve Avrupa Parlâm entosu’nun tasvib inden geçtikten sonra, O rtaklık  Konseyi ta
rafından ilân edilecektir.

5 —  Avrupa Parlâmentosu Heyeti, A n k a ra ’daki temas ve çalışm alarını 
bitirdikten sonra, İzmir ve İstanbul’u z iyaret etmiş ve bu şehirlerde iktisadı, 
ticarî ve sanayi çevrelerle tan ışarak fik ir teatisinde bulunmuştur.

Bu tanışm a toplantıları v ebazı sanayi tesislerim ize yap ılan  ziyaretler, 
m isafir heyet üyelerinin de belirttikleri üzere, mem leketim izin gerek İktisadî kal
kınma yolundaki azim ve kararını gerek Ortak Pazarla ilişkilerim ize ilgililerce 
atfedilen önemin m üşahade edilmesi bakım ından da ayrıca fayd a lı olmuştur.
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TÜRKİYE B Ü YÜK MİLLET MECLİSİ HEYETİ  
VE

A V R U P A  PARLÂM EN TO SU HEYETİ  
TARA FIN DA N

Türkiye ile A v ru p a  Ekonomik Topluluğu a ra s ın d a  bir Ortaklık  y a ra ta n  
12 Eylül 1963 tarihli A n k a ra  A n la ş m a s ı ’nın 

27 nci M ad d es in in  2 nci fıkrasının u y g u lan m as ın a  ilişkin o larak  
kabul edilen Metin

22 Nisan 1965’de, Ankara 'da bir a raya gelen Türkiye Büyük M illet Mec
lisi Heyeti ile Avrupa Parlâmentosu Heyeti;

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir O rtaklık yaratan 
12 Eylül 1963 tarih li Ankara A n laşm ası’nın 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
hükümlerini incelemiş o larak;

O rtaklığ ın , A nkara An laşm ası'nda öngörülen üç merhale boyunca, tedricî 
gelişmesini sağ lam ak ve Ortaklık Konseyi’nin çabaların ı desteklemek ve teşvik 
etmek için iki Parlâmento arasında sıkı bir işbirliğ inin gerekli olduğuna inana- 
rcı k;

Türkiye Büyük M illet Meclisi ile Avrupa Parlâmentosu arasında mümkün 
olduğu kadar sıkı bir işbirliğ inin sağlanm ası arzusu ile hareket ederek;

Türkiye ’nin Topluluğa üye olma İstek ve yönelişini an ılan Anlaşm a ile 
konulan eşit temsil ilkesini ve Avrupa Parlâmentosu'nun 27 Kasım 1963 tarih li 
Kararını da gözönüne alm ış bulunarak;

Kendi Parlâm entolarına aşağ ıdaki hususları sunmayı kararlaştırm ışlard ır;

1 ___ Türkiye Büyük M illet M eclisi’nden onbeş üye ve Avrupa Parlâmen-
tosu’ndan onbeş üyeden mürekkep Eşit Üyeli Komisyon kurulacaktır.

Türkiye Büyük M illet Meclisi'ni temsil eden üyeler, yürürlükte olan Türk 
m evzuatına uygun o larak, M illet M eclisi’nin her seçim dönemi başında, bu dö
nem süresi için, seçileceklerdir.

Avrupa Parlâmentosu'nu temsil eden üyeler, an ılan Parlâmento tara fın 
dan kabul edilm iş kural ve usullere uygun o larak  seçileceklerdir.

2 — . Komisyon’un görevi, Türkiye ’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
ilişkilerinden doğan bütün sorunları, Özellikle O rtaklık Konseyi tarafından ken
disine sunulabilecek yıllık  bir rapor esas a la rak , görüşmektir.
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3 ___ Komisyon, birleşim lerini esas itibariy le , y ılda iki kere ve s ıray la , bir
defa Türkiye ’de, bir defa da Avrupa Parlâm entosu'nun veya organların ın top
landığı şehirlerden birinde akdedilecektir; Komisyon Başkanlığ ı, sırayla Türk 
Parlâmentosu üyelerinden biri ve Avrupa Parlâmentosu üyelerinden biri ta ra
fından yap ılacaktır.

4 ___ Türk Parlâm entosu’nun ve Avrupa Parlâm entosu’nun Genel Sekre
terleri Komisyon Sekreterliğinin faa liyetin i sağ lam ak üzere gerekli tedbirleri 
beraberce kararlaştıracaklard ır.

5 ___ işbu Metin, Büyük M illet M eclis in in  ve Avrupa Parlâm entosu’nun
tasvib ine ve tasvibten sonra O rtaklık  Konseyi'nin b ilg isine sunulacaktır.

A nkara , 22 Nisan 1965

Türkiye Büyük Millet Meclisi Heyeti : A v ru p a  Parlâm entosu Heyeti

Mehmet ÖZGÜNEŞ 

Nuri YA BA R  

Sinan BOSNA 

A . Hikmet GÜNER 

İhsan ÖNAL 

Fethi TEVETOĞLU 

Safa YALÇUK 

Suphi BATUR 

Fethi ÇELİKBAŞ 

M uhlis ETE 

Enis KANSU 

Coşkun KIRCA 

Enver KÖK 

Kemal ATAM AN 

Sırrı OKTEM

Edoardo BATTAGLIA 

Ju lien BRUNHES 

Edoardo MARTINO 

Anton STORCH 

van der GOES van NATERS 

August de BLOCK 

Karl BERGMANN 

Giorgio BRACCESI 

J . W . van  HULST 

Christian de la M ALENE 

Hans J . KLINKER
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FEDERAL ALM AN YA TEKNİK YARDIMI

1   Federal A lm anya Teknik Yardım  program ları çeşitli şekilde tezahür
etm ekted ir:

A   Bilâteral Teknik Yardım :

Bilateral Teknik Yardım  programı, A lm an Teknik Yardım  bütçesinin içinde 
malî yönden en geniş yeri tutm aktadır.

Bilateral teknik yardım gelişme halindeki memleketlerin İktisadî ka lk ınm a
larını, kno w -h o w  temini ile teşvik etmek gayesiyle yap ılm aktad ır. A lm an işti
raki eksperler gönderilmesi şeklinde olur. Gelişm e halindeki memleketlerin pro
jeye iştiraki şarttır. Bu iştirak, projenin şekline göre ve memleketin m alî, İktisadî 
ve teknik im kânları gözönünde tutu larak tesbit edilir.

Bilateral Teknik Yard ım la yap ılacak  projeler, örnek projelerdir. Burada 
yetişen yerli elem anların, b ilâhare, memleketteki benzer projelerde vazife  a lm a
ları esastır. Bu projelerin, nevileri içinde ilk örnek o lm aları ve memlekette ben
zerlerinin bulunmaması gerekir.

Teknik yardım çerçevesi içinde prensip o larak  para yardım ı yap ılm az. 
Sadece personel ve m alla yap ılan  ödemeler mevzubahistir. F ilhak ika münferit 
projelerde, öğretim m aksad ıy la , material sevkiyatı da yap ılm aktad ır.

Alm an bilâteral teknik yard ım ları bakım ından, A lm an serm aye yard ım ın
dan da istifade eden pilot bölgelerdeki projelerin öncelikle ele a lınacağı be lir
tilmektedir.

Bilâteral teknik yardım da yapılan işler a şağ ıd ad ır:

a) Meslekî Eğitim Merkezleri ;

Burada, sınai teknik ve ziraat ve ormancılık okulları m evzubahis edilm ek
tedir. Teçhizat ve öğretmenlerin A lm anlarca temini, binanın ve işletme m asra f
larının yardım alan memleket tarafından temin edilm esi, esastır. Ancak A lm an 
Hükümeti binanın yapılm ası m asraflarına da iştirak edebilir.

b) Örnek Tesisler :

Bu meyandcı kastedilen tesisler, z ira î tecrübe istasyonları, örnek köyler, 
örnek çiftlikler, tohum kontrol merkezleri, nebat koruma istasyonları, norm ve
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standardizasyon enstitüleri, endüstri ve araştırm a teşvik müesseseleri, m ezba
ha lar, m arangoz atö lyeleri, okul kitap ları m atbaaları, yol yapım  ustalığı ve su
lam a tesislerid ir. 1963 yılından beri, bu grup içine toplum kalkınm a projeleri 
de ithal edilm iştir.

c) Eksper, M üşav ir ,  Plâncı ve Araştırm a Hizmetleri :

E k sp e r :  Bu fasla  ait ekspertiz hizm eti, belli bir ekonomi branşına veya 
gelişme halindeki memleket tarafından b izzat veya A lm an veya bir başka ba
tılı memleketin geliştirme yardım ı ile kurulmuş bulunan bir tesise taa llûk  et
mektedir.

M ü ş a v i r :  M üşavirin faa liyeti cari hizmetlere m ütealliktir.

P lâ n c ı :  Plânlam a faaliyetlerinde hükümetle sıkı işbirliğ i halinde, istişarî 
hizmetlerde bulunur.

Araşt ırm a Hizmetleri : Bilhassa jeoloji ve hidroloji sahasında, ziraatın  ve 
endüstrinin kalkınm ası için gerekli tabii kaynaklar üzerinde araştırm alar yapar.

Bu grup altında gösterilen eksper, plâncı ve araştırm acıların sayısın ın çok 
mahdut olduğu kaydedilm ektedir.

d) Sağ lık  s a h a s ın d a k i  te db ir le r :

Bu fasıld a , sağ lık  h izm etlerini, daha yaygın hale getirmek ve halkın a ya
ğına götürmek esas prensip o larak  alınm ıştır.

Bidayette seyyar hastahaneler temini yoluna g id ild iğ i, ancak bunun, ge
lişme halindeki memleketlerde yolların bozuk o lm ası, yedek parça fıkdanı gibi 
sebeplerle gayri İktisadî olduğunun an laşıld ığ ı, şim diden sonra yatacak  yeri 
de bulunan küçük kliniklerin finansm ana lâyık  görüleceği an laşılm aktad ır.

e) Teknik haber leşm e ko lundaki te db ir le r :

Federal A lm anya , efkârı um umiyeye hitap vasıta ların ın  dem okrasinin bir 
vasıtası olduğunu kabul ederek, gelişme halindeki memleketlere m atbaalar, 
radyo istasyonları, film  stüdyoları, seyyar sinem alar ve bu konulardaki müte
hassıslar göndermektedir. A lm an mütehassısların görevi yerlerini a lacak  yerli 
m ütehassısları yetiştirmektir.

B —  M eslek î  Yetiştirme ve  ihtisas yardım ı :

Bu program aşağ ıdak i konuları kap sam aktad ır:
a) Gelişm e halindeki memleketlerden gelen teknisyen ve yöneticilerin Fe

deral A lm a n ya ’da meslekî eğitim ve ihtisasları,
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b) Eyaletlerle işbirliği halinde, gelişme halindeki memleketlerden gelen 
kimselerin mühendis ve teknik okullarda yetiştirilm esi,

c) Bu kimseler için A lm anya 'da yurtlar inşaası,

d) A lm anya ’da ihtisas yapacak  kimselerin lisan eğitimi ve meslekî ink i
şafı,

e) Yurtlarına dönen gelişme halindeki memleketler mensupları ile temas 
tem ini, onlarla meslekî istişare ve destekleme.

C ___  Sosyal strüktür yardım tedbirleri :

Sosyal Strüktür yardım' tedbirleri, gelişme halindeki memleketlerde, top
lum ve ortak yaşam a şartlarının istikrarı ve ıslahı gayesini gütmektedir. G a 
yeyi temin için, sosyal yöneticiler yetiştirilm esi, sosyal yardım  tesisleri kurul
m ası, sosyal bakım dan teşkilâtlandırm a ve gelişme halindeki memleketlerin 
sosyal kanunlarının gelişmesini sağ layacak  tedbirler a lm ak öngörülmektedir. 
Bu fasılad a , gelişme halindeki memleketlerdeki sosyal münasebetlerin ıslahı için 
en mühim şartlardan birinin gerekli sosyal tesislerin kurulması ve sosyal h iz
metlerin tesisi olduğu gözönünde bulundurulm aktadır. Bu bakım dan model te
sisler kurulması ve icabında bu işde vazife  a lacakların  yetiştirilm esi derpiş ed il
mektedir.

Alm an m üşavir, sosyolog ve sosyal pedagoglarının geçici bir zam an için 
bu memleketlere gönderilmesi esastır.

Bu yardım şekli 1963 den beri ihdas edilm iştir. Halen H indistan, Cezayir, 
Basutoland, Hongkong ve Peru'lu talebeler, A lm anya 'da bu mevzuda yetişti
rilmektedir. Bu memleketlerde, çocuk ve bebek bakım ı, ilk yardım  ve ev eko
nomisi merkezleri kurulacaktır.

Bu fasla  m üteallik yard ım lar, toplulukta İktisadî kalkınm anın psikolojisini 
hazırlam a, kalkınm anın getireceği yeniliklere halkı alıştırm a gayesini güden 
tedbirlerdir.

Bu alandaki teknik yard ım lardan da, memleketimizde ihc'as edilen pilot 
bölgelerde kurulacak sosyal merkezler İçin faydalanm an ın  mümkün olabileceği 
düşünülmektedir. Bu arada çocuk bakım ı, doğum kontrolü eğitim i, v .s . merkez
leri gibi tesisler ak la  gelmektedir.

D —  G elişm e halindeki memleketlerde toplum politikası e ğ i t im i :

Bu fasla  giren tedbirler, gelişme halindeki memleketlerin yönetici k itlesi
nin ve kilit mevkiinde bulunan elem anlarının toplum yap ısındaki çatışm aları, 
geriIim leri bertaraf edebilecek hale getirmeye yardımcı olm ak gayesini güt
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mektedir. Bu sahaya ve grup lara , akadem ik müesseseler ve çevreler, send ika
lar, B irlikler, gençlik ve kadın teşekkülleri İdarî kadrodaki yöneticiler girm ek
tedir.

Programların A lm an m ütehassıslar gönderme, A lm anya 'da seminerler ve 
eğitim imkânı temini ve m aterial gönderme şeklinde tertipleneceği an laş ılm ak
tadır.

E ____  G elişm e ha lindek i memleketlere z ira î  istihsal vas ıta lar ı  yard ım ı :

F ___ A lm anya , z ira î istihsal vasıta ların ın , b ilhassa gübre, nebat koruma
vasıta la rı, tohumluk ve dam ızlık  m iktarının arttırılm ası ile, gelişme halindeki 
memleketlerin z ira î istihsallerin in geniş ölçüde arttırılabileceği prensibinden ha
reketle, bu memleketlere adıgeçen vasıta ları temin etmektedir. Bu gibi sevkı
yatta aşağ ıdak i hususlar şart koşulm aktadır.

a) Z ira î vasıta ların  nakliyesi ve müstehlike kadar dağıtım ı garantilenme-
lidir.

b) Z ira î vasıta ların  tevlid ettiği istihsal arışına mahreç temin edilm elid ir.

Bu g ib ' yard ım ların  bir kısmının kaideten mark ile ödenmesi gerekmek
te ise de, tediye muvazenesi açığı gibi mühim sebepler do lay ıs ıy la , ödemenin 
yeriî para ile yapılm ası veya alınan yardım ın hibe m ahiyetinde olması müm
kündür. Ödemenin yerli para İle yap ılm ası halinde, teşekkül eden karşılık pa
raların ilk p lânda, memleketin z ira î istihsal ve organizasyonunu ve sosyal ya
pısını İslah gayesile kullanılm ası gerekmektedir.

2  Yukarıda maruz izahattan da görüleceği üzere, Federal A lm an ya ’nın
teknik yardım  program ları, mem leketim iz yönünden çeşitli im kânlar bahşet
mektedir. Ancak, bu im kânlardan gereği şekilde fayd a lan ılab ilm esi, her şey
den önce, gerçek ihtiyaçlarım ızı karşılayacak ve A lm an teknik yardım  program
larının gaye ve esaslarına uygun o lacak taleplerde bulunulm asına ve icabında, 
taleplerim izin tatmin edici projeler halinde şekillendirilm esine bağlı o lm akta
dır. Aşırı malzeme taleplerin i muhtevi projelerle daha ziyade m alî yardım ta
lebi niteliğini taşıyan projelerin, A lm an teknik yardım  program ları çerçevesinde 
olumlu sonuçlara ulaştırılm ası mümkün o lam am aktad ır.

3 —  Diğer tara ftan , A lm an teknik yardım  program larından istifade edil
mek suretiyle gerçekleştirilm ek istenilen talep veya projelerim izin Beş Y ıllık  Kal
kınma Plânım ızın gaye ve hedeflerine uygun olması da lâzım gelmektedir. Bu 
bakım dan, Devlet P lânlam a Teşkilâtım ıza tasdik edilm eyecek talep ve proje
ler hakkında da herhangi bir işlem yapılm ası kabil o lm am aktadır.

*
* *
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CENTO EKONOM İK KOMİTE TOPLANTISI

CENTO Ekonomik Komitesinin 13 ncü devre toplantısı 1 5 -1 7  M art 1965 
tarihleri arasında Bakanlığ ım ız İkinci İktisat Dairesi Genel Müdürü N azif Cuhruk 
başkanlığ ında Tahran 'da yapılm ış ve ortak CENTO projelerinin uygulanm asın
da kaydedilen gelişmeler ile bölge ekonomisinin genel durumu gözden geçiril
miştir.

CENTO çerçevesinde ele alınmış bulunan özellikle bayındırlık ve ulaştırm a 
alan larındaki projelerin tam am lanm ak üzere olduklarını dikkate alan  Ekono
mik Komite, Teşkilâtın ekonomik faaliyetlerin in  önümüzdeki y ıllarda yeni a la n 
lara yöneltilmesi gerektiği üzerinde durmuş ve yeni projelerin hazırlanm asında 
gözetilecek esasları tesbit etmek ve bu esaslara yorum genişliğ i kazandırm ak 
üzere Ekonomik Eksperlerin mutad y ıllık  toplantısından 2 ay önce özel bir top
lantı yapm aları hususunda karara varm ıştır.

Toplantı sırasında ayrıca, memleketimiz ve Pakistan tarafından A n ka ra ’da 
Tarımsal Ekonomi Araştırm a ve Eğitim Merkezi kurulması ve K araçi’deki Cin- 
nah Yüksek Tıp Eğitim Merkezinin bir C EN IO  müessesesi o larak geliştirilm esi 
hakkındaki projeler de gözden geçirilm iş ve munzam incelemeye ihtiyaç duyul
duğundan bunların özel Çalışm a Gruplarına havale edilmeleri ve anılan Ç a lış
ma Grupları tarafından kabul o lunacak n ihaî raporların da Yard ım cılar Konse
yine gönderilmesi hususunda m utabakata varılm ıştır.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde okuyan Türk öğrencilerin Pakistanlı ve 
İranlı öğrenciler gibi Çok Taraflı Teknik İşbirliği Fonu’ndan tahsis olunan burs
lardan istifade ettirilmeleri hususundaki teklifim iz genel o larak  müspet karşı
lanmış, ancak Fon’un bölge dahilinde stajyer ve uzman mübadelesini temin 
gayesiyle kurulduğu gözönünde bulundurularak uygun görülecek bir formül 
aranm ası istenmiştir.

Komite tarafından kabul olunan rapor, 7 - 8  Nisan 1965 tarih leri a ra 
sında gene Tahran 'da toplanan CENTO Bakan lar Konseyince de tasvip  o lun
muştur.

*
* *
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BAKANLIĞIN KARŞILAŞTIĞI İDARÎ PROBLEMLERDEN BAZILARI

I ___ Bina meselesi :

Şimdiki bina gerek meslekî, İdarî ve teknik servisler, gerekse emniyet b a
kımından ihtiyaçlara cevap veremeyecek mahiyettedir. Âcil tedbir o larak , Ra
portörün telkin ettiği veçhile, şim diki binanın arka kısmına kat çıkılması düşü
nülebilir. Bu geçici tedbire muvazi o larak Dışişleri Bakanlığ ına şim diki ve ile
rideki ihtiyaçlarına cevap verebilecek müstakil bir b inaya yaptırılm ası lâzım dır.

İnşaatın İkinci Beş Y ıllık  Kalkınm a Plânına a lına rak  bir an evvel tahak
kuku cihetine gidilmesi halinde ilâve İnşaata mahal kalm ayıp , hâlen işgal ed il
mekte olan binadan bir kaç odanın daha Bakanlığa tahsisi ile iktifa olunması 
kabild ir.

II ___ Misyon Binaları :

Yabancı memleketlerde, m isyonlar için kira ile tutulan muhtelif b inaların 
gerektirdiği döviz m asrafların ı bertaraf etmek ve aynı zam anda Kançılarya ları 
bir a raya top lıyarak mesaide koordinasyon sağ lam ak ve böylece daha ahenkli 
ve verim li bir çalışm a sistemi kurmak hususunda Hükümetçe alınan prensip 
kararının, m alî bakım dan daha programlı bir şekilde tatbikin i mümkün kılm ak 
üzere, Dışişleri Bakanlığ ının da «Kalkınm a Plânı»na alınm ası ve yatırım  plâfo- 
nundan lüzumlu tahsisatın ayrılm ası şayanı temennidir. Bu konuda a lâka lı Dev
let Dairelerde devam etmekte olan ihzarı tem asların müsbet neticelenceği ve 
yatırım mufhumuna verilen mânanın dar tefsiri neticesinde, yabancı memle
ketlerde misyon b inaları satın alınm asının veya yatırılm asının yatırım  telâkki 
edilemiyeceği tarzındaki görüşün bertaraf olunacağı ümit edilm ektedir.
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Her sene Dışişleri Bakanlığ ı Bütçesinin Kira tertibine 5 .000 .000  liradan 
faz la  tahsisat konduğu ve k ira larla  idare m asrafların ın  artm asına muvazi o la 
rak bu tahsisatın da arttırıldığı ve döviz o larak  harice transfer edild iği göz- 
önünde tutulursa, Misyon binaları yaptırm anın gerek m asraf ve döviz tasa r
rufu, gerekse verim li mesai bakım ından bir zaruret olduğu kendiliğinden teba
rüz eder.

Bu ça lışm alara muvazi o larak , eskiden satın alınıp ta bugünkü ihtiyaçlara 
cevap verm iyen ve aynı zam anda faz la  bakım ve onarım m asrafları istilzam 
eyliyen misyon binaların ın satılıp , bunlardan sağ lanacak karşılık la rla  yeni b i
na lar inşa ettirilmesi ve bunun için Dışişleri Bakanlığ ına yetki verecek bir Kanun 
hazırlanm ası im kânları tetkik edilm elid ir.

İÜ _  Kadro :

Türkiye ’nin dahil bulunduğu M illetlerarası Teşekküllerle olan m ünasebet
lerin artm asına ve İkinci Dünya Harbi'nden sonra kurulan yeni Devletlerden 
bazılariy le  diplom atik bağ lar kurulması zaruretine muvazi o larak , Bakanlığ ın 
adeta dondurulmuş bulunan kadrolarının takviyesi lüzumu hâsıl olmuştur. Bu
nun için kısa ve uzun vâdeli tedbirler derpiş olunmaktadır.-

a) 4 M ayıs 1965 günü M illet Meclisi Umumî Heyetince kabul ve Cumhu
riyet Senatosuna sevk olunan Kanun Tasarısı ile a lınacak  bazı kadro lar bu ilk 
ihtiyaçlara cevap verebilecektir. (1)

b] Yeni Devlet Memurları Kanunu Tasarısının kabulünü ve yürürlüğe g ir
mesini müteakip, mezkûr Kanuna tevfikan hazırlanacak olan kadro larla ileri
deki ihtiyaçların karşılanm asına çalışılacaktır.

IV —  Hariciye Memurlarının Anadolu’da staj görmeleri:

Bu konuda gereken ihzarî ça lışm alar yapılm ış ve ilg ili Bakan lık la rla  pren
sip m utabakatına varılm ıştır. 1965 m alî yılı bütçesinin kabulünden sonra, Yurt 
İçi Geçici Görev Yolluğu tertibinin bahşedeceği im kânlardan fayd a lanm ak  su
retiyle, tetkik ve staj plânının tatbikine geçilecektir.

 V  Tâdili gereken Kanun :

237 sayılı Taşıt Kanununu tâdil eyleyen 240 sayılı Kanunun, ekonomik 
ömrünü doldurm aları do layısiyle hizmet dışı edilen Misyon araba ların ın  ma
hallinde satılm alarına , değiştirilm elerine veya yurda getirilm elerine müteallik 
hükümleri ve b ilhassa bu muamelelerin tâbi tutulduğu form aliteler am elî bir

(1) Telsiz O peratörlerin in  ay lık lar ı h ak km dak i K anun T a sa r ıs ı d a  4 M ayıs 1965- 
S a lı  günü  M illet M eclisi Umumî H eyetince kab u l edilm iştir.
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kıymeti haiz bulunm adığından ve M isyonlarla Dışişleri ve M aliye Bakan lık la rı, 
Devlet M alzeme Ofisi ile cereyan eden muhabereler intaç o lunam adığından, sa 
tılam ayan Misyon araba ları değerinden kaybettikleri g ibi, Hâzineye munzam 
bir takım bakım m asrafları da tahmil eylem ektedir. Bu bakım dan mezkûr K a
nunun bu mahzurları bertaraf eyliyecek şekilde bir an evvel tâdili lâzımdır.

VI ___ Vatandaşlara iyi muamele olunması :

Yabancı memleketlere m uvakkaten giden veya orada m uhtelif sebeplerle 
devam lı surette oturan vatandaşların , M isyonlarım ızın m üdahale veya yard ım 
larını icap ettiren muhik hallerde, bunun yap ılm ası, Elçilik ve Konsoloslukları
mızın aslî vazife lerindendir.

Makûl ve muhik taleplerin yerine getirilmemesi halinde, bunların m üşah
has hâdiseler zikri suretiyle Bakanlığa bildirilm esi a lınacak  tedbirlere yardım  
edeceği g ibi, vatandaşların  mağduriyetlerini de önliyecektir. Bu konuda M is
yonlara verilen sarih talim at her defa lüzum hâsıl oldukça hatırlatılm aktad ır.

V izelerin ilgasına m üteallik an laşm aların  yürürlüğe girmesi ve son sene
ler zarfında bilhassa Avrupa memleketlerine vâki işçi akınının kesafet arzetmesi 
muvacehesinde, M isyonlara düşen vazife  ve mes'uliyetler daha da artm ıştır. 
M ahdut kadro ve bütçe im kânları da gözönünde tutulduğu takdirde, şikâyet 
konuları üzerinde hassasiyetle olduğu kadar, realizm le de durm ak, hak ve na- 
safete daha uygun olacaktır.

VII ___ Teftiş Sistemi :

M isyonların meslekî ve İçtimaî sahadaki temas ve faa liyetle rile  idarî ta 
sarruflarını tetkik ve kontrol etmeğe m atuf bir sistem Bakan lık  İnzibat Komis- 
yonu’nca karar altına alınmış ve ne gibi m evzuların, hangi esas ve şekiller d a 
hilinde tetkik olunacağı ayrıca tesbit edilm iştir. 1965 Bütçesinin «Yurt Dışı G e
çici Görev Yolluğu» tertibindeki tahsisatın m üsaadesi nisbetinde ve hizmetin 
icapları ön plânda nazarı itibara alınm ak suretiyle bu m ekanizm anın yürütü l
mesine çalışılacaktır. Daha ziyade önleyici olmasını temenni ettiğim iz bu tedbir
den müsbet neticeler alınacağı ümit edilm ektedir.
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NİSAN 1965’TE : TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA 

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





KSBRISTAKİ İNGİLİZ ÜSLERİ

1 Nisan 1965

1 - 8  Nisan 1965

: İngiltere Başbakanı H. W ilson Parlâm entoda dış siyaset 
görüşmeleri sırasında, K ıbrıs’taki İng iliz üsleri konusuna 
değinerek, «K ıb rıs’taki İngiliz egemen üsleri, Kıbrıs m illî 
topraklarının dışında yer alm aktad ır. Bundan dolayı bu 
üsler, Kıbrıs meselesinin çözümü ile ilg ili değ ild ir.» de
miştir.

PLAZA RAPORUNUN YAN KILARI

: U Thant 1 N isan ’da B. M. Temsilcim iz Orhan Era lp ’e gön
derdiği bir mektupta, P laza'n ın yetkisini aştığı yolunda 
Türkiye tarafından ileri sürülen görüşü ve bu konuda 
yap ılan  teşebbüsü kabul etmediğini b ild irerek, Türk Hü
kümetinde, «B. M. Arabulucusunun görevini sona ermiş 
saym ak gibi aşırı bir tutumda ısrcır etmemesini» istem iş
tir. Hükümetimiz, U Thant’ ın bu telkin lerine cevâben, 
Plaza'nın görevini yürütmesinde artık bir fayd a  görm edi
ğim izi tekrar belirtm iş, Kıbrıs meselesini halletm ek için 
her zam an olduğu g ib i, müzakerelere hazır bulunduğu
muzu açıklam ıştır.
(Bk. Belge 1 ve Belge 2).

Diğer tara ftan , Dışişleri Bakanım ız, Plaza raporu ile ilg ili 
o larak, M illet M eclisi'nde Hükümetin görüşü hakkında 
bilgi vermiş ve özetle şunları söylem iştir:

«Plaza'n ın esasa ait yetkiler d ışındaki telkin leri ancak 
şahsını bağ lar. Bu görüşlere aslâ katılm adığım ızı sa ra 
hatle ifade ediyorum. Kıbrıs konusundan Tü rk -Y u n a n  
münasebetleri noktasından hareket e tm eyeı çareler d a 
ima başarısızlığa uğrayacaktır. Rumların yeniden em ri
vak i teşebbüslerine başlıyacağını ümit ediyoruz. Bu tarz 
hareketlere karşı asicı m üsaham a etm iyeceğim izî bir kere 
daha ilân ediyoruz.»

C. H. P. Gurubu adına söz alan Prof. Erimde, «Hüküm e
tin Galo Plaza hakkında aldığı kararı m em nunlukla kar
şıladık» demiştir.
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Daha sonra konuşan Başbakan Ürgüplü, «Plaza'n ın  Tür
kiye ’den ayrılırken raporuna ka fiyen  bir telkin koym a
yacağ ına söz verd iğ in i, buna rağmen telkinlerde bulun
duğunu» söylem iştir.

4 N isan ’da Dışişleri Bakanı H. Iş ık : «Yeni bir Arabulucu 
konusunda hiç bir zam an müşkülpesent davranm ak ni
yetinde olm adığım ızı» söylem iş, «yap ılacak  bütün tek lif
leri yapıcı bir zihniyetle tetkik edeceğimiz şüphesizdir» 
demiştir.

Kıbrıs Türk liderleri de 2 N isan'da yayın lad ık la rı bir b il
diride, P la za ’nın yaptığı şahsî tavsiye lerle , Rum liderleri 
ve Yunanistan 'ın  görüşleri arasında göze çarpacak bir 
benzerlik olduğunu ileri sürm üşlerdir.
Diğer tara ftan , Yunan Hükümeti 8 N isan'da Plaza rapo
ru ile ilg ili bir b ildiri yay ın laya rak , raporda Kıbrıs için 
kendi mukadderatını tayin ilkesini teklif eden bölümü 
kabul ettiğini, faka t Kıbrıs halkının bu hakkı kendiliğ in
den tahdit etmesi yo lundaki görüşü reddettiğini aç ık la
mış ve Plaza'n ın görevine devam etmesini istemiştir.
(Bk. Belge 3)

M akarios idaresi de bu konuda aynı gün yayınladığ ı 
b ild iride , Yunan istan ’ın görüşlerine katılm ış ve Plaza'nın 
Kıbrıs meselesini yapıcı bir şekilde ele alm ış olduğunu 
belirtm iştir. (Bk. Belge 4)

Ingiltere Başbakanı H. VVilson ise 1 N isan ’da , «İng ilte
re'nin, B. M. Arabulucusunun görevini kolaylaştırm ak iç
in elinden geleni yapm ak niyetinde olduğunu» belirtmiş 
ve ABD Dışişleri Bakanlığ ı çevreleri de «raporun, ta ra f
lar arasında bir müzakere zemini o lacağına da ir Galo 
Plaza'n ın beslediği ümitleri biz de paylaşıyoruz» demiş
lerdir.

KIBRÎS CEM AAT MECLİSİ

3 N isan 1965 : Kıbrıs Cem aat M eclisinin 23 M arfta  sadece Rum üyeleri
nin iştirakiy le  yaptığı bîr toplantıda, ald ığı karar gere
ğince, Meclisin feshi ile ilg ili o larak, Hükümetim iz bugün 
Kıbrıs Rum Hükümetine bir protesto notası verm iştir. İlgili 
devletler ve B. M. Genel Sekreteri de durumdan haber
dar edilm iştir.
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PHILIPS TALBOT

4 Nisan 1965 : ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Philips Talbot, Temsilciler
Meclisi Dış Münasebetler Komitesinde, Am erikan Dış Y a r
dım Programının Türkiye ile ilg ili faslın ı savunurken, 
Türkiye’nin NATO ile sıkı bağların ı devam ettirmekte o l
duğunu ve Sovyetlerle ilişkilerinin gerçekten çok sınırlı 
olduğunu ifade etmiştir. (Bk. Belge 5)

BURGİBA YUNANİSTANDA

5 - 8  Nisan 1965 : 2 4 - 3 0  Mart tarih lerinde memleketimizi resmen ziyaret
eden Tunus Cum hurbaşkanı Habib Burgiba, gezisine de
vam la Yugoslavya 'ya  ve oradan da Yunan istan ’a geç
miş ve 5 N isan ’da yaptığı bir konuşmada Kıbrıs soru
nuna da değinm iştir. (Bk. Belge 6)
Başkan Burgiba, 8 N isan'da bir basın toplantısı tertip
lemiş (Bk. Belge 7), aynı gün Tunus-Yunan  ortak b il
dirisi yayınlanm ıştır. (Bk. Belge 8)

13. CENTO BAKANLAR KONSEYİ

5 - 1 0  Nisan 1965 : Dışişleri Bakanı H. Işık, CENTO 13. Bakan lar Konseyinin 
7 - 8  Nisan Tahran toplantılarına katılm ak üzere, 5 N i
san'da Ankara'dan hareket etmiştir. Işık, hareketinden 
evvel, gazetecilerin sorularını cevaplandırm ış ve Türki
ye ’nin, meselelerin esasına eğilen yapıcı ve iyin iyetli bir 
zihniyet taşıdığını belirtmiş ve ABD'nin Kıbrıs meselesine 
alâkasın ı devam ettirmesinin Türkiye tarafından mem
nunlukla karşılandığını söylem iştir. (Bk. Belge 9)

7 N isan'da CENTO 13. Bakan lar Konseyi, çalışm alarına 
başlam ış ve Genel Sekreter H alatbarî yaptığ ı konuşm a
da, bölgedeki komünist faa liyeti yüzünden «Paktın g a 
yelerinin bugün de muteber olduğunu» hatırlatm ıştır. 
Dışişleri Bakanım ız Işık, konuşmasında Kıbrıs mesele
sine değinerek « tara fla r başka bir and laşm aya va rın 
caya kadar mevcut and laşm aların  yürürlükte ka lacağ ı
na şüphe o lm adığını», «bu durumun daha faz la  devam  
edemiyeceğini», «A da'daki m illî cem aatlerin hiçbirine 
üstünlük sağ lam ayacak ve bu cem aatlerin b irarada y a 
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şam aların ı temin edecek bir hal çaresi bulm ak gerekti
ğini» ve Kıbrıs meselesinin, A d a ’nın dar sınırları içinde 
düşünülmemesini söylem iştir. (Bk. Belge 10)

İngiltere Dışişleri Bakanı M. Stewart «Rusya’nın Kıbrıs 
işinde gerçek bir ilg ili o lmadığını fakat Türkiye ’ye dost
luktan dem vururken, Kıbrıs Rumlarına silâh sattığını» 
belirtm iştir.

8 N isan ’da Bakanlar Konseyi, toplantılarını bitirmiş ve 
bir bildiri yayın lam ıştır. Bildirin in Kıbrıs konusuna ay rı
lan bölümünde «K ıbrıs’da devam eden tehlikeli durum 
hakkında derin endişe» izhar edilm iştir. (Bk. Belge 11)
9 N isan'da Tahran ’da düzenlenen basın toplantısında, 
Dışişleri Bakanım ız Işık, çeşitli soruları cevaplandırırken, 
Türkiye ’nin, gerektiği takdirde, K ıbrıs’a karşı «daha 
enerjik tedbirler» a lm ayı tasarlayacağ ın ı söylemiştir. 
(Bk. Belge 12 a ve 12 b)

Diğer taraftan Işık, Teheran Journal gazetesi m uhabiri
ne verdiği beyanatta, Türkiye'nin Kızıl Ç in ’ i tanıması 
meselesine değinm iş, RCD ile CENTO ’nun birbirine rakip 
kuruluşlar olm adığını söylem iş, Kıbrıs meselesine CENTO 
memleketlerinin a lâka  gösterm elerinin, bu meselenin 
hallin i kolaylaştıracağını ileri sürmüştür. (Bk. Belge 13)
10 N isan'da A n ka ra ’ya dönen Işık, hava a lan ında ABD 
ile İngiltere’nin Kıbrıs meselesine bir hal tarzı bulun
ması için, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmeler 
yap ılm asına kani o lduklarını söylem iş, bu memleket
lerin Plaza raporu karşısındaki tutum larının, Türkiye'nin 
tutumuna uym adığını belirtm iştir. (Bk. Belge 14)
Aynı gün Londra'ya dönmekte olan İngiltere Dışişleri 
Bakanı M. Stewart, Esenboğa H avalan ında gazetecile
rin sorularına cevâben, İngiltere'nin Kıbrıs meselesinde 
hakem durumunda o lm adığını, Kıbrıs meselesine çözüm 
yolu aranm asında P iaza ’nın raporuna fayd a lı bir unsur 
o larak bakılab ileceğin i söylem iştir. (Bk. Belge 15)

ERALP-KIBRIS

7 Nisan 1965 : B. M. D a i m î  Delegemiz O. Eralp bir gazete m u h a b i r i n i n
Kıbrıs konusundaki çeşitli sorularını cevaplandırm ıştır. 
(Bk. Belge 16)
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TÜRKİYE-FRAN SA İŞGÜCÜ ANLAŞMASI

8 Nisan 1965 : Türkiye - Fransa İşgücü Anlaşm ası bugün Bakanlığ ım ız
da, Genel Sekreter Bayülken ile Fransa Büyükelçisi Har- 
dion tarafından im za lanarak , yürürlüğe girm iştir. (Bk. 
Belge 17)

KIBRIS’TA SOVYET FÜZELERİ

10 Nisan 1965 : 10 Ni san tarih li Kıbrıs Rum basını, M akarios’un bir A rap
gazetesine verdiği demeçte, «elim izde Sovyet füzeleri 
va r, faka t Sovyet personeli yok» dediğini yazm ıştır.

ÇU EN LAY’İN DEMECİ

13 Nisan 1965 : 1. Çin H a lk  Cumhuriyeti Başbakanı Çu En Lay Pekin’de
Akşam  gazetesi m uhabirine, «Türkiye ile Çin arasında 
ilişkilerin kurulması konusunda bir mahzur görm ediğini,
Kıbrıs meselesinin, Cem aatlerin menfaati gözönünde tu
tu larak, barışçı bir şekilde çözülmesi gerektiğini» söyle
miştir. (Bk. Belge 18)

İ

ÜRGÜPLÜ-KIBRIS

2. Başbakan Ürgüplü, Bayram  Gazetesi m uhabirinin so
rularına cevaben, Kıbrıs meselesini an d laşm alara d a ya 
narak müzakere ve sulh yolu ile halletm eyi düşündüğü
müzü, em rivakilerin haklı ve bir çok tedbirlerin tereddüt
süz tatbikini davet edebileceğini söylemiş ve Piaza ra
porunun meseleyi halle yardımcı vasıftan mahrum ol
duğunu belirtm iştir. (Bk. Belge 19)

IŞIK-KIBRIS

14 Nisan 1965 : Dışişleri Bakanı Haşan Işık, Bayram  Gazetesine verdiği
demeçte, Kıbrıs meselesinden bahsetm iştir. (Bk. Belge 20)
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LEFKOŞE ABLUKASI

1 5 - 3 0  Nisan 1965

15 Nisan 1965

1 7 - 2 2  Nisan 1965

15 N isan'da M akarios idaresi Lefkoşe'deki Yeşil Hattın 
Rum kısmında bulunan bir Ruma Türkler tarafından ateş 
edild iği idd iasıy la , Lefkoşe'nin Türk kesimine g iriş-ç ık ış  
yasağ ı koymuştur.
19 N isan ’da Dışişleri Bakanım ız Işık Türk Hükümetinin 
K ıbrıs’taki Türk cam iasına karşı m es'uliyetlerini müdrik 
olduğunu belirtm iş, 20 N isan'da B. M. aracılığı ile Türk 
kesimine gıda maddesi sevkiyatına başlanm ıştır.
N isan sonunda ab luka devam  etmekteydi.

GÜRSEL VE IŞIK’IN DEMEÇLERİ

Cum hurbaşkanı C. Gürsel ve Dışişleri Bakanı H. Işık, 
Bayram  Gazetesi m uhabirinin dış po litikayla ilg ili so
rularını ayrı ayrı cevap landırm ışlard ır. (Bk. Belge 21 ve 
22 )

6. DÜNYA İSLÂM KONGRESİ

1 7 - 2 2  N isan tarih lerinde M ekke’de toplanan 6. Dünya 
İslâm Kongresi’ne, 36 sı B. M. üyesi o lm ak üzere, 60 
millet ve cem aat katılm ıştır. Türkiye ’yi bu Kongrede, Se
natör Fethi Tevetoğlu başkanlığ ında 5 k işilik  bir heyet 
temsil etmiştir.
Heyetim izin Kıbrıs konusunda hazırlad ığ ı bir karar ta 
sarısı Kongrenin son toplantısında oybirliğ i ile kabul 
edilm iştir. (Bk. Belge 23)
Tevetoğlu, Türkiye ’ye dönüşünde Kral Faysal ile yaptığı 
görüşmeler sırasında Türkiye ile Suudî A rab istan arasın
da dip lom atik tem silciliklerin Büyükelçilik seviyesine çı
kartılm asının da söz konusu olduğunu söylem iştir.
(Bk. Belge 24)

PATRİKHANE

1 9 - 2 6  Nisan 1965 : Bakan lar Kurulu 19 N isan'da top lanarak Kıbrıs konusu, 
T ü rk-Y u n an  ilişkilerin i görüşmüş ve Fener Patrikhane- 
si'n in denetlenmesini kararlaştırm ıştır.



Öte yandan Paris Büyükelçim iz B. Uşaklıg il de 26 Ni- 
san'da «M illetlerarası Diplom atik Akadem i»de Patrik
hane ile Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda ilginç bir 
konferans verm iştir. (Bk. Belge 25)

AVRUPA KONSEY! ÎSTİŞARİ MECLİSİ

2 0 - 2 1  Nisan 1965 : Avrupa Konseyi İstişarî Meclisi Ekonomi Komisyonu A n 
kara ’da yaptığı top lantılarda, Türkiye ’nin dış politikası 
ve iktisadı durumu hakkında geniş bilgi alm ıştır. 
Komisyon Başkanı Prof. Hecksel ve Avrupa Konseyine 
üye devletlerden 5 0 ’ye yakın delegenin katıldığı top lan
tılarda Bakanlığ ım ız Genel Sekreteri H. Bayülken Türki
ye ’nin dış. politikası ve Kıbrıs konusunda, Delegeleri a y 
dınlatan uzun bir konuşma yapm ıştır. (Bk. Belge 26)
21 N isan ’da bir basın toplantısı yapan Prof. Hecksel, 
bir soruya cevaben, «Avrupa Konseyi, İstişarî Meclise 
katılacak Kıbrıs delegasyonunun 1 Türk ve 2 Rumdan 
teşkil o lunm asında kararlıd ır ve bu konuda ısrar etmek
tedir» demiştir.

DIŞİŞLERİ BÜTÇESİ

20 Nisan 1965 : Bakanlığ ım ız 1965 yılı bütçe kanunu tasarısın ın m üza
kereleri bugün Türkiye Büyük M illet Meclisi Karm a Büt
çe Komisyonunda yapılm ıştır.

Çeşitli partilere mensup M illetvekili ve Senatörler söz 
a la rak , genellikle Kıbrıs konusu ve takip  edilecek m illî 
dış politika hakkında soru sormuş ve Dışişleri Bakan ın
dan bilgi istemişlerdir. (Bk. Belge 27)

Karm a Bütçe Komisyonu'nun öğleden sonraki oturumun
da söz alan Işık, dış politikam ızın genel hedeflerini aç ık
lamış ve şu konulara temas etm iştir: Kıbrıs meselesi, 
Patrikhane ve Yunan uyrukluların ve Batı T ra kya ’daki 
Türklerin durumu, Kerkük'teki soydaşlarım ız, V ietnam  
meselesi, Kızıl Çin'in tanınm ası, Türkiye ’nin, NATO, 
CENTO, Sovyetler Birliğ i, Orta Doğu ülkeleriyle olan iliş
kileri (Bk. Belge 28)
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Işık ’ ın konuşmasından sonra, bir önerge üzerine, Kom is
yon 1,5 saat süren gizli bir oturum yapm ıştır.
Daha sonra, Bakanlık  bütçesi, o y lanarak  kabul ed ilm iş
tir.

ORTAK PA ZA R -TÜ R K İYE

20 -2 8  N isan 1965 : Avrupa Ekonomik Topluluğu (Ortak Pazar) ile Türkiye
arasında ortaklık yaratan 12 Eylül 1963 tarih li Ankara 
Anlaşm asın ın 27. m addesi, Avrupa Toplulukları Parlâ
mentosu (Ortak Pazar, Avrupa K öm ür-Ç e lik  Topluluğu 
(CECA) ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) 
nun ortak istişare organı) ile TBMM arasında temas ve 
işbirliğ in in kurulm ası ve kolaylaştırılm asını öngördüğün
den, bir «O rtaklık  Parlâmento Komisyonu» kurulması 
için, Avrupa Parlâmentosu Başkanı M. Duvieusart’ ın 
başkanlığ ındaki heyet 20 N isan'da A nkara 'ya  gelmiştir. 
22 N isan ’da Heyet ile 15 k işilik  TBMM Heyeti arasında 
yap ılan  toplantıda bir protokol im za lanarak , «O rtaklık 
Parlâmento Komisyonu» kurulmuş ve Komsiyonun Türk 
Başkanlığ ına Prof. T. Feyzioğlu seçilm iştir.

İm zalanan Protokolda Komisyonun 15 Türk ve 15 Av- 
rupalı üyesi olm ası, Başkanlığ ın 6 şar ay lık  sürelerle 
münavebe ile yap ılm ası, y ılda , biri Türkiye ’de, diğeri 
6 'ların Parlâm ento M erkezinde olm ak üzere 2 toplanlı 
akdedilm esi hususları yer a lm aktad ır.

Protokol, TBMM ve Avrupa Parlâmentosu tarafından 
onaylandıktan sonra, O rtaklık  Konseyinin bilg isine su
nulacaktır.

M isafir Heyet, 28 N isan'da Türkiye ’den ayrılm ıştır.
(Bk. İktisadî ve Teknik O lay la r, Bölüm 1 -2).

AVRUPA KONSEYİ

21 Nisan 1965 : M illet M eclisinin bugünkü toplantısında, Avrupa Kon
seyi İstişarî Meclisine Türkiye ’yi temsîlen katılacak M il
letvekilleri aç ık lanm ıştır: Prof. N ihat Erim (CHP), Prof. 
Turhan Feyzioğlu (CHP), Kasım Gülek (CHP), Ertuğrul 
Akça (AP), Hüfrem Kubat (AP), Kaya Bulut (AP) ve Ce- 
vad O dyakm az (CKMP).



ÜRGÜPLÜ-KIBRIS

22 Nisan 1965 : Başb akan Ürgüplü bugün bir gazeteye verdiği özel de
meçte, Kıbrıs hakkındaki çeşitli soruları cevaplandırm ış 
ve «bu davada henüz m üracaat etm ediğim iz birçok koz
lar bulunduğu hatırdan uzak tutu lm am alıdır» demiştir. 
(Bk. Belge 29)

YUNANİSTAN-VİZE ANLAŞMASI

24 Nisan 1965 : Yunan Hükümeti bugün yaptığ ı bir açık lam ada Türkiye
ile Yunanistan arasında vizelerin kaldırılm asını öngören 
10 Şubat 1955 tarih li an laşm ayı bozduğunu ve bundan 
böyle Yunan istan ’a girmek isteyen Türk uyrukluların 
herhangi bir Yunan Konsolosluğundan vize a lm aları 
gerektiğini b ildirm iştir.

Bilindiği gibi Türkiye, geçen yıl Yunan uyruklu lara Tür
kiye’ye girebilm ek İçin vize mecburiyeti koymuştu. 
Yunanistan 'ın bu son kararı A nkara 'da  tepki ya ra tm a
mıştır.

ERMENİ MİTİNGLERİ

24 - 30 Nisan 1965 : Yunanistan ve Kıbrıs’11 Rumların kışkırtması ile 24 Ni- 
san 'da, Beyrut, Paris, M arsilya , N e w -Yo rk , M ilano ve 
diğer bazı şehirlerde yaşayan  Ermeniler, «Ermeni Ola- 
yı»nın 50. yıldönümünü tören, yürüyüş ve d inî ây in ler 
yaparak  anm ışlardır.

Bakanlığ ım ız, bazı devletlerin Ermenileri s iyasî em elle
rine âlet etme çabaları karşısında, gerekli tedbirleri z a 
manında a la rak  ilg ili devletleri bu konuda ayd ın latm ış
tır.

Ermeni asıllı vatandaşlarım ız da çeşitli vesile lerle bu 
tertipleri te l’ in ettiklerini açık lam ışlard ır.
Senatör Sadi Koçaş’ın bu konu ile ilg ili sorusunu 28 Ni- 
san ’da Senato’da cevaplandıran Başbakan Ürgüplü, il
gili Bakanlıkların semereli çalışm aları neticesinde, ya p ı
lan törenlerin, tertipçilerin arzu lad ık ları vü s’ati k azan a
madığını belirtmiştir.
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Cum hurbaşkanı Cema! Gürsel de 30 N isanda bir gaze
teye verdiği özel demeçte, Ermeni meselesinin içyüzünü 
kısaca açıklam ıştır. (Bk. Belge 30)

KIBRSS SORUNU

26 - 27 Nisan 1965 : 26 N isan ’da Bakan lar Kurulu, M illî G üvenlik  Kurulu ile 
birlikte Cum hurbaşkanı Cemal Gürsel'in başkanlığ ında 
toplanmış ve Kıbrıs meselesini inceleyerek bazı karar
lara varm ıştır.

Başbakan Ürgüplü, aynı gün yaptığı radyo konuşma
sında Hükümetin K ıbrıs’a çıkartılan s ilâh la r konusunda, 
m illetlerarası teşekküllerin ilg isini isteyeceğini ve bu ko
nuda ısrarla duracağını belirtmiş ve ayrıca M illî Savun
ma bütçesine 250 milyon lira ödenek konulmasının ka
rarlaştırıld ığını açıklam ıştır. (Bk. Belge 31)

27 N isan ’da Başbakan Ürgüplü, gazetecilerin sorularına 
cevaben Kıbrıs’taki NATO silâh ları için N ATO ’ya başvu
racağım ızı belirtm iş, A n ka ra ’daki Sovyet Büyükelçisinin 
de A d a ’ya Rus silâh ları sevketm ediklerini söylediğini 
ilâve ederek, A d a ’da Rus menşeli s ilâh ların  bulunm ası
nın Tü rk-So vyet ilişkilerine menfî bir etkisi olamıyaca- 
ğını söylem iştir.
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B E L G E : !

DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ IŞIK’ÎN GENEL SEKRETER U - THANT’IN 
1 NİSAN TARİHLİ MEKTUBUNA VERDİĞİ CEVAP

1 Nisan 1965 tarih li mektubunuzu derhal Hükümetime intikal ettirdim .

Hükümetim her zam anki gibi bahiskonusu mektubunuzu gerekli d ikkat 
ve a lâka  ile inceledikten sonra aşağ ıdaki hususları ittilaın iza arza beni memur 
etmiştir.

Mr. Galo P laza, Zatıâ lin iz tarafından 4 Mart 1964 tarih li Güvenlik  Kon
seyi Kararı uyarınca bütün ilgili tarafların  m uvafakati istihsal edilerek tayin 
edilm iş bir Arabulucudur. Hükümetim, tarafın ızdan tayin edilm iş olan bir kim 
senin statüsü üzerinde res’en bir tasarrufta bulunmayı düşünmemiştir.

Ancak, «müslihane bir hal şekli ve tarafların  rızasına müstenid bir çözüm 
yolu bulm ak» ile vazifelendirilm iş olan bir Arabulucunun meselenin esasına 
müteallik hususlarda, her ne nam altında olursa olsun, bütün ilg ili tara fla rın  
rızasını alm aksızın ve b ilhassa taraflardan birinin açık itirazına rağmen, ka
naat izhar eylem esinin, Arabuluculuk vazifesine devamı im kânını selbettiği hu
susundaki görüşü değiştirmek Hükümetim için mümkün o lam am aktad ır. Z ira , 
şurası m uhakkaktır ki, Mr. Galo Plaza, bu raporda, muhtelif nam lar altında, 
müşterek lisan meselesi gibi en ince teferruatı1 da ihtiva edecek şekilde mesele
nin esası hakkındakİ görüşlerini ortaya köymüş bulunm aktadır. Hükümetim 
Arabulucunun esasa müteallik telkinler yapm asının meselenin hallin i güçleşti
receği kanaatinde idi ve Mr. Galo Plazcı nın raporunda bu mahiyette telkinlere 
yer verilm esine şiddetle muarızdı ve bunun yaratacağ ı kritik duruma d ikkat 
nazarını çekmişti. Bu hususlar kendisince malûm olduğu g ib i, raporun hazır
lanması sırasında Daim î Temsilci sıfatı ile b izzat nezdinizde tarafım ızdan ya p ıl
mış olan teşebbüsler Zatıâlİnizce de malumdur.
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Evvelce de belirtildiği g ib i, Hükümetimin kcınacıtince Mr. Galo Plaza'm n 
raporunda yetkileri dışına çıkan kısım lar vard ır. Fakat bilhassa üzerinde duru l
ması gereken husus, raporun neşrinden sonra Mr. Galo P laza ’mn vazifesine 
devam ında artık bir fayda kalm am ış olduğu hususunda Hükümetimde hasıl 
olmuş olan k a f i kanaattir. Bu durum karşısında A rabuluculuk vazifesin in  h i
tam bulduğuna hükm edilm esi, f ii lî bir durumu müşahadeden başka bir şey de
ğ ild ir. Hükûmetimce yap ılan  da bundan ibarettir.

Esasen, Mr. Galo Plaza'm n bizzat kendisi, raporunun 121 ve 122 nci 
bendlerinde tara fla rdan  birinin meselenin esası ile ilgili hususlarda te lkin ler
de bulunm asıyla mutabık olm adığını kendisine söylediğini ve kendisinin buna 
rağmen başka ilg ili tara fla rca va k î telkine iltifat ederek raporda kanaat izharı 
yoluna gittiğini ifade etmektedir.

Mr. Galo Plaza bunu yapm akla  tara fla rdan  biri ile kendini alenî o larak 
muarız duruma sokmuştur. Bu durumda olan bir kimsenin A rabuluculuk gibi 
bir görevi başarı ile yapab ilm esi beklenemez.

Diğer taraftan , evvelce de belirtilm iş olduğu g ib i, Mr. Galo Plaza bundan 
böyle ta ra fla r arasında müzakerelerin kendi iştiraki ile veya kendi iştiraki o l
maksızın devam edebileceğini de söylem ektedir. Hükümetim, bundan böyle 
ikinci şıktan başka çare görememektedir.

Hükümetimin Birleşmiş M illetler Müessesine gösterdiği itibar ve B. M. g a
yelerine bağlılığı bugüne kadarki tutumu ile sabittir. Hükümetimin Mr. Galo 
Plaza'm n durumu hakkında yapm ak mecburiyetinde kaldığı m üşahade bu hu
sustaki hissiyatım değiştirm iş değild ir.

Hükümetim Kıbrıs meselesinin barışı koruyacak ve bütün ilg ili taraflar 
arasında m utabakat sağ layacak  müzakereler yo luyla halledilm esi prensibine 
sâdıktır. Bu m aksatla müzakerelere hazır olduğunu beyandan hiç bir zaman 
geri kalm am ıştır. Arabuluculuğun devamı ile de m utabıktır ve buna atfettiği 
ehemmiyet devam etmektedir. Kezâ, Birleşmiş M illetlerin tarafla rın  müşterek 
m uvafakatim  haiz o lacak bir hal tarzının bulunması hususunda bundan böyle 
de gayret sarfetmeğe devamını temenni etmektedir.

Rapordaki telkinlerin teferruatlı bir şekilde mahiyetine muttali olduktan 
sonra, Zatıâ lilerİ de, Hükümetimin şartların zarurî kıldığından başka şekilde 
hareket etmemiş olduğunu müşahede etmiş o lacaklard ır.

Yukarıdaki izahattan istidlâl edilebileceği g ib i, Hükümetimin tutumu 
1 N isan tarih li mektubunuzdaki temennilere tam amen uygundur.

Herhangi bir sebeple Zatıâ lin izin  idaresinde Birleşmiş M illetler çerçevesi 
içersinde sarfedilen bu gayretler akâm ete uğradığı takdirde, bunun mes’uliyeiı 
herhalde Hükümetime izafe edilemez.
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Hükümetim, meselenin barışçı yo llardan halli ve âd ilâne bir çözüm şek
line bağlanm ası için Birleşmiş M illetlerin sarfedeceği yapıcı gayretleri şim diye 
kadar olduğu g ib i, bundan böyle de daim â kuvvetle destekleyecektir.

B E L G E : 2

G A L O  P L A Z A  R A P O R U  
(Gayri Resmî Tercüme)

V. Arabuluculuk faaliyetinin geçmiş ve gelecekteki
seyrine d a ir  M Ü ŞA H A D ELER

A . G İ R İ Ş :

113. Şim di, bugüne kadar sarfeylediğ îm  gayretler neticesi o larak elde 
ettiğim bazı neticelere geliyor ve bu neticelerden, Güvenlik  Konseyi’nin ileride 
girişmesi muhtemel arabuluculuk faaliyetine dair bazı endikasyonları belirt
menin mümkün olabileceğini sanıyorum.

114. Evvelemirde, durumu nasıl gördüğümü kısaca be lirteyim : Buhranın 
başından bu yana 14 aydan ; an laşm azlığa son verilm esi için Birleşmiş M illet
ler ve ilg ili taraflarca lüzumlu tedbirlerin alınm ası gerektiği yo lundaki karar 
üzerinden de bir yıldan fazla  bir zam an geçtiği halde, Kıbrıs meselesine bugün 
için bir hal tarzı bulunam am ıştır. B irleşm iş. M illetler, çarpışm aların yeniden baş
lamasını önlemek gibi esas ve hayatî bir mevzuun gerçekleşmesini sağ lad ı. Fa
kat, Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1964 tarih li karar suretinde istihdaf edilen 
«sulhcu yo llarla  bulunacak ve taraflarca kabule şayan görülecek bîr hal tar- 
zı»na -ki, karar suretine nazaran , Birleşmiş M illetler A nayasasına  uygun olmalı 
ve Kıbrıs halkının refahını sağ lam alı, ayrıca, dünya sulh ve güvenliğ in in ko
runması gayretlerine uygun düşmeli - henüz varılam am ıştır.

115. Bu şekilde bir çözüm yolu bulunm asına çalışılırken de Kıbrıs, b izzat 
üzerinde yaşayan  insanların em niyelini ve ilgili ülkeler -bizzat Kıbrıs ile Türkiye 
ve Yunanistan- arasındaki i Işiki Ieri tehlikeye sokan ve bu sebeplerden ötürü 
de, Doğu Akdeniz ve muhtemelen dünya barışını gölgeleyen bir ihtilâfın b iz
zat merkezi olagelm iştir.

116. Bu genç devletin halkı, devam edegelen buhran süresince olduğu 
gibi, bugün de devamlı bir istikrarsızlık , gergin lik havası içinde yaşam aktad ır 
ve Türk ve Rum cemaat liderleri arasında her seviyede ve nisbette olduğu üze
re, birbirlerine husumet ve itim atsızlık beslemekte ve d ışardan gelebilecek bir
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m üdahalenin ümidi veya korkusu içinde bulunm aktadırlar. Ada'n ın  birçok yer
lerinde e l’an birbirlerine silâh göstermektedirler. İki cemaatı ayıran barikatlar 
hâlâ mevcuttur. (1)

Birçok yerlerde, barikatların  arkasında , hayat «normal» gibi görünüyor; 
faka t, da im a, bundan sonra ne o lacak korkusu insanları sarm ıştır. Ve, korku 
sebebiyle veya zorla iş, ev ve yerlerinden edilm iş binlerce Kıbrıslı Türkün ha
yatı, sun'i de o lsa, normal gözükmüyor.

117. Cum huriyet Hükümeti, adalet cizahımn bir kısmı hariç o lm ak üzere, 
tam am iyle , çoğunlukta olan Rum cemaatının elindedir. Ve bu cem aat, Hükü
metten do layı, Cumhuriyetin savunm asını ve iç emniyetinin sağlanm asını temi- 
nen mühim ölçüde silâhlı kuvvete sahiptir. Bu kuvvetler sadece Kıbrıslılardan 
kurulu değild ir. Yunanistan 'dan gelen askerî unsurlarla takviye  edilm iş, çeşitli 
dış kaynaklardan gelen esliha ve malzeme ile donatılm ıştır. Bu kudrete güve
nen Hükümet, Türk cem aat nüfusunun muhtemelen üçte birini veya yarısını ba
rındıran, şurada veya buradaki bölge ve küçücük saha lar dışında kalan bütün 
Ada sathının her yerinde otoritesini ku llanm aktad ır. Bu bölge ve sahaların  sı
nırları da kuvvet istim ali, ya silâh lı polis kontrolleri ya da içinde asker bulu
nan istihkâm lar veya her iki yo lla tutulm aktadır. Buralardaki Kıbrıslı Türkler 
de -ki, aynı şekilde ve fa ka t çok daha küçük ölçüde Türkiye'den para , asker 
ve yardım  a la ra k  takviye  edilm işlerdir- polis ve askerî kontrol görevlerini ve 
im kânlar nisbetindeki diğer bazı kamu hizm etlerini, b izzat kendileri görmekte 
ve yürütm ektedirler.

Kendiliğinden husule gelen bu ayırım  sistemi içinde, d ışardan içeriye ve
ya aksi yönde ve özellikle Kıbrıslı Türklerin girip çıkm aları gibi hareketler ol
m aktadır. Ve elektrik, su ve mahdut ölçüdeki telefon hizm etlerinin, mevcut ol
dukları yerlerde, söz konusu bölge ve saha sınırlarını aşm asına m üsaade olun
m aktadır.

118. Böyle bir durum da, her iki cem aat liderlerinin, kabule şayan bir 
hal tarzına varm ak üzere, karşılık lı, esaslı tavizlere yanaşm a arzusu mevcut de
ğ ild ir ve gerçekten, böyle bir arzu İzharı im kânı da pek mahduttur. Her bir ta
raf, birbirinden hayli fa rk lı o lan, sert ve bazcın tehditkâr m ahiyetteki görüş ve 
fik irlerin i ellerinde bulunan askerî güce dayand ırm aktad ır. Her iki cemaatin 
elinde bulunan, kullanabileceği kuvvet, tıpkı cem aat nüfusları arasındaki nis- 
betsizlîk g ib i, çok farklı olup Kıbrıslı Rumların kuvveti Türklerinkine k ıyasla çok 
üstündür. Bu iki kuvvet arasında, kolay o lm am akla beraber, şu iki faktör sa
yesinde bir denge sağ lan m aktad ır: Birincisi, her iki tarafça da kabul edildiği

(1) Bu cüm leyi h erh an gi hukukî v e y a  s iy a s î  m a n a d a  d eğ il fak at farklı iki etnik 
gru b u  teb arü z ettirm ek için  ku llandım . A şa ğ ıd ak i 128 No. lu p a r a g r a fa  bakınız.
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üzere, Türkiye ’nin Garanti Andlaşm asına d ayan arak  Kıbrıs'a tekrar silâh lı bir 
müdahalede bulunması ihtim ali, diğeri de, Kıbrıs işinde bir çözüme ya rıla m a
dığı müddetçe, Birleşmiş M illetler kuvvetlerinin A da 'da bulunması ve sulhün 
korunması görevine yardımcı olmasıdır.

119. Harici bakım dan, devam eden ihtilâ f en ziyade ilg ili diğer iki ta ra f 
yani Yunan ve Türk Hükümetleri arasındaki münasebetleri vahim  surette kötü- 
Ieştirmiştir. Her biri tarih î bakım dan olduğu kadar halihazır durum itibarile de 
meseleye derinliğine karışmış bu lunm aktad ır: Her birinin tara fla rdan  birine ve 
diğerine moral bakım dan olduğu kadar m addî bakım dan da verdiği destek 
gizlenmemektedir. Bundan başka buhranın devamı esnasında bu hüküm etler
den her biri ana vatan kuvvetlerini zam an zam an alârm  durumuna geçirmek 
veya sa ir ihtiyatî tedbirleri a lm ak mecburiyetini hissetmiştir. Buhranın her iki 
hükümele de bir çok bakım lardan m asrafı mucip olduğu şüphesizdir. Bana a n 
latıldığına göre buhran, bir taraftan Yunanistan ile Türkiye arasında İktisadî 
bakım dan daha sıkı bir b irlik ve diğer hususlarda daha yakın münasebetler 
kurulması ile ilg ili ümit verici hareketleri inkıtaa uğratmış ve geri çevirm iştir; 
diğer taraftan ise Kıbrıs'taki cemaatlere yardım ve anavatanda alınan m üda
faa tedbirleri için A ra lık  1963 den beri yap ılan  m asraflar her iki memlekette 
ekonomik ve sosyal kalkınm a için fevka lâde muhtaç olunan ve kolay kolay vaz- 
geçilemiyecek meblâğları başka yöne çevirm iştir.

120. Gerek Kıbrıs gerek Kıbrıs dışındaki bütün bu ahval arabuluculuk 
gayretleri bakım ından müsait olmaktan tab iatıy la çok uzaktır. Benim görevim 
meseleye barışçı ve üzerinde m utabakata varılm ış bir hal çaresi bulunm asına 
çalışm aktır. Burada «üzerinde m utabakata varılm ış» kelimesi üzerinde durm ak 
isterim. Bu nokta evvelemirde beni ilg ili tara fla rın  tutumlarından ve hedefle
rinden, müzakerelerle elde edilecek hal sureti bakım ından bu tarafla rın  hepsin- 
ce kabule şayan bir esas o larak fayda lan ılab ilecek  kâfi m iktarda müşterek un
surun istihraç olunm asına çalışm aya yönetmiştir. Bu müşterek zemini aram ak 
için tarafla rın  her biri ile ayrı ayrı görüşmek mecburiyetinde kaldım . Z ira , izah 
etmiş olduğum şartlar altında başlıca tarafla rdan  her birinin diğerleri ile gö
rüşmek İçin ileri sürdüğü şartlar bu diğer tarafla rca şayân ı kabul görülm em iş
tir. Faaliyetlerim  esnasında ilgili ta ra fla r arasında dah.a geniş istişarelere yol 
açacak ilk adım o larak Kıbrıs’taki iki Cem aat tem silcileri arasında bir toplantı 
temini için gayret sarfolunm asına daim a artan bir önem verdim Taraflardan  
her birine direkt temas imkânı açılm asının zaruretini ve meselenin herhangi 
bir veçhesinin müzakeresine girişilm esinin zaruretini ehmmiyetle belirttim . Her 
iki ta ra f liderleri bunu prensip itibariyle kabul etmişler ancak tatbikatta bir a ra 
ya gelme imkânı bulam am ışlardır. Bunun sebebi her birinin böyle bir toplantı 
için ön şart o larak bazı esasa m üteallik m ülâhazaların  kabulünü ileri sürmüş 
o lm alarıd ır. Kıbrıs Rum liderliğ i, bana müteaddit de fa lar b ild ird iğ i ve pek y a 
kın zam anlara kadar açıkça beyan ettiği üzere, diğer ta ra fla  yaln ızca üniter
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bir devlet çerçevesi içindeki azın lık  hakları meselesini görüşmeye hazırdır. K ıb
rıs Türk liderliği ise kendileri ile yaptığım  son toplantıda, diğer tara f ile yap ı
lacak herhangi bir müzakerenin ancak 1960 A nayasasına  dönülmesi çerçevesi 
içinde ve özellikle bu an ayasa  ile kurulmuş bulunan karm a Bakan lar Kurulu 
dahilinde olabileceği hususunda ısrar etm işlerdir. Bunun neticesi şu olm uştur: 
Bu ön şartlar onların bir a raya  gelm elerine mani olduğu müddetçe iki tara f 
aynı zam anda ih tilâ f konusu olan prensiplerin tatbiki ile ilg ili metodlar hak- 
kındaki farklı düşüncelerini değiştirmekten imtina etm işlerdir. *

121. Bu çıkm az vaziyete rağmen arabuluculuk gayretinin nihaî hududu
na vardığ ını ve Kıbrıs meselesine tarafla rın  m utabakatını haiz bir hal sureti 
bulm ağa muktedir o lam adığını beyan etmeye kendimi yetkili addedemiyorum . 
Görev ve yetkilerim e izafe edilecek m anayı büyük bir d ikkatle tetkik ettim. A çık
ça görülm ektedir ki, bana düşen ilk görev ara larında bir an laşm aya va rm a
ları imkânını aram ak m aksadîy le  tarafla rın  her biri ile istişarelerde bulunm ak
tır. Bunu yapm ış bulunuyorum. Ve o kanaate vardım  ki, ha lihazır şartlarda bir 
değ işiklik  olmadığı takdirde böyle bir imkân mevcut değild ir. Bu itibarla , ilgili 
ta ra fla rdan  bazısı bana müteakip mesuliyetim in bu rapor ile kendi tekliflerim i 
ortaya koym ak olduğunu telkin etm işlerdir. Buna göre tekliflerim , kendi fikrim 
ce, im kânların m üsaadesi nisbetinde tara fla rın  meşru gayelerine yak la şm a
larını sağ lıyacak olan hal sureti şartlarını derpiş etmelidir. Fakat taraflardan 
bir diğeri bu gibi tekliflerin , b ilhassa B. M. dam gasını ve manevi tesirini taşı
ması bakım ından, beni arabulucudan ziyade hakem durumuna sokacağını ve 
binnetice görev ve yetkilerim in dışına çıkaracağını ileri sürmüştür.

122. Bu iddiayı kabul ettiğimi söyliyem em . Flerhalûkârda tam am iyle gö
rev ve yetkilerim in içine giren ve fayd a lı bir gayeye hizmet edebileceğine inan
dığım ikisi ortası bir imkân olduğu düşüncesindeyim : Bu da karşılıklı tarafların 
tutumları hakkında yaptığım  inceleme neticelerini ortaya koym ak ve esas ihti
yaç ve arzularının müstakilen tetkikinden çıkardığım  neticelerin onları bir a ra
ya getirecek im kânlara yol açacağını ümit etmektir. Tarafların  bir a raya gelme
yi kabul edebilecekleri şartların yaratılm ası için bundan başka bir yol görme
mekteyim.

123. Şu noktayı şahsî kanaatim  olduğunu belirtmek suretiyle açıklam ak 
isterim : Başlıca ilg ili ta ra fla r kendilerini şu veya bu sebepten dolayı amme 
efkârı önünde bağlı hissettikleri ve değiştirm eye teşebbüs edemedikleri du
rum lara irca etm işlerdir. Y ine kani olduğum ve tarafla rın  tutumları hakkında 
yaptığım  tetkikin ispat edeceğini ümit ettiğim diğer bir husus ta şud u r: Müna
kaşa edilen prensipler hakkındaki karşılıklı görüşleri hakik î m enfaatleri açısın
dan ele alındığ ında uzlaştırılam ıyacak derecede birbirinden ayrı değild ir. Eğer 
bu doğru ise, bahis konusu prensipleri tatbik etmek ve bahis konusu menfaat
leri korumak için ileri sürdükleri metodların uzlaştırılm ası bakım ından ümit 
mevcut demektir.
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124. B inaenaleyh, tarafların lutum ları hakkındaki tetkikatım ın neticele
rini sunarken belirli bir gaye gütmekteyim. Bu gaye de, tara fla ra  herhangi bir 
hareket hattını zorla kabul ettirmeye çalışılm asını telkin etmek değil fakat imâ 
ve istidlâl yolu ile, makul o larak tarafların  bir a raya gelerek bir an laşm aya 
varm aya çalışm alarına yarıyacak bazı istikametleri göstermektir. Tarafların  tu
tumları hakkındaki kıymetlendirmeden çıkardığım ve tam am iyle şahsî m esuli
yetim altında olan neticeleri bir emrimutlak o larak kabul etmelerini beklem e
mek lâzım dır. Fakat ümit ettiğim şöyle bir durum hasıl o la b ilir : Ta ra fla r esas 
tutumları ve gayeleri hakkında yapmış olduğum bu incelemenin içinde, şim diye 
kadar üzerinde m utabakata varılm ış bir hal sureti bulm ak için yap ılan  gayret
lerin yeni ve daha faydalı bir safhaya intikali için kâfi sebep teşhis edeb ilir
ler. İlg ili tarafların  yapıcı müzakereler için buluşabilm elerini temin edecek şart
ların arabuluculuk müessesesi vasıtasiy le  yaratılm ası lüzumunu ne kadar önem
le belirtsem yeridir. Bu gayretler şimdi birden bire son bulsa tehlikeli ve işteale 
müsait bir durum yaratılacaktır. A rabuluculuk devam etm elidir, bütün tarafla rın  
bunun böyle olmasını arzu ettiklerini bildirmekten de memnuniyet duym aktayım . 
Ancak şimdi bunun faydalı olması için direkt görüşmeler için bir a raya gelm e
lerini teminen tara fla ra  bir zemin hazırlanm ası gayesine müteveccih olması ge-
kir. Aşağ ıdaki müşahadeler bu gayeye matuf bulunm aktadır.

B) Bazı umumî m ülâhazalar:

125. Evvelemirde taraflardan birinin veya diğerinin ehemmiyet verdiği 
bazı umumî m ülâhazaları zikretmek fayda lı olacaktır. Bunlardan birincisi ta 
rafların Kıbrıs meselesi muvacehesindeki nisbî durum larıdır. 4 M art 1964 tarih li 
Güvenlik Konseyi kararında belirtilen görev ve yetkilerini gözönünde bulundu
rarak Kıbrıs meselesi ile doğrudan doğruya ilg ili tara fla rı bu karar gereğince 
kendilerile istişare etmem gereken ta ra fla r o larak tesbit ettim : K ıbrıs'taki Ce
m aatler (tabiatile bundan Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk Cem aatleri an laşm aktad ır), 
Kıbrıs Hükümeti ve Yunanistan , Türkiye ve İngiltere Hükümeti.

126. Bu suretle tesbit edilen Hükümetler Güvenlik Konseyinin bahis ko
nusu kararında zikredilen ve Kıbrıs'ın istik lâli şartların ı, Cumhuriyetin bizatihi
nev'i ve siyasî yapısı da dahil olm ak üzere tesbit eden 16 Ağustos 1960 ta r i
hinde Lefkoşa’da im zalanan A nd laşm alara tara f bulunm aktadırlar. «Cem aat
ler» bu Andlaşm aların  esasını teşkil etmiş olan Zürih ve Londra A n laşm alarına 
katılmış o lanlard ır. Binaenaleyh, Kıbrıs meselesinin hallinde iki cem aat ile 4 
hükümeti hukukî bakım dan aynı derecede ilg ili ta ra f o larak görmemi G üven
lik Konseyi benden bekler kanaatindeyim . Bunun neticesi o larak  «tarafların  
üzerinde mutabık kalacakları bir hal sureti» bütün bu tara fla rın  kabul edebi
lecekleri bir hal sureti o lm alıdır. Diğer taraftan , bu hadisede B. M. üye dev
letlerden biri ile, egemen ve bağım sız bir m illetle karşıkarşıyad ır. Bundan do
layı ve diğer pratik sebeplerle yaşayab ilecek bir s iyasî hal suretinin evvelemîr-
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de Kıbrıs halkının kendi ara larında ve mevcut durumda başlıca iki cem aat a ra 
sında aranm ası gerektiğini kabul etmeğe kendimi yetkili hissediyorum. Şim diye 
kadar olduğu gibi bundan sonrada izleyeceğim usul, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk 
cemaatlerince şayan ı kabul o lm ayan hiçbir hal suretinin mümkün bulunmadığı 
esasına müstenid olacaktır. Kıbrıs meselesine herhangi bir hal sureti bulunm a
sından önce bu cem aatler arasında sulh, an layış ve an laşm a temin edilm elid ir. 
Birbirlerine silâh çekenler onlardır; bulunacak hal sureti çerçevesinde yaşıya- 
cak o lan lar da onlardır.

127. Bu sebeple, arabuluculuk noktai nazarından an laşm aya iki safhada 
varılm asın ın mantıkî olduğunu düşünüyorum : Bunlardan b irincisi, K ıbrıs’taki 
iki Cem aat arasında, ve İkincisi böyle bir an laşm aya iştirak edecek diğer ta 
ra fla r arasında olm alıd ır. Daha ileri giderek diyebilirim  ki, meselenin hususi
yeti icabı, bu çeşit bir usul an laşm anın hariçten empoze edild iği yolunda vaki 
o lacak herhangi bir imanın önüne geçmek için, hattâ şarttır. Bu pragm atik bir 
usüldür, ve bunun kaçınılm az olduğuna kaniim : Z ira bu usul, Kıbrıs Cum hu
riyeti dahilinde ilg ili ta ra fla r arasında va rılacak  bir an laşm ayı kabul etmenin 
diğer tara fla rın  da m enfaatine olacağı faraziyesine istinat eder.

128. ikinci o larak, «Cem aat» ve «Cem aatlar» terim lerine bunların m a
nalarını izah etmek için d ikkati çekmek istiyorum. Zira bunlar arasında, ta ra f
ların atfettikleri m analar bakım ından fa rk la r vard ır. Ayni zam anda raporum 
da bu terimlere atıfta bulunurken ne kasdettiğim i izah bakım ından bu tefrike 
d ikkati çekmekte ihtiyaç görüyorum. Kıbrıs Türk Liderliği ve Türk Hükümetine 
göre, iki Cem aatın ayrı hukukî üniteler teşkil ettiği, 1960 Anayasasın ın  bu du
rumu tanım ış olduğu, ve Cem aatların statüleri arasındaki fark ların  ya ln ız A n a
yasa hükümlerinin ortaya koyduğu farklardan  İbaret bulunduğudur. Onların 
noktai nazarına göre, K ıbrıs’ta bir «çoğunluk cem aatı» yahut bir «azın lık  ce
m aatı» diye bir şey yoktur. Diğer tara ftan , Kıbrıs Rumlarının iddiasında en 
önemli husus, Cumhuriyet Teşkilâtının Hükümet etmeye muktedir bir çoğunluk 
ve normal bir dem okratik sistemin temin edeceği him ayeye hak kazanm ış bir 
azın lık  üzerine müesses o lacağıd ır. Onların noktai nazarına göre, halihazırdaki 
çoğunluk ve azınlığın etnik esas ile tefrik ed ileb ilir olması esaslı bir endişe un
suru değild ir. Görüşler arasındaki bu ayrılık , m uhakkak ki ancak Kıbrıs me
selesinin bîr bütün o larak çözümlenmesi İle neticeye u laşab ilir ve benim ileri 
sürebileceğim bir fik irle  halledilem ez. Y a ln ız  kendim için, ve kolaylıktan baş
ka bir m aksad gütm eksizin, «cem aat» ve «Cem aatlar» kelim elerini hukukî ve
ya s iyasî m analar taşım adan ve ya ln ız iki etnik grubu belirtmek için kullanı
yorum.

129. Üçüncü o larak, 1960 and laşm aları ve A nayasasın ın  durumu mese
lesine atıfta bulunm ak m ecburiyetindeyim . Üzerinde durmam İcap etmiyen se
beplerle, Kıbrıs Türk Liderliği ve aynı şekilde Türk . Hükümeti bu meseleye hu

4 6



susi bir önem atfetm iş, and laşm alar ile anayasan ın  muteberiyeti üzerinde ısrar 
etmiş ve bunların tatbik edilmelerine engel olunm asında diğer tarafın kusuru 
olduğu ifade edilm iştir. Öte yandan , Kıbrıslı rum lar ve Yunan Hükümeti bun
lara işlemez oldukları İçin tatbik edilm edikleri nazarı ile bakm aktad ırlar; K ıb
rıs Hükümeti, daha önce de kaydettiğim gibi ittifak andlaşm asının sona ermiş 
olduğunu resmen iddia edecek kadar ileri gitmiş ve bu durumunu, Türk Hükü
metinin K ıbrıs’taki alayının karargâhına dönmesini reddetmesine istinat ettir
miştir. Ben bu meselelerde şahsen herhangi bir hüküm verm ek mecburiyetinde 
olduğumu zannetmiyorum. Aynı zam anda, G üvenlik Konseyinin «tarafla rca ka 
bule şayan hal tarzı» 1960 and laşm alarına katılan tarafla rca kabul ed ilm eli
dir, yolundaki aş ikâr m aksadını nazarı itibara a la rak , «tarafla rca kabule şayan 
hal tarzı»nın 1963’ten önce mevcut olan durumu iadeye m atuf olacağını ümid 
etmek, mantıkî olur sanmıyorum. Bir hal şekline razı o lduklarında, ta ra fla r, mec
buren andlaşm aları ya resmen feshetmeye veya hiç değilse tadil etmeye rıza 
göstereceklerdir. Şurası bedihidir ki, Kıbrıs meselesi artık Lefkoşe Andlaşm alcı- 
rının ve andlaşm aların  sevkettiği anayasanın aynen tatbikine çalışılm akla ha l
ledilem ez. Hadiselerin tevalis i, ilg ili tara fla rca benimsenen görüşler, bizatihi 
andlaşm aların  mevcudiyetinin ve bu andlaşm aların  tatbikinde karşılaşılan güç
lüklerin, krizin menşeini teşkil ettiğinde ve krizin gelişm esine müessir olmakta 
devam ettiğinde hiçbir şüphe bırakm am ıştır. Bu and laşm aların , hakikatte tat
bik kabiliyetlerinin mi mevcut olm adığı, yahut kasda makrun o larak veya oi- 
m ıyarak, ilg ili tarafların  biri veya çoğunun hatası ile mİ tatbikin in im kânsız 
olduğunu tesbite çalışm anın büyük önemi yoktur. Şu kadarını müşahede etmek 
kâfid ir ki, and laşm aların  tatbikinde hasıl olan güçlükler istik lâlin  kazan ılm asın
dan hemen sonra başlam ış ve gittikçe ciddiyet kesbetmiştir. K ıbrıs'ta, 1963 A ra 
lık ayından beri cereyan eden hadiseler eski duruma dönülm esini, psikolojik 
ve s iyasî bakım laraan im kânsız kılan bir durum yaratm ıştır. Bundan bcışka 
«Kıbrıs meselesi için taraflarca kabule şayan bîr hal tarzı» bulunm asına ya r
dım etmek üzere bîr arabulucu tayin edilm esi, ha lihazır krize bir son verm ek 
m aksadile herhangi bir yeni hal şekli bulunması hususunda Güvenlik  Konse
yinde bir kanaat mevcut olduğuna işaret eder, denileb ilir.

C. Tarafîann durumlarınm cmniâzi:

130. Kıbrıs İhtilâfındaki tarafların  a ld ık ları durum lar h a kkn d a  edinmiş 
olduğum kanaatlere mecburen bazı kıstasların tatb ik edild iği görülür. Bunların 
başında, Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1964 tarih li kararında açıkça veya zım 
nen mevcut o lan lar yer alır. Diğer kıstaslar, K ıbrıs’taki ha lihazır şartların em 
poze ettirdikleridir. Bunları, Güvenlik Konseyinin kararı ile bağdaşm az o lm a
dıkları ölçüde hesaba katm ak mecburiyetini hissettim. Bu kıstaslara göre, me
selenin herhangi bir hal şeklinin aşağ ıdaki m ülâhazaları nazarı itibara alm ası 
lâzım  geldiği kanaatına va rd ım :
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  G üvenlik  Konseyi, nasıl bir arabulucunun tayinini tavsiye ederken ye
ni bir hal şekli bulunmasını kabul etmişse, Kıbrıs meselesinin 1963 A ra lık  ay ın 
dan önce mevcut durumun yeniden geri getirilm esine gayret edilm ek suretilp 
halledilem iyeceği, faka t yeni bir hal şeklinin bulunması lâzım geldiği kabu 
edilm elidir.

  Bu hal şekli « taraflarca kabule şayan bir hal tarzı» olabilm ek için
4 Mart 1964 tarihli G üvenlik  Konseyi kararında ilg ili ta ra f o larak tesbit olun' 
muş bulunan bütün tarafla rın  desteğini temine muktedir bir hal şekli o lm a lıd ır. 
İlg ili ta ra fla r Kıbrıs Hükümeti, Yunanistan , Türkiye, İngiltere ve K ıbrıs'taki C e
m aatların tem silcilerid ir.

  Bu hal şekli, Birleşmiş M illetler Şartı'nın hususile aşağ ıda zikredilen
a lâka lı hüküm lerile hem ahenk o lm a lıd ır : M illetlerarası barış ve güvenliğin ko
runması ile ilg ili gaye, prensip ve vecibeler, ih tilâfların  barışçı yo lla rla  halii, 
eşit haklar prensibine ve halkların  se lf-determ ination hakkında sayg ı, temel 
hürriyetlere ve insan haklarına sayg ı, üye Devletlerin hükümran eşitliğin in ka
bulü ve herhangi bir Devletin arazi bütünlüğüne veya siyasî bağım sızlığına 
karşı tehdit veya kuvvet kullanm aktan im tina, Birleşmiş M illetler Şartı’nda üye 
devletlerin vecibeleri ile tenakuz halinde o lm ayan muahede vecibelerine saygı.

 Hal şekli, Kıbrıs halkının bir bütün halinde refahına hizmet etmeli, ve
bu m aksatla nüfusunun çoğunluğunun arzuların ı tatmine muktedir olmalı ve 
ayni zam anda bütün halkın meşru hakların ın gerekli him ayesini temin edecek 
kuvvette o lm alıd ır.

  Aynı zam anda, hal şekli, m illetlerarası barış ve güvenliğe ve Kıbrıs
halkının refahına hizmet edebilm ek için, devam lı bir hal şekli niteliğinde ol
malıdır.

131. Tarafların  durumlarını bütün bu m ü lâhazaları gözönünde tutarak 
inceledim . M üşahadem eleri üç başlık altında toplam ayı fayd a lı bu luyorum ; 
(a) bağ ım sızlık, se lf-determ ination ve m illetlerarası barış; (b) Devletin yapısı,- 
ve (c) şahıs ve azın lık  haklarının korunması.

(o) Bağımsızlık, self - determination ve mi II eti e ra ra sı barış:

132. Kıbrıs Cumhuriyeti egemen ve bağım sız bir D evlettir: Bu vasıflarile 
Birleşmiş M illetler'e üye o larak kabul edilm iştir, bir üye Devlet o lm aya devam 
etmektedir. Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1964 tarih li kararı da , açıkça «egemen 
Kıbrıs C u m h u riye tin e  atıfta bulunur.

133. Kıbrıs Rum Liderliğinin şikâyetleri ve s iyasî idd iaların ın  ağ ırlık  nok
tası -ki bu idd ialarında Yunan Hükümetinin desteğini de temin etmişlerdir- Cum
huriyetin bağım sızlık ve hüküm ranlığının ve dolayısile diğer Birleşmiş Milletler 
üyelerile hükümran eşitliğ in in , 16 Ağustos 1960 and laşm aları ve bu andlaşma-
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iarın ayrılm az bir parçasını teşkil eden aynı tarih lî A nayasa ile, bu hakların  
zarard ide edildiği fikri üzerine müessestir. Bu and laşm alar neticesi, Kıbrıs h a l
kının kendi anayasasın ı, hiç değilse anayasan ın  devletin esas yapısını tayin 
eden temel maddelerini hiçbir şekilde tadil etmesini, Kıbrıs'ın başka bir dev
letle birleşmesini önlemek ve memleketin taksim ini ya sak  etmek olmuştur.

Kıbrıs Rum Liderliği, bu tahdit edici hükümleri cebir altında kabul etmek 
zorunda kaldığını ve kabul etmedikleri takdirde memleketin taksim ine tevessül 
edileceğini iddia etmektedirler. Kıbrıslı Rumların s iyasî hedefleri, K ıbrıs’a « k a 
yıtsız bağım sızlık», halkın kendi istikbalin i ekseriyetin idaresi ve ekalliyetin  
korunması prensibi ile (bazı özel intikal tedbirlerini ihtiva ederek) serbestçe ta 
yin etme ve hem Devletin dahili müesseselerine hem de dış münasebetlerine 
konulan andiaşm a tahditlerini bertaraf etme hakkının verilm esine matuftur.

134. Kıbrıs Türk Liderliği ve Türkiye Hükümeti, K ıbrıs’ ın hudutlayıcı şart
lar altında bağımsızlığını kazandığını inkâr etmemektedirler. O nlara göre, bu 
tahditler bilerek konulmuştur ve e lzem dir: Tahditler Kıbrıslı Türklerin bir az ın 
lık değil fakat ayrı siyasî hakları olan bir cemaat o larak  kabul edilm esini temin 
etmek ve Türkiye ’ye Doğu Akdenizdeki muvazenenin tem adisini sağ lam ak için 
konulmuştur. Zira Türk Hükümetinin kanaatına göre, Kıbrıs Yunan toprağı o l
duğu takdirde bu muvazene ciddi o larak bozulmuş olacaktır. Bu iki temel g a 
ye birbirini tam am lam akta ve Kıbrıslı Türklerin ve bütün Türk Hükümetlerinin 
meselenin hallinde gösterdikleri tesanüdü izah etmektedir.

1960 Andlaşm ası yerine kabul edilebilecek yegâne şıkkın aynı m aksat
lara hizmet etmesi gerektiğini iddia ediyorlar. Bu sebeple, onlar için, K ıbrıs’ ın 
bağım sız bir devlet o larak devamını derpiş eden her formülün şunu ihtiva et
mesi lâz ım d ır: Yunanistan 'la  birleşmeye karşı bir garanti ile K ıbrıs’ i i Türklerin 
cemaat o larak güvenlik ve haklarının kuvvetle korunması : Onların teklifi iki 
cemaatin herhangi bir memleketle birleşmesi an laşm a gereğince yasaklanm ış 
-karşılık o larak da ileri sürdükleri K ıbrıs’ ın taksim i dahil- ve federal bir hükü
met idaresinde coğrafî ayırım ıdır. Ayni şekilde, Kıbrıslı Rumlara tanınacak 
«self-determ ination hakkı» Kıbrıs Türk cem aatine de eşit ve faka t ayrı o larak 
tanınm alıdır; Kıbrıs’ lı Rumlar eğer bu hakkı Yunan istan 'la  birleşme lehinde 
kullanırlarsa Kıbrıs Türklerİ de Türkiye ile birleşme yolunda hak arını ku llana
rak memleketin taksim i üzerinde İsrar edeceklerdir.

135. Meselenin bu şekilde ele alın ışları farklı o lm akla beraber, geniş te
rimlerle ifade edildiği takdirde her iki tarafça da kabul edilebilecek ve her iki 
tarafın tutumlarında okunabilecek bir gaye genede v a rd ır : Bu da bütün h a lk 
ların güvenlik haklarını yeteri derecede koruyan bağım sız bir K ıbrıs’tır. T a ra f
ların tutumunu incelerken, zahiri müşterek gayeden geriye giden yo lları a ra ş
tırarak niçin ve nerede ayrıld ıkların ı ve açık görünen şıkların neler olduğunu 
düşünmeyi fayda lı buldum.
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136. Eğer K ıbrıs’ ın bağım sızlığ ı, tara fla rın  an laşab ild ik le ri en önde gelen 
ana prensip ise, K ıbrıs'taki şartların çerçevesinde, bundan ne an lam ak lâzım- 
geldiği hususunda tarafla rın  an laşm ası gerekmektedir. Ve işte bütün meselenin 
en önemli veçhesi de buradadır. Kıbrıslı Rumlar, «kayıtsız bağım sızlık» gayele
rini self - Determination ile b irleştirm işlerdir. O nlardan bir çoğu, bu hakkın isti
m alinin gaye ve neticesinin uzun zam and ır istenen Yunan istan ’ la birleşme
olacağı hakkındaki ümit ve inançlarını saklam am ışlard ır. Ve Kıbrıs Türk lider
leri de bundan şüphelendiklerini ve korktuklarını saklam am ışlard ır. Bîr ta ra f
tan bu ümitler ve diğer taraftan korkular Yunan Hükümetinin gerekli muve- 
fakatın ın  yakın olduğu gerçeği ile teşvik edilm iştir. Diğer tara fla rın  tutumuna 
gelince, Kıbrıs'lı Rumlar «kayıtsız bağ ım sızlık» ve an laşm a tahditleri ka ld ırıl
dığı takdirde bu m anadaki bir «self - Determination»u münhasıran Kıbrıs ve 
Yunanistan arasında bir mesele olduğu faraziyesine d ayan arak  onları nazarı 
itibara a lm am ak tem ayülündedirler.

137. Benim kanaatim ce, Enosis meselesi Kıbrıs probleminin en bölücü
ve potansiyel o larak  en patlayıcı veçhesidir. K ıbrıs’ lı Türk Liderler ve birbirini 
takip  eden Türk Hükümetleri, rızaları h ilâ fın a , Enosis teşebbüsünün aktif ve
şiddetli m ukavem et doğuracağını bana temin etm işlerdir. Ancak tutumlarının 
uzunca bir zam an sonunda değişm esi durumu hariç, bu bana hakikat gibi gel
mektedir. Bu sebeple, bu meseleyi en büyük d ikkatle  incelemek zaruretini his
sediyorum.

138. Enosis meselesinin bir kaç veçhesi vard ır. Şim diki şartlar altında
Enosisin enpoze edilmesi Türkler tarafından kuvvetle karşılanm ası gereken bir 
ilhak teşebbüsü addedilecekse, an lay ışım a göre mesele, bütün o larak  Kıbrıslı 
Rumlar tarafından da bir bütün o larak kayıtsız şartsız desteklenmemektedir. 
Yunan istan 'daki halkın çoğunda olduğu gibi Enosis kelime ve düşüncesinin 
onlar arasında da yüksek bir hissî hassası v a rd ır : Bazılarına Pan - Elenik ide
allerine hizmet eden bir senbol, d iğerlerine sömürge idaresine karşı m ukave
mettir ve mevcut buhranın en kötü zam an larında, Kıbrıs Rum cem aatinin bir 
bütün o larak altında birleştiği bir b ayrak  o larak  görünmüştür. Fakat Enosisin, 
Kıbrıs in siyasî gelişm esinde fiilî bir safha o larak , geniş bir Rum cem aat kit
lesi ile m üzakerelerde, arkasında çok daha az müttehit ve zaruri bir itici kuv
vetin mevcut olduğunu an lad ım .

139. Bu kısmen böyle o lab ilir, çünkü Enosisin ne şekil a lacağ ı ve netice
sinde ne gibi İktisadî, sosyal ve politik sonuçlar doğuracağı hakkında pek az 
kati belirtiler vard ır. Kelime itibariy le , ben Enosis’ten Kıbrıs’ ın Yunan istan ’a 
tam am en ilhakını anlıyorum , fcıkat her Kıbrıslı Rumun bunu an ladığ ın ı söyle
mekte tereddüt ederim.

140. Kıbrıs Hükümetindeki Kıbrıslı Rum liderler, -ENOSİS meselesinin ta
mamen Kıbrıs ile Yunanistan arasında kararlaştırılm ası tutumunu devam etti
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rerek,- mesele üzerinde Kıbrıs halkına danışm adan, buna Kıbrıs Hükümeti ile 
Yunanistan arasında an laşılaraktan karar verilm esi hariç, ENOSİSİN nasıl bir 
şekil a lacağ ı hakkında ne düşündüklerini hiç söyleyem ediler. Bu meselede a y 
dınlanm ak istedim. Bunun sebebi, sadece Türklerin mevcut m üm anaatı değil 
ayni zam anda ENOSİSİN Kıbrıs meselesinin halli için bir unsur o larak  kabul 
edilmesi halinde dah i, tatbikinin siyasî, İktisadî, m alî ve diğer bir çok kom
pleks meseleler doğuracağında şüphem oim am asıdır. M eselâ, şimdi Kıbrıs ve 
Yunan istan ’ ın hukuk sistemi ve ad lî cihazında değişik temelleri vard ır; Yuna- 
n istan'dakine esas itibariyle benzer z ira î mam ûller istihsal eden Kıbrıs, bir çok 
m addelerini Birleşik Krallığa tercihli Commonvvalth sistemi altında ihraç et
mektedir; daha yüksek bir hayat ve ücret seviyesi vard ır; sterling bölgesi üyesi 
oiması hasebiyle değişik bir para sistemi mevcuttur. Kıbrıs poundu sterling po
undu ile eşit seviyededir ve mevcut an laşm alara göre sterling bölgesi dövizine 
rahatlık la ve dolara da nisbeten rahatlık la çevrileb ilir.

141. Eğer ENOSİS hasıl o lacaksa bütün bu meselelerin k ifayetli bir şek il
de ayarlanm ası lâzımdır. Tesirleri, ENOSİSİN, Yunanistan la tam âm iyle b irleş
me şeklinde yani Kıbrıs’ ın Yunan isran ’ın bir veya bir kaç vilâyetinden biri o l
ması hali veya Kıbrıs’ın Yunanistan Krallığ ında özel bir statüsü olma haline 
göre geniş ölçüde değişecektir. H erhalükârda, bir çok kompleks problemler do
ğacak ve müstacel çareleri icabettirecektir. Bana Kıbrıs halkın ın , bir seçim ya p 
mağa çağırılm adan önce, bunları tam am iyle bilmesi zarurî göründü. A n lad ı
ğıma göre, ne Kıbrıs!ı Rum ve Kıbrıs!ı Türkler ne de Kıbrıs ve Yunan Hükümet
leri ENOSİSİN ne şekilde olm ası, tesir ve neticelerinin ne olacağı hakkında müş
terek bir an layışta değillerdir.

142. Yukarıdakileri bir gerçek ve intiba o larak  ifade ettim. Eosisin lehinde 
veya aleyhinde herhangi bir fikrim  olduğu zehabını uyandırm ak istemiyorum. 
İlâveten, benimle arabulucu o larak yaptıkları m üzakerelerde, ne Cum hurbaş
kanı ne de Kıbrıs Hükümetinin, Enosisi fiilen Kıbrıs meselesinin n ihaî çözüm 
yolu o larak ileri sürmediklerini açıkça ortaya koym ak isterim. Başpiskopos Mcı- 
karios ve Hükümet üyeleri, Enosisin, İngiliz idaresine karşı ayaklanm anın  b aş
langıç gayesi olduğunu ve Kıbrıs Rum cemaati arasında kuvvetli bir arzu o la 
rak da kaldığını teslim ettiler. Hatta bağım sızlık ile Enosis arasında halka bir 
tercih imkânı verild iği takdirde, çoğunluğun ¡kincisi lehinde olacağını ifade 
edecek kadar da ileri gittiler. Bazı Bakanlar ve diğer yüksek hükümet memur
ları, Enosisi açıkça resmî beyanatlarında desteklediler; faka t bir bütün o larak 
Hükümetin resmî gayesi, Self - Determination hakkının da dahil olduğu kayıt
sız bağım sızlıktır. Ben bu tutumu, Kıbrıs halkın ın , bir kerre «tam bağım sız» 
olduktan sonra, istediği yolu seçme hakkı içinde, tab ii o larak  mevcut olan 
Enosis im kânını, hariç tutmadığını an ladım .
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143. Herhalükârda, bağım sız bir memleket halkın ın , herhangi bir dev
letle münasebeti de dah il, istikbali üzerinde karar verme hakkına sahip olması 
gerektiği prensibi üzerinde m ünakaşa etmek benim için değild ir. Eğer Kıbrıs, 
1960 an laşm a tahditlerinden kurtu larak «tam amen bağım sız» o lacak olursa, 
otomatik o larak  ayni zam anda self - Determination hakkına da sahip o lacak
tır; ve eğer dem okratik prensiplere dayanan bağım sız bir devlet olsa idi, bu 
hakkın , halk tarafından bir bütün o larak referandum yo luyla veya hükümet 
vasıtas ıy la  kullan ılm asında İsrar edebilecekti.

144. Bu beni, Enosis meselesinin en çetin veçhesi addettiğim  probleme 
götürmektedir. Modern hükümran bir devlet, Self-D eterm ination hakkını kul
lanırken nelere d ikkat eder? Nasıl bir vatandaşın  esas hakların ı istim ali, mut
lak bir mesele olm ayıp kendi vatandaşların ın  meşru m enfaat ve haklarına 
riayet düşüncesine dayan ıyo rsa , bir devleiin self - Determination hakkını isti
mali de o devletin devlet o larak vecibeleriyle tahdit edilm iştir. Bu vecibeler, 
b ilhassa Birleşmiş M illetler yasasındaki mukaddes taahhütlere riayet zorun
luluğundaki bir devlet için, bütün vatandaşların  refahı ile ilg ili olduğu kadar 
m illetler arası barış ve güvenlik davası ile de a lâka lıd ır.

145. İnanıyorum ki, memleketin problemi için barışçı bir çözüm arzusu 
izhar eden Kıbrıs hükümetinden bu genel kaideye riayet etmesi beklenebilir. 
Eminim ki, memleketin müstakbel statüsü üzerinde kamu oyuna tesir edecek 
ona m alûm at ve cevap verecek hükümet, vatandaşların ın  refahına ve diğer 
milletlerle paylaştığ ı bölgenin barış ve güvenlik davasına karşı vecibelerini 
yerine getirmek gibi çok ciddî olan vazifesin i idrak edecektir. Self - Determination 
için alacağ ı herhangi bir kararın kendi hakları arasında ihtilâ fları arttırmak 
yerine bunları kapatm ağa ve m illetlerarası barış ve güvenliğ i tehlikeye sokma 
yerine ona hizmet etme hususunda tatmin edilm iş olm ayı arzu eder.

146. Şimdi burada yukarıdaki m ülâhazaların  ışığında Enosis meselesi hak
kında ne düşündüğümü bütün açık lığ ıy la belirtm eliyim . K ıbrıs'ta kaldığım  a y 
lar zarfındaki m üşahadelerim  pek çok Kıbrıslı ile yaptığım  görüşmeler ve a lâ 
kalı bütün ta ra fla r temsilcileri ile yaptığım  tem asler Türk azınlığ ın ın arzusu hi
lâ fına Enosis ihtim alini açık b ırakan bir çözüm teklifin in halihazırda veya gö
rünebilir gelecekte bir an laşm ayı nasıl sağ layab ileceğ in i an lam akta beni müş- 
kiİde bırakm ıştır. Böyle bir hal tarzının empoze edilm esinde teşebbüsün, sa
dece Kıbrıs'da çarpışm aların yeniden başlam asına sebep o lm akla kalm ayıp 
bir taraftan Türkiye île Yunanistan diğer taraftan Yunanistan Kıbrıs münase
betlerinin de ciddî şekilde kötüleşmesi ve muhtemelen muhasem atın başlam a
sına, herhalükârda Doğu Akdeniz’de sulhun ciddî bir tehlikeye maruz kalm a
sına sebep olacağı hususunda ciddî ikazlar yapılm ıştır. Binaenaleyh Kıbrıs Hü
kümetinin devletin güvenliğ in i, ve bölge sulhunun devam ını sağ lıyab ilm e gibi 
yüksek m enfaatler uğruna bağım sızlığı m uhafazayı taahüt etmesinin, en yük
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sek ifadesiyle egemen bir self - Determination’u müstelzim egemen bir tasarruf 
olduğu kadar aydın fik irli devlet adam lığını icabı bir tasarruf olup olm ıyacağı 
cay i i sualdir. Bu tab iatiy le  ayni tehlikeler mevcut olduğu müddetçe Enosis le
hinde seçim yapm a fırsatını halka tanım aktan içtinap hususunda hükümetin 
bir karar alm asını gerektirecektir. Kıbrıs Hükümeti böyle bir karar aldığı tak 
dirde, Yunan Hükümetinin de bu karara hürmet edeceğine inanıyorum . Fakat 
Kıbrıs Hükümetinin sahip olacağı egemen selahiyetler muvacehesinde böyle 
bir kararı alm asının kendisi bakım ından ihtiyarî bir m ahiyet arzedeceğini de 
belirtm eliyim . K ıbrıs’ ın egemenliğini m uhafaza taahhüdü Kıbrıs Hükümetinin 
ve halkının kendi serbest kararı olmalı ve faka t dışarıdan enpoze edilmemiş 
bir şart o lm alıdır. Eğer Hükümet halkın da bir bütün o larak  self - Determination 
hakkının bu şekildeki tatbikiöe iştirakini arzu ediyorsa o vak it, Kıbrıs'ın istik
lâ lini idame eylemek hususunda taahhüde girmek de dahil olm ak üzere, teklif 
olunan hal şekilleri üzerindeki tasvib ini referandum gibi yo lla rla  sağlanm ası 
mümkündür. Bu vesile ile şu görüşümü belirtmek isterim ki halkın karar vere
ceği husus yan lız  istiklâl meselesi değil fakat devamlı istik lâl üzerine müesses 
hal suretinin bütünüdür. Bu husustaki görüşümün sebepleri raporumun müte
baki kısmında an laşılacaktır. Bu noktada halihazır liderlerin bu teklifleri halka 
an latm ak ekseriyetin anlayış ve m uvafakatin i sağ lam a bakım ından kuvvetli 
bir durumda olduklarından emin bulunduğumu ilâve etmek isterim. Halkın 
oyunu serbestçe kullanabilm esini daha ziyade teşvik için yap ılacak  referan
dumu Birleşmiş M illetler Müşahitleri davet edileb ilir.

147. Derpiş ettiğim şekilde bir hareket hattı ittihaz olunursa müşterek g a 
ye ehemmiyetli surette sarahat kesbedecektir: Bağım sız kalm ayı ve diğer bir 
devlet ile birleşmeye matuf her türlü hareketten içtinap etmeyi taahhüt edecek 
(tam bağımsız bir devlet) bu açıklam ayı sadece self - Determination prensibine 
sadakat bakım ından değil ayni zam anda hal suretinin şu diğer icabına uygun 
olması bakım ından da mühim görürüm. Bu da m illetlerarası sulh ve güvenliğin 
korunmasına yardım dır. Bu münasebetle ayni istikamette o lm ak üzere Kıbrıs 
Hükümetinin ittihaz etmeye hazır olduğu diğer bir fayda lı hareket hattına da 
temas tem eliyiz. Cum hurbaşkanı M akarios bölgenin sulhuna ve emniyetine 
hizmet için Kıbrıs’ ın silâhtan tecridini kabule hazır olduğunu bild irm iştir. Bu 
İş için Birleşmiş M illetler vasıtasiy le  m illetlerarası yardım  yap ılm ası fikrîne müs- 
bet cevap verm iştir. Buna ilâveten M akarios K ıbrıs’ ın askerî m aksatlarla  heı- 
hcıngi bir m illetler topluluğu ile ayni safta bulunmaktan içtinap etmesini arzu
ladığını belirtm iştir. Bu meseleyi kendisine geçen Kasım ’da ilk defa açtığım 
zam an Türk Hükümeti müstakil K ıbrıs’ ı silâhtan tecdit edilm esinin ancak mües
sir şekilde tatbik edildiği ve Kıbrıs bağım sızlığını garanti eden bir hal sureti 
çerçevesi içinde Türkiye’nin emniyet m ü lâhazaları bakım ından fayda lı o lab i
leceğini belirtmiştir.
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148. Kıbrıs'ın askerden tecridi ile a lâka lı bu teklif adadaki egemen iki 
İng iliz üssünün istikbali meselesinin ortaya çıkm asına yol açmıştır. Birleşik K ra l
lığın görüşü bu saha lar Cumhuriyetin arazisi dışında kaldığ ından mevcut ihti
lâfın bir parçasını teşkil etmediği şeklindedir. Bu meselenin va rılacak  m utaba
katın hayatî bir veçhesi haline geldiği takdirde bu sahaları Cumhuriyetin a ra 
zisinden tefrik eden teessüs anlaşm asının tara fla rı arasında yapıcı bir şekilde 
müzakere edileceğini tahm in ediyorum.

DEVLETİN  Y A F S S f :

149. A lâka lı devletler arasındaki diğer bir ih tilâ f mevzuu devletin yapısı 
ile ilg ilid ir. Bir taraftan Kıbrıslı Rum liderleri çoğunluk idaresine dayanan mer
kezî bir devlet üzerinde İsrar etmektedirler. Diğer taraftan  Kıbrıslı Türkler coğ
rafî ayrılık  ve iki cemaatin mevcudiyeti üzerine dayanan federal bir sistem is
temektedirler. Bunu sadece bir federasyon o larak  vasıfland ırm ak meseleyi fa z
la basite icra o lacaktır. M evzuubahis oian sadece federal bir hükümet sistem i
nin tesisi değil ve fakat iki cem aatin coğrafî ayrılığ ın ın tem inidir.

150. Federal rejimin tesisi buna uygun bir toprak esasını gerektirir ki bu 
esas mevcut değild ir. Bu raporun daha evvelki bir kısm ında normal zam an lar
da Kıbrıs Rumları ve Kıbrıs ada çapında iç içe geçmiş vaziyette olduğunu izah 
etmiştim. 1963 A ralığ ından beri cereyan eden hadiseler bu durumu tam am iyle 
değiştirm emiştir. Hattâ hadiseleri müteakip Kıbrıs Türklerİ bir hayli Türkün bi
rikmiş olduğu bölgelerde dahi ada üzerinde geniş bir sahada dağılm ış va z i
yettedirler. ö teyandan binlerce Kıbrıslı Türk de muhtelit köylerde kalm ışlard ır.

151. Kıbrıslı Türk liderleri henüz mevcut o lm ayan coğrafî ayrılığ ı talep 
etmelerinin sebepleri de an laşılm alıd ır. Kıbrıs Türkleri yönünden kendilerine 
tahm il olunan Enosis korkusu meselenin bir hal tarzına bağ lanm asında başlıca 
mani ise bunun bir sebebi de Yunan hâkim iyetine karşı olan korkusudur. Li
derleri ayrıca müstakil bir Kıbrıs devleti mefhumu içinde dahi hadiselerin bu 
günkü haliy le  iç içe geçmiş bulunan iki cem aatin bir a rada sulh içinde yaşa- 
yam ıyacakların ı isbat ettiğini iddia etmektedirler. Bu probleme çare o larak coğ
rafî bakım dan ayrılm ış birisi ekseriyet itibariyle  Kıbrıslı Türk diğeri ekseriyet iti
bariy le  Kıbrıslı Rumlarla meskûn iki m ıntıka yaratm ak ve bunu cem aatlerin bir 
kısmını mübadele yo luyla gerçekleştirmek istemektedirler. Bu usulün sadece 
şimdi esasen kendilerinin hadiselerin zoru ile tatbikine icbar o lundukları şu me
todun bir imtidadı olduğunu iddia etm ektedirler: Nüfuslarının adanın muay
yen bölgelerinde, b ilhassa Lefkoşa civarında ve Kuzey Batıda mutaddan z iya
de teksifi.

152. Kıbrıslı Rumların coğrafî taksim  fikrine karşı olan m uhalefetleri Kıb- 
rıslı Türklerin Enosisin empoze edilm esine karşı olan muhalefetlerinden daha



az  şiddetli o lm adığından, bu teklifi de Enosis teklifine gösterdiğim d ikkatle in
celemeye kendimi mecbur addettim . Federal bir devletin yegâne temelini teşkil 
edecek olan, ilgili ahali mübadelesi yo luyla İktisadî ve sosyal bir kaynaşm a 
yaratılm ası veya bunun im kânsızlığı hususunda Kıbrıs’da iki tarafın  pek çok 
şey yazılm ış ve iddia olunmuştur. Bu argüm anları tetkik ettim. M am afih tek
life yap ılan  pratik itirazların nasıl bertaraf edilebileceğini tasavvur edem iyo
rum.

153. Bir defa, cemaatlerin biribirinden ayrılm aları K ıbrıs’ta ekseriyeti teş
kil eden cemaatçe hiç bir şekilde kabul edilemez addedilm ekte ve kuvvet kul
lanılm ası suretiyle bu fikrin empoze edilmesi mümkün görünmemektedir. Buna 
karşı olan muhalefet kısmen siyasid ir. Türk liderleri ve Türk Hükümeti ta ra fın 
dan şiddetle reddedilmesine rağmen Kıbrıslı Rumlar bu teklifi adanın taksim i
ne giden yolun ilk adımı o larak görmektedirler. Fakat bana göre İktisad î, s i
yasî ve ah lâk î sahada ileri sürülen itirazlar da bu teklife ciddî engel teşkil eden 
m anilerdir. Beynelmilel insan hakları beyannam esi de dahil o lm ak üzere a s
rımızın pek çok aydınlatıcı prensiplerine aykırı o larak bu teklif her iki taraftan 
binlerce insanı mecburî bir ahali mübadelesine zorlam aktadır. Diğer taraftan 
da bu rnevzuubahis ailelerin büyük bir kısmına arzu larına İhtiyaçlarına ve a lış
kanlık larına uygun toprak ve meslek edinmelerine imkân verm eyecek olması 
dolayısiyle ciddî güçlüklere maruz kalm alarına sebep o lacak ayni zam anda İk
tisad î ve sosyal düzensizliklere de yo! açacaktır. Bu durumun bu şekli alm ası 
ebedî değilse bile devamlı bir mem nuniyetsizliğe ve rahatsızlığa yol açacaktır.

154. İlâveten teklif edilen federal eyaletler kendi kendine yeterli o lm a
yan ve homojen bir m ahiyet arzeden M agosa, Lefkoşa gibi şehirlerde bile sun’î 
hatlarla biribirlerinden ayrılacaktır. Bu çeşit bir ayırm anın neticede devam lı o la 
rak İdarî güçlüklere ve birbirine itimat etmeyen iki cem aat arasında sürtüşme
lere yo! açması beklenebilir.

Gerçekten, her iki cemaatin federal bir hükümet sistemi altında coğrafî 
bakım dan ayrılm ası lehindeki m ü lâhazalar, beni, bu sistemin m utlaka taksim e 
müncer o lm ayacağı ve böylece kendi m ahallî ihtilâfların ı İki anavatan  mem
leketini çatışm aya sürükleyecek ve bînnetice beynelm ilel sulh ve emniyeti teh
likeye sokacak şekilde ileri sürmekten çekinmeyecek iki ateşli halk yüzünden 
Türkiye ile Yunanistan arasında her türlü gergin lik doğurm aya n ü s ta it  m ahi
yette yeni bir m illî hudut tesisi tehlikesinin tahaddüs etmeyeceği hususunda 
beni ikna edememiştir.

155. Keza, eğer Kıbrıs meselesinin hcıl tarzından m aksat devletin tah ri
binden ziyade onun m uhafazası ise ve eğer bu m aksat barışçı tarzda birleşm iş 
bir halkın gelişmesi aleyhine çalışm ak olm ayıp bu gelişm eyi kuvvetlendirm ek 
ise, azınlığın çoğunluktan fiz ik î bakım dan ayrılm asın ın yanlış istikamette a t ıl
mış ümitsiz bir adım telâkki edilmemesine hayret etmekten kendimi a lam am .
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Kıbrıs!ı Türk liderlerinin iddia ettiği gibi Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türklerin sulh 
içinde birlikte yaşam ayı öğrenmelerinin «im kânsız» olduğuna inanm akta müş- 
k ilât çekmekteyim . K ıbrıs'da kontrol hareketlerinin gevşediği ve gerginliğin 
azald ığ ı yerlerde halk bunun aksin i ispat etmektedir.

156. Her iki cemaatin coğrafî ayrılığ ı ile hizmet edilm ek istenilen g aye
nin gözden geçirilm esi ve bu gayeye u laşm ak için başka yo lla r araştırılm ası 
lâzım geldiğ ini zannetm ekteyim . Bizatihi coğrafî ayrılığ ı Türk Hükümetinin Kıb- 
rıslı Türk Liderliğinin tekliflerinde temel prensip o larak değil, faka t daha z iy a 
de, tehlikede olan şu esas prensibe hürmeti sağ layacağ ın ı telâkki ettikleri ye
gâne yo! o larak  görmeye mütem ayilim  .- Kıbrıs Türk cemaatı korunmalıdır ve 
tam m anasiyle korunmalıdır. Bu prensibi tam amen desteklem ekteyim . Şuna ta 
mamen kaniyim  ki, Kıbrıs Türk cemaatının him ayesi Kıbrıs meselesinin en ehem
miyetli veçhelerinden birid ir ve her şey, istisnai mahiyetteki garantiler de dahil, 
bunu sağ lam ak için yap ılm alıd ır. Fakat, Türk Hükümetinin ve Kıbrıs Türk Lider
liğinin de coğrafî ayrılıktan daha az bir şeyin tam bir him aye sa ğ layam ayaca
ğına da ir idd iaların ı yeniden gözden geçirmeleri lâzım dır.

157. Bütün Kıbrıs halkının hakların ın ve emniyetinin ve bu arada Kıbrıslı 
Türklerin cem aat o larak  meşru hakların ın tesirli ve işler bir tarzda korunması lâ 
zım geldiği hususunda bütün ta ra fla rd a  bir m utabakat gördüm. Pratik bakım 
dan, cem aatlerin coğrafî bakım dan ayrılm ası gibi zecrî bir şekil nasıl a la cak la 
rını an lam ak güçtür. Gerek pratik ve gerek tesir bakım ından yukarıda m ünaka
şası yapıld ığ ı g ib i, biribirinden farklı mahiyette bazı özel tedbirleri haklı o larak 
istemektedirler.

c) Ferdî ve azın lık  haklarının  h im ayesi  :

158. Kıbrıs meselesinin hal tarzı ile en faz la  ilgisi olduğunu gördüğüm
B. M. Yasası prensiplerinden b iri, hiçbir tefrik gözetmeksizin insan hakları ve 
temel hürriyetler İçin hürmet prensibidir. A da halkının iki belli başlı ırk cam ia
sından ibaret olması vak ıas ı, bunların adet itibariyle  gayri eşit o lm aları ve ni
hayet aralarında m eydana çıkan ihtilâfın ciddiyeti keyfiyeti, bütün bu unsurlar 
mevzuubahis prensibin tatbikinde ciddî güçlüklere meydan verm iş ve vermekte 
devam edecektir. Bu unsurlar öze! d ikkat mevzuu olm alıd ır.

159. Hal tarzı göründüğü andan itibaren, Birleşmiş M illetler Yasasının 
ırk, cins, dil ve din bakım ından hiçbir tefrik yapılm aksızın  insan hakları ve te
mel hürriyetleri için hürmet esası üzerindeki İsrarı K ıbrıs’ta büyük e h e m m i y e t  

kazanacaktır. Sosyal sulhun yeniden tesisi ve itimadın tedrici şekilde yeniden 
doğması için bu elzem bir şart olacaktır. Bu prensibin tam tatbikine karşı olan 
engeller küçümsenmemelidir. Bu m aniler siyasî olduğu kadar psikolojiktir de. 
Aylarca süren ihtilâ f neticesinde «m illî»  hislerin şiddetli şekilde keskinleşmesi,
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bütün seviyedeki resmî şahıslar için memleketin bütün vatandaşla rına karşı 
an layış ve tam bir tarafsız lık  göstermelerini bir müddet için çok güç hale ge
tirecektir. Bu tara fsız lık  ve an layış olmadığı takdirde, resmî m anada kanunlara 
riayet edilse dah i, daim î surette tefrik gözeten faa liyetle r tehlikesi mevcut o la 
caktır. Ayrıca öyle şahsî kinler vard ır ki, bunlar herhangi bir s iyasî hal ta rz ı
nın ötesinde de devam edecektir. Keza, pek çok insanın elinde bulunan pek 
çok silâhın hepsi de derhal teslim edileceğe benzememektedir. Bu âm iller, uzun
luğu ancak tahmin mevzuu olabilecek bir müddet için, ciddî ölçülerde şahsî 
emniyet meseleleri yaratacaktır.

160. Bütün bu sebepler do layısiy le , zihnimde en ufak bir şüphe yoktur, 
-bu noktada bütün ta ra fla r mutabıktırlar- ki, Kibrista tefrik edici muamelelere 
karşı mümkün olan en şiddetli insan hakları garantileri tesis edilm elid ir. Her 
iki cemaatin aralarındaki derin itim atsızlık fasit dairesinden kurtulabilm elerine 
yardım edebilmek için, bir müddet behemal m illetlerarası garantiler verilm esi 
lâzım geldiğine gerçekten inanm aktayım .

161. Bu garantiler her iki cemaatin bütün haklarına tatb ik edilirken, ta I- 
bikatta onlara en ziyade ihtiyacı olanın Türk cemaati olduğunu söylemeye lü
zum bile yoktur. Bu garantiler ne sadece ada hayatında devamlı bir sulhun 
yeniden tesisi ihtiyacı ne de ya ln ız bulunacak hal tarzının B. M. Yasası ile uy
gun olmasını sağ lam ak ihtiyacı muhik kılm am aktadır. En basit nasafet kaidesi 
dahi bu garantilerin verilmesini icap ettirmektedir. Unutulm am ası gerekir ki 
Kıbrıs Türk cemaati Londra ve Zürih Andlaşm aları ile istikbalde realist bir şe
kilde derpiş edilebileceğinden çok daha üstün bir seri haklar elde etmiştir. Bu
na ilâveten, garantiler ne kadar tesirli olursa olsun bunlarda yeni düzen için 
makûl bir emniyet temeli bulm akta güçlük çeken her Türkün Türkiye'ye yerleş
mek hakkı olacağını ve bu hususta kendisine yardım  edilm esine ve kâfi taz
m inatla yeni bir hayata başlam asına haklı bulunduğunu kabul etmek âd il o la 
caktır. Karışıklık neticesinde m alları tahrip edilm iş veya ciddî şekilde zarara 
uğramış o lanların eski hallerine gelebilm eleri için tefrik gözetilm eksizin m üna
sip yardım  yap ılm alıd ır. Bu yeniden bir inşa vazifesi o lacaktır ki bu vaz ife  için 
Hükümetin talebi üzerine dış yardım ın ve bu arada Birleşmiş M illetler Teşk ilât
ları ailesin in yardım larının da verileceğine kaniim .

162. Kıbrıs halkının, coğrafî ayrılık  olmaksızın dahi, iki esas cemaatten 
müteşekkil olması keyfiyeti Birleşmiş M illetler İnsan Hakları prensiplerinin tat
bikatı bakım ından bîr diğer sosyal meseleyi ortaya çıkarm aktad ır. Cem aatler
den her biri tarihin kendisine bıraktığı m illî ananelerine derin şekilde bağ lıd ır
lar ve her biri daim a din, kültür ve ahva li şahsiye gibi esaslı gördükleri sah a
da geniş bir muhtariyet derecesine sahip o lm uşlardır. M illî vahdet menfaati 
uğruna birbirinden farklı halkların kaynaşm ası ve içiçe girmesi hususundaki 
yaygın modern kavram ların ışığ ında, Kıbrıs m bundan evvelki eski veya yeni

57



rejim lerinde Kıbrıs cemaatı ile Rum cemaati arasındaki ayrılığ ı doldurm ak için 
çok az şey yapılm ış olduğu bir esef mevzuu o lab ilir. M am afih yeni o lay lar bu 
ayrılık la rı daha da derinleştirm iştir, ve bunları şimdi zecri tedbirlerle ortadan 
kald ırm aya çalışm ak sadece azın lık  cemaatı bakım ından insan haklarının hi
mayesi sahasında geriye doğru atılacak aş ikâr bir adım olacaktır. İstiklâlden 
beri Kıbrıs Rum cemaati -sadece adet itibariyle  değil, devletin hükümet mües- 
seselerinde de ekseriyet olarak- devlet içinde ahva li şahsiye , kültür ve din gibi 
kendi işlerini serbestçe görebilecek bir durumda olmuştur. Kıbrıs Rum cemaati 
Türk cemaati bakım ından da ayni yetkilere sahip olsaydı Türk cem aati kendini 
pek çok esaslı insan haklarından mahrum hissedecekti.

163. Bu raporun yukarı k ısım larında 1960 anayasasın ın , Kıbrıs Türk ce
m aatine, cem aat o larak , ekseriyet cemaati tarafından tam amen hakim iyet a l
tına alınm asından onu korum aya ya rayacak  bir sürü siyasî haklar verm ek su
retiyle bu durumun karşılanm asına çalışm akta mutad olm ayan şekilde ileri g it
tiğini gösterdim. En çok tenkide uğrayan ve tatb ikatta en ciddi güçlüklere mey
dan veren şey an ayasa sisteminin bu hususiyetidir. Bu şekilde bir an ayasa  g a
rabetinin istikbalde, çoğunluğun arzusuna rağm en, idame ettirilmesi hususu 
üzerinde m utabakat elde etmek im kânsız görünm ektedir. Ancak bunun ötesin
deki mesele bilinm em ezlikten gelinem ez. Bu mesele -yeni o lay la rla  kesinleşmiş 
hale gelen iki cem aat arasındaki bariz karakter vakıası- azın lık  cem aatine an a
nevi cem aat işlerinde kâfi bir ses, devletin vahdetini zay ıfla tm aksız ın  bütün 
memleketin amme hayatında munsıf bir hisse verilm esini sağ lam ak için bazı 
öze! tedbirlerin tatb ikin i gerektirm ektedir. Bu çeşit tedbirler G üvenlik  Konseyi 
kararının âm ir kıldığı gibi «Kıbrıs halkının bir bütün o larak  refah»ını hesaba 
katacak her hal tarzı için zaruri şart olacaktır. Bu tedbirler geçici o lm alıd ır. Ger
çekten bunlar bütün tara fla rca  açıkça bu şekilde an laşılm alıd ır. Memleketin 
siyasî vahdetini uzun vadede sağ lam ak için bunlar bana yegâne pratik yol 
görünmektedir. Kıbrıs Türk cem aatinin devletin s iyasî hayatında bir hisse a l
masını sağ layacak  geçici çareler bulunm asında uğranılacak m uvaffakiyetsiz- 
liğin onların devlete iştiraklerin i h ızlandırm ak bakım ından sadece aksi tesir ic
ra edeceğine kaniim . Bu, onların ayrılığ ın ı sadece daim î kılacaktır. Z ira eşya
nın umumî tabiatı icabı geniş cam ia hüküm sürmek, küçük cam ia hükm edil
mek cereyanına tâb id ir. Ve bunun Kıbrıs’da cem aatler arasındaki düşmanlığın 
m ayasını ve sonsuz şiddet hareketleri tehlikesini uzatm ası K ıbrıs’daki eşyanın 
tab iatına uygundur. Bunu çok mütebariz bir şekilde ortaya koyamam ama bu 
s iyasî çoğunluğun idare etmek hakkını inkâr etmek meselesi değild ir. Fakat 
bariz bir cem aatin diğer bir cem aat üzerinde, halkın b irliğ ini ilân ihaye  gecikti
recek mahiyette ve ölçüde aşırı hâkim iyetini bertaraf etmek hususundaki İhti
yaç meselesidir.

164. Bu sebeple, meselenin bu veçheleri hakkındaki endişesine dair Ar- 
şovek M akario s’un teminatını ve tatbik etmeye arzulu bulunduğunu açıkladığı
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müşahhas tedbirleri kaydetmiş olmaktan memnunluk duydum. Şahısların hak
ları konusuna gelince; bu konudaki tedbirler bir yandan Birleşmiş Miletercie 
kabul edilm iş olan İnsan Haklan Evrensel Demecinde kabul edilm iş bu lunan la
ra uygun şekilde insan hakları ve temel hürriyetlerin A n ayasaya  ithali, bun
ların tatbiki için hukukî usuller ile devlet hizmetlerinde tayin ve terfilerde eşit 
muamelenin sağlanm ası için teyakkuz nev'inden daim î hükümleri ihtiva eder
ler; öte yandan , muayyen istisnaî ve geçici hükümleri derpiş ederler; bu so
nuncular arasında, Birleşmiş M illetlerin, Kıbrıs'ta icap ettiği müddetçe vaz ife  
görmek üzere bir Komiseri, müşahit m üşavirler kadrosu İle b irlikte, tayin et
meye davet edilm esi; ve keza umumî a f ilânı ile Adayı terketmek isteyen Kıb- 
rıslı Türklerin yeniden yerleştirilmesinin ve kalm ak isteyenlerin ise yeniden is
kânının temini, fikrim ce, en önemli hususları teşkil eder. Bu gibi hükümlere 
olan ihtiyaç, prensip o larak kabul edilm iş o lduğundan, bu hükümlerin islâhs 
ve genişletilmesi hususunun tara fla r arasında, lüzum hasıl o lursa, m üzakere
lerle halledilebilm eye müsait meseleler olduğuna inancım vard ır. Birleşmiş M il
letler Komiserinin mevcudiyetine ve rolüne hususî bir ehemmiyet atfetmekteyim ; 
eşine az rastlanan ve olağanüstü bir tem inat olan Komiserin, b izatih î va rlığ ı, 
kanaatim ce, bütün Kıbrıslılarda itimat yaratacaktır.

165. İkinci hususa, yani Kıbrıslı Türklerin bir cem aat halindeki durumları 
mevzuuna gelince, Cum hurbaşkanının tutumunda bu konuda bir dereceye ka
dar hayırhah an layış görmekten de memnun oldum. Kendisi, d in , eğitim ve 
ahval-i şahsiye konularında eski m uhtariyetlerinin devamını Türklere esasen 
teklif etmiş bulunuyordu. Ayrıca, Hükümet kurumlarında Kıbrıslı Türklerin tem 
sil edilm elerinin sağlanm asını teminen, hiç olm azsa geçici bir devre için, bazı 
çareler bulunmasının arzuya şayan olduğunu o, bana ifade etti. Bu da tabia- 
tiyle , diğer Kıbrıslı Türklerin kendi vasıfları sayesinde seçilmelerine ve tay in 
lerine halel gelmemek üzere, nisbî temsil veya Parlâm entoda mebusluk tahsisi, 
ve keza, cemaatinin meseleleri ile uğraşm ak üzere bir Kıbrıslı Türk Bakanın ta 
yini sayesinde sağ lanab ilir. Binnetice bu sahada da ta ra fla r arasında m üza
kerelerin fayda lı olacağına inanıyorum. Ta ra fla r arasında incelenmesi ve mu
tabakata varılm ası icap edecek hususlardan biri de, İdarî ve ad lî mercilerde 
ve diğer müesseselerde kullanılm ak üzere devletin resmî lisanının ne olacağı 
meselesidir. Rumca ve Türkçe yanında, her ikisi arasında bir köprü vazifesi gör
mesi için İngilizceye geçici mahiyette bir resmî lisan statüsü veri mesi lüzumlu 
o lab ilir. Polis kuvvetinin kontrol ve kadro durumu d ikkatle ve hayırhah lık la 
incelenmesi gereken diğer bir meseledir. Cem aatlerden birinin diğerine nazaran 
üstün durumda olduğu bölgelerde, bu cemaatin m ahallî işlerin yürütülm esin
de müessir ve âdil bir rol oynam akta olduğu inancını sağ lam ak için mümkün 
olan âzam i muhtariyeti verecek şekilde, belediyelerin ve m ahallî idarenin diğer 
şekillerinin tanzim i imkânı da dikkatle tetkik edilmesi gereken bir diğer konu
dur.
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d) Teminatlar meselesi :

166. Meselenin halli yolunda kaydedilecek her ilerlem ede, hal tarzının 
hüküm lerinin tem inat altına alınm ası şekillerini kaçınılm az o larak ortaya ç ıka
caktır. Hal tarzının hükümlerini bir andlaşm a halinde birleştirm ek, tab iatiy le , 
tara fla rın  takdirine kalmış bir husustur; ancak ihtilâfın her iki tarafın ın da, çok 
farklı sebeplerle, böyle bir yola endişe ile m üracaat edecekleri intibaındayım .

167. Bir yandan Cumhuriyetin iç işlerine tesir edecek andlaşm a hüküm
leri kavram ın , Kıbrıs!ı Rumların bir çoğu için bir lanettir. Bu kavram , 1960 And- 
laşm aları yüzünden kendilerine ıstırap verdiğini iddia ettikleri tahdit ve mü
kellefiyetleri ak la  getirmektedir. Hattâ -ve bu çok esaslı bir husustur- yeni hal 
şeklinin şart ve hüküm leri, Kıbrıs halkı tarafından her bakım dan serbestçe ve 
şuurlu bir şekilde kabul edilse dah i, eski lekenin devam edeceği düşünülebilir. 
Diğer yandan , Kıbrıslı Türkler de A nd laşm alardak i haklarının zor yolu ile tâlik 
edilm iş olduğunu ve um dukları gibi Teminatçı Devletlerin buhran sırasında mü
dahaleden aciz kalm ış bulunduklarını görerek, A nd laşm alara aşırı derecede 
güven bağ lam akta acı bir tecrübe geçirdiklerine inanm aktadırlar.

168. Değişik bir tem inat şeklinin derpiş edilmesi lüzumlu o lab ilir. Bu hu
susta Birleşmiş M illetler için, şayet kabul edilirse , çok kıymetli bir rol oynama 
im kânı görüyorum. Kanaatim ce, Birleşmiş M illetlerin kendisinin, hal şeklinin 
hükümlerinin teminatçısı rolünü ifa etmesi im kânları a raştırılab ilir . M isâl o la
rak, tara fla rın  hal şeklinin sarih hüküm lerini, Birleşmiş M illetlere sadece not 
etmesi için değil, faka t Teşkilâtın bunları bir karar sureti halinde birleştirmesi, 
bunları, hal şeklinin mutabık kalınmış hükümleri o larak resmen kabul etmesi 
ve bunların ih lâlleri ile ilg ili şikâyetlerin veya tatb ikattaki güçlüklerin derhal 
kendisine tevdiini talep etmesi için götürmeyi kararlaştırm aları kabil olabilir. 
Birleşmiş M illetlerin böyle bir rolü, kanaatim ce, Yasan ın  ruhu ve lâfzı ile tam 
uygunluk halindedir.

e) Nihaî m ülâhazalar:

169. Bu faslın başında zikrolunan sebepler do lay ıs ıy la , şim diki halde, 
Kıbrıs meselesinin çözümlenmesi hususunda kat'i mahiyette sarih tavsiyelerin , 
hatta telkinlerin öne sürülmesini uygun görmemiş bulunuyorum. Bunun yerine, 
gördüğüm kadarı ile tara fla rın  durumlarını tahlil ve am açların ı tayin suretiyle, 
onların barışçı bir çözüm yolu ve üzerinde mutabık kalınan bir hal sureti bul
mak hususunda kendiliklerinden baş vuracakları yo lları ortaya çıkarm aya ça
lıştım. Mevcut şartlar altında ta ra fla r arasında ayrı ayrı istişarelerde bulunmaya 
devam  etmenin artık arabuluculuk gayesine hizmet edemeyecek bir hale geldi
ğinin aş ikâr bir hal alm ası üzerine bu şekilde bir hareket tarzına tevessül e l
tim.
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170. Kat'i bir tavsiyede bulunmam gerektiği takdirde, bu raporum da be
lirttiğim m üşahadelerin ışığı a ltında, uygun bir yerde ve çıkabilecek ilk fırsat
ta, -arzu ettikleri takdirde benim de iştirakim le- ilg ili tara fla rın  görüşmeler ya p 
m ak için yollarını açık tutmaya gayret etmeleri o lacaktır. Görüşüme göre, ve 
rimli sonuçlar yaratm aya en müsait usul, böyle bir toplantı veya toplantılar 
serisinin, ilk kademede, Kıbrıs’a ait bulunan iki belli başlı tarafın  tem silcileri 
arasında (Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk cemaatieri) cereyan etmesi olacaktır. Daha 
önce (126 ncı ve 127 inci fık ra lara  bakınız) niçin bu görüşü tuttuğumu izah et
miş bulunuyorum. Bununla beraber, telkin im , hiçbir şekilde, ister ilg ili ta ra f
ların hepsi arasında başlangıç toplantıları, isterse muhtelif kademelerde ve ta 
rafların muhtelif gurupları arasında biribirini takiben, hattâ ayni anda cereyan 
edebilecek seri halindeki görüşmeler şeklinde olsun, kabule şayan olabilecek 
başkaca şıkları peşinen reddetmemektedir. Ayrıca, en ziyade fayda lı baş lan
gıcın K ıbrıs’taki Cem aatler kademesinde olabileceği hususundaki inancım , ön
ce de zikretmiş bulunduğum gibi, Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1964 tarih li ka
rarının muhtevasına uygun olan, «tarafların  uyuşacakları bir hal şekli»ne bu 
kararda zikredilen bütün tarafların  katılm alarının gerektiği hususunu da değ iş
tirmemektedir. Böylece, Kıbrıs'taki cem aatler arasında hasıl o labilecek her an 
laşm a, bunu diğer ilg ili tarafların  da kabullenm elerini gerektirecektir.

171. Bu toplantılar için ne k a f i bir gündem telkin etmekte, ne de ilgili 
taraflarca bir gündem hazırlanm asının halen kabili tahakkuk olabileceğini bek
lemekteyim. Tarafla r, ilk p lânda, sadece, işbu raporum daki m üşahadelerim i 
görüş teatisine esas ittihaz etmeye taraftar o lab ilirler; raporu, benim de niyet 
ettiğim şekilde, sadece benim şahsen mesul olduğum bir belge o larak  kabul 
hususunda mutabık oldukları takdirde, m üşahadelerim in ara la rındaki görüş te
atisine esas alınm asına daha faz la  istekli olurlar.

172. Şayet bu usul, liderler ve Hükümetler seviyesindeki belli başlı me
seleler üzerinde bir an laşm aya yol açabilirse , ve bu halde, çözüm şeklinin doğ
rudan doğruya Kıbrıs halkına sunulması lüzumlu görüldüğü takdirde, bu te
melli çözüm şeklinin bir bütün o larak halka arzının lüzumlu olduğunu düşün
mekteyim. Halk, bunu, muhtelif kısımlarını değil, tek bir paket (package) o larak 
kabul veya redde davet olunacaktır. Zira varılab ilecek her çözüm yolu mecbu
ren, iki tarafın da ilk durum larına nazaran verecekleri tavizler» gerekli kılan 
bir kompromi mahiyetinde olacaktır. Bunun, biri diğerine ve hepsi de bütüne 
bağlı olan an laşm aların  teşkil ettiği, d ikkatle dengelenmiş bir manzume o l
ması zorunluluğunu kaçınılm az görmekteyim. Ayrıca, sanırım ki, çoğunluk oyu
nu hal şeklinin hükümleri aleyhine kullandığı takdirde, bunun, başkaca bir çö
züm yolu lehinde kullanılm ış oy oİarcık tefsir edilmemesi gerektiği de kabul 
olunacaktır. Aksi takdirde, bu, kabule şayan bir hal şekli aram a vetiresinin 
mecburen yeniden başlam asından başka bir şey demek olm ayacaktır.
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173. Kıbrıs meselesinin barışçı yo llardan halli ve tara fla rın  uyuşacakları 
bîr hal şeklinin bulunması için her türlü çabaya devam olunması hususundaki 
kanaatim i tekrarlam ak ve tebarüz ettirmek isterim. Bütün uygun vasıta lardan  
istifade ile, bu yoldaki araştırm a, sab ırla , m üsam aha ile ve iyiniyetle devam 
ettirilm elid ir. Kıbrıs halkının refahı bunu icap ettirm ektedir: m illetlerarası barış 
ve güvenlik dâvası da keza bunu gerektirmektedir.

B E L G E : 3

8.4.1965

YUNAN HÜKÜMETİNİN PLAZA RAPORU 
HAKKINDAKİ BİLDİRİSİ

Yunanistan Bakan la r Kurulu Plaza raporunu beş saat incelemiş ve top
lantının hitam ında geceleyin aşağ ıdaki b ildiri yay ın lanm ıştır:

1. Yunan Hükümeti M. Galo Plaza'n ın raporunu incelemşitir.

2. Yunan Hükümeti, Arabulucunun, meselenin bütün veçhelerinin yapıcı 
bir analiz in i sunm ak hususunda gayret sarfettİğini ve raporun, birbirini tak i
ben arabuluculuk görevini yüklenm iş olan iki şahsiyetin görüşlerinin bir sen
tezi olduğunu müşahede etmiştir.

3. Yunan Hükümeti, hariçten bir müdahele o lm adan , geleceği hakkında 
b izzat karar vermesi hususunda Kıbrıs halkının sahip olduğu temel hakkı M. 
P la za ’nın tanıdığını görmekle kıvanç duym akta faka t, B. M iIletler’e üye bir 
devletin diğer üye bir devlete karşı kuvvet ku llanm ak tehdidinde bulunması 
yüzünden, mezkûr raporun bu hakkın bizzat K ıbrıslılar tarafından tahdidini 
neden tavsiye ettiğini an layam am aktad ır. Z ira , bu tehdid, bir hal şekli bulmak 
hususunda Arabulucuya kıstas teşkil eden B. M illetler şartına aykırıd ır.

4. Yunan Hükümeti, B. M illetler G üvenlik  Konseyi'nin 4 M art 1964 ta
rihli kararına riayetle , geçmişte olduğu g ib i, sulhcu gayretlerin neticelendiril- 
mesi ve Kıbrıs problemine bir hal şekli bulunması için her türlü gayreti sarfe- 
decektir.

5. Yunanistan ın hedefi da im î B. M illetler prensiplerine uygun bulunmak
tadır, ve şöyle tarifi m üm kündür: Se lf-D eterm ination hakkını ihtiva eden ka
yıtsız bir istiklâl ve Türk azınlığın ın hakların ın korunması, sulhçu yo llar A ra
bulucu M. P la za ’nın görevinin m uhafazasında mündemiçtir.

6. Yunan Hükümeti, kendi geleceğini b izzat ve serbestçe tayin etmek hu
susunda, Kıbrıs halkının sahip olduğu hakka hürmet göstereceğini tekrar teyict 
eder.
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B E L G E : 4

MAKARİOS İDARESİNİN PLAZA RAPORUYLA 
İLGİLİ BİLDİRİSİ

Kıbrıs Rum Bakanlar Kurulu, Galo P la za ’nın raporu ile ilg ili o larak Ma- 
karios’un başkanlığ ında yaptığı toplantıdan sonra bir b ild iri yayım lam ıştır.

Bildiride şöyle denm ektedir:

«Kıbrıs Hükümeti, Birleşmiş M illetler Arabulucusunun, Kıbrıs sorununu, 
özellikle çözüm şekli ile ilgili bölümlerde, yapıcı bir şekilde ele aldığı kan a a
tindedir.

«Bununla birlikte, Kıbrıs Hükümeti, Kıbrıs halkına kendi kaderini tayin 
hakkını tanıyan fakat Türkiye ’nin kuvvet kullanm a tehditleri karşısında barışın 
tehlikeye düşmesi dolayısiyle bu hakkı kendi kendine sın ırlam asını tavsiye ederi 
Arabulucu ile bu konuda aynı görüşü paylaşam az.

«Kıbrıs Hükümetinin siyaseti değişm em iştir: Birleşmiş M illetler ilkeleri 
ve Türk azınlığın haklarının korunması çerçevesinde kendi kaderini tayin hak
kını içine alan tam bağım sızlık.

«Kıbrıs Hükümeti, Arabulucunun çalışm asının yararlı olduğu kanaatin 
dedir ve bu çalışm anın devam edebilmesini istemektedir».

A. A. Bülteninden

B E L G E : 5

PHILIPS TALBOT’UN KONUŞMASI

Dışişleri Bakan Yardımcısı Philips Talbot, «Kıbrıs buhranı yüzünden h a
ya! kırıklığına uğramış olm asına rağmen, Türkiyenin NATO ile bağların ı gev
şeteceğine veya Ruslarla NATO ile ilişkilerin i zay ıfla tacak  bir yak ın laşm aya 
gideceğine dair her hangi bir işaret göremiyorum» demiştir.

Talbot yukarıdaki açık lam ayı, Temsilciler AAeclisi Dış Münasebetler Kom i
tesinde Am erikan Dış Yardım  Programının Türkiye ile ilg ili faslın ı savunurken, 
Türkiyedeki son gelişmelerden rahatsızlandıkların ı ileri süren m illetvekillerine 
karşılık o larak verm iştir.

M illetvekili Clement Zcıblocki, Türk liderlerinin Sovyetlerle flörtleşmeğe 
başladığını belirten bir gazete haberine değinerek «Türkiye, Rusya ile, Pakis- 
tanın Kızıl Çinle kurduğuna benzer ilişkiler kurmak yolunda m ıdır?» diye sor
muştur.

Cumhuriyet Gazetesinden
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TaIbot, «Hayır» demiş ve şöyle devam etm iştir:

«___ İnönü hükümeti, Türkiyenin federasyon tezinin, Sovyetler tarafından
desteklenip desteklenm iyeceğini an lam ak am acıyla teşebbüse geçmiştir. An11- 
yab ild iğ im iz kadarı ile Sovyetler, bir taraftan Türkiyeye federasyondan yana 
olduklarını aç ık larlarken , diğer yandan Kıbrıslı Rumlara federasyondan hayli 
uzakta bulunan ve Kıbrıslı Rumların savundukları şekilde bir bağım sızlığı des
teklediklerini söylemeyi başarm ışlard ır. Sovyetler, Kıbrıslı Rumlara savaş m al
zemesi temin ederken, her iki taraftan da m enfaatler koparm ağa çalışm akta
dırlar.

Türkler bize, NATO'nun güçlü, azim li ve sıkı üyesi olm akta devam ettik
lerini, Kıbrıs konusunda Sovyetler nezdinde giriştikleri teşebbüslerin N ATO ’ya 
sadakatlerin i zayıflatm ıyacağ ın ı temin etmişler ve bu hususu Sovyetlere de açık
ladıkların ı belirtm işlerdir».

M illetvekili Peter Freiinhuysenm , Türkiyenin dış politikasında esaslı bir 
değ işiklik  yapm ası ihtim alin in kendisini endişelendirdiğini açık lam asına kar
şılık Talbot demiştir ki :

«___ Yaptığ ım ız incelemelerden edindiğ im iz intiba, Türkiyenin Sovyetlerle
ilişkilerin in gerçekten çok hudutlu olduğu m erkezindedir. Komünist rejimden 
evvel ve son ıa , Türkler asırlar boyunca Rus tecavüzlerine ve tecavüz teşebbüs
lerine karşı koym uşlardır. Bu Türklenn zih in lerinde ve kalplerinde yer etmiştir».

B E L G E : 6 

BURGİBAN1N ATİNADA YAPTIĞI KONUŞMA

Kral Konstantin’ in konuşmasına cevap o larak Cum hurbaşkanı Burgiba, 
iyi sözleri için K ral'a  teşekkür etmiş ve A tm alıların  karşılam a töreninde göster
dikleri yakın lıktan duyduğu memnuniyeti belirtm iştir. Tunus ve Yunan milletleri 
arasında asırlardan beri devam eden bağ lara değinen Başkan Burgiba, büyük 
Yunan filozofu Aristoteles ile eski A rap filozofları arasındaki fik irlerin  yakın lı
ğından bahsetmiş ve Büyük İskender’ in Doğu'da yaptığı kültürel hizmetleri öv
müştür. Yunan ve Arap medeniyetlerinin Rönesans'ın ortaya çıkm asında oyna
dığı role de temas eden Cum hurbaşkanı, A rap ların  m anevî ihtiyaçlarına cevap 
verdiği için ilk o larak eski Yunan medeniyetine yönelmiş o lduklarını da belirt
miştir. Büyük İskender Doğu âlem i için bir bağış g ib iyd i. Çünkü sadece fütü- 
hat yapm ak gayesiyle  değil, fakat fik ir ve duygularının tahrik iy le  faaliyete 
geçmişti. V atandaşlık  mefhumu ile politika moralini ilk o larak  eski Yunanlı
ların ortaya çıkard ıkların ı ilâve eden Burgiba, eskilerin ebedî m anevî duygu
ları ile bugünkü bazı cemiyetler arasında mukayeseler yapm ıştır. Burgiba, bu
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gün Çin, ya da Am erika meselelerini halletm ek isteyen bazı kimselerin kendi 
memleketlerindeki problemleri bilm ediklerini de söylem iştir.

Burgiba devam la şunları ilâve etm iştir:

Bugünkü devirde ise Yunanistan Üçüncü Dünya’ya 1940'daki m ücadele
leri ile bir ibret dersi verm iştir. Kendisini şereflendiren bir uzlaşm azlığ ın kur
banı olan Yunanistan o zam an yenilg iye uğramış fakat kolayca boyun eğm e
nin rezaletine hiçbir zam an düşmemiştir. Yunanistan 28 Ekim 1940 y ılında , en 
güçlü harp koalisyonlarından biri tarafından tehdit edilirken, tüfeğini a la rak  
cepheye koşmanın en akıllı hareket olduğunu göstermiş ve bu davranışın v a 
tanseverliğin esasını teşkil ettiğini ispat etmiştir. 1945 yılında ise Yunanistan 
kurtuluşa kavuşur görünürken daha kötüsüne, dıştan kuvvet alan  bir hizbin 
yarattığı iç harbe duçar olmuştur. Yunanistan Pindos’da faşizm i yendiği g ib i, 
Grammos tepelerinde de Stalin komünizmini yenm iştir. Bu iki ga lib iyeti için 
hür dünya Yunan istan ’a çok şey borçludur. Yunanistan böylelik le , on yıl iç in
de, devrim izin en büyük iki işgal kuvvetini birden yenmek gibi ender bir im ti
yaza sahiptir. Bütün bu güçlüklere rağmen de, Yunan milleti bu uçurumdan 
çıkm ağa m uvaffak olmuştur.

Bundan sonra Kıbrıs meselesine de değinen Cum hurbaşkanı şunları söy
lemiştir :

Birbirini takip eden bunca m illî buhranı atlattığ ın ıza ve sa ld ırılara  karşı 
koyabild iğ inize göre, Kıbrıs gibi bugün halletmeye çalıştığ ınız bazı problem le
rin de, ne sizler için bir kâbus, ne de dostlarınız için korku vesilesi teşkil etme
mesi gerektiği kanısındayım . Kıbrıs Elenlerinin geleceği hakkında duyduğunuz 
endişeleri hepimiz takd ir etmekteyiz. Başlangıcından hatalı çözüm yolları yü 
zünden bozulmuş olan bir durumun yeniden düzeltilm esi kadar güç birşey o la 
maz. Filistin ve Kıbrıs’ta ve dünyanın başka yerlerinde de olduğu g ib i, belirli 
bir d iplom asinin hataları çok üzücü d ilem m alar (ikilemler) m eydana getirm iş
tir. M illî bakım dan ikiye ayrılm ış bir nüfusun, kalkınm a ve gelişme çevresi o la 
rak sadece sunî bir varlık  yaratılm ası yeterli değild ir. Bu konuda asıl hayret 
uyandıran husus, Zürih Andlaşm aların ın uygulanm azlığ ının ortaya çıkması de
ğ il, fakat bu kadar zam an nasıl yürürlükte kaldığ ıdır. Realiteler ergeç ve her- 
zam an, kendisini altetmek isteyen son derece nazik kombinezonları yener. Kıb- 
rıs’da yaratılan  müesseseler, laboratuvar yapısı idi. Bunlar sayesinde iki top
luluktan bir tek devlet meydana getirmek istemişlerdir. Buna teşebbüs etmek 
dahi bir hata olmuştur. Bunda İsrar edilmesi ise ihtiyatsızlık  o lacaktır. Bu iki 
topluluk yeni bîr atmosfer içinde bir arada yaşam aların ı sağ lıyacak , makul ve 
seyyal bir garanti sistemine muhtaçtır. Bu konuda tavsiyelerde bulunm ak b a

na düşmez, fakat artık fırtınalı devreden geçtiğim iz ve bundan sonra fayd asız  
bir hırs ve nahoş düşüncelerden uzak, sakin bir Akdeniz'de çözüm yolunun 
^azırlanm akta olduğu kanısındayım .
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B E L G E : 7
BURGİBA - KIBRIS

Tunus Cum hurbaşkanı Burgiba, 8 N isan ’da A tin a ’da yaptığı basın top
lantısında Tunus’un Kıbrıs m eselesiyle ilgili tutumunun ne olduğu yolunda so
rulan soruları, «Bu mesele iki komşu ve iki müttefik memleketi ilg ilendirm ek
tedir. Bu hakikat, Yunanistan ve Türkiye 'y i, uzun müddet A d a ’da beraberce 
yaşam ala rına  rağmen henüz tek bir m illet ve tek bir topluluk haline gelmemiş 
olan iki cem aatin, birinin diğeri tarafından baskı altına alındığı hissini duy
madan yaşam alarına  imkân verecek bir hal sureti bulm ağa sevketm elidir», 
d iyerek kendisinin hem Türkiye'nin hem de Yunanistan 'ın  bir dostu olması ve 
tara fla rdan  birinin mem nuniyetsizliğine sebebiyet vermemesi için, bu mesele 
üzerinde bir tutum alm ıyacağın ı ifade etmiştir.

8 N isanda yay ın lanan  Tun u s-Yu n an  ortak b ild irisinde Kıbrıs mesele
siyle ilg ili o larak , B. M illetler A nayasası prensiplerine bağlı iki Hükümetin, me
seleye, bu prensiplere göre, sulhane ve adil bir çözüm yolu bulunacağını ümid 
ederler denilm ektedir.

Cento Bakan lar Konseyi top lantılarına katılm ak üzere A nkara 'dan  Tah- 
rcın'a hareket eden Dışişleri Bakanı Haşan Işık, Esenboğa hava alan ında ken
d isiyle görüşen gazetecilere «Türk Hükümeti, dünya halk oyuna daim a kıymet 
verm iştir. Fakat hiçbir zam an kendini beğendirm ek, gayesi olm am ıştır» demiş
tir.

Dışişleri Bakanı Işık, «Dünya kamu oyunda lehim ize olan hava , Kıbrıs 
A rabulucusu hakkındaki tutumumuzdan sonra, değişir mi» şeklîndeki bir so
ruyu bu sözlerle cevaplandırd ıktan sonra sözlerine devam la demiştir ki :

«Türk Hükümeti için, ehemmiyet taşıyan , sun'i yo lla rla  hemen lehde bir 
h issiyat yaratm ak değil, meselelerin esasına eğiliş tarzında gösterdiği yapıcı 
ve iyi niyetli zihniyetle, hakik î tutumdan dolayı halk oyunun itibarına m alik ol
m aktır».

Işık, «Kıbrıs Türk cemaati ile Rum cemaati arasındaki ikili görüşmeler ya 
pılacağı hakkında çıkan haberler konusunda, Bakanlığa intikal etmiş bir bilgi 
va r m ıdır?» Sorusunu şöyle cevap land ırm ıştır:

B E L G E : 8

TUNUS-YUNAN ORTAK BİLDİRİSİ - KIBRIS

B E L G E : 9

CENTO TOPLANTISINA GİDEN IŞIK’IN KIBRIS İLE 
İLGİLİ DEMECİ
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«Türk cemaatinin görüşmelere hazırlandığ ına da ir hiç bir haber a lm a
dım».

Dışişleri Bakanı Işık, Kıbrıs meselesinde Birleşik A m erika ’nın tutumu hak
kında da şunları söylem iştir:

«Am erika Acheson teşebbüsünden sonra, yeniden bir temayül gösterme
miştir. Buna rağmen, Am erika ’nın K ıbrıs’ la ilgisini yakından devam  ettirdiğine 
da ir emareler mevcuttur. A m erika ’nın bu a lâkas ı, tarafım ızdan memnuniyetle 
karşılanm aktadır» .

«Arabulucunun son tutumu hakkında Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri
nin takınacağı tutum ne o lab ilir» şeklindeki bir soruya, Dışişleri Bakanı şu ce
vabı ve rm iştir :

«Birleşm iş M illetler Genel Sekreterinin nihaî gayesi, tara fla rca müştere
ken kabul edilebilecek bir hal çaresinin bulunm asına yardımcı olm aktır. Onun 
haricindeki hususları tâli mahiyette telâkki etmek daha doğru olur».

Gazeteciler, Tahran 'daki CENTO Bakan lar Konseyinin gündeminde V iet
nam, Keşmir meselesi gibi konuların da bulunduğuna da ir a janslarca haber
ler yayın landığ ına işaretle, Kıbrıs konusunun da gündemde bulunup bulunm a
dığını sormuşlardır. Dışişleri Bakanı bu soruya şöyle mukabele etm iştir:

«CENTO'nun gündeminde, m illetlerarası durumun gözden geçirilm esi de 
yer alm aktad ır. Her toplantıda toplantı günündeki icaplara göre ele alınm ası 
gereken m illetlerarası meseleler tetkik olunur».

A. A. Bülteninden 

B E L G E : 1 0 

IŞIK’IN CENTO KONUŞMASI

Dışişleri Bakanım ız Haşan Işık CENTO 13 ncü Bakan lar Konseyinin aç ılı
şında Kıbrıs ve m illetlerarası konulara değinerek şu konuşmayı yap m ıştır:

Dünyanın birçok yerinde dünya barışının temelinden yıkılm am ası için er
ken, kati ve gereçekçi hal çareleri İsteyen tehlikeli an laşm azlık la rın  olduğu bir 
zam anda toplanmış bulunuyoruz. Unutm am alıyız ki kronik an laşm azlık la r d a i
ma tehlike ve istikrarsızlık kaynağıd ır. Onun için bütün memleketlerin dünya 
barışını korumak içîn ellerinden gelen gayreti göstereceklerinden eminiz.

Benim Hükümetim, bir milletin istikrar refah ve ekonomik gelişm esini d i
ğer memleketlerin menfaatlerini bilm ezlikten gelerek sağ lıyam ıyacağ ına ka
nidir.
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Biz çok iyi bilm ekteyiz ki gelişme ve istikrar büyük nisbette memleketleı 
arasında işb irliğ ine dayanm aktad ır ve uzun süreli neticeler ancak m illetlerarası 
işbirliği ile sağ lanab ilir.

CENTO ittifakı, bölgemizde işbirliğ i için kıymetli bir teşkilâttır. Diğer itti
fak larım ız gibi CENTO da diğer memleketler aleyhine çalışm am aktad ır. Hedefi, 
bu bölgede güvenlik ve gelişm eyi emniyete a la ra k  dünya barışına olduğu ka
dar memleketlerim ize de fayda lı olm aktır.

Türkiye daim a Birleşmiş M illetler anayasası prensiplerine bağlı kalacak 
ve daim a CENTO içinde ve dışında dünya barışına fayd a lı o lm aya çalışacaktır.

Bölgemizde bugün Birleşmiş M illetlerin çok yüksek prensiplerini imtihan 
eden ciddi bir an laşm azlık la  karşı karşıyayız, K ıbrıs’ta toprakların ı genişletmek 
ve hâkim iyet kurm ak için an laşm alara  dayanan taahhüdleri ve Birleşmiş M il
letler prensiplerini açıkça ihlâl eden bir politika ile karşılaşm ış bulunuyoruz. 
Buna ilâveten K ıbrıs’daki Türk cem aati 16 aydan daha faz la  uzun bir zam an
dan beri insafsız bir baskı altında tutulm aktadır. Bu durum daha faz la  devam 
edemez. İnsanların acılarına bir son verm eli aynı zam anda meseleye ilgili ta 
rafları tatmin edecek bir hâl çaresi bulm alıyız, iyi bilindiği g ib i, tara fla rın  mil
letlerarası statü ve Kıbrıs anayasasın ı tem inat altına alan karşılıklı taahhütleri 
vard ır. Ta ra fla r müştereken başka bir an laşm aya varıncaya kadar mevcut an
laşm aların  yürürlükte kalacağ ına şüphe yoktur.

Barışçı bir an laşm aya varm ak için çabalarım ıza devam  edeceğiz. Fakat 
zam an faktörünün artık bize yardım  edemiyeceğini de gözden uzaklaştırma- 
m alıy ız. Haklı ve devam lı o labilecek bir hâl çaresin in, bu mesele ile en ziyade 
ilg ili ta ra fla r arasında Akdenizde mevcut muvazeneyi m uhafaza etmek ve 
A da 'daki iki m illî cemaatten hiç bîrine üstünlük sağ lam adan bu cemaatlerin 
bir arada yaşam ala rına  imkân verm ek gayesini taşım asını gerektirdiğine inan
m aktayız. Kıbrıs meselesi, hakik î an lam ı dışında ve Ada'n ın dar sınırları d a
hilinde m ütalâa edild iği müddetçe tatmin edici bir çözüm yolu bulunam ıyacağı 
m uhakkaktır. CENTO müttefiklerim izin bu hakikati idrak edeceklerini ve bu kıs
tasla ra  uygun bir hâl çaresi aram a faaliyetlerine katılacakların ı um arız. Bu 
üzüntülü an laşm azlığa kab ili tatbik ve adil bir çözüm şekli bulma çabalarında 
bütün kalp leriy le  Türkiye ile beraber olan m üttefiklerim ize, burada, minnettar
lığımızı b ild irm ek isterim.

A. A. Bülteninden

B E L G E : !  1 

CENTO BAKANLAR KONSEYİNİN BİLDİRİSİ

CENTO Bakan lar Konseyi toplantısından sonra Tahran ’da yay ın lanan  res
m î b ild iride «K ıbrıs'daki tehlikeli durumdan duyulan derin endişe» ifcıde edil
mektedir.
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Bildiride «m illetlerarası meselelerin topluca gözden geçirilerek üye ü lke
lerden bir veya bir kaçını doğrudan doğruya ilg ilendirenler üzerinde özellikle 
durulduğu» belirtilm ektedir.

Bildirinin Kıbrıs konusuna ayrılan bölümünde şöyle denm ektedir:

«Mevcut andlaşm aları göz önüne alan Bakanlar, K ıbrıs'da devam eden 
tehlikeli durum hakkında derin endişe izhar etmişler ve meseleye âd il ve de
vam lı bir çözüm şekli bulunması yolundaki d ileklerini b ild irm işlerd ir».

Bakanlar, dünyanın bugünkü kararsız durum unda, hazırlıklı ve uyanık 
bulunma siyaseti takib inin esas olduğu hususunda da m utabıktırlar ve m il
letlerarası gerginliğin azaltılm ası yolunda ilerleme kaydedilm esi için gayret 
sarfetme azm ini belinm ektedirler. İttifakın, tecavüzü önleme, bölgede istikran 
koruma ve üyeler arasında anlayışı geliştirme suretiyle bu yolda katkıda bu
lunm aya devam edeceği de bildiride yer alan hususlar arasındadır.

Bakan lar, gölgede yıkıcı faa liye t tehlikesine karşı alınan tedbirleri de müs- 
bet karşılam ışlardır.

İktisadî faaliyetin  güvenlik ve istikrar havası içinde geliştirilm esi yo luyla 
hayat seviyesinin yükseltilm esine ve bölge halkının refahının artırılm asına de
vam  edileceği de ayrıca belirtilm ektedir.

Bildiride, bölgenin İktisadî ilerlemesi üzerinde özellikle durulm aktadır.

A. A. Bülteninden 

B E L G E : 1 2 a 

DIŞİŞLERİ BAKANI HAŞAN IŞİK’SN TAHRAN’DAKİ BASIN TOPLANTISI

1. There has been a noticeable change in Turkish foreign policy recently. 
Would you say that this policy is aimed at strenghthening Turkey's 
relations with the communist bloc?

There has not been any change in the basis of the Turkish foreign 
policy. One of the main principles of this policy is to promote unders
tanding and cooperation between nations to the greatest extent pos
sible. This is necessary for a lasting world peace. To tî is end Turkey 
aims at developing its relations on a scale as large as possible with 
other countries and attaches a particular importance to establishing good 
relations with its neighbours. There İs no doubt that it is in the interest 
of both Turkey and the Soviet Union and also of the peace of the area 
that the two countries abide by the principles of good neighbourhood 
in their relations. The same is true for the relations of Turkey w ith its 
other neighbours.
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2. Very recently, former Foreign Minister Erkin paid a visit to Moscow 
after years of hostility between Turkey and Russia. W as this v isit part 
of the general effort for closer ties w ith the Communist bloc?

The visit of the former Foreign M inister should be considered within 
the fram ework I have just outlined. It w ill not be correct to attribute 
any other intention to Turkey’s desire to improve its relations with the 
Soviet Union and its other neighbours.

3. W hat are the chances of the Cyprus issue being solved w ithin the 
fram ework of NATO?

The policy of Turkey on the Cyprus question is to arrive peacefully at 
an agreed solution. As you know, the Security Council has been seized 
of this issue and w ithin the fram ework of the United Nations there are 
efforts to promote such a solution. The end result of all these efforts 
w ill, of course, be negotiations among the interested parties and 
particularly between the main interested parties which are Turkey and 
Greece. As both countries are members of NATO and as the Cyprus 
issue affects seriously the relations between the two coun tries,, it is 
quite natural that NATO has a great stake in this problem.

4. W hy do some quarters believe that the Am ericans m ishandled the 
Cyprus issue? W hat w as the reason for so much anti - Am erican feeling 
during the peak of the crisis?

It is a fact that countries facing problems expect from their a llies and 
friendly countries help and assistance in solving these problems. When 
the Cyprus issue attained the proportions of a serious crisis the Turkish 
public opinion expected that the United States would act to support 
Turkey's just cause. The reaction of the Turkish public opinion is not an 
expression of hostility towards the United States. It can, on the contrary, 
be considered as a proof that Turkey values highly the Tu rk ish -A m e
rican friendship .

5. Is Turkey prepared to recognize Red China, and if so, how soon?

An improvement in the international relations of China would certainly 
contribute to the streng then ing  of world peace. But the conditions 
for such an evolution have to be met. China must, along with other 
countries, bring its contribution to the creation of such conditions. It is 
w ithin this context that this subject is considered by the Turkish Govern
ment.

6. Has Pakistan sent out feelers through official or unofficial channels 
that it w ishes to mediate between Turkey and Red China?



Pakistan has recognized the People’s Republic of China. The excellent 
relations we have with Pakistan might have suggested that Pakistan 
would like to see Turkey fo llow  on the same path. I must say thal 
the Turkish Government has no knowledge of any such demarche.

7. Do you feel that Turkey is drifting aw a y  from the West?
In response to the first question I have outlined the principles of the 
Turkish Foreign Policy. Turkey co-operates closely w ith the West in 
several fields such as economy, defence, etc. Turkey is a member of 
NATO and CENTO. And it is also an associate member of the European 
Economic Community. We are convinced that this co-operation to
which we are sincerely attached is in no w ay  in contrast with our 
policy of enlarging the scope of Turkey's foreign relations. There is no 
question of Turkey’s establishing new relations to the detriment of its 
existing relations.

B E L G E : 1 2 b 

IŞIK’IN TAHRAN’DAKİ BASIN TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı Hasan Işık Tahran ’da düzenlenen bir basın toplantısında 
çeşitli konularla ilgili soruları cevaplandırm ıştır.

Işık, Türkiye’nin Pekin’ i tanım a ihtimali olup olmadığı hakkındaki bir so
ruya şu cevabı verm iştir:

«Komünist Çin'in uluslararası ilişkilerinde m eydana gelecek bir düzel
menin dünya barışını kuvvetlendireceği m uhakkaktır. Fakat böyle bir tekâmül 
için gerekli şartların mevcut olması ve Çin'in öteki ülkelerle birlikte bu şa rtla 
rın yaratılm asına yardım etmesi gerekir. Türk Hükümeti konuyu bu açıdan mü
ta lâa  etmektedir».

Türkiye - Sovyetler Birliği ilişkilerin in düzelmesi konusunda da , Haşan 
Işık, bu düzelmenin geleneksel Türk - Am erikan bağ larına zararı dokunm a
ması gerektiğini belirtmiştir.

Dışişleri Bakanı Haşan Işık Kıbrıs sorunuyla ilg ili bir soruyu da şöyle ce
vaplandırm ıştır :

«Zam an, bir çözüm şekli aleyhine çalışıyor. A d a ’daki Türk halkının du
rumu gittikçe daha kötüleşiyor. Türk Hükümeti, bu konuda Yunan Hükûmelİ
ile görüşmeye her zam an hazırdır».

Pakistan ’ın ve İran ’ın Kıbrıs konusunda Türk tezini «kayıtsız şartsız des
teklemelerinden duyduğu memnunluğu belirten, faka t aynı konuda Am erika 
ile İngiltere’nin tutumlarını açıklam ayı reddeden Haşan Işık sözlerine şöyle de
vam etm iştir:
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«Gcılo Plaza'n ın şahsına karşı her hangi bir itirazım ız yok, faka t raporu
nun yayım lanm asından sonra, arabuluculuk işine devam etmesinin, Kıbrıs so
rununa herhangi bir çözüm geîirem îyeceği kanaatine vard ık» .

Dışişleri Bakanı, Türk Hükümetinin ancak durum son haddine vardığı tak 
dirde Kıbrıs’a karşı «daha enerjik tedbirler» a lm ayı tasarlıyacağ ın ı söylemiş ve 
«şartlar bizi mecbur ettiği zam an sorum luluklarım ızı yüklenm eyi b iliriz , böyle 
bir durumun ortaya çıkm ıyacağını ümit ederim» demiştir.

Böyle bir durumun m eydana gelmesi halinde Pakistan ve İran ’ın tutum
larının ne olabileceği sorusuna Haşan Işık, «bize yardım  etmiye çalışacakların ı 
sanırım » cevabını verm iştir.

Dışişleri Bakanı, Am erika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Dean Rusk 
ile Kıbrıs konusunda «çok ayrıntılı görüş teatisinde» bulunm aktan duyduğu 
memnunluğu belirterek sözlerine son verm iştir.

A . A , Bülteninden
r e  *. '

B E L G E : !  3 ^

IŞIK’IN «TEHERÂN JOURNAL» GAZETESİNE BEYANAT!
4?

CENTO’nun 13.ncü Bakan la r Konseyi toplantısı münasebetiyle Tahran'da 
bulunan Dışişleri Bakanım ız Haşan Işık «Teheran Journal» gazetesi muhabirinin 
sorduğu soruları şöyle cevaplandırm ıştır.-

1 ___ Türkiye Kızıl Ç in ’ i tan ıyacak mı veya tanım ayı tasarlıyorm u?

Kıta Ç in ’ in m illetlerarası devrana dahil olm ası, herhalde dünyada huzur 
ve devam lı barışın tesirini ko laylaştıracak bir unsurdur. Fakat bu, yan lız  temen
ni ile tahakkuk ettirilemez. M illetlerarası şartlar buna m üsait olm alıd ır. Bu da 
ancak bütün ilg ili devletlerin İyi niyetiyle tahakkuk edebilir.

Bunun mümkün kılacak şartların yaratılm ası lâzım dır.

2 _—. Türkiye Pakistan ’ın CENTO ’ya soğuk davrandığ ına inanıyorm u?

Pakistan her seviyede m illetlerarası işb irliğ ine ve m illetlerarası dostluğa 
daim a özel önem atfetmiş bir memlekettir.

CENTO içinde de aynı hisle hareket ettiği kanaatin i beslemekteyim .

3 —  A m erika ’nın V ietnam 'daki tutumu hakkında Türkiye'nin fikri nedir?

Am erika dünya barışına ve m illetlerarasında an lay ışlı münasebetlerin ida
mesine bağlı bir devlettir. V ie tnam ’daki tutumunu bu hislere aykırı bir maksada 
İzafe etmek için hiçbir sebep yoktur.
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4   Bölgesel Kalkınm a Teşkilâtının ilerde CENTO’nun yerini a lacağ ına
inanıyor musunuz?

Kanaatim ce CENTO ve RCD birbirleriyle rekabet halinde olan veya müker
rer iş yapan müesseseler değild ir. Her iki müessese de kendi bünyeleri içinde 
gelişerek ayrı ayrı yaşam ağa müsaittir.

5   Türkiye CENTO'nun Kıbrıs meselesi ile ilg ili o larak  birşeyler yapm ası
icap ettiğine inanıyorm u?

Kıbrıs meselesine süratle âdil ve barışçı bir hâl çaresi bulunm alıdır.

K ıbrıs’ ın statüsünü tayin etmiş olan 1960 Antlaşm aları hüküm lerinin ih 
lâlinden vazgeçilm elid ir. Türk camiasının çekmekte olduğu ıstırap lara son ve ril
meli, A d a ’da benliğini m uhafaza ederek normal şartlar altında yaşam ası im 
kânları temin olunm alıdır. 1960 Antlaşm asından ayrılm ağa müşterek karar ve 
rildiği takdirde en müsait hâl tarzı A d a ’nın federal bir sistem altında idare ed il
mesidir. Böy|ec:^irt yola gidilm ekle T ü rk -Yunan münasebetleri ve Akdenizin bu 
bölgesi mu§ o lacaktlr-

G f NTİ©nf(95iy^@fii1^^©tdan memleketlerin bu şuurla hareket etmeleri mu- 
hçjikjlf^t^' Iı!5xfte?dls xööf^fti<vsi§Hİn hâilin i kolaylaştırm ağa hizmet edecektir.
¿ ib  ı ^ i t d i ^ m o l ^ r  A. A .  Bülteninden
-61 >İ9mt9’ nimrİDt m'
B E L G E : 1 4

Sim l i f e - '  DIŞİŞLERİ BAKANININ TAHRAN DÖNÜŞÜ DEMECİ
boa
9rr CENTO Bakanlar Konseyinin Tahran ’da yaptığı toplantıya katıldıktan son
ra, A nkara 'ya  dönen Dışişleri Bakanı Haşan Işık, Esenboğa hava a lan ında , g a 
zetecilerin bir sorusuna cevaben «Am erika ve İngiltere Kıbrıs meselesine süratle 
ve barışçı yo llardan bir hal tarzı bulunması için Türkiye ile Yunanistan arasında 
görüşmeler yap ılm asına kanidirler» demiştir.

Dışişleri Bakanı Işık ile gazeteciler arasında şu konuşma geçmiştir.

Soru - İngiltere, Kıbrıs meselesi ile ilg ili mevcut an laşm aların  yürürlükte o l
duğunu beyan etmektedir. Fakat, buna karşılık Arabulucunun raporunun bir ka
lemde kenara atılam ıyacağını da ifade etmektedir. İngiltere’nin bu tutumunda 
bir çelişme oluyormu?

Cevap : Kıbrıs Arabulucusu Galo Plaza'nın raporu hakkında Hükümetimizin 
gö.rüşü evvelce b ild irilm işti, bu görüşümüzü m uhafaza etmekteyiz. CENTO top
lantısı sırasında, tab iatiy la  bu görüşümüzü toplantıya katılan Bakan lara da İzah 
ettik

Şunu memnuniyetle belirteyim ki, gerek İran ve gerekse Pakistan, eskiden 
olduğu gibi, görüşümüzü desteklemeğe devam etmektedirler.
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CENTO toplantısı vesilesiy le , hem Am erika hem de İngiliz Dışişleri Bakan
larıy la  ayrı ayrı görüştük. Kendileri an d laşm alara sadakatin gerektiği ve and- 
laşm aların  ancak bütün ilg ili tara fla rın  m utabakatı ile değiştirilebileceği inan
cındadırlar. Bu ülkelerin Galo P laza ’nın raporu karşısındaki tutum larına gelince, 
Türk Hükümetinin bu rapor karşısındaki tutumuna uym am aktadır.

Burada şunu belirtmek yerinde olur ki, Galo P laza , bu raporu, Arabulucu 
sıfatıy la ortaya koymuş bulunm aktadır. B inaanaleyh , tara fla rdan  birinin alacağı 
vaziyet, Arabulucunun resmî durumunu tayin etmektedir.

Memnuniyetle gördük ki, gerek Am erikan, gerekse İng iliz Dışişleri Bakan
ları, Kıbrıs meselesinde, bütün tara fla rı tatmin edecek bir hal tarzı bulunması 
kanaatinde olduklarını teyid etm işlerdir.

Am erika ve İngiltere Kıbrıs meselesine süratle ve barışçı yo llardan bir hal 
tarzı bulunması için Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmeler yapılm asına

kanidirler- ,U tia-sly.
So ru-A m erika  ve İngiltere bu kanaatlerin i ac9i!>cPİYuYiö^ı^ktiVtfİJda izhar 

etmiş m idir? iDİıtod eniteyiİDDf OTI/IBD
Cevap: Bir memleket, bir hükümet bir kanaâtö'^dfîft^cö, 2kldfe^H4tr ı̂iê P*iki, 

kanaatin i yan lız  bir tara fa  değil, ilg ili bütün ta ra fla ra  a$!ÎI$^&Ib ihtiyacını du
yar. Bu itibarla , kanaatlerin i Yunan istan 'a  da izhar ettiklerini tahm in etmek Î&1
zımdır. < ti'^er

muhabirinin
Soru - Am erika'n ın Kıbrıs meselesinde yeni bir plânı varm ı veya o lab ilir mi?

Cevap : Am erika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı ile yaptığ ım ız görüşme 
sırasında, yeni bir p lân ları olduğuna da ir bîr söz ileri sürülmem iştir. Yan lız  şunu 
kabul etmek gerekir kî, Am erika'n ın meselede müessir bir rol oynıyacağı kanı
sına vard ığ ında, bir gayret göstermekten geri kalm ıyacağı ifade olunmuştur.

Am erika, Kıbrıs meselesinde bir hal tarzı ortaya atm aktan ziyade , tara f
ların mutabık kalacağı bir hal tarzına uym ak kararındadır.

Soru - K ıbrıs’ta cem aatler arasında görüşmeler yap ılm ası konusunda ha
berler çıkıyor, böyle  görüşmeler bir fayda sağ lar mı?

Cevap: Bu hususta Türk görüşünü tekrarlam akta fayd a vard ır. Biz b ida
yetten beri söylediğim iz g ib i, bu meselede Türkiye ve Yunanistan 'ın  bir hal tar
zında m utabık kalm aları şarttır.

Soru - Pakistan ve İran ’ın Yunanistan nezdinde bir teşebbüsleri olmuş 
mudur?

C e v a p : İran ve Pakistan ’ ın, Yunan Hükümetine, bu hususta düşüncelerini 
söylem ek fırsatını bulacakları şüphesizdir.
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Soru : Am erikan Dışişleri Bakanı ile yaptığ ınız görüşmede Kızıl Ç in ’ i ta 
nıma konusu da ele alındı mı?

C e v a p : Görüşmemizde esas konu Kıbrıs meselesi idi. Bunun haricinde 
umumî konular görüşmede ele alındı.

Soru : Am erika, Kızıl Çin'in tanınmasını istiyor mu?

Cevap : Bu mesele Konsey toplantısında ve ikili görüşmelerim izde bahis- 
konusu olmamıştır.

Dışişleri Bakanı Haşan Işık, daha sonra Kıbrıs meselesi etrafındaki Hü
kümetimizin çalışm aların ı şöyle özetlemiştir

«Tab iatıy la , Kıbrıs meselesinde, bütün hükümetlerin noktai nazarları, g a 
yet dikkatli o larak takip edilm ektedir. Çalışm alarım ızın herşeyden önce, kendi 
azm im ize istinat edeceği şüphesizdir. Çalışm alarım ızın istikameti ilg ili ta ra f
la rla , onların da menfaatlerini gözönünde tutarak, bu meseleye hal çaresi a ra 
maktır. Taraflardan başka, mesele ile İlgili diğer memleketlere de görüşümüzü 
an latm ak için gayret göstereceğiz».

¿o' f;!eb „m A . A . Bülteninden
.v ' mtnr-r 

B E L G E  J 7,
İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANININ DEMECİ

Ingiltere Dışişleri Bakanı Mİcheal Stewart bir saat kadar kaldığı Esen- 
boğa hava alanında gazetecilerle konuşmuş ve «Kıbrıs an laşm aları, sadece 
m illetlerarası hukuk prensibinin bir neticesi değil, aynı zam anda en basit a d a 
letin de temel bir ilkesidir. Tarafların  kendi rızaları ile girmiş oldukları bu an 
laşm alar yine tarafların  kendi rızası ile değişebilir» demiştir,

İngiltere Dışişleri Bakanı Micheál Stewart’ la gazeteciler arasında şu ko
nuşm alar geçm iştir:

Soru : CENTO Bakan lar Konseyi b ild irisindeki Kıbrıs meselesinin yürür
lükteki an laşm alar çerçevesinde süratli ve barışçı yo llardan çözümlenmesi m ad
desi ile Galo P laza ’nın raporundaki görüşler sizce bağdaşıyor mu?

C evap : Bildirideki bu cümle yürürlükteki an laşm aları ge ektiği şekilde 
kaale alm aktadır. Bu sadece m illetlerarası hukukun bir prensibi değil, aynı z a 
manda en basit adaletin de temel bir ilkesidir. Tarafların  kendi rızası ile g ir
miş oldukları an laşm aları, yine tarafların  kendi rızası ile değiştirilebilir. Ancak 
Arabulucu Galo P laza ’nın raporundaki tavsiyeleri gözönünde bulundurm akla 
bu görüş arasında bir fark yoktur.

Soru : Arabulucu Plaza'nın raporundaki tavsiye ve düşüncelerin Kıbrıs 
meselesindeki bütün ilgili tara fla rca kabullenecek barışçı bir hal çaresi bulun
masına faydalı ve yardımcı o lacağına kani m isiniz?
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C e v a p : Benim kanaatim e göre, Arabulucunun raporuna, Kıbrıs mesele
sine âd il ve tarafla rın  üzerinde anlaşabileceği bir hal çaresi aranm asında fa y 
dalı bir unsur o larak  b ak ılab ilir.

Soru : Türk Hükümeti A rabulucuya güvensizliğ ini açıkça bild irm iştir. Öte 
yandan Yunan ve Kıbrıs Hükûmteleri Arabulucunun görevine devam ında fa y 
da gördüklerini aç ık lam ışlard ır. Bu çıkm az karşısında 3'ncü garantör devlet 
o larak İngiltere bizzat hakem rolü oynam ayı düşünmekte m idir?

C e v a p : Biz hakem durumunda değiliz. Arabulucunun raporuna gelince, 
Türkiye ’nin bu raporun bazı kısım larını kabul etmemesinin sebeplerini gayet 
iyi an lam aktayım . Bence, bu üzerinde daha faz la  düşünülmesi gereken bir ko
nudur.

Soru : Konsey toplantısından sonra CENTO Genel Sekreteri bir demecinde 
İran ve Pakistan'ın Kıbrıs konusundaki Türk tezini tam amen desteklediklerini 
söylem iştir. Bundan, İngiltere'nin Türkiye ile aynı görüşte olmadığı anlam ı çı
karılab ilir mi? c*. * v

C e v a p : ingilterenin K ıbrıs’ la ilg ili bütün meselelerdeki -özel durumunu 
takd ir edeceğinizden eminim . Biz Kıbrıs an laşm aları İm zalam ış devletlerden bi
riyiz. Ve aynı zam anda Kıbrıs ile birlikte İng iliz M illetler Camiasfmln üyesiyiz. 
Kanaatim izce, bundan sonra atılacak  fayd a lı ad ım , Türk ve Yunan Hükümet
leri arasında ve diğer taraftan K ıbrıs'taki Türk ve Rum cem aatleri arasında mü
zakerelerin başlam asıd ır. Bundan önce, bizi katı duruma düşürecek bir tutum 
takm am ayız.

Ingiltere Dışişleri Bakanı M. Stewart daha sonra Bölgesel Kalkınm a için 
İşbirliği Konusuna da temas etmiş ve CENTO üyesi o larak  bunu memnunlukla 
karşılad ık ların ı ve bölge için bir çok fa yd a la r sağ lıyacağ ın ı b ild irm iştir.

A. A. BüŞîenindesı

B E L G E : !  6

ORHAN ERALP’IN AKŞAM GAZETESİNE DEMECİ

So ru : Kıbrıstaki Birleşmiş M illetler Barış Gücünün A d a ’da sulhün korun
ması bakım ından ne gibi bir rolü olmuştur? Bir çatışma halinde oynıyacağı rol 
nedir?

C e v a p : Barış Gücünün Kıbrıs'daki rolü m aalesef beklediğim iz ve umdu
ğumuz kadar etkili o lam am ıştır. Barış Gücü daha çok ta ra fla r arasında irtibat 
ve u fak tefek o layların  önlenmesi işlerinde fayda lı olmuş, büyük ölçüde Rom
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saldırıların ın hiçbirini önleyememiştir. Bunun sebebi Barış Gücünü vücuda ge
tiren 4 M art 1964 tarihli G üvenlik Konseyi kararının kısır ve yanlış tefsir ed il
miş olm asıdır. Barış gücü daha çok bir gözetleme gücü haline getirilm iş ve 
hattâ M akarios rejim i, bu gözetleme işinin dahi tam yap ılm asına engel o lm uş
tur. İlerde A dada büyük ölçüde bir çatışma olduğu takdirde, Banş Gücünün, 
bunu önlemeye ne gücü, ne de yetkisi olmaması idd iasıy la ortadan çekileceği 
ve durum hakkında rapor vermekle yetineceği şüphesizdir.

Soru : Kıbrıs sorununun çözümlenmesinde, Birleşmiş M illetler Genel Kuru
lunun rolü ne o lab ilir? Sizin görüşünüze göre ne olm alıd ır?

C evap : Bizce Kıbrıs meselesinde Birleşmiş M illetler Genel Kurulunun rolü, 
Kıbrısta Yunan lılarla  Rumların el ele vererek oynam akta oldukları kom edyanın, 
dünya kamu oyunu aldatm ak için giriştikleri tertiplerin açığa vurulm asını sa ğ 
lam aktır. Bağım sızlık kisvesi a ltında, Elen em peryalizm inin yayın lam asına ça 
lışıldığı, Genel Kurulda açıkça belirtildikten sonra Genel Kurulun bundan ön
ceki oturumlarında yaptığı gibi tara fla rı A nayasa çerçevesi içinde müzakere 
ve barış yolu ile bir çözüm yolu bulm aya davet etmesinden başka bir karar 
alm ası beklenemez.

S o ru : Kıbrıs sorununun halihazır durum unda, Batı ve Doğu bloklarının 
ve Tarafsızların  tutumları ne dir?

Cevap : Kıbrıs meselesinde, bir kısım batı grupu üyeleri, haklıyı haksızdan 
ayırm aktan kaçınmakta bütün tara fla ra  itidal tavsiye etmekle yetinm ektedir. 
Doğu bloku, Kıbrıs11 Rumların bağım sızlık için değil Enosis için çırpınm akta o l
duğunu geç de olsa anlam ış o lm akla beraber, M akarios rejim ini desteklemek 
suretiyle yine Adanın bağım sız, tarafsız ve yabancı üsler den azade ka lab ile 
ceğini ve belki de, ilerde komünist kontrolü altına girebileceğini um m aktadır. 
Tarafsız memleketler ise, Kıbrıs davasına daha ziyade batı em peryalizm inin 
artıklarının temizlenmesi ve Adanın yabancı üslerden tecrid edilmesi açısından 
bakm akta, meselenin doğu Akdenizdeki Tü rk-E len  jeopolitik dengesinin bo
zulm ası, 120.000 müslüman Türkün Yunan em peryalizm ine teslim olunm ası, 
Türkiyenin hayatî emniyetinin sarsılm ası gibi sakıncaların  üzerinde durm ak 
istememektedir.

Soru : Yunanistanın Kıbrıs’a askerî malzeme ve personel so la ra k , G aranti 
Andlaşm asını çiğnemesi, Türkiyenin aynı Andlaşm a gereğince, m üdahalesini 
gerektirmez mi?

C evap : Türkiyenin Garanti Andlaşm ası icabı o larak A daya m üdahale 
de bulunması için, Yunanİstanın bu ad laşm ayı ihlâl etmiş olması şart değild ir. 
Türkiyenin m üdahale hakkım kullanabilm esi için A dadaki f ii lî durumun bozul
muş olması k â fid ir-k i bu da 15 ay evvel vukua gelm iştir. - Türkiyenin bu hak
kını kullanm ak hususunda sabır ve itidal göstermesi, Birleşmiş M illetlere olan
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itim adım ızdan ve meselenin barış yo luyla çözümlenebileceğine güvenim izden 
ileri gelm iştir. Bu ümitler tam amen zail olm adıkça Türkiyenin and laşm alara 
dayanan sarih hakkını m ahfuz tutması tab iid ir.

S o ru : Türkiye, and laşm aların  verdiği hakkın dışında A dadaki Türklerin 
tecavüze uğram aları sebebiyle bir meşru m üdahale hakkına sahip m idir?

C e v a p : Evet. Türkiyenin an d laşm alara dayanan hakları o lm asaydı dahi, 
ırkdaşların ın gözünün önünde katliam a uğram asına yok edilm esine seyirci 
kalm ası beklenemez d i... Bu en tab iî insan haklarından doğan bir yetkid ir.

Soru : Kıbrıs sorununun ortaya çıkardığı durum çerçevesinde Türkiyenin 
Yunanistn la olan ilişkilerin i gözden geçirmesi gerekmez mi?

Cevap : Kıbrıs meselesinin, yaratığ ı durumun en kötü sonuçlarından biri, 
kırk senedir hem Türkiyenin , hem Yunanistaın  m enfaatine itinayla geliştirilen 
T ü rk -Y u n a n  dostluğunu kökünden sarsm ış olm asıdır. Yunan Hükümetinin bu 
gerçeği bir an evvel kavraya rak  genişleme politikasından ve A dadaki Rum ted
hiş hareketini desteklemekten vaz  geçerek, tekrar Türkiye ile ilişkilerin i dü
zeltme yolunu arayacağ ın ı bölgem iz selâmeti adına um m aktayız.

Akşam  Gazetesinden

B E L G E : !  7 

TÜRKİYE İLE FRANSA ARASINDA İŞGÜCÜ ANLAŞMASI

Türk Hükümeti ile Fransız Hükümeti Fransa ’ya Türk işçileri gönderilmesi 
konusunu ortak m enfaatleri uyarınca düzenlem ek arzusu ile aşağ ıdak i husus
lar üzerinde m utabakata va rm ış la rd ır :

M adde !

Fransız Hükümeti Türk işçilerine uygun gelecek işgücü ihtiyaçların ı, genel 
çalışm a ve ücret şartlarile  b irlikte, belirli a ra lık la rla  Türk Hükümetine bildire
cektir. Bu bilgi özellikle yaş, ihtisas, m eslekî ve sıhhî e lveriş lilik  şartlarını ih
tiva  edecektir.

Türk Hükümeti Fransa'da çalışm a arzusunda bulunan Türk işçilerinin sa
yısı, yaş lan  ve vasıfla rı hakkında Fransız Hükümetine mümkün olduğu nisbei- 
fe sarih b ilg iler verecektir.

Türk Hükümeti sadece süreleri bir yıl olan iş sözleşmelerini nazarı itibare 
alacaktır.
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Madde 2

Fransa'ya gönderilecek Türk işçileri ismen veya isim belirtm eksizin istene
bilir.

Gönderme işinde yetkili kurumlar şun lard ır:

Türkiye’d e : İş ve İşçi Bulma Kurumu

Fransa'da : Ulusal Göç Ofisi

İsmen veya isim belirtmeksizin yap ılacak  isteklere verilecek sonucu Tür
kiye yönünden İş ve işçi Bulma Kurumu, Fransa yönünden Ulusal Göç O fisi 
kararlaştırır.

Bu O fis, işçilerin seçilmesi ve alınm ası işlem lerini yürütmek üzere Tür
kiye'de bir Tem silcilik kurabilecektir. Bu takdirde Türk Flükûmeti bahis konusu 
Temsilciliğin yerleşmesini ve çalışm asını kolaylaştırıcı gerekli tedbirleri a la cak 
tır. A şağ ıdaki 3 üncü madde hükümleri gözönünde tutulmak kayd iyle  bu Tem
silciliğin m asrafları Fransız blükûmetince karşılanacaktır.

Tem silciliğin bulunmaması halinde, işçi alınm ası normal konsüler yo l
lardan yap ılab ilir .

M adde 3

İşçi alm ayı kolaylaştırm a bakım ından İş ve İşçi Bulma Kurumu ad ay iş
çilerin ilk meslekî ve tıbbî seçme işlem lerini sağ lar.

Yetkili Fransız Temsilciliği ilk seçmeleri yapılm ış olan adayların  kesin tıb
bî ve meslekî seçmelerini yapabilecektir. Türk Hükümeti, Fransız Temsilciliği 
için İdarî bakım dan lüzumlu çalışm a yerlerini meccanen sağ layacaktır. Türk 
Hükümeti, gerektiği takdirde, Tem silciliğin ihtiyaç duyacağı lâboratuvarlardan , 
röntgen tesislerinden veya hastahanelerden fayda lanm asın ı ko laylaştıracaktır. 
Adayların  meslekî ehliyetlerinin kontrolü hususunda da , Türk Hükümeti Tem
silciliğe imkân nisbetinde kolaylık gösterecektir.

Sadece, kesin seçme ile ilg ili mesrafler Fransız Hükümetine a it o lacaktır.
Adayların  kesin seçme yerlerinde kalm a süreleri azam î ölçüce kısa olacak 

ve her halde bu süre beş günü aşm ayacaktır.

İşçi, Fransız Temsilciliğince elverişli görüldüğü takdirde, işveren ta ra fın 
dan im zalanm ış ve Fransız Çalışm a Bakanlığ ı ilg ili Dairesince de tasd ik edilm iş 
Fransız mevzuatınca öngörülen örnek iş sözleşmesine uygun ve bir nüshası İş 
ve işçi Bulma Kurumuna önceden tevdi edilecek iş sözleşmesi kendisine verilir. 
Bu şekilde uygun görülen işçilerin bir listesi hazırlan ır.
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Fransızca yazılm ış olan iş sözleşmesi üzerinde türkçe tercümesi bulunur. 
Türk işçisi sözleşme hakkında bilgi edindikîen ve şartlarını inceledikten sonra 
bunu im za lam aya davet olunur.

Türk işçisi ile refakatinde veya sonradan yanına gelecek ailesi efradı 
Fransız vizesin i havi muteber m illî pasaporiarı ile Fransa ’ya girerler. V ize p ara
sızdır.

M adde 4

Â kit Ta ra fla r, işbu Anlaşm a uyarınca Fransa'ya gidecek Türk uyruklu la
rın Türkiye'den hareketleri, seyahatleri ve Fransa ’ya giriş ve yerleşm eleri için 
gerekli işlem lerin ve İdarî form alitelerin çabuklaştırılm asını ve sadeleştirilm esi
ni sağ lam ak üzere gereken bütün tedbirleri a lm ayı taahhüt ederler.

Â kit Hükümetler, işçiler için lüzulu belgelerin verilm esi m asrafların ın  ve, 
gerekirse, işçilerin zatî eşyaları ile meslekî âletlerinin Türkiye ’den çıkarılm ası ve 
F ransa ’ya sokulması veya Fransa'dan çıkarılm ası hususunda gümrük verg ile
rinin yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca imkân nisbetinde indirilmesini 
teminen gerekli tedbirleri a lm ayı taahhüt ederler.

M adde 5

İki memleket Hükümetleri işçilerin Fransa'daki çalışm a ve hayat şartları 
hakkında bilgi edinmeleri İçin lüzumlu bütün tedbirleri a lm ayı taahhüt ederler.

İki d ilde kaleme alınm ış ve yukarıda sözü geçen hususlarda izahatı havi 
bir not, 3 üncü maddede derpiş olunan iş sözleşmesi ile birlikte işçilere verilir.

M adde 6

Fransız Hükümeti, Türk işçilerinin Fransa'da b ilhassa ulaştırm a şartları, 
kantinler kurulması ve sıhhî yardım  bakım larından en iyi şekilde muamele gör
meleri için gerekli tedbirleri a lır.

Türk işçileri, Fransa topraklarında, çalışm a şartları, sağ lık  korunması, 
güvenlik , ücret, ücretli tatil ve işsizlik  ödenekleri bakım larından Fransız İşçileri 
ile eşit işlem görürler.

Türk işçileri, Fransız kanun ve nizam nam eleri ile tesbit edilm iş şartlara 
uygun o larak , çocuk ve aile  zam ları dahil olm ak üzere, sosyal güvenlik rejimin
den istifade ederler.
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Madde 7

Fransız işverenin im zaladığı iş sözleşmesini tatb ik etmemesi veya iş söz
leşmesinin müddeti bitmeden bozulması ve bu bozulmanın işverenin kusuru ile 
vuku bulmuş olduğunu mahkeme kararı ile tesbit edilmesi halinde Fransız İş 
bulma idareleri a lâkalı işçilerin ilk sözleşmelerindeki şartlara b ilhassa ücret 
ve istihdam bakım ından, imkân nisbetinde yaklaşan  şartlara yeniden iş yer
leştirilmelerini sağ lam ak üzere gerekli bütün tedbirleri a lacak lard ır.

Personel sıkıntısı, fabrika kapanm ası veya , genel o larak, işçinin işini terki 
yahut kusurlu olması dışında kalan bütün hallerde, Fransız İş bulma idareleri 
a lâka lı işçilere başka iş temini hususunda gayret sarfedeceklerdir.

Madde 8

Fransa Hükümeti Türk işçisinin ikam et ve çalışm a kartlarını aşağ ıda be
lirtilen hallerde birinin vukuunda geri a la b ilir le r :

a) Eğer işçi kendisine bulunan yeni işte hiç tatm inkâr görülmemişse ve 
bir ay içinde üçüncü bir iş bulam am ışsa,

b) Çalışm ayı reddediyorsa veya Fransa'daki hayat şartlarına intibak ede
memişse,

c) Fransa'da kamu düzenine veya güvenliğe zararlı bir fiil işlem işse.

Türk Hükümeti bu maddenin istihdaf ettiği vatandaşların ın  ve aile lerin in  
memlekete dönüş nakil m asrafların ı, eğer kendileri ödeyecek durumda değ il
lerse, karşılam ayı taahhüt eder.

M adde 9

Türk işçileri, tasarrufların ı yürürlükteki kanunlar ve tüzükler çerçevesinde, 
Türkiye’ye transfer edebilirler.

M adde 10

Türk işçilerinin aile leri Fransa’da yürürlükte olan kanunlar ve tüzükler 
dairesinde İltihak edebilirler. Bunların Fransız toprakları üzerindeki seyahat 
m asrafları Fransız m akam larına aittir.

Madde 11

İşbu Anlaşm anın yürütülmesi, tatbikatın doğurabileceği güçlüklerin in
celenmesi ve çözümleri hususunda hal çareleri teklifinde bulunulm ası ile gö
revli bir Karm a Komisyon kurulacaktır. Komisyon üyeleri kendi Hükümetlerince 
tayin edilirler.
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Komisyon Âkit Taraflardan  birinin talebi üzerine münavebe ile Fransa'da 
ve Türkiye ’de toplanır.

M a d d e  1 2

İşbu Anlaşm a imzası tarih inde itibaren yürürlüğe girer.

Anlaşm a bir yıl sürelid ir ve Âkit Taraflardan  biri sürenin hitam ından üç 
ay evvelfesih ihbarında bulunm azsa kendiliğinden her yıl için uzatılm ış sayılır.

Bu Anlaşm a ikisi türkçe, ikisi fransızca yazılm ış ve her iki d ildeki metin 
aynı kuvvette olm ak üzere 8 N isan 1965 la rih inde A nkara 'da  dört nüsha o la
rak tanzim edilm iştir.

B E L G  E : 1 8

Ç ü  E N  L A Y ’ IN  A K Ş A M  G A Z E T E S İN E  D E M E C İ

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Çu En Lay, 13 Nisan gecesi Büyük Halk 
Sarayında AKŞAM  ekibini kabul ederek Ç in ’ in Türkiye ile ilişki kurmak istedi
ğini kesin o larak belirtti ve Kıbrıs Meselesine «Cem aatlerin m enfaatleri göz- 
önünde tutu larak barışçı bir çözüm yolu bulunm ası» isteğiyle, A sy a -A fr ik a  ül
keleri Zirve Konferansında Türk Temsilcileri ile görüşeceğini açık lad ı.

Başbakan , b izi, yüz y ılla r boyunca Çin İm paratorlarının içinde yaşadığı 
ve devrimden önce hem halkın , hem de yabancıların  girmesi kesin o larak ya
saklanm ış bulunan ünlü İm paratorluk Sarayında kabul ederek 40 dakika gö
rüştü.

Devrimden ve Cumhuriyetin kuruluşundan sonrcı ha lka açılm ış olan ve 
ça lışan la r tarafından tatil ve eylence yeri o larak  kullan ılan bu muazzam sara
yın adı şimdi «Büyük Halk Saray ı»d ır.

Çu En Lay Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler konusunda şunları söyledi:

«Türkiye ile Çin arasında ilişkilerin kurulması konusunda bizim bakımı
mızdan her hangi bir m ahsur yoktur. Önce bilimsel ve ekonomik ilişkileri ku
rab iliriz . Daha sonra yarı resmî tem aslara da başlayab ilir iz . Çin de Türkiye de 
A sya ülkelerid ir. Tarih ve kültür bakım ından ara larında çok eski ve derin bir 
bağlantı vard ır. Türk ve Çin halkların ın  geleneksel bir dostluk kurmuş olduğu
nu biliyoruz. Çin ile Türkiye arasındaki ilişkiler, Bandung Konferansının, toprak
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bütünlüğü, eşitlik ve barış içinde yaşam ak gibi esasları gözönünde tutarak ku
rulm alıdır. Sizin bu ziyaretin iz ile iki ülke arasında kurulacak dostluğun ilk ad ı
mı atılm ış oluyor.»

Başbakan Çu En Lay, Kıbrıs meselesi ile ilgili o larak da şunları söyledi :

«Kıbrıs meselesi Batı ülkelerinin güttüğü em peryalist politikanın sonucu 
o larak ortaya çıkmıştır. Bu meseleye çözüm bulabilm ek için em peryalizm in 
am açlan bertaraf edilmeli ve ilg ili u luslara bağlı cemaatlerin menfaatleri göz
önünde tutularak barışçı görüşmeler yap ılm alıd ır. C ezay ir’de bu yaz top lana
cak olan A sy a -A fr ik a  Ülkeleri Zirve Konferansına Türk Devleti Temsilcilerinin 
geleceğini öğrendim. Bu Konferansta Türk temsilcileri ile görüşeceğim. M aka- 
rios bu konferansa geliyor. Türk temsilcilerini orada görmem ve Kıbrıs mesele
sindeki görüşlerini öğrenmemin fayda lı o lacağından eminim. Daha önce söy
lediğim gibi, Kıbrıs meselesi cemaatlerin menfaatleri gözönünde tutu larak b a
rışçı bir şekilde çözülm elidir.»

Çu En Lay, Vitnam  konusunda şunları söyledi :

«V ietnam ’daki Am erikan askerî harekâtı bir başlangıçtır, iki ihtim alle 
karşı k a rş ıy a y ız : Am erika savaşı ya genişletecek, ya da durduracaktır. Am a 
biz, Vietnam halk hareketini desteklemekten geri kalm ayacağ ız. Öte yandan , 
Am erikalılar Çin'i bom balam aktan sık sık söz ediyorlar. Havalarım ızın  ihlâl 
edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Am erika lılar, am açlarına ulaşm ak için ya n 
lış bir yol takip ediyorlar. Dünya halkların ın ve Am erikan halkının savaş iste
mediğini unutmamak gerekir».

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı tekrar Tü rk -Ç in  münasebetleri konu
suna döndü :

«___  Türkiye ile İyi münasebetler kurmayı isteriz. Bizden bîr güçlük yok
tur. İlk o larak sîzler dostluk yolunu açtınız. Sizleri burada görmekten çok mem
nunum. Bu aynı zam anda Bandung konferansının onuncu yıldönümüdür. Gerek
Türkiye, gerek Çin ilk A sy a -A fr ik a  konferansının üyeleriyd iler. Bu defa Ban-
dung’a sîzden kim geliyor?»

Bu konuda bilg im iz olmadığını söyledik. Daha sonra Kıbrıs konusundaki 
düşüncesini sorduk.

«___  Öğrendim ki dedi, Kıbrıs ta Türk ve Yunan halkları var. Y ine öğren
diğime göre başpapaz M akarİos Ja k a rta ’ya (Bandung Konferansına) geliyor. 
Kıbrıs Türk ilg ililerin i de orada görmek benim için iki tarafın  tezlerini öğren
mek bakım ından fayda lı o lab ilir» .

Çu En Lai - Türk münasebetlerinin nasıl gelişebileceği konusunda fikrin i 
şöyle belirtti ;
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«___ İlk o larak  popüler tem aslar, gazetecilerin, ilim adam ların ın tem as
ları, sonra ekonomik ve daha sonra yarı resmî tem aslar o lab ilir. Cezayir'deki 
konferansta Hükümetiniz İlg ililerin i göreceğimi ümit ederim . O rada görüş tea
tisinde bu lunabiliriz» .

Görüşme sırasında daha önce Başbakana sorulan bazı soruların yazılı 
o larak  hazırlanan ve beş sayfa tutan cevapları da dağıtıld ı. İlk soru ve ceva
bında şöyle deniliyordu :

   Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında diplom atik münasebetlerin
kurulm asından ne gibi sonuçlar ç ıkaracaktır?

C «___ Gerek Çin, gerek Türkiye Asya ülkelerid ir. Türk ve Çin milletleri
arasında geleneksel bir dostluk vard ır. Ülkelerim izin ikisi de em peryalist teca
vüzünden ve baskısından zarar görmüştür. İkim iz de şim di, m illî bağ ım sızlığ ı
mızı takviye ve A s y a -A fr ik a  işb irliğ in i arttırm ak gibi ortak bir görevle karşı 
karşıyayız. inanıyoruz ki Türkiye ile Çin arasında «Beş Prensibe» (sırasıyla bir
birinin egem enliğine, toprak bütünlüğüne hürmet, karşılıklı o larak tecavüz et
memeyi kabul, birbirinin içişlerine karışm am ak, eşitlik ve iki tara flı faydalar 
sağ lam ak barış için de beraber yaşam ak) ve Bandung Konferansının On Pren
sibi üzerine kurulacak normal münasebetler hem iki m illetin, hem Asya mil
letlerinin m enfaatlerine uygun düşecektir. Geçenlerde öğrendik ki : «Türk Hü
kümet liderleri ve kamu oyu ülkemizle münasebetleri geliştirm ek arzusunu iz
har etmiştir. Görüşümüzce, bu, kendilerinin gerçeklere hürmet ettiklerini ve As
ya ülkeleri arasındaki bağ lılığa kıymet verd iklerin i gösterir. Bu belirtiyi mem
nunlukla karşılıyoruz».

«İki ülke arasında ekonomik ve kültürel bağ lar kurulm asiyle» ilgili so
ruya şöyle cevap verilm işti :

«—_ İki ülke arasında bu bağların gelişm esi için im kânlar vard ır, iki ülke 
de ekonomi ve kültürlerini geliştirm ek, kalk ınm aların ı gerçekleştirm ek ihtiya- 
cındadırlar. Bu am aca varab ilm ek için şu nokta çok ö nem lid ir: Başlıca kendi 
m illetlerinin çabalarına güvenmekle beraber, d iğer A s y a -A fr ik a  ülkeleriyle 
karşılıklı yard ım laşm a kuvvetlendirilm eli, bilgi ve tecrübe mücadelesine gİriş- 
m elid ir».

Akşam  Gazetesinden

B E L G E N  9

B A Ş B A K A N  Ü R G Ü P L Ü ’ N Ü N  B A Y R A M  G A Z E T E S İN E  D E M E C İ

Soru : Kıbrıs konusu son günlerde yine aktüel hâle gelm iştir. M u h a le f e t  

lideri İnönü ile bu konuda görüşmeler yaptığ ınız söylenm ektedir. Kıbrıs mese
lesinde, bütün tedbirlerde muhafeletle görüş b irliğ ine sahip m isiniz?
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Cevap : M uhalefet lideri sayın İnönü ile görüşmelerim iz pek tab iî o larak 
ciddî yurd meselelerimizi kapsam aktadır, iktidar ve muhalefet en olgun sev i
yede çalışm akla fayda lı o lab ilirler. Kıbrıs, m illî davam ızd ır. Andlaşm alarm  
mer'iyeti esasiyle , dâvanın müzakere ve sulh yolu ile halli b irleşik düşünce
mizdir. Karşı tara f, mütekabil hakların değerini henüz kavram ış görünmüyor 
ve zam anın lehlerine işlemiş olduğunu sanıyor. Tek taraflı o larak, em rivakilerle 
ancak geçici bâzı şeyler elde edilir. Bu yolda devam , haklı birçok tedbirlerin 
tereddütsüz tatbikini dâvet edebilir. Bunlara sebebiyet verip vermemek onlara 
aittir.

S o ru : Plaza'nın arabuluculuk sıfatının kalm adığını bildirm em ize rağmen 
Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri başta olm ak üzere Yunanistan , M akarios ve 
en son İngiltere Dışişleri Bakanı bizim le aynı görüşte o lm adıkların ı belirtm iş
lerdir. Bu durum karşısında Kıbrıs konusunda nasıl bir yol takip  edilecektir? 
İk ili görüşmelerle ilg ili düşünceleriniz?

Cevap : Arabuluculuk müessesesine aslâ karşı değiliz. Vakitsiz  o larak  ve
görevini aşarak , bir tarafın tamamen aleyhine  sanki bir hâkim  gibi   karar
veren arabulucu ile ilişik  kalm am ıştır. Kıbrıs işi, en kanlı bir devrede dahi mü
zakere yolu ile halledilm iştir. İnat karanlıkta yaşam akta ısrar, em rivâkiler, tek 
taraflı menfaat düşkünlüğü ancak büyük tehlikeler doğurur ve bir şey ha llet
mez. Plaza raporu işi halle yardımcı vasıftan mahrumdur.

Soru : Patrikhane ve Ermeni meselesi yeniden ortaya atılm ıştır. Bu konu
da Hükümet Başkanı o larak görüşlerinizi açık lar m ısınız?

Cevap : İki konuda da üzüntülerim vard ır. Bizler her dine saygıyı an 'âne 
halinde koruruz. Türk milletinin hislerini an lam ak , yara lam aktan  büyük d ik 
katle kaçınmak herkesin vazifesid ir. Bu hususta ciddî, kâfi emek sarfedilm edi- 
ğini görmekle müteessirim. Bunda aldan ırsak , a ldatılırsak ; esasta a ldanan b iz
ler olm alıyız. Sorumluluk da bizden gider.

BAYRAM  GAZETESİNDEN 

B E L G E : 2 0 

İŞSK - KIBRIS

Dışişleri Bakanı Haşan Işık, Bayram  G azetesi’ne verdiği özel demeçte, 
«Zam anın Kıbrıslı Rumların lehine çalıştığını» söylem iş, bu sebepten de Kıbrıs 
dâvâsının halli konusunda acele edilmesi gerektiğini b ildirm iştir.

Dışişleri Bakanı, son zam anlarda Yunan istan ’ın Kıbrıs meselesini konuş
m ak üzere bir m asaya oturabilmesi için havanın oldukça yum uşadığını belirt
miş, bu dâvânın hallerinde en iyi yolun «İki devletin başbaşa oturup bu mese
leyi müzakere yolu ile ve dostluğun korunmasına gayret ederek» halletmeleri 
olacağını da sözlerine eklemiştir.



B E L G E : 2 1

CUMHURBAŞKANI CEMAL GÜRSEL’İN DEMECİ

S ___ «___ Am erika, CENTO Bakan lar Konseyi toplantısında, Türkiye ’nin
Kıta Çin'i tanım am asını istemiş. Bu konuda daha önce tesbit edilm iş bir pren
sip kararı var m ıdır?».

C  «___ Kimse, bize Dış Politikam ızda istikam et vermek hak ve selâhi-
yetini haiz değild ir. Eğer Hükümet ve M eclis, Kıta Ç in ’ i tanım am ızda fayd a gö
rürlerse pek â lâ  bu kararı a lab ilirle r. Bence, tanınm asında bir mahzur yoktur».

S ___ « A . B. D. nin, U zak-D oğ u  da ve özellikle Vietnam  da uygula
dığı politikayı tasvib  ediyor musunuz. Etm iyorsanız, A m erika ’nın tutumunun 
nasıl olması kan ısındasın ız?».

C ___ «___ Hayır. Daha fazlasına karışm am ».

S ___ «___ Ö zellik le son y ılla rd a , A m erika ’nın orta doğu ülkelerine bask'
yapm akta olduğu çeşitli çevrelerce iddia edilm ektedir. İnönü Hükûm eti’nin Kıb
rıs meselesinde daha enerjik ve daha olumlu bir yoi tutturam am am ış olmasına 
bu durum sebep gösterilmektedir. Siz, bu baskının varlığ ına ve doğurduğu id
dia edilen sonuçlarına inanıyor musunuz?.

C ___ «___  A m erika ’nın bu mevzuu da bazı m üdahaleleri olmuştur. Ama,
bizim Hükümetin bu gibi baskılara Am erikadan devam lı o larak maruz kaldığı 
iddia edilemez. Am erika'n ın bizim işlerim ize devam lı o larak  m üdahalede bu
lunm akta olduğu doğru değild ir. Bütün bu idd iaların  ortaya atılm asında hüs
niniyet görmediğimi de ifade etmek isterim ».

S —  «—  Türkiye'n in , Am erika ve Rusya ile olan ilişkilerin in  bugünkü 
seyri, dış politikam ızın prensipleri ve ilkeleri bakım ından uygun mudur. Bu iliş
kilerin, iç politikam ızdaki etki ve tepkileri Türkiye için ne gibi sonuçlar h a z ır
lam aktad ır?» .

C —  «—  Türkiye, müstakil bir devlettir. Bazı an laşm aları vard ır. Bu an
laşm alara sadık kalm ak şartı ile komşuları ile olan m ünasebetlerini kendisi 
tanzim eder. Am erika ile dostluğumuz ve bağ lantılarım ıza sadakati muhafaza 
etmekle beraber Rusya ile ve diğer kom şularım ızla da memleketin menfaatine 
uygun o lacak yolları takibetm ek, devlet ve Hükümete etki bakım ından da so
nuçları bu zaviyeden görmek lâzım dır».
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B E L G E : 2 2

Dışişleri Bakanı Haşan Işık, dün Bayram  Gazetesine verdiği özel demeçte, 
«Am erika'n ın Kıbrıs konusunda bugüne kadar ki tutumunun Türkiye'de yad ır
gandığını» söylemiş, «Am erikadan başka bir tutum beklendiği vak ıad ır. Tür
kiye ’nin kendisine karşı beslediği emniyetle mütenasib bir politika takbine m u
va ffa k  olacağı üm idini, m uhafaza etmekteyim» demiştir.

Bayram Gazetesi M uhabiri, «Dış Politika» konusunda, Cum hurbaşkanı 
Cemâl Gürsel'e yönelttiği soruların aynını, Dışişleri Bakanı Haşan Işık ’a da tek
rarlam ış ve şu karşılıkları almıştır.

S ___ «___ Am erika, CENTO Bakanlar Konseyi toplantısında, Türk iye ’nin
Kıta Ç in ’i tanım am asını istemiş. Bu konuda daha önce tesbît edilm iş bîr pren
sip kararı var mıdır?»

Sizin, bir diplomat o larak bu konuda kişisel gördüğünüz nedir?».

C ___ «___ Kıta Çin konusundaki görüşümüz, muhtelif vesilelerle aç ık lan 
mıştır. Bunu ancak teyid edebilirim .

Kıta Çinin M illetlerarası münasebetlerini genişletm esi, dünyada istikrarlı 
bir barış sağ lam ak bakım ından fayda lıd ır. Ancak, bunun mümkün olabilm esi 
için gerekli şartların yaratılm ası lâzımdır. M illetlerin bir arada sulh içinde y a 
şama prensibi, her tarafça kabul olunmalı ve buna göre hareket edilm elid ir. 
Kıta Çin ve diğer memleketler bu sahada kendilerine düşen gayretleri göster
melidirler.

Ben şahsen, bu şartların yaratılm asına bütün ilg ili tara fla rca gayret sar- 
fedilmesini ve Kıta Çinin bu suretle m illetlerarası deverana mümkün olduğu 
kadar geniş ölçüde katılmasının sağlanm asını temenni ederim ».

S —  «.—_ A. B. D. nin, U zak-D oğuda ve özellikle V ietnam ’da uyguladığı 
politikayı tasvib ediyor musunuz. Etmiyormusunuz, A m erika ’nın tutumunun n a
sıl olması gerektiği kanısm dasınız?»

C —  «—  Am erika Birleşik Devletleri m illetlerarası huzur ve devam lı b a
rışa bağlı bir memlekettir. Uzak Doğu’daki politikasının da başka bir histen 
mülhem olduğunu düşünmek için bir sebep yoktur».

S —  « _  Özellik le son y ılla rda Am erika'n ın Orta - Doğu ülkelerine İkti
sadî ve siyasî baskı yapm akta olduğu, çeşitli çevrelerce iddia edilm ektedir. 
İnönü Hükûmeti’nin Kıbrıs meselesinde daha enerjik ve daha olumlu bir yol 
tutturamamış olm asına bu durum sebep gösterilmektedir. Sîz, bu baskının v a r
lığına ve doğurduğu iddia edilen sonuçlara inanıyor musunuz?»
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C  «___ Am erika ile aram ızdaki dostane münasebetler, A m erika ’nın bir
baskı siyasetini kendisine şiar edinmemiş olduğuna kanî bulunduğumuzun ba
riz bir delilid ir. Z ira , Türkiye için dostluk, bahis konusu olam ıyacağı açıktır.

Am erika'n ın Kıbrıs konusunda bugüne kadar ki tutumunun Türkiye ’de 
yad ırgandığ ı, Am erika'dan başka bir tutum beklendiği bir vak ıad ır. Fakat Am e
rika ’nın, Türkiye için m illî bir dâva teşkil eden bu konuda, Türkiye'nin kendisi
ne karşı beslediği emniyetle mütenasip bir politika takib ine m uvaffak  olacağı 
ümidini m uhafaza etmekteyim ».

S  «____ Türkiye ’nin, Am erika ve Rusya ile olan ilişkilerin in bugünkü
seyri, dış politikam ızın prensipleri ve ilkeleri bakım ından uygun mudur. Bu iliş
kilerin iç politikam ızdaki etki ve tepkileri, Türkiye için ne gibi sonuçlar hazır
lam aktad ır?»

C____  «__ Türkiye, muhtelif vesilelerle belirtmeye çalıştığım gibi, hakikî
ve istikrarlı bir sulhün teessüs edebilmesi için memleketlerin zümreci zihniyet
ten uzak o larak  ara la rında en geniş ölçüde iyi münasebetler tesis etmelerinin 
lüzumuna kanid ir. Türkiye için başka memleketlerle iyi münasebetler kurarken, 
eski münasebetlerini ihmâl bahis konusu o lam az».

B  E L G  E  : 2  3  

A L T I N C I  İS L Â M  K O N G R E S İ

Altıncı İslâm Kongresi, Birleşmiş M illetler üyesi otuzaltı müslüman mem
leketin tem silcilerinin hazır bulunduğu son toplantısında Türk heyeti başkanı 
senatör Fethi Tevetoğlu ve arkadaşla rı Kıbrıs konusundaki bir karar tasarı
sını oy birliği ile kabul etmiştir. Tasanda şöyle denm ekted ir:

«Uzun süredenberi K ıbrıs’da ayrı bir İslâm cam iası olan Türk din kardeş
lerim izin Hristiyan rumlarca uğratıld ıkları katil eza cefa ve tehcir fac ia la rı cüm
lenin malûm udur. Bütün m üslüm anların kalp lerin i ya ra lıyan  ve hiçbir dinin tas
vip  etmiyeceği bu facia ların  süratle durdurulm ası ve bertaraf edilmesi y o lu n d a  

İslâm kongresine katılan memleketler temsilcileri ittifak la şu kararı almışlardır.

1 —  Kongre, hristiyanların K ıbrıs’taki müslüman kardeşlerim ize reva gö
rülen caniyane muam elelerini şiddetle protesto eder, 2 ___ Kıbrıs belâsının der
hal durdurulm ası ve bertaraf edilmesi için gerekli ve mümkün her çeşît yar
dım ve m uzaharetîn yerine getirilm esinde hüküm etlerin, hakların  ve bütün İs
lâm âlem inin müşterek m ücadelesini d iler, 3 .   Bu cihat ve mücadeleye karşı
olan her davranışı şiddetle takbih ve telin eder, 4  ___ Bu dâvanın üye m e m le 

ketlerde ve Birleşmiş M illetlerde savunulm asında Kıbrtslı müslüman kardeşle
rin hak ve hukukunun teslim ine yardım ı dinî ve İnsanî bir vecibe kabul eder.
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Öte yandan , «Kıbrıs şehitleri müslüman kardeşlerine sesleniyor» başlıklı 
ve Kıbrıs'taki türklere yapılan rum mezalim ini an latan broşürlerin dağıtıldığı 
bu kongrede müslüman memleketlerinden gelen liderler yaptık ları konuşm alar
da heyetimizin teklif ettiği karar suretini destekliyerek Kıbrıs dâvasının İslâm 
âlem inin müşterek bir meselesi olduğu üzerinde önemle durm uşlardır. M üza
kereler sırasında A frika lı delegelerin Kıbrıs konusu üzerinde gösterdikleri has
sasiyet özellikle dikkati çekmiştir.

A .  A .  B ü l t e n in d e n

B E L G  E : 2  4

S E N A T Ö R  T E V E T O Ğ L U ’ N U N  6 .  İS L Â M  K O N G R E S İ  İL E  İ L G İL İ  D E M E C İ

AN KARA ____ Dünya İslâm Kongresinden dönmüş bulunan Samsun AR se
natörü Dr. Fethi Tevetoğlu seyahati hakkında Türkiye Radyoları ve gazetem iz 
muhabirine şunları söylem iştir:

«İslâm  âleminde ve Arap Dünyasında Türkiye ’nin ve Türklerin en candan 
dostu olan Suudî Arabistan krallığının resmî dâvetlisi o larak ziyaret ettiğim 
kardeş ülkeden büyük memnunluk ve şükran hisleri ile dolu halde dönmüş bu
lunuyorum. M übarek Hac farizasın ın gerçek mânasını da belirtmek isteği ile bu 
müstesna günlerde bütün İslâm memleketlerinden çağrılan din, ilim , devlet ve 
politika adam larına ayni zam anda Mekke'e Mükerremede düzenlenen (İslâm 
âlemi Birliğijnin 6. Kongresine katılm ak fırsatı da bahşolunmuştu.

Yurdumuzu temsil etmek üzere kongreye katılan başkanlığ ım ızdaki Türk 
heyetine Konya m illetvekili Ahmet Gürkan, Afyon m illetvekili Şevki Güler, Ra- 
bıtatül-âlem-ül İslâm kurucu üyelerinden Hilâl Dergisi sahibi Salih Özcan ve 
Diyanet İşleri Teşkilâtım ızdan A li Arslan Aydın da dahil bulunuyorlardı. Bu z i
yaretim iz ve kongre süresinde müstesna şahısların da İslâm ah lâk  ve kaide le
rinin mümtaz ve tip ik bir örneğini bulduğumuz mütevazi ve m ahviyetkâr kral 
Faysal hazretleri başta olm ak üzere, Suudî A rab istan 'daki bütün İslâm kardeş
lerimizden ve Suudî A rabistan basınından gördüğümüz yakın lık , ilgi ve konuk
severliğin hatıra ve şükranı çok büyüktür.

300 D e l e g e

Birleşmiş M illetlerde üye bulunan Asya ve A frika lı 36 müslüman ülke ile 
müslüman olm ayan ülkelerdeki İslâm teşekküllerini ve hattâ bazı Demir-perde 
m üslüm anlarını da temsilen 60 millet ve cemaatin katıldığı Dünya İslâm Kon
gresindeki delegelerin sayısı 300 ’ü aşıyordu. Bunlar arasında bazı Başvekil ve 
hükümet üyeleri ile birçok senatör ve mebuslar, bölgelerinin ve İslâm âlem inin 
lideri müslüman büyükleri ve din uleması da hcızır bulunuyorlardı.
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Başta E l-M ed ine , El - Biat ve Ukkas gazeteleri o lm ak üzere büyük ilg i
lerine m azhar olduğumuz Suudî A rabistan basını konferans öncesi hükümet 
ileri gelenleri, yaza rla r ve İslâm âlemi liderleri ile yaptığ ım ız görüşme ve te
m aslarla ilg ili beyanlarım ıza geniş yer vermeleri ve özellikle Şekibül Ham adi'n in 
ve ünlü tarihçi yazar Muhammed Hüseyin Zeydan ’ın görüş ve fik irlerim iz üze
rindeki m akale ve yorum ları ile A li Abdullah E lk a ra v i’nin geniş röportajının 
Tü rk -İs lâm  âlemi m ünasebetlerindeki sam im î gelişme ve işbirliği arzu larım ı
zın an laşılm asında Kıbrıs dâvasın ın  desteklenmesine büyük yardımcı tesirleri 
olmuştur.

A sya , Orta - Doğu, Arap Yarım adası ve A frika 'd a  halen cereyan eden Fi
listin, Kıbrıs ve Keşmir, Yem en’de, Habeşistan'da mevcut problemlerin her is- 
lâmın kalbini sızlatan facia ların  ve çözüm bekleyen meselelerin ya ln ız o böl
geleri ve birim izi değ il, hepim izi, bütün M üslüm an âlem ini ilg ilendird iğ i konu
su ve titri da im a savunulm uştu. Ö zellik le  K ıbrıs’ la ilg ili o larak  Filistin Başmüf- 
tüsü Hacı Emin Elhüseyni, Irak Ülem asından Muhammed Mahmut Essevvaf ve 
Fas İstiklâl Partisi lideri A li E lfa tih ’ in Kıbrıslı Müslüman kardeşlerinin hak ve 
hukukunu savunan Türk tezini destekleyen sam im î yürekten konuşm aları Tüık 
delegasyonu o larak  kongreye sunduğumuz Kıbrıs’ la ilg ili karar taslağım ızın bü
tün memleket temsilcileri tarafından oybirliğ i ile kabulünü sağlam ıştır.

Kıbrıs Mevzuu

Rabıta Tül Âlemül İslâm 'ın İki genci görevlendirerek Kıbrıs’ta adalarda ve 
Yunan istan ’da bulunan Müslüman Türklerin durum ları ve Yunan lıla r tarafın
dan maruz b ırakıld ıkları haksız caniyane muam eleler konusunda yaptırılan in
celemeler üzerindeki iki raporu ve ayrıca (Kıbrıslı M üslüm an şehitlerin ruhları 
bütün M üslüman kardeşlerinden fatiha bekliyorlar) başlıklı Kıbrıs facia ları re
sim leri ile de m ânalandırılm ış A rapça broşürlerin delegelere dağıtılm ış bulun
ması konferansa katılan lar üzerinde büyük etkiler uyandırm ıştır.

Konferans sonunda Kral Faysal hazretleri başkanlığ ım ızdaki Türk heye
tini hususi o larak kabulleri ve yetmiş dakika müddetle millet ve memleketimiz 
arasındaki b irlik  ve beraberliği çeşitli a lan lard ak i münasebetlerim izin gelişmesi 
ile ilg ili konuşmaları son derece fayda lı olmuş ve biz de Kral Faysal hazretle
rinin Türk m illetine en yakın düşünce ve temennilerle dolu bir İslâm devlet bü
yüğü olduğu kanısını yaratm ıştır. Görüşmeler sırasında dip lom atik temasların 
Büyükelçilik seviyesine yükseltilm esi de bahis konusu olmuş ve gerekli teşeb
büse geçilm iştir».

Y e n i  İ s t a n b u l  G a z e t e s in d e n

Basın İlgi Gösterdi
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B E L G E : 2 5

PARİS BÜYÜKELÇİM İZİN PATRİKHANE İLE 
İLGİLİ BÎR KONFERANSI

26 Nisan 1965 günü «M illetlerarası Diplom atik Akadem i»de Büyükelçi 
Bülend Uşaklıgil tarafından Türkiye'nin dış politikasıyla ilg ili bir konferans v e 
rilm iştir. Büyükelçi Uşaklıgil Türkiye'nin dünya barışına ve Birleşmiş M illetler 
anayasasına bağlılığını anlattıktan sonra Fener Patrikhanesi ile Türkiye a rasın 
daki münasebetlere geçmiştir.

Uşaklıgil Türkiye ile Patrikhane arasındaki ilişkilerin d ışarda pek iyi kav
ranmadığını ve yanlış bilgilere dayandığını söylemiş ve Ortodoks k ilisesin in , 
hristiyanlığın kuruluşundan İstanbulun türklerin eline geçtiği güne kadar, ge
niş bir tarihçesini yapm ıştır. Hatip, bu arad a , Batı ve Doğu Roma kiliseleri, d a 
ha doğrusu katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki farkları belirtm iş, Doğu 
kilisesinin devletin idaresi ve sultası altında olduğu, buna karşılık Batı k ilise
sinin, yani katolikliğ în kendini devlet otoritesi dışında gördüğünü ve sonunda 
bizzat iki devlet haline geldiğini işaret etmiştir. Uşaklıg il Patrikhane ile Türk 
Hükümeti arasındaki ilişkileri kavrayab ilm ek için, özellikle, Doğu kilisesinin 
devletin sultasını kabul etmiş olması olayı üzerinde durulmasını söylem iştir. 
Büyükelçi Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunda bu üç evrenselliği sinesinde 
topladığını İşaret etmiştir. Orta - Asya evrenselliğ i, İslâm iyet evrenselliği ve 
Roma evrenselliği. Hatibe göre, Fatih Sultan Mehmed bu üç evrenselliği şah
sında toplama gayesini gütmüştür. Hatip, bu arada , Türklerin toleransını belirt
miş ve Osmanlı İmparatorluğunun gelişme devrinde fethettikleri hristiyan ü l
keleri hakkına, hiç bir şekilde İslâm dinini zorla kabul ettirmeğe çalışm ad ık
larını işaret etmiştir.

Bülend Uşaklıg il, bundan sonra, İstanbul Patrikliğ inin devletin sultası a l
tında bulunması yönünden, Bizarısın son günlerinde ruhani nüfuzun a la b ild iğ i
ne gerilediğini, z ira , Bizans im paratorlarının otoritesinin, hemen hemen, İstan
bul surları içine inhisar ettiğini, bu bakım dan patriklerin de, ancak İstanbul 
kiliseleri üzerinde söz sahibi olduklarını ve «ökümenik» itibarlarım  kaybettik
lerini belirtm iştir. Hatibe göre, İstanbul Patrikhanesinin diğer kiliseler üzerin
deki nüfuzu bir hatıradan, bir lâfızdan ibarettir. Büyükelçi bu şartlar altında, 
İstanbulun fethine tekaddüm eden günlerde, patrikliğe evrenseli k hak ve nü
fuzun yeniden kurmak İçin şu iki yoldan başkasının kalm adığını belirtm iştir.

1 —  Bizansın ve evrensel imparatorluğun yeniden kuvvetlenm esini bek
lemek.

2 —  istanbulda yeni bir evrensel im paratorluğun kurulmasını temenni 
etmek. İşte, Fener Patrikhanesi, haklı o larak, bu ikinci yolu seçti. Bülend Uşak- 
lığ îl, bu arada şunları söylem iştir: «çok önemli bir tarih i o lay ile karşı karşıya
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bulunuyoruz. İstanbul Patrik liğ i, ilk defa o larak  içinde yaşad ığ ı Bizans İm para
torluğunu bir yana itiyor, ilk defa o larak, bu im paratorluğun hasım larına doğ
ru yöneliyor ve, tıpkı, onların m üttefikiym iş gibi davranıyor.»

Hatip , İstanbul patrik liğ in in bu davranışında türklerin hristiyan lara karşı 
gösterdikleri toleransın da büyük payı olduğuna işarat etmiştir.

Büyükelçi İstanbul fethinden sonra Fatih ’ in boş olan patrik lik  makamına 
bir patrik getirerek İstanbulpatrikhanesînin «evrenselliğ in i» iade ettiğini ve bu 
suretle Ortodoksluğu çöküntüden kurtardığını söylemiş ve , Bizans im parator
larının aksine, kilisenin iç işlerine hiç bir şekilde m üdahalede bulunmadığını 
belirtm iştir. Bülend U şaklığ il, bu arad a , Osm anlı İm paratorluğunun Doğu’da 
genişlemesi sonucu, A ntakya , Kudüs ve İskenderiye Patrikhanelerinin de İstan
bul Patrikhanesinin kudret ve hakim iyetini tanım a zorunda kald ıkların ı işaret 
etmiştir.

Hatip, bundan sonra, Patrikhane ile Osm anlı Devleti arasındaki ilişkile
rin «Gerilem e Devri»ne kadar iyi işlediğini ancak, im paratorluk cam iası içinde 
ayrılık  hareketleri başladığı sırada şüphe ve tereddütlerin ortaya çıktığını söy
lem iş, 1821 -1830  arasında Yunanistan ın ayak lan m asıy la  patrik lik  ile devlet 
arasındaki ilişkilerin bozulduğuna işaret etmiş ve şöyle dem iştir: «İstanbul Pat
rikhanesi Osm anlı İm paratorluğunun yerini yeni bir im paratorluğun, Yuncın 
İm paratorluğunun a lacağ ına inanm ıştı. Yeni gün gören Yunan devletine müs
takbel bir İm paratorluğun tohumu, nüvesini görüyordu» Büyükelçi a radaki gö
rüş ayrılığ ın ın , mücadelenin bir asır devam ettiğini sözlerine ilâve etmiştir.

1919 da Yunanistan ın Türkiyeyi işgale kalkıştığı sırada Patrikhanenin 
açıkça Türk devleti a leyhine cephe alm aktan kaçınm adığını söyleyen hatip, 
Yunan ordularının denize dökülm esiyle bu müesseseninde bütün hayallerinin 
bir anda yıkıldığını belirtm iştir. Bu a rad a , Büyükelçi 1922 Lozan Konferansında 
Türk heyetinin tutumunu Patrikhanenin bu davranışın ın etkilediğini de işaret
ten geri kalm am ıştır.

Bülend Uşaklıg ıl, bundan sonra Lozan Konferansında Patrikhane ile ilgili 
müzakerelere temas etmiş, Bu müessesenin Türkiyeden çıkarılm asın ı nasıl iste
diğ im izi an latm ış, bu arad a , M üttefikler ad ına İngiltere heyeti başkanı Lord 
Curzon'un şu sözlerini n ak le tm iştir : «İstanbul Rum Patrikhanesi yüz y ılla r boyu 
bu başkentte bulunm aktadır. Müttefik devletler ad ına şunu temin edeyim ki, 
patrik lik  müessesesi gelecekte siyasî ve İdarî hüviyetinden tam am ile sıyrılacak 
ve, İstanbulda kalm akta , sadece, d inî bir müessese haline gelecektir». Hatip 
Yunan Delegasyonu Başkanı Elefteros Venİzelos'un da aynı yo lda teminat ver
d iğ in i ve bunun üzerine Türkiye'nin Patrikhane’ye İstanbul’da kalm a müsadesi 
verd iğ in i, ancak, Müttefiklerin kesin tem inatına güvenilerek bu konunun Lozan 
And laşm asında yera lm asına lüzum görülm ediğini belirtmiş ve şöyle dem iştir;
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«Türkiye bu davran ışıy la , bir kere daha, geçmişi unutma, kendi topraklarında 
yaşayan  ortodoks azınlığını koruma ve, üstelik, komşusu Yunanistan la iyi m ü
nasebetler sürdürme isteğini belirtm iştir».

Hatip, bundan sonra, Lozan’da varılan  an laşm alara göre, Fener Patrik
hanesinin nüfuzunun, sadece, dört metropolitlik üzerinde (İmroz - Bozcaada, 
A dala r, Kadıköy ve Tarabya metropoliti i kieri) cari olabileceğini belirtmiş ve bu 
suretle evrensel hüviyetini kaybettiğini işaret etmiştir.

Bülend Uşaklıg il, bu arada , Türk ortodokslarını temsil eden bir de «Türk 
Ortodoks Bağımsız Kilisesi» bulunduğunu da sözlerine ilâve etmiştir.

Bülend Uşaklıgil sözlerine, Fener Patrikhanesinin bir m illî türk müesse- 
sesi olduğu ve türk kanunlarına, harfiyen riayet şartile , Türkiyede kalabileceğini 
belirterek bitirmiştir.

A. A .  Bülteninden

B E L G E : 2 6

GENEL SEKRETER BAYÜLKEN’İN AVRUPA KONSEYİ İSTİŞARÎ MECLİSİ 
EKONOMİK KOMİTESİ ÜYELERİNE YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Halûk Bayülken, 2 0- 21  N isan ’da, 
A n ka ra ’da toplanan Avrupa Konseyi İstişari Meclisi Ekonomik Komitesi üyelerine 
Türkiye'nin dış politikasını aç ık layan bir konuşma yapm ıştır.

Bayülken bu konuşmasında, önce dış politikamızın değişmez esaslarını 
aç ık layarak , dış politikam ızın , coğrafî durumumuzu, tarih im izi ve halk unsuru
muzu göz önüne a la rak , ülkemizin yüksek m enfaatlerin i, dünya sulhunun em 
niyetini ve m illetlerarası işbirliğ ini korumak hedeflerini güttüğünü söylem iştir.

Lozan Andlaşm asının im zasından ve Türkiye Cum huriyeti'nin kuruluşun
dan hemen sonra Türkiye'n in , toplu emniyet, m illetlerarası işb irliğ i, kom şularla 
iyi münasebet, eski hasım larıy la yakın laşm a esaslarını taşıyan dış politikasını 
açıkladığını hatırlatan Bayülken, daha geniş bir işbirliği ve güvenlik  yaratm ak 
amacı ile 1932’de «M illetler Cem iyetine»ne katıldığım ızı ve daha sonra Balkan 
ve Saadabad paktlarını im zaladığım ızı söylem iştir.

Büyükelçi Bayülken, İkinci Dünya Savaşından hemen sonrc, San Francis- 
co’da Birleşmiş Milletlerin kurulması için yap ılan  çalışm alara katılan Türk iye ’nin, 
hüküm ranlık eşitliğ in i, meselelerin hukuk kaideleri içinde m illetlerarası âdil 
mahkemelerde hallin i sağ lıyacak bu m illetlerarası Teşkilâtın gerçekleşmesi için 
gayret sarfettiğini belirtmiştir.

Türkiye’nin dış politikasının dünya sulhu, m illetlerarası İşbirliğ i ve müş 
terek güvenlik için daim î bir araştırm a esasıyla k işilik  bulduğunu belirten Ba
yülken, Kore’ye karşı girişilen istilâ hareketinde, Dünya Teşkilâtın ı, bu hare
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kâta karşı koym aya ve Birleşmiş M illetler bayrağı altında askerî b irlik gön
dermeye davet eden ilk ülkelerden biri olduğumuzu hatırlatm ıştır.

Genel Sekreter daha sonra, Tü rk-So vyet ilişkilerine değinerek, 1939’dan 
önce iyi münasebetlerde bulunduğum uz Sovyetlerin , savaş sonrası, ciddi teh
ditleriyle karşılaştığım ızı 1925 Türkiye - Sovyetler Dostluk Paktını fesheden Sov
yetlerin Kars ve Ardahan çevresinde toprak talebinde bulunarak Montreux An
laşm asının gözden geçirilm esini ve Boğazlarda askerî üs istediklerini söylem iş
tir.

1947 yılında Truman dokrininin aç ık lanm asıy la , Türkiye ’nin Am erika Bir
leşik Devletleri ve Batı dünyası ile işbirliğ i yapm aya başlad ığ ın ı, Avrupa Eko
nomik Cam iasına katılarak 1949'da Avrupa Konseyi’ne 1952’de de Kuzey At
lantik Paktına üye olduğunu bildiren Bayülken, bu ittifak lara katılm akla bera
ber Türkiye ’nin hiç bir zam an zümreci bir görüşe kapılm adığ ını aksine mütte
fik leriy le  işbirliğ i yaparken , diğer ülkelerle de ilişkilerin i geliştirm eye önem ver
diğini ifade etmiştir.

Türkiye'n in günüm üz’deki dış politikasını da Bayülken şöyle özetlemiş
tir :

«Batı - Doğu ilişkilerin in olumlu şekilde gelişm esi karşısında, Türkiye ve 
Sovyetler Birliği de m ünasebetlerini düzeltme çarelerini aram ış ve Sovyetler iyi 
münasebetler kurm ak için, ülkemizin batı ittifakları içinde yer alm asının bir 
engel olmadığını belirtm işlerdir. Türk ve Sovyet devlet adam ların ın  karşılıklı zi
yaretleri iki memleket arasındaki ticaret hacminin artm ası için bir merhale ol
muştur. Türkiye diğer Doğu Avrupa ülkeleriyle de münasebetlerini geliştirmek 
arzusundadır».

Dışişleri Genel Sekreteri Büyükelçi Bayülken, Orta - Doğu'yu da ele almış, 
CENTO’nun fiilî bir işbirliğ i organı olduğunu belirterek «Bölgesel Kalkınm a için 
İşb irliğ i» konusunda bazı b ilg iler verm iş bunun CENTO çerçevesi dışında bir 
anlam  taşıdığını b ild irm iştir. Bayülken, Türkiye'n in , arap kom şularıyla , A frika, 
Asya ve Lâtin Am erika ülkeleriyle de ilişkilerin i geliştirm ek istediğini ifade et
miş ve bu ülkelere kısa bir süre önce iyi niyet heyetleri gönderdiğim izi söyle
miştir.

Halûk Bayülken konuşmasının sonunda Kıbrıs meselesindeki Türk görü
şünü özetle açıklam ış ve şunları söylem iştir:

«Türkiye ve Yunanistan Lozan Anlaşm asının hazırlandığı günlerde, ara
larındaki m ünakaşa ve an laşm azlık la rı bir defada ve n ihaî şekilde tasfiye gay
retinde bulunm uşlardı. Lozan Anlaşm ası iki ülke arasında bir toprak, politik ve 
stratejik denge kurmuştu. Türkiye m uzaffer olm asına rağmen, tek taraflı çıkar
lar düşünmemiş ve konferans m asasında tav iz için diretmem işti. G ayesi, bölge
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de bir sulh yaratm ak olmuştu, Atatürk ve Venİzelos'un devlet adam lığı sırasında 
bu uzun görüşlü politika yürütülmüştü».

Dışişleri Bakanlığ ı Genel Sekreteri bu arad a , 1954- 1959 yıllarında Birleş
miş M illetler Genel Kurulunda yap ılan  müzakerelerden kısaca bahsetm iş, Lon
dra ve Zürich A n laşm alarına değinerek demiştir ki :

«Türkiye bu mesele üzerindeki görüş ayrılık ların ı birleştirm ek ve Lozan’daki 
dengeyi korumak istiyordu. A d a ’nın ilhakı, bir cemaatin diğerine hükmetmesi 
kattiyen bizce kabul edilemez. K ıbrıs’ta Türk cemaatine uygulanan insanlık dışı 
davran ışlar derhal kaldırılm adığı ve tarafla rın  razı o lacakları nihaî bir hal ça
resi bulunmadığı takdirde, bugünkü çok tehlikeli durum elde olmıyan ciddi 
sonuçlar doğuracaktır.

Türkiye ve Yunanistan sadece komşu o lm ayıp , birçok m illetlerarası teşki
lâtlarda birlikte bulunm aktadırlar. Bu bakım dan Kıbrıs meselesi münasebetleri 
bir daha tam iri mümkün o lm ıyacak şekilde bozulmadan hallo lm ak ve Lozan'da 
kurulmuş olan denge bozulm am alıdır».

Bayülken, konuşmasını bitirirken «Türkiye Cumhuriyetinin elli y ıldan 'bu 
yana izlediği politika, barış gayesine ve Birleşmiş M illetler yasasına adanm ış
tır» demiştir.

A. A. Bülteninden

B E L G E : 2 7 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN MÜZAKERESİ

Karma Bütçe Komisyonunun bugünkü toplantısında, Dışişleri Bakanlığ ı 
1965 yılı bütçe kanunu tasarısının müzakeresine başlanm ıştır.

AP İstanbul M illetvekili Muhittin Güven, Kıbrıs meselesi dolayısı ile Türki
ye'nin , Sovyet Rusya'ya yakın laşm asın ı «bir vesayetten kurtulm ak için başka 
bir vesayetin altına girme» o larak tavsif etmiş «Rusya ile olan münasebetlerin 
iyi ölçüler içinde cereyan edip etmediği, m ünakaşa konusu o lab ilir»  demiştir.

Yeni hükümetin dış politikasını öven Güven, Kıbrıs konusunda d inam ik 
ve cesur bir politika izlenmesinden ve özellikle Kıbrıs değiştirme b irliğ in in A d a ’ya 
zam anında gönderilmesinden duyduğu memnuniyeti belirtm iştir.

CHP İstanbul Senatörü Ekrem Özden, azın lık lar konusunu ele alm ış, Dı
şişleri Bakanından «rum cemaatine ait bazı derneklerin evrakların ı rumca o la 
rak düzenledikleri» yolundaki gazete haberlerinin doğru olup olmadığını sor
muş, bu haberlerin doğruluğu halinde, mesuller hakkında gereken işlemin y a 
pılmasını istemiştir.



AP Kayseri Senatörü Hüsnü D ikeçlig il, Dışişleri Bakanı Haşan Işık ’ ın, Türk 
milletinin ruhuna uygun bir bakan olduğunu, Atatürk devrinden sonra unutu
lan m illî heyecanı canlandırdığını ifade etmiş, istik lâllerin i yeni kazanan ülke
lere dostluk elinin uzatılm asını, tek tip hariciyeci yerine, görev alacağ ı ülkenin 
hususiyetlerine uygun bilgi ile mücehhez hariciyeciler yetiştirilm esinin teminini 
istemiştir.

Senatör Sami Küçük, Am erika'n ın , bizim NATO silâh ların ı kullanm am ıza 
engel olduğu halde, K ıbrıs’a , NATO s ilâh la rıy la  mücehhez Yunan kuvvetlerinin 
çıkarılm asına neden göz yumduğunu ve hükümetin bu konuda ne düşündüğünü 
sormuştur.

Türkiye ’de bulunan am erika lıla ra , ad lî bir kapitülasyon sağlandığ ını da 
ileri süren Küçük, bu konudaki an laşm anın feshini istemiştir. Senatör ayrıca, 
yabancı ülkelerdeki k ira lık  elçilik b inaları konusuna tem asla «elç ilik  b ina la
rımız kendi malım ız o lursa, yabancı ülkelerdeki Türk bayrak ları, kendi toprak
larında da lg a lanm ak im kânını bulur» demiştir.

AP Afyon Senatörü Celâl Tevfik  Karasapan , Türk iye ’nin, Patrikhane ile 
münasebetlerinde çok titiz davranm asın ı tavsiye etmiş «Patrikhaneye dokunur
sak bütün dünyada büyük reaksiyonlarla karş ılaşab iliriz»  dem iş, Hükümetin 
bu konudaki düşüncesini sormuştur.

Karasapan ayrıca, Yunan uyruklu kimselerin yurt dışına çıkarılm ası için 
bir süre önce alınm ış olan kararın hangi m ü lâhazay la  uygulanm adığı hususun
da da bilgi istemiştir.

AP Çorum Senatörü A lâadd in  Çetin, yeni hükümetin dış siyasetim ize bir 
hayatiyet ve bir haysiyet rengi getirdiğini kaydetm iş, bunun devam lı olmasını 
temenni etmiştir.

Kıbrıs konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında bir an laşm anın lüzu
muna İşaret eden Senatör «umarım ki aklıselim  galip  gelecek, Yunanistan , Tür
kiye ile dost o lm adan hayatiyetin i idame ettiremiyeceğini an lıyacaktır»  demiş
tir.

Yunanistan 'ın  kalk ınm asında, Am erikan yardım ı kadar, Türkiye'deki azın
lıkların türlü yo lla rla  Yunanistana giden kazançların ın da rol oynadığını ve 
Kıbrıs11 Türklere atılan kurşunda da bu paranın bulunduğunu kaydeden Çetin, 
Hükümetin bu duruma son verecek tedbirleri alm asını istemiştir.

CHP Çanakka le  M illetvekili Prof. Şefik İnan, «Hükümetin Patrikhanenin 
teftişe tâbi tutulması» konusunda önce harekete geçtiğini, buna yetkisi olup 
olm adığını sonra araştırdığını ileri sürerek «böyle bir hareket hükümet ve dev
let haysiyetine yakışm az, teşebbüse geçmeden yetkinin tespiti gerekirdi» demiş 
ve Hükümetin Patrikhaneyi kontrol yetkisine sahip olduğunu belirterek sözle
rine şöyle devam  etm iştir:
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«V aktiy le , Patrikhanenin resmî bir işi olunca, patrik ancak - o da önceden 
randevu alm ak şartıyla Eyüp Nahiye Müdürü ile görüşebilird i. Zam an la , Hü
kümetler, oy endişesiyle, Patrikhaneye İm tiyazlar tanım ışlard ır. Yabancı dev
let başkanları memleketimizi z iyaretlerinde- Hâriciyenin hazırladığı p rogram 
lara uyarak- Patrikhaneyi de ziyaret etmişler, Patriğin elini öpmüşlerdir. Böy- 
lece Patrikhane, bugünkü durumuna getirilm iştir. Patrikhaneye bu im tiyazlar 
herhangi bir an laşm aya göre değil, bir lütuf o larak verild iğ ine göre, Hükümet, 
her zam an kontrol yetkisini ku llanab ilir» .

İnan daha sonra, Kıbrıs'a Şubat sonunda gitmesi gereken değiştirme b ir
liğinin neden bir ay geciktiği, Lübnan’da Türkiye aleyhinde düzenlenen gös
terilerin hangi devlet tarafından tahrik ed ild iğ i, Kıbrıs meselesinin uzam asının 
esas sebebinin Londra ve Zürich andlaşm aların ın  yetersizliği olup olmadığı ko
nularında Bakana sorular yöneltmiş ve ayrıca «bazı üyeler Hükümete, enerjik 
ve dinam ik gibi sıfatlar izafe ettiler. Bunun mesnedi nedir? Hükümetin görev 
aldığı iki ay içinde hangi o lay lar cereyan etmiş, hangi başarılar sağlanm ıştır» 
demiştir.

CHP Kayseri M illetvekili Mehmet Sağlam , Hükümetin, Kızıl Çin ile olan 
münasebetlerim iz konusunda ne düşündüğünü ve Lozan Anlaşm asının ilgili 
devletlerce yeniden gözden geçirileceği konusundaki gazete haberlerinin doğru 
olup olmadığını sormuştur.

AP Giresun M illetvekili Etem Kılıçoğlu, Çin Halk Cumhuriyetleri ile m ü
nasebetlerim iz konusunun neden sürüncemede bırakıldığını sormuş ve Türkiye ’
deki Yunan uyruklu lar ile Patrikhane ve Kıbrıs konularında bilgi istemiştir.

CHP M illetvekili (Mardin) V ahap Dizdaroğlu, çeşitli bakan ların  dış me
selelerle ilg ili o larak farklı beyanlarda bulunm alarının Hükümeti müşkül du
rumda bıraktığını ileri sürmüş, dış konularda basına verilecek beyanatların , bîr 
İstişareden sonra ve Dışişleri Bakanlığ ının rızası alınm ak suretiyle verilm esi lü
zumuna işaret etmiştir.

Dizdaroğlu, ayrıca Türkiye ile Sovyet Rusya arasındaki münasebetlerde 
ölçünün kaçırılıp kaçırılm adığı konusuna tem asla üçüncü Koalisyon Hükümeti 
sırasında, M oskova'da Büyükelçi o larak bulunan Dışişleri Bakar inin düşünce
sini sormuş, Kıbrıs'da NATO silâhların ın bulunup bulunmadığı hususunun bir 
heyet m arifetiyle tespiti için Birleşmiş M illetlere başvurulm asını, Orta - Doğu 
politikasına daha çok önem verilm esin i, Suriye’deki m illileştirm e hareketlerin
den Türklere ait arcızi ve servetlerin zarar görmemesinin sağlanm asını istem iş
tir.

Dışişleri Bakanlığ ı bütçesinin Karm a Kom isyondaki müzakereleri sırasın
da söz alan Balıkesir M illetvekili Ahmet Aydın Bolak (CHP), dünya efkârım  
meşgul eden Vietnam o layları karşısında Türkiye ’nin tutumunun ne olacağını
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sormuştur. Kara Avrupa devletleri, Müşterek Pazar ve b ilhassa Fransanın millî 
banka rezervlerine d ayan arak , dolara karşı g iriştikleri ekonomik mücadelenin, 
memleketimize bir tesiri olup olm ıyacağını da soran Bolak Türkiye'deki kilise 
vak ıfla rı ile cem aat teşkilâtının şahsiyeti hükm iyesinin hangi hukukî esaslara 
dayanm akta olduğu konusu ile Dışişleri Bakanlığ ı kadrolarının bugünkü duru
mu hakkında ne düşünüldüğünün belirtilm esini istemiştir.

Daha sonra konuşan Erzurum M illetvekili N ihat Diler (YTP)'de Kıbrıs ko
nusuna tem asla, «eski hükümet Kıbrıs konusunda, Rusya ile Am erika, Türkiye 
ile de Yunan istan ’ı karşı karşıya getirmek çabası içinde çalıştığ ından , m uvaf
fak  bir politika gütmüştür» demiş ve Hükümete tanınmış olan harp etme yet
kisinin halâ devam edip etmediğini sormuştur.

Ankara Senatörü M ansur Ulusoy (MP), «Dışişleri Bakanlığ ı Enformasyon 
Dairesinin dış politikam ızı izliyerek efkârı umumiyeye aksettirm ek görevi ol
duğu halde, bazı gazetelerin ve b ilhassa TRT’nin bu selâhiyeti atlıyarak  dış 
politikam ızı d iledikleri şekilde tefsir etmelerinin doğru olm adığını söylemiştir. 
Ulusoy daha sonra, Yunan istan ’daki Türklere reva görülen hareketlere temas
la Türkiye'deki Rumların sahip o ldukları hakları ele alm ış ve «hiçbir m illet, bi
zim kadar ekalliyetlere kıymet verm emektedir» demiştir.

Türk dış politikasının bir çıkm azda olduğunu iddia eden Aydın Millet
vekili Orhan Apaydın (bağım sız), dem iştir ki : «Kıbrıs meselesinin bu seviyede 
kalm asında, m enfaati olan entrikacı büyük devletler o lab ilir. Biz, bu meseleyi, 
büyük devletlerin tesirinden kurtararak, T ü rk -Y u n a n  dâvası haline getirdiğimiz 
gün, ancak problem hal yoluna girebilecektir. Aksi halde, bu rahatsızlık sene
lerce sürüp gider».

Yunan istan la  bir konferansın zorunluğuna da işaret eden A payd ın , Tür- 
kiyenin yaptığı ikili an laşm alar hakkında şu soruyu sorm uştur:

«Türkiye ’nin bağım sızlığını kayıtlayıcı mahiyette görülen ikili an laşm a
ların hangisi Meclisin tasdikinden geçmiştir? Bu cümleden o larak , yanlış oku- 
m adıysam , V ietnam  konusunda bazı Am erikan senatörleri tarafından bile tak
bih edilen A m erikay ı, Dışişleri Bakanım ızın destekleyici m ahiyette beyanat ver
diği doğru mudur? Ayrıca, Kızıl Ç in ’ i tanım am ız yo lunda, Am erika Türkiye’ye 
bîr tavsiyede bulunmuş ve bu tavsiye  nazara alınm ış m ıdır?»

M üteakiben, hudutlarım ıza yapılm ış silâh lı tecavüzlerden bahseden Mar
din M illetvekili Esat Kemal A yb ar (AP), şunları söylem iştir:

«Hudutlarım ızdan İçerilere kadar sokularak, M ard in ’ in Silopî ilçesi köy
lerini bom balayan Irak uçaklarına ateş edilmemesi hususunda, hudut karakol
larım ıza tamim yapılm ıştır. Bu tam im in tarih numarası bendedir. Hükümet böy
le bir tamim yapm ağa selâhiyetli m idir? Bom balanm a sebebiyle uğranılan za
ra rlar neden tazm in edilm em iştir?»
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Nevşehir M illetvekeii A li Baran Numanoğlu (MP), Batı Trakya ve Ker
kük’te bulunan Tü r kİ eri n uğradıkları haksızlık lara değinerek demiştir ki : «K ıb
rıs’tan daha ehemmiyetli bir konu karşısındayız. Kerkük'te bulunan 800 bin
Türk, Hükümetimizin, alâkasızlığ ından haklı o larak  şikâyet etmektedir. Özü 
Türk, sözü Türk ve adı Türkmen olan Kerküklü kardeşlerim izin, içinde bulun
duğu vahim  şartlar ve istikballeri hakkında, Hükümet, ne gibi tedbir düşün
mektedir?»

Tab iî Senatör Suphi Karam an, «Potansiyelleri birbirine uym ayan, re jim 
leri farklı devletler arasında kurulmuş olan CENTO'nun çatırdayışını duyuyo
rum. Y ık ılırsa , Türkiye, bu enkazın altında kalm ak durum undadır. D ikkatin izi 
çekerim» demiştir. Suphi Karam an konuşmasına devam lı, b irb iriyle tam bir
hudut komşuluğu olm ayan devletlerin kurduğu bu birliğin bir fayd a getirmi-
yeceğini, böyle bir askerî ittifakın gerçekleşem iyeceğini, zaten son zam anlarda , 
bu ittifak manzumesine dahil devletlerin iç ve dış bünyelerinde bazı ak sa k lık 
ların çıktığını ileri sürmüş, doğacak âni bir kriz karşısında müteyakkız bulunul
masını temenni etmiştir.

Karam an son o larak, ihlâl edilen Lozan Andlaşm asının da yeniden ele 
alınması gerektiğini söylemiştir.

Dışişleri Bakanlığ ı bütçesinin tümü üzerinde son sözü Rize M illetvekili 
Erol Y ılm az Akçal (AP) alm ıştır. Aynı zam anda raportör sıfatıy la  konuşan Ak- 
çal, NATO cam iasına dahil 9 devlet tarafından Kızıl Ç in ’ in tanınmış olm asına 
m ukabil, bizim de hiç o lm zasa, bu ülkeyle ticarî an laşm alar yapm am ızın uy
gun olacağını söylemiş, Kızıl Ç in ’ i tanıyıp tanım am anın ise, bir m illî politika 
işi olduğunu ifade etmiştir.

Dışişleri Bakanlığ ı bütçesi üzerinde söz alan üyelerin ekserisi, Kıbrıs ko
nusu ile takip edeceğimiz m illî dış politika hakkında sorular sorarak, Bakan
dan bilgi İstemişlerdir.

B E L G E : 2 8

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 20/4/1965 TARİHLİ 
TOPLANTISINDA DIŞİŞLERİ BAKANININ KONUŞMASI

Sayın Başkan, Yüksek Komisyonun sayın üyeleri,

Bu sabah Komisyonumuzda Dışişleri Bakanlığ ının 1965 yılı m alî bütçesi 
vesilesile yap ılan görüşmelerde bilhassa memleketimizin dış politikasının he
yeti umumiyesi üzerinde durulduğunu müşahede ettim ve hemen söyliyeyİm  ki, 
Komisyonun takip etmiş olduğu bu hattı hareketi bugün içinde bulunduğumu 
şartlar muvacehesinde an lam ak benim için hiç de zor o lm adı, ve bunlar bana
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bu vazifem de devam da kuvvet vesilesi oldu. Sayın Komisyon üyeleri tara fın
dan sorulmuş olan m uhtelif sualleri ve izhar edilm iş olan fik ir ve kanaatleri 
d ikkatle d inledim . Bunlar hakkında önümde kalan zam andan istifade ederek 
mümkün mertebe bir tasnife tabi tutup şimdi huzurunuzda cevaplandırm ak 
istiyorum. Temas edilen konular ve üzerinde sual sorulan hususlardan bir ta
nesi umumî dış po litikam ıza, diğeri Dışişleri Bakanlığ ının teşkilâtına taa llûk  et
mektedir. Ben de bu umumî tasn if içinde izahatım ı vereceğim . Türkiye ’nin poli
tikasında tab iatiy le  her şeyden evvel göz önünde bulundurması lâzım gelen 
husus Türkiyenin dış politikasının umumî hedeflerid ir. Bu hedefler müteaddit 
defa lar da açıklandığı g ib i, kanaatim ce sarihtir. Türkiye hiç bir memleketin 
zararına kendisine m enfaat temin etmek kaygusunda değild ir. Ve tabiatiyle 
hiç bir memleketin kendi m enfaatlerine zarar getirmesine razı değild ir. Hükü
metin dış politikasının umumî prensibi dünya memleketleri ile iyi geçinerek ve 
onunla m enfaat birliği temin edecek yo lla rla  hareket ederek kendi huzur ve 
gelişm esini temin edecek şartları yaratm aktır. Bu böyle olduktan sonra Türki
yenin Dış politikasında barışçılığın ve diğer memleketlerle iyi geçinmenin baş
lıca unsuru teşkil ed ild iğ i şüphesizdir. Bunu yaparken tab iatiy le  dünyanın umu
mî durumunu gözönünde bulundurm am ak kabil değild ir. Hedefim iz dünya 
ölçüsünde bir barış cam iası yaşatm ak o lm akla beraber günün şartlarının icap 
ettirdiği tedbirleri de a lm ak zorundayız. Bu bizi bazı ittifak çerçeveleri içinde 
harekete sevketm iştir. Bunlar hiç bir zam an bu dahil bulunduğum uz zümreyi 
diğer zümreleri gasp ederek kendine m enfaatler temin etmek gayesine matuf 
değild ir. Hedefim iz sadece dünya sulhuna bizim kadar kıymet verm eyerek bazı 
teşebbüslere girişm ek arzusunu besleyecek devlet ve milletlerin bu arzularını 
tatb ik m evkiine koym alarına cesaret verdirm em ektir. Türkiyenin ittifakları bu 
çerçeve içinde m ütalâa edilm iştir. Bunun dışında Türkiye şuna da kanidir ki, 
hiç bir memleket bütün ihtiyaçların ı temin etmek im kânına m alik  değild ir. Bi
naenaleyh, memleketler arasında işbirliğ i çeşitli saha larda ne kadar kuvvetli 
o lursa bu memleketin m illî m enfaatleri de o kadar kolay ve isabetle temin edil
miş olur. Bu esas prensiplerden hareket edild iği zam an Türkiye tab iatiy le  ken
disine en faz la  yakın hissedeceği memleketler içinde işb irliğ ine sevketmekte- 
dir. Türkiye'nin bugün teşekkül etmiş bir muhiti mevcuttur. Bu muhit Garp âle
m idir. B inaenaleyh, dün olduğu gibi bugün de Türkiyenin bir zümre İçinde ya 
pacağı işbirliğ inden kendisini en tabii o larak  mensubu gördüğü muhit bu garp 
âlemi muhitidir. Y a ln ız  bu demek değild ir ki, Türkiye bu muhit içinde gelişme
sini temine çalışırken diğer muhitlerle a lâkasın ı kesmiştir, diğer muhitlerle a lâ 
kalı d eğ ild ir... Diğer muhitlerle de Türkiye kendi a lâka la rın ı mümkün olduğa 
kadar iyi münasebetler haline getirmeyi bir gaye ittihaz eder. Bu düşünüş için
de hareket ettiğim iz zam an Türkiyenin hem bir zümreye mensup olup, hem 
başka zümrelere dahil memleketler arasında iyi münasebetler tesisi nasıl telif 
ed ileb ilir konusunu zannediyorum  izah etmek güç olm az. Madem ki bizim ga
yem iz hiç bir zam an bir zümreyi diğer bir zümrenin tahakküm üne terk etmek 
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değild ir. Madem ki bizim gayem iz zümrelere düşen ölçüyü bir iş b irliğ ine gö
türecek bir ara vasıta telakki etmektir. Bu suretle Türkiye ’nin bugünkü po I iti - 
tikasında bir tenakuz değil, bir ahenk görmek lâzım dır. Biz gruplar İçinde iş 
birliği yapılırken, tab iatilye grupların her azasına müşterek o larak yüklenen 
vazife leri müdrik o larak hareket etmek yolunu tutmaktan geri kalm am aktayız . 
Bunu yaparken de memleketimizin hususiyetlerini hüküm ranlık haklarım ızı hiç 
bir zam an ihlal etmemekteyiz. Hepiniz b ilirsin in iz ki muhtelif devletlerde müş
terek bir topluluk içinde, müşterek bütün o devletleri a lakad a r eden konular 
vard ır ve bunun yanında o devletlerin bazıların ı b ilhassa a lakad ar eden konu
lar vard ır. Bir zümreye dahil o lm ak, her meselede aynı m enfaatlere sahip o l
m ak, aynı endişelerle karşı karşıya gelmek manasını taşım am aktad ır. B inaen
aleyh, Türkiye de mensup olduğu zümre içinde kendisinin özelliklerini müdrik 
bir dış politika tayin edilirken, yan lız  o zümrenin icaplarını tayin le iktifa etmez. 
Kendi özelliklerinin tayin ettiği icap lara da riayet eder. Bu icapların başında, 
Türkiyenin muhitindeki memleketlerle arasındaki münasebetlerinin iyi olmasını 
temine çalışm ak gelir. Tab iatiy le  bu yan lız Türkiye tarafından arzu edilm ekle 
temin edilecek bir husus değild ir. Şartlar da buna imkân vermesi lâzım dır. B i
zim politikam ız, bu şartları elim izdeki im kânlar nisbetinde müsait hale getir
mektir ve şartlar müsait hale geldiğindede bu münasebetleri iyi hale getirm ek
te tereddüt göstermemekteyiz. Türkiyenin içinde bulunduğu başlıca zümre garp 
zümresidir. Bu garp zümresine hem İktisadî faa liye t, hem sosyal gelişme bak ı
m ından, hem dem illî emniyeti sağlam a bakım ından bağlıd ır. Bunlar birbirinden 
tamamen ayrılab ilecek hususlar o lm akla beraber tab iatiy le  ayrı ayrı icapları 
mevcuttur. Dünyada tehdit şiddetli bir hal aldığı müddetçe emniyete izafe ed i
lecek değer de artacaktır. Buna mukabil dünyada barışı tehdit eden unsurlar 
hafifledikçe zümre içindeki çalışm alarda diğer taraftan güvenlik d ışındaki sa 
ha lara , İktisadî, sosyal sahalara kayacaktır. Türkiye bugün NATO ve CENTO 
içinde kendi m illî güvenliğini temin etmektedir. Bu ittifak dünyada olduğu gibi, 
bugün de Türkiye için hem kendi emniyetini sağ lam akta , hem de dünya b a
rışını sağlam akta lüzumlu, fayda lı ve müessir bir müessese o larak gözükm ekte
dir. Türkiyenin bu ittifak çerçevesi içindeki tutumunda demek ki her hangi bir 
değişiklik olmuş değild ir. Fakat esasen bu ittifak manzumesi hiç bir zam an 
başkalarına karşı bir taarruz emeli beslememektedir. Bilâkis dün 'ada mümkün 
olduğu kadar iyi münasebetler tesisini kendisine bir hedef bilm ektedir. İşte 
Türkiye bu ittifaklara mensup olm asına rağmen, bu ittifak lar dışında kalan mem
leketlerle hattâ bazen bu ittifak lara zıt olan memleketlerle arasındaki m ünase
betleri iyileştirm eyi kendi m enfaatlerine ve mensup olduğu zümre m enfaatle
rine uygun bulmaktır. Türkiyenin dış politikasında takip edilen siyaset bu esas
lardan mülhem olm aktadır. Bu mevzu içinde bu sabah sayın Komisyon üyeleri 
tarafından ileri sürülen bazı ilişkilerim ize hususî o larak temas etmek isterim .
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Bu İlişkilerden bir tanesi Sovyetler birliği ile Türkiye arasındaki münasebetlerdir, 
Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki münasebetler memnuniyetle ifade etm eli
yiz ki son zam anlarda iyiye doğru bâriz bir ink işaf kaydetm iştir. Bunun sebepleri 
nedir? Bunun sebepleri benim kanaatimce her şeyden evvel Türkiyenin daim a 
imkân bulunca Sovyetler Birliği ile iyi münasebetler havası içinde yaşam a
arzusudur. Sovyetler Birliğin in son zam anlarda politikasında hepimizce 
hepimizce malûm olduğu gibi bir değ işiklik  olmuştur. Ve Sovyetler Bir
liği barış içinde beraber yaşam a prensibini yan lız  sözle değil fiille  de
gösterecek emareler verm iştir. Nitekim mensup olduğumuz ittifak manzumesi 
içindeki m illetler Sovyetler Birliği po litikasında vuku bulmuş olan bu değ işik
liği göz önünde bulundurarak bizden evvel ara larındaki münasebetleri nor
m alleştirm ek yoluna gitm işlerdir. Türkiye o zam an bu yolda gitmemişse bunu 
arzusunun azlığ ında aram akla beraber Sovyetler Birliği ile mazide geçmiş h a
diselerin tesirinde aram ak daha doğru olur. B inaenaleyh her zam an Sovyetler 
Birliği ile Türkiye'nin münasebetlerini iyileştirme arzusu va r idi. Ve zam anı ge
lince buna tevessül etmek tab iid ir. Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki mü
nasebetlerin iyiye doğru istikam et alm asında zihin lerde düşünce yaratacak  bir 
mesele vard ır. Tü rk-Sovyet münasebetlerini iyileştirmeği Kıbrıs meselesine bağ
lam ak doğru değild ir. Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki münasebetleri iy i
leştirme meselesini bu kayıt altında m ütalâa etmek doğru olur. Sovyetler Birliği 
ile m ünasebetlerim izin geliştirilm esi im kânları ortaya çıktığı zam an dikkatler 
Sovyetler Birliğinin Kıbrıs meselesi üzerindeki tutumuna çevrilm iştir. Ve Sovyet
ler Birliği ile Türkiye arasında tem aslar başladıktan sonra Sovyetler Birliğinin 
Kıbrıs politikasında bir değişiklik  olduğu m üşahade edilm iştir. Sovyetler B irli
ğinin Kıbrıs Rum İdaresini M akarİos idaresini tutmadığı tezahür etmiştir. Ve 
Sovyetler Birliği Kıbrısta iki cemaat olması lâzım geld iğ i, aynı zam anda iki ce
m aat müşterek bir idare, rejim tesbit ederken bunun federasyon da olabilece
ğini ortaya koymuştur. Bu tab iatiy le  Tü rk-So vyet münasebetlerinin istediğim iz 
gibi iyi bir istikamette inkişaf edebilmesi için zarurî bir şarttır. Fakat tab iatiy le  
Tü rk-Sovyet münasebetleri Sovyetlerin bundan sonra Kıbrıs meselesinde takip 
edeceği siyasetin etkisini daim a taşıyacaktır. Sovyetlerin bugün değiştirm iş o l
duğu gözüken politikasının fiilî ne gibi neticeler vereceği henüz sarih o larak 
malûm değild ir. Ve Türk Sovyet münasebetlerinin hukukî terakkiler kaydetm e
sinde tab iatiy le  bu tutumun tavazzuh etmesinin rolü büyük olacaktır. Bu vesile 
ile sorulmuş olan müşahhas bir suale de cevap vermek isterim. Bir sual soruldu 
ve dendi ki, Türkiye ile Sovyetler arasındaki münasebetler geliştirilirken burada 
bir m übalâğaya varılm ış mıdır? Bir m übalâğaya gidilm iş m idir? Ve bu sual 
bana daha ziyade; bugünkü sıfatım dan ziyade dünkü, yani Büyükelçi sıfatiyle 
sorulmuştur. Şunu memnuniyetle kaydetmek isterim ki, Türkiye İle Sovyetler 
arasında münasebetler geliştirilirken o zam anki Türkiye Hükümeti Sovyetlere 
bir yanlış an lam aya imkân verecek şekilde konuşmamıştır. Ve Türk-Sovyet 
m ünasebetlerinin gelişmesinde NATO içindeki bağlarım ızın feda edilm esinin
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biı şart o lm ayacağı sarih o larak belirtilm iştir. Ve Sovyetler bu şartlar altında 
bu münasebetlerin iyileşmesi yoluna gitm işlerdir. Binaenaleyh, m übalâğa ed il
miş bir husus yoktur. Sovyetlerin ilerideki tutumları tab iatiy le  Tü rk-Sovyet mü
nasebetlerinin ne dereceye kadar İlerlemesinin kabil olduğunu daha iyi gös
terecektir. Sovyetlerin yanında ilişkim iz bahis konusu olan ikinci bir memleket 
Kıta Çindir. Kıta Çin hakkında gerek Dışişleri Bakanı o larak, benim tarafım dan , 
gerek başka mesul Hükümet azası tarafından yapılm ış olan beyanlar Türkiye 
ile Kıta Çin arasındaki münasebetlerin ne safhada olduğu, ve bunun ne şek il
de inkişaf edeceği konusu zihinlerde yerleşm iştir. Bu mesele bu sabah da or
taya atılm ıştır. Bu hususta şunları arzetmek isterim. Hükümet, Kıta Çinin m illet
lerarası münasebetlerini âzami nisbette genişletmesinde dünya barışının men
faati olduğu kanısındadır. Ve zannediyorum ki, bu kanaat herkesçe p ay laş ıl
ması zarurî ve mukadder olan bir kanaattir. Kıta Çinin m illetlerarası m evkii, 
nüfusu, bölgedeki haiz olduğu nüfuzu göz önünde bulundurulursa dünya b a 
rışına bağlı devletlerin Kıta Çinin m illetlerarası münasebetlerinin norm alleştiril
mesini temenni etmekten başka çaresi o lm ayacaktır. B inaenaleyh, Hükümetin 
Kıta Çin muvacehesindeki tutumunda ilk hareket noktası bu safhadad ır. Fakat 
şurası da m uhakkaktır ki, m illetlerarası deverana dahil o labilm ek m illetlerarası 
münasebetlerin esas icaplarına göre hareket etmesini kabul etmesine bağlıd ır. 
M illetlerarası icapların başında gelen husus da ara larında rejim fak la rı ne o lur
sa olsun, bu devletlerin tutum tarzları ne olursa olsun kendilerinin bir arada 
barış içinde yaşayab ileceklerin i kabul etmesi prensibidir. Bir memleket, ben 
seni mahvedeceğim , diye ortaya çıkarak , tab iatiy le  dünya deveranına girm ek 
için kendisine bir zemin hazırlam az. Demek oluyor ki, Türk Hükümeti Kıt’a Çin 
ile m illetlerarası münasebetleri geliştirm eyi arzu ederken, diğer taraftan bir 
hususu da göz önünde bulundurm aktadır. Bu husus da , Kıta Ç in ’ in idaresinin 
dünyada sulh içinde beraber yaşam a prensibine riayetkâr olduğu hakkında 
kâfi bir kanaat elde edebilm esidir. Bu hususların tahakkuk etmesi, Türkiyenin 
Kıta Çine karşı tutumunu m uhakkak ki tayin edecektir. Bunun yanında bir hu
susa daha temas etmek isterim. O da şudur; muayyen ittifak lar içinde bulun
m ası, muayyen memleketlerle iş birliği içinde bulunması her devlete bazı m a
nevi vecibeler tahm il eder. Bu ananedir ve m illetlerarası hukuk icabıdır. Devlet
ler arası bu nevi münasebetlerde bulunan memleketler, dünya politikasını et- 
kiliyecek kararları a lırken , kendisiyle iş b irliğ i yaptığı memleketlerle istişare 
eder. Onların noktai nazarı alın ır ve onun da icapların ı, kendi mi lî m enfaat
leriyle te lif edebildiği nisbette kale almcık ister. Bugün bilindiğ i g ib i, Kıta Çin'in 
tanınm ası meselesi, Kıta Çinle münasebetlerin tesisi meselesi, ittifak larım ız için
de görüşülen bir meseledir ve bu ittifak lar da tab iatiy le  hiç bir zam an her han
gi bir devleti müstakilen bir karar a lm aya mani o lacak bir mahiyette değild ir. 
Her memleket bu hususta kendi kararını b izzat kendisi verm eye tam am iyle se- 
lâh iyetlid ir. Fakat buna rağmen bu meselenin daim a İşbirliği yaptığ ım ız mem
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leketlerle birlikte tezekkür edilerek ve o memleketlerle görüştükten sonra bir 
karar alınm asında fayda vard ır.

Komünist Çinle d iplom atik münasebetler tesisi yanında başka sah a la r
da da münasebetler tesisi mümkündür. Bu tab iatiy le  bir m erhaledir ve bu ileri 
sa fha lardaki münasebetlere doğru bir g idiştir. Şurası m uhakkaktır ki bugün 
Kıta Çin'in dünya manzumesinde haiz olduğu m evki, birçok memleketleri ken
d ileriyle arasında siyasî münasebette bulunm asa dah i, ticarî, İktisadî m ünase
betlere doğru sevketm iştir. Bu münasebetler Türkiye için de bahis konusu o l
duğu zam an Hükümet bugün için bu münasebetlere g irişilm esinde bir mahzur 
görmemektedir. Bunun m üttefiklerim iz üzerinde etkisi ne o lab ilir diye bir soru 
sorulmuştu, zannediyorum . Bu izahatım dan bunun ne olacağı an laşılm aktad ır. 
Bizim kendim iz, kendi idrakim izle ittifaklarım ıza karşı vecibelerim ize müdrik 
o larak aldığım ız kararlarda onların icapları daim a kale alınm ıştır. B inaenaleyh, 
ittifaklarım ızı ihlâl etmeyen kararlar a lm ak daim a tabiî ve bir hüküm ranlık 
hakkım ızdır. Bu kararlara karşı da müttefiklerin bir tepkisi olm am ası gerekir 
ve bir tepki olursa bu tepkiyi mesnetsiz telâkki etmek doğru olur.

Türkiye’nin Orta - Doğu’daki ilişkilerine gelince; burada da bir tahavvü l 
olmuştur ve bu gün Türkiye ’nin Orta - Doğu daki ilişkilerin in düne nazaran , 
geçmişe nazaran daha faz la  süratli emareler gösterdiği m uhakkaktır. Bu ne
den olmuştur. Bu dünyanın durumile ilg ili bir tahavvü ldür. Demin de arz et
tiğim gibi Türkiye bir ittifak içindedir. Fakat hiç bir zam an ittifak dışındaki 
memleketlerle bir husumet içinde bulunmayı arzu etmemiştir. Ve hiç bir zam an 
emeli bu olmamıştır. Fakat dünyada kırg ın lıklar hüküm sürdüğü sırada ittifak
ların daha sıkı işlemesi icabetmiştir. Bu itibarla ittifakların  bu derece sıkı bir 
işbirliğ ini icabettirdiği zam an larda bu nihayet diğer memleketlerin bir ka
naati (kanadı) olmuş o lab ilir. Bu gün dünya devletleri arasındaki münasebetler 
düne nazaran ittifakların daha sıkı İşlemesine imkân verecek bir zemin arzet- 
mektedir. Bu zeminden Türkiye istifadeyi ihmal etmemiş ve Orta - Doğu mem
leketleri ile arasındaki münasebetleri geliştirm e çarelerini aram ış ve bu sa h a
da kendisine düşeni yapm ıştır. Elde edilen neticeler henüz bizce arzu edilen 
seviyede değilse de ileride bu münasebetlerin daha iyi bir m ahiyet arzetmesi 
beklenmektedir.

Türkiyenin istiklâllerine yeni kavuşmuş memleketler karşısında tutumu 
zannediyorum üzerinde durulm aya değer. Bir vakıad ırk i Türkiye kendisi ilk de
fa müstemlekeciliğe karşı koymuş ve zor şartlar altında mücadele etmiş, bunu 
isbat etmiştir. Böyle bir memleketin müstemlekeciliği teşvik etmiyeceğini bu
nun mümkün olm ayacağını kabul etmek kadar tabii bir şey yoktur. Ya ln ız  müs- 
temlekecilerin yanında o lm am ak demek her halükârda hadiseleri benimsemek 
demek değild ir. Hepimiz bilmekteyi zki m illetlerin istik lâllerine kavuşm aları ne 
kadar desteklenmeye lâyık  bir konu ise bu istik lâllerine kavuşm a hareketleri
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içinde zam an zam an bununla kabili te lif o lm ayacak şekilde d ışardan sızmış 
hareketler de vukubulm aktadır. Binaenaleyh Türkiye bu istik lâllerine kavuşan 
memleketlerle politikasını tayin ederken bu memleketlerin istik lâllerine kavuş
ma arzu larına mani o lacak bir tutum tutmamıştır. Ya ln ız  bu istik lâllerine d ışar
dan ve istik lâlle kabili telif o lm ayacak şekilde m üdahaleler vukubulm akta ise 
bu m üdahaleleri tasvip etmeyen bir tutum alm ıştır. Yoksa Türkiye daim a m il
letlerin istik lâllerine kavuşm aları tezini benimsemiş ve bu tezi benimseyerek 
hareket eden memleketleri desteklemektedir.

Vietnam  meselesine de temas etmek isterim : V ietnam ’da bir müstemleke 
olm aktan çıkm ak isteyen ve bir de orada müstemlekeciliği idame ettirmek İs
teyen iki kuvvetin mevcut olduğunu iddia etmek, hadiseyi basite irca etmek 
ve hakik î m ahiyetini kaale alm am ak demek olur. Bu, bir rejimin bir memle
kete cebren kabul ettirilmesi meselesidir ve bundan dolayıd ır ki V ietnam 'da 
bir bölünme olmuştur ve bundan dolayıd ır ki bir rejime mukavemet etmek iste
yen bir milletin yanında Am erika yer alm ıştır. Am erikanın V ietnam 'daki niyet
lerini bundan başka niyetlere izafe etmek için bir sebep yoktur. Türkiye, A m e
rika ile uzun zam andanberi ittifak halinde yaşam ış, b inaenaleyh Am erikanın 
niyetlerini yakından bilm ek ve an lam ak fırsatını bulmuş bir memlekettir. Am e
rikanın politikasında başka bir m aksat mevcut olduğu hissi alınm ayınca V ie t
nam 'daki hadiselerde Am erikanın niyetini tenkid etmek kabil değild ir. Ya ln ız , 
Am erika tarafından takip edilen pratik politika isabetli m idir değil m idir mese
lesi tab iatiy le  her zam an söz konusu o lab ilir. Bu hususta başlıca mesuliyeti ta 
şıyan memleket ancak bu yolu takip etmek suretiyle netice alab ileceğ i k a n a a 
tiyle hareket etmektedir. Fakat m aksat orada kendi hüküm ranlığını tesis etmek 
olm ayıp orada bir rejimin zorla kendisine kabul ettirilmesine m ukavem et eden 
insanlara yardımcı olm ak m evzuubahis olduğundan A . B. D .’nin dünya duru
munu göz önünde tutarak, bu meseleyi barışçı yo lla rla  halletm eyi tercih ettiğ i
ne Türk Hükümeti kanidir.

Kıbrıs meselesi : A rkadaşlar bu meseleye ait sorular sordular. Kıbrıs me
selesine temas etmeden evvel şu hususları arzetmek isterim : Her mesele gibi 
Kıbrıs meselesi de muhtelif yönlerden görüşülmesi kabil olan bir meseledir. Fa
kat bugün Kıbrıs meselesi bizim önümüzde yaşayan  bir meseledir. M aziye in
tikal etmiş bir mesele değild ir. Hâl çaresi bekleyen meseledir. Binaenaleyh k a 
naatimce Türkiye bu meseleye hâl çaresi bekleyen mesele zaviyesinden b ak
mak mecburiyetindedir. Bu böyle olunca dünkü hareketler şöyle o lsayd ı, böyle 
olsaydı netice nasıl olurdudan ziyade bugün bu safhada bulunan Kıbrıs mese
lesini Türkiyece tatm inkâr bir hâl çaresine götürmek nasıl olur noktayı nazarın
dan hareket ederek bu meseleyi ele alm akta m utlaka fayda vard ır. Kıbrıs me
selesi hakikaten herşeyden evvel bir Türkiye - Yunanistan münasebetleri mese
lesidir. Bu sabah bazı arkadaşlarım ız çok isabetli o larak  bir konuya temas et
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tiler ve dediler ki, şayet 12 A da , şayet Kıbrıs Lozan Konferansı sırasında Tür
kiye ile Yunanistan arasında paylaşılm ası bahis konusu olsaydı bugün Lozan 
konferansıyla Türkiye ile Yunanistan arasında vücut bulmuş olan denge başka 
türlü olurdu. Bunu bir hakikat o larak kabul etmek şarttır. Bunu böyle kabul 
edince de bundan çıkaracağım ız tabii netice şu o lacak tır : Kıbrıs meselesine tat
m inkâr ve âdil bir hâl çaresi bulabilm ek için bunun Türkiye ile Yunanistan a ra 
sında bir denge meselesi olduğu hiç bir zam an göz önünden kaçırılm am alıdır. 
Böyle bir denge olduğuna göre bu dengenin unsurları nelerdir? Bu dengenin 
başlıca iki unsuru vard ır. Birincisi toprak unsuru, Lozanda Türkiye ile Yunan is
tan arasındaki müşterek bölge toprakları Türkiye ile Yunanistan arasında bö
lünmüştür. B inaenaleyh, şimdi bu bölgede iki memleketten birisinin diğerinin 
toprağına girmesi m uhakkak ki, bu dengeyi zedeleyecektir. Bundan ç ıkartıla
cak ilk netice şudur: Kıbrıs meselesini tatm inkâr bir hâl çaresine bağ lam ak için 
hiç bir zam an Türkiye veya Yunanistandan birisine tam am ının ilhakı doğru de
ğ ild ir, caiz değild ir, kabil değild ir.

İkinci unsur ah a lid ir. Gene Lozan Konferansında Türkiye île Yunanistan 
arasında birinin tabiyetinden olup diğerinin ırkına mensup olan ahalin in  hangi 
şartlar altında yaşayacak ları ve bunların neler olduğu belirtilm iştir, tesbit ed il
miştir. Bugün Kıbrıs Adasında bir Türk topluluğu ve bunun yanında bir Yunan 
topluluğu vardır. Kıbrıs dengesinin m uhafaza edilebilm esi için Lozan’da Tür
kiye ile Yunanistan arasında bu ahali münasebetlerinden vücut bulmuş olan 
bu denge değiştirilm em elidir. Yan i hiç bir zam an yeniden Türk ırkına mensup 
bir cemaati Yunan nüfusu altına götürülmem elidir. Bunun aksi de varidd ir. 
Rum ırkına mensup olan ahalin in  Türk nüfusu altına sokulm ak istenmemelidir. 
İşte bu meselenin Türkiye bakım ından taşıdığı iki büyük unsur budur. Bu iki 
unsura müsbet yolda verilecek cevap, T ü rk -Y u n an  münasebetleri bozulm adan 
Kıbrıs meselesinin halline çare aram ak im kânlarını verir. Fakat bu şartlara ria 
yet edilmedikçe Türkiye ile Yunanistan arasındaki münasebetleri bozmadan 
Kıbrıs meselesine bir hâl çaresi aranabilm esin i düşünmek her halde abes o la 
caktır.

Kıbrıs meselesi aynı zam anda tab iatıy le orada yaşayan  Türk toplu luğu
nun da mukadderatı meselesidir. Bu bakım dan yaln ız Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki münasebetleri değil Türk cem aatinin Rum cem aatinin idaresi altına 
girm ek hususundaki direnmesine de kaale a lm ak zarurîd ir. Türk cemaati ken
disini rum cem aatinin idaresi altında yaşam aya hazır hissetse idi zannediyorum 
kî Kıbrıs meselesinin ortaya çıkması çok zorlaşırdı. Bu mesele Türk cemaatinin 
Rum cem aatinin İdaresinde yaşam ak istememesinden zuhur etmiştir. Mesele 
oradaki bir toplumun kendisi için bir hayat memat meselesi olup bu meselede 
yan lız  tara fla rdan  bir tanesinin hakim iyetini tesis edecek bir rejim in teessüs et
mesini şart kılm aktadır.
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Umumî hcıtlarıyla Kıbrıs meselesinin taşıdığı unsurlar bunlardır. Türkiye- 
nin Kıbrıs üzerindeki hakları bu arzettiğim fiilî ve tarih î unsurların dışında bir 
de bugün ahdî unsura istinad eder. Bu unsur 1960 an laşm alarıd ır. Türkiye'nin 
ada üzerinde 1960 an laşm alarıy la bir takım hakları doğmuştur. Aynı zam anda 
bir takım vecibeleri de doğmuştur. B inaenaleyh Türkiye Hükümeti hiç bir z a 
man kendi rızası m uvafakati olmadıkça 1960 an laşm aların ın  meri olduğu id
diasından başka bir şey yapacak değild ir. Ya bu an laşm alar Türkiye'nin m u
va faka tiy le  de değiştirilecektir. Veyahut ta bu an laşm alar Türkiye için muteber 
olacaktır. Türkiye bu an laşm alardan doğan hak ve vecibeleri, mesuliyetleri d a
ima üzerinde taşıyacaktır. Kıbrıs meselesi Türkiye tarafından böyle görülmekle 
beraber diğer ilg ili taraflarca nasıl görülm ektedir? Bu hususta itiraf etmelidir 
ki bu işte ilg ili tara fla r Kıbrıs meselesinin bünyesinden uzak laşarak  emri vaki- 
I eri e hâl edebilmenin ümidini taşım aktad ırlar. Bu ümidden sarfı nazar ettik
lerine da ir elim izde henüz ciddi emareler mevcut değild ir. Başta Kıbrıs Rum 
idarecileri o lm ak üzere oradaki idarenin ne ahdî icaplarını ne de 1960 a n la ş
m alarını kaale a larak  kendi arzu larına göre hâl edeceklerini ümit etmektedir
ler. Bunun yanında bu ümitlerinin m aatteessüf bazı devletlerin tutum larıyla 
desteklendiği müşahade edilm ektedir. Bunların başında Yunan Hükümetinin 
tutumu gelmektedir. Kıbrıs hadisesini 1960 an laşm alarına kadarki devrede, 
Yunan Hükümeti tarafından daim a bir T ü rk -Y u n an  münasebetleri o larak ele 
alınm asının mümkün olacağını kabul ederek tedvir etmişse de b ilâhare Yunan 
Hükümeti bu siyasetten m aatteessüf uzaklaşm ış görülmektedir. Fakat Yunan 
Hükümetinin bu siyasetten uzaklaşm akta olduğunun gözükmesi bu hakikatin  
ortadan kalktığı manasını taşıyam az. H akikat ortadadır. Kıbrıs meselesi bir 
Tü rk -Y u n an  meselesidir. Kaldı ki gerek Kıbrıs Rum idaresinin gerekse Yunan 
Hükümetinin tutumları bu hakikati ortadan kald ıracak nitelikte de değild ir. 
Bugün Türkiye halâ barışçı yo lla rla  bu meselenin halline ümit beslemektedir. 
Bunu yaparken de haklarından vazgeçtiği m anasında olduğunu taşım am akta
dır. B ilâkis Türk Hükümeti bunu hâlâ m uhafaza ederken Yunan Hükümetinin 
hakikatlere ergeç razı olacağını ve bu çerçeve altında bu meseleyi ha lledeb ile
ceğini düşünmektedir. Bugün Kıbrıstaki fiilî durum hakikaten gayet ciddî bir 
mahiyet arzetmektedir. Gerek Kıbrıstaki Rum idaresi gerek Yunan istan , A dada 
fiilî bir hakim iyet tesis etmiş bulunm aktadır. Buna m ukabil Türk Hükümetinin 
Andlaşm aların  derpiş ettiği birlik dışında bir kuvveti yoktur. Türk cam iasın ın 
gücü de rum cam iasının gücü ile m ukayese edilemeyecek kadar zay ıftır. Fakat 
bu hiçbir zam an böyle bir fiilî durumla Kıbrıs meselesinin arzu edilen istika
mette halledilebileceği manâsını taşım az. Bu fiilî duruma istinaden bu meseleye 
bir hal çaresi, bulunam ayacağı aşikârd ır. Bu husus Türk Hükümetince bütün 
ilgili hükümetlere ve tara fla ra  icabeden ehemmiyetle belirtilm iştir. Bu sahada 
hâlâ bir ısrar vukubulur ve em rivakilerle Kıbrıs meselesinin halli cihetine g id i
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lirse hiç şüphe edilm em elidir ki Türkiye ile Yunanistan arasındaki m ünasebet
ler bundan son derece müteessir o lacaktır. A nd laşm alar tab iatiy le  bir küldür. 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki Lozan Andlaşm ası kadar Türkiye ile Yuna- 
nistanı ilgilendiren Kıbrıs andlaşm ası da bağlayıcı bir mahiyet taşır. Yunanis- 
tanın Kıbrıs and laşm alarına riayetkar olup bu and laşm aları Türkiyenin rızası 
h ilâfına değiştirici teşebbüslere girişm iyeceğini ben şahsen ümit etmekteyim. 
Bunu yaptığı takdirde artık Türkiye ile Yunanistan arasındaki münasebetlerin 
heyeti um umiyesini gözden geçirmek bîr zaruret o lacaktır. Kıbrıs konusu ile il
gili o larak  Türkiye ’deki Yunan uyruklu Rumlar ve Türk vatandaşı Rum aslından 
kimselerin durum larına da temas edilm ektedir. Bir defa şunu kati o larak b il
mek lâzım dır ki Kıbrıs meselesi bu Türkiye'de mevcut Yunan uyruklu Rumlarla 
veyahut Türkiyede mevcut rum müesseselerinin Türkiye ’den çıkarılm asıyle h a l
ledilebilecek bir mesele değild ir. Bunlar arasında bir irtibat yoktur. Fakat şu
rası m uhakkak ki şayet Kıbrıs meselesinde Türkiye ile Yunanistan arasında bir 
an laşm a olm azsa bunun yaratacağ ı durumun derhal ve direkt bir şekilde Tür
kiye ’deki Yunan uyruklu kimseler ve Türkiye'de mevcut Rum müesseseleri üze
rinde etkileri o lacaktır ve bu Kıbrıs meselesinin bir hâl çaresi değild ir. Kıbrıs 
meselesinin halledilem em esinin bir neticesi o lacaktır. B inaenaleyh , patrikhane 
üzerinde alınacağı rivayet edilen, gazetelerde okunan sözler, Yunan uyruklu lar 
hakkında alınm ış veya tatbik edileceği söz konusu edilen kararla r, hiç bir z a 
man Kıbrıs’taki durumun bir icabı değild ir. Türkiye'n in Yunan uyruklu lar hak
kında ittihaz edeceği kararlar kendi hüküm ranlığına istinat eden kararlard ır. 
Rum müesseseleri üzerinde ittihaz edilecek kararların bundan başka bir m ah i
yeti yok mu?

Hiçbir zam an Türkiye kendi hakkı o lm ayan bir şeye, kanunî o lm ayan bir 
şeye tevessül etmek niyetinde değild ir. Bugün patrikhane teftiş edileb ilir mi? 
Yunan uyruklu Rumlar Türkiye ’den çıkarılır mı? Bütün bunlar Türkiye'nin hü
kümranlığı içinde ve Kıbrıs meselesinden ayrı, müstakil o larak m ütalâa ed i
lerek karar verilecek hususlardır. Patrikhane hakkında bir husus söylendi, bun
lar tab iatiy le  demin de arzettiğim gibi dış politika ile a lâka lı olan hususlar de
ğ ild ir. Ben Dışişleri Bakanı sıfatiyle  değil de bir Hükümet azası o larak  bu ve s i
le ile sorulan bir suali şurada cevap landırm ak isterim . Hükümetin b ilg isi a l
tında şim diye kadar yeni zam anlarda Patrikhanede bir kontrol teşebbüsünde 
bul unulmamıştır. Ve Patrikhanenin kontrol edilip edilmeyeceği hususunda Hü
kümetin yetkili mercilerinin m uhakkak ki bir kararı vard ır. Ya ln ız  şundan emin 
o lunm alıd ır, Hükümet Patrikhaneyi kontrol etme lüzumuna karar verd iğ i z a 
m an, burada kanunların kendine verdiği bütün hakları kullanacağı hiç şüphe
sizd ir. Gene bilindiği üzere, bundan evvel,, zannediyorum  1964 senesinin Ey
lül ay ında böyle bir teşebbüs vuku bulmuş, bu teşebbüs sonunda terk ed ilm iş
tir. Fakat o zam andan beri bir daha böyle bir teşebbüs yapılm ış değild ir.
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Yunan uyruklu Rumların yurt dışına çıkartılm ası meselesine gelince : Bun
da da bir konuya temas edildi. Bunların çıkartılıp çıkartılm ıyacağı meselesi bir 
bir Kıbrıs meselesinden ziyade, doğrudan doğruya Türkiye ile Yunanistan a ra 
sındaki münasebetlerle ilg ili bir meseledir. Bu kimselerin Türkiye'den ç ıkartıl
m asına mani o lacak her hangi bir kanunî icap mevcut değild ir. Tek dış m ülâ
haza Türkiye île Yunanistan arasındaki m ünasebetlerdir. Tü rk-Y u n an  m üna
sebetleri bunların burada m isafir edilm elerin i, kalm aların ı icap ettirdiğinde 
Dışişleri Bakanlığ ı onların çıkarılm am asını talep edecektir. Fakat Tü rk -Y u n an  
münasebetleri böyle bir cemileyi lüzumsuz k ılacak hale geldiği takdirde tabi- 
atiyle hiç bir dış politika icabı onların İstanbul’da kalm asını icap ettirmeyecek
tir. Ve onlar hakkında alınacak karar dah ilî ve İdarî kararlar olacaktır.

Kıbrıs konusuyla ilgili bir hususa daha temas etmek istiyorum. O da de
ğiştirme birliğ iyle ilg ilid ir. Değiştirme birliğ in in gitmesi tarihi hususunda bir 
sual sorulmuştur. Onu şu şekilde cevaplandırm ak isterim. Değiştirme b irliğ inin 
bir a ra lık  Şubat ayı içinde Kıbrısa gönderilmesi söz konusu olmuştur. Fakat bu 
Hükümet seviyesinden ileri bir seviyeye gitmemiştir. Karşı ta ra fa  tebliğ ed ilm e
miştir. Karşı tara fa  yapılan tebliğ Değiştirme Birliğin in mutad zam anında y a 
pılacağı m ahiyetindedir. Ve b ilâhare Şubat ayında kararlaştırılm ış olan bunun 
tek taraflı o larak bizce Mart ayına talik i uygun görülmüştür. Bunun Şubat ay ın 
da yapılm asının sebebi terhis hadisesiyle ilg ilid ir. Gelecek birliği zam anında 
terhis edebilme im kânına m alik  o lunacak idi. Fakat gerek Birleşmiş M illetler 
gerekse o zam anki Arabulucunun yapmış olduğu tavsiye ler üzerine birliğin Şu
bat sonu yerine Mart sonunda ad aya çıkarılm ası kararlaştırılm ış ve b irlik  karar
laştırılm ış olan tarihde A d a ’ya çıkmıştır.

Bu umumî meseleler dışında bazı m üşahhas meseleler üzerinde görüşm e
ler oldu. Sualler soruldu. Bunları kısaca cevap landırm ak isterim. Batı Trakya- 
daki Türklerin durumu; Batı T ra kya ’da hakikaten Türklerin durumu bizi tatmin 
etmekten çok uzaktır. Gerek İktisadî şartları gerek sosyal şartları islâha muh
taçtır. Ve bu mesele üzerinde durulm akta ve bunların durum larının islâhı im 
kânları araştırılm aktad ır. Ya ln ız  şurasını da kabul etmek lâzım gelir ki bu me
sele uzun zam andan beri devam etmiş olan bir durumun bugün erişmiş olduğu 
bir merhaledir. Ve bunlar hakkında, bunlar üzerinde alınabilecek tedbirler z a 
m anla tesir yapabilecek m ahiyettedir. Öğretmen hususunda ilk tedbirler a lın 
mıştır. Bu tedbirlerin bir kısmı orada bugünkü Türkiye'nin zihniyetini temsil eden 
öğretmen bulundurm ak istikam etindedir. Bunun için nakdî yard ım lar ya p ıl
m aktadır. Öğretmenler arasında tefrik söz konusu değild ir. Ancak öğretmen
lerin ara larında bazı statü farkları vard ır ve bu statü fa rk la rı kendilerine değ i
şik muamele yapılm asını icap ettirmektedir. Bu statü fark ları izale edild iği nis- 
bette bu tefrik gibi görünen m uam elelerinde kalkacağı m uhakkaktır.
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Bu konuyla ilg ili o larak bir de Kerkükte Türk asıllı kimselerden bahsolun- 
du. Hakikaten Kerkükteki Türk ırkına mensup ahalin in  durumu Irakta bir m üd
det gayet feci bir mahiyet arzetmekte idi. Bir takım kollektif teşebbüslere m a
ruz kalm akta idiler. Ya ln ız  şurası da m uhakkaktır ki bu hadiselere sebebiyet 
veren rejim bugün lrak'tan kalkm ıştır. Ve bugün Ira k ta k i rejim , Kerkükteki 
Türlerin daha müsait şartlar içinde yaşam alarına  imkân verm ektedir. Şunu ar- 
zetmek isterim ki G arb î T ra kya ’daki Türkler gibi Kerkük’teki Türkler üzerinde, 
Türkiye'nin herhangi bir ahdî selâhiyeti mevcut değild ir. Bu da tab iatiy le  Hü
kümetimizin bu meseleye karşı a lâkasında tesir icra etmektedir. Ya ln ız , Ker
kük'teki soydaşlarım ızın düne nazaran daha emniyet içinde ve daha serbest 
şartlar altında yaşad ığ ı, memnuniyetle m üşahade edilm ektedir ve Türkiye de 
kendi im kânları ile ve m illetlerarası hukuk kaideleriyle kabili te lif olduğu n i s - 
bette Kerkük’teki Türklerin eğitim leri ve onların sosyal kalk ınm aları ile ilg ilen
mektedir.

Şimdi de Dışişleri Bakanlığ ı teşkilâtı ile ilg ili o larak  vazedilm iş olan so
rulara temas edeceğim. Bu konuda evvelem irde şunu söylem ek isterim ki Y ü k
sek Komisyonda teşkilâtım ıza gösterilmiş olan itimat beni ve mesai a rka d aş
larımı memnun etmiştir. Teşekkürlerim izi arzederiz. Hakikaten bugün dış teşki
lâtımız bu neticeyi alıyorsa bu m uhakkak ki kendilerinin memlekete fayda lı 
olm ak istemelerinden doğm aktadır. Ya ln ız , şurası da m uhakkak ki insanların 
daim a normalin dışında gayretlerine istinat ederek çalışm aların ı beklemek doğ
ru değild ir. Bu, muayyen bir zam an için memlekete fayda sağ larsa da bu nevi 
arkadaşların  memlekete hizmet müddetlerini de k ısaltab ilir. Ve oradaki ça lış
maları üzerinde menfi tesirleri o lab ilir. Bu itibarla , bu hususta serdedilm iş te
mennileri büyük bir bahtiyarlık la  karşılıyorum . Bu sözlerde Dışişleri Bakanlığ ı 
kadrosunun icabeden seviyeye yükseltileceği ümidini besliyorum . Dış teşkilâ tı
mız gayri kâfid ir ve bu sebeple bazı hizmetlerin arzu edilen şekilde yürütül
mesine zam an zam an imkân bulunam am aktadır. Meselâ belki bir büyük e lçi
miz oraya gelmiş olan herhangi bir heyetim izi veya bir spor takım ım ızı kendisi 
b izzat görememektedir. Fakat şundan emin olunmasını arzu ederim ki daim a 
benim müşahedem, dış teşkilâtım ızdaki hariciye mensubunu değil kendisine 
mevdu olan hizmetleri yapm ak, kendilerince yap ılm ası İktiza etmeyen sa h a la r
da dahi kendine müracaat eden vatandaşlarım ıza , heyetlerim ize yardımcı o l
m aya çalışm aktad ırlar. Onun için Yüksek Komisyonumuzun şundan emin ol
masını isterim ki, ara larında vuku bulabilecek bu nevi hadiseler hiç bir zam an 
bizim Hariciye mensubumuzun m aksatlarının mahsulü değild ir. Bu doğrudan 
doğruya hadiselerle kendilerinin meşgul olam am ış o lm alarından ileri gelm iş
tir. Bu hususta şunu da tebarüz ettirmek isterim ki, zam an zam an her hangi bir 
şekilde istisnaî o larak bu nevi lâkayd iler olduğunda Dışişleri Bakanlığ ı teşkilât' 
bu gibi lâkayd ilere  karşı m üsam aha etmeyi aklından dahi geçirm iyecektir.
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Dışişleri teşkilâtiyle ilgili o larak hariciye memurunun yetiştirilm esinde göz 
önünde bulundurulacak kıstaslara da temas edeceğim. Hariciye memurlarının 
tek cepheli o larak  değil, muhtelif veçheli bir formasyon sisteminde yetiştiril
mesine itina göstermek gereklidir. Zannediyorum bu hususa iştirak etmemek 
kabil değild ir. Hakikaten Dışişleri Bakanlığ ının kendisinden beklenen vazifeyi 
yapabilm esi için çeşitli formasyona mensup bir kadroya m alik  olması bir zo- 
rurettir. Bugünkü teşkilâtım ız bütün ihtiyaçlara tam am iyle cevap verem emek
tedir. Hakikaten Dışişleri Bakanlığı mensubunun ya ln ız m illetlerarası m ahiyet 
arzeden dilleri bilmesi kâfi değild ir. Türkiye ’nin b ilhassa münasebetleri olein 
memleketlerin dillerini de bilmeleri şarttır. Ve bu mesele ya ln ız dil meselesi de 
değild ir. O memleketlerin iç durumlarını yakından bilm ek tanım ak m eselesi
dir. Bu hususta Dışişleri Bakanlığ ı gün geldikçe daha mütekâmil bir bünyeye 
girm ek durumundadır. Bu hususta şimdiden bazı gayretler sarfına başlanm ış
tır. Ve bu gayretler ileride daha tatm inkâr seviyeye çıkartılm ış olacaktır.

Yabancı memleketlerdeki dış tem silcilik lerim izin işgal etmekte olduğu b i
naların mülküyetim izde olması konusunda zannediyorum  ki bundan evvelki büt
çe görüşmeleri sırasında da görüşülmüş ve bir görüş b irliğ ine varılm ıştır. Hiç 
şüphesiz ki, bu b inaların m ülkiyetim izde o lm ası, birkaç istisna ile, her bakım dan 
fayda lıd ır. Bu m alî bakım dan olduğu kadar, Türkiye ’nin o memleketlerde ken
di b inasına m alik  olması ve onu kendi hizmetlerini uygun bir şekilde işletmesi 
ve inşa edebilmesi bakım ından da fayda lıd ır. Yan lız  takd ir ed ilm elid ir ki, bun
lar umumî bir proğram içinde ancek zam anla tahakkuk ettirilebilecek bir hu
sustur. Ve Dışişleri Bakanlığ ı bunun için bütçeye her sene im kânlar nisbetinde 
bir meblağ konulmasına gayret etmektedir. Bu bina iktisabı için bazı hal şek il
leri teklif edilm iştir. Bu tab iyatıy la  bizim çalışm alarım ıza istikam et verecek, is
tifade edeceğimiz tekliflerdir. Yan lız  şunu da söylemek icap etmektedir ki bu 
dış memleketlerde bina sahibi olm ak bizim iç m evzuatım ız do lay ısıy la bazı 
müşkülatı mucip olm aktadır. İç mevzuatım ız ve b ilhassa m alî mevzuatım ızın 
lüzum, gördüğü form alitelerle o memleketin form alitelerinin bağdaştırılm ası bu 
hususta istenilen süratle hareket edilm esini selbetmektedir.

D ışarıda muayyen bir hizmet gördükten sonra memlekete celp edilen 
büyükelçiler ve elçiler konusunda şuları arzetmek isterim. Dışişleri Bakanlığ ı 
bir büyükelçinin memlekete azam i derecede fayda lı o larak  d ışarıda hizmet 
görebilmesi için zam an zam an Türkiye’ye gelip memleketin meselelerine daha 
yakından itti la kesbetmesinin fayda lı olacağı düşüncesiyle hareket etmiş ve bu 
istikamette tatb ikata geçilm iştir. Fakat bu hususta da henüz icap eden zemin 
tamamen hazırlanam am ıştır ve İtiraf edeyim ki bu sebeple dışarıdan getirilen 
Elçilerim ize burada kendi kab iliyetleriyle mütenasip vaz ife le r verm ek her z a 
man mümkün olm am aktadır. Bu hususun giderilm esi lâzım geldiğ ini m üdrikim . 
Bu meselenin de yakın zam anda normal m ekanizm a İçinde hal edilebileceğini
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ümid ediyorum. Bugün artık dışarıda çok uzun zam an kalmış Büyükelçilerim iz 
mevcuttur denemez. Bu faz la  dışarıda kalmış elçilerim izin dış hizmet süreleri 
10 senenin içindedir. B inaenaleyh evvelce mevcut o lan, birkaç sene evvel m ev
cut olan 20 sene gibi d ışarıda kalm a hali artık ortadan kalkmıştır.

B E L G  E : 2 9

BAŞBAKAN IM  BA SIN A BİR DEMECİ

Hürriyet 2 2 / 4 / 1 9 6 5

Kıbrıs dâvasının geçmişi ve bugünkü durumu ile ilg ili çeşitli sorularımızı 
cevaplandıran Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, «Kıbrıs meselesinin mer'i an laşm a
lar hükümleri dahilinde ve ilg ili garantör devletler arasında halli yolundan uzak
laşm ası doğru olmamıştır» dem iştir.Başbakan , bu cevabını, Kıbrıs dâvasını başın
dan itibaren genişletm ek, Am erika ve Rusya’nın da işin içine girm esini sağ lam ak 
yolundaki gayretlerim izin fayda lı olup olmadığı şeklindeki soruyu karşılam ak 
için verm iştir. Fakat, aynı konuda Ürgüplü, şunuda sözlerine eklem iştir:

    «Doğru yolun bulunabileceğini ve dâva ve görüşümüzün isabetinin
an laşılacağ ın ı ümit etm ekteyiz..»

Daha geniş açık lık la soruyu cevap lam ayan Ürgüplü, Kıbrıs dâvasına d a 
ha başından itibaren İngiltere, Yunanistan ve Türkiye arasında bir çözüm yolu 
aram anın doğru olocağını ifade etmek islem ektedir. N itekim , Bugün Dışişlerine 
hâkim olan kanaat da budur. Bu d âvad a , yola bu noktadan ç ıkılarak baş lan
dığı için, yeni Hükümet de aynı mihveri takip  etmektedir. «Doğru yolun bulu- 
nabileceğini»de bu bakım dan gene ümit o lunm aktadır.

C id d î teşebbüsler

Başbakan Ürgüplü, «M akarios tarafından g irişilen tahkim at, asker yığm a 
ve silâh lam a durumları karşısında» fikrin i şu şekilde açık lam ıştır:

.—. «A da'da Rumların, Türklerin emniyetini tehdit eden silâh lanm ası ve 
tahkim atı karşısında, Hükümet ciddî teşebbüsler yapm ıştır. Buna devam ede
cektir.»

Ürgüplü «A da'ya  silâh lı bir m üdahalenin tarafım ızdan yapılm asın ın hâlâ 
mümkün olup o lm adığını»da cevaplandırm ış ve demiştir k i :

—  «Zürih - Londra An laşm aları muteberdir. Tek taraflı feshi kabul etmi
yoruz. em rivakilerin kabul olunm ıyacağını program ımızla tasrih etmiş bulunu
yoruz.»
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Ürgüplü, bu cümleden sonra b ilhassa şunu sö ylem iştir:

  «Temennimiz Türkiye’nin an laşm aların  kendisine verdiği m üdahale
hakkını kullanm asına, karşı tarafın sebebiyet verm em esidir. M illî m enfaatle
rimiz gerektiği zam an Türkiye Hükümeti her türlü tedbiri a lm aya kudretlidir.»

M üdahale bahis konusu olunca, «A da 'ya  geçmiş günlerin ışığı a ltında, 
haklı bir müdahalenin zam anı hangi ayd ı? 8 - 9  Ağustos hava hücumundan 
sonra A d a 'ya  askerî müdahale yap ılab ilir miydi ve neden yap ılm ad ı? ,, sorusu 
ak la  geliyor. Başbakan Ürgüplü’nün bu soruya cevabı, bir esprinin hududu iç
inde, geniş m ânalar taşıyacak va s ıfta d ır :

   «Bizden evvelki devre hakkında, sayın seleflerim iz daha iyi bilgi ve 
rebilirler.»

Son ay lard a , hele 8 - 9 Ağustostan sonra K ıbrıs’ta silâh ve asker duru
munun ne nibette aleyhim ize geliştiği hususunda Ürgüplü kısa, özlü cevap ver
mekte ve gerçeği kabul etm ektedir:

  « 8 - 9  Ağustostan sonra A d a ’da tahkim at ve silâh lanm a gelişm iştir.
Bu fiili gelişme şüphesiz Türk cemaatine karşı artan bir tazyik  unsurudur. A n 
cak, Türkiye Cumhuriyetinin gücü karşısında nisbet mevzuu bahis değild ir. 
Hükümetimiz her saha ve safhada ciddî teşebbüslerini yapm aktad ır.»

N A TG ’nuri vazifesi

ik ili görüşmelerden bahsedildiği bugünlerde, «Sağlıyacağı fayd a , bu mü
zakerelerin İkili veya beşli olup o lm ıyacağı» sorularına Başbakanın cevabı şu
dur :

  «D âva , Türkiye - Yunanistan dâvası olmuştur. A d a 'ya  N ATO ’ya bcığiı
Yunan kuvvet ve silâh ları gönderilm iştir. N ATO ’nun bunu nazara a lıp , geri 
çektirmesi vazifesi icabıdır. Bunların evvelâ halli şarttır. Aksi halde, bunca fe 
dakarlık la rla  kurulan Tü rk-Yu n an  dostluğu y ık ılır, NATO sarsılır, Balkan sulh 
dengesi bozulur. Akdeniz emniyeti müteessir olur. Yak ı - Doğuda çeşitli ihti
la fla r doğabilir. Bunların konuşulmasında hesapsız fayd a la r olduğuna kaniim . 
Türkiye Hükümeti müzakere yoluna daim a taraftard ır. Diğer tara fla rın  da mü
zakere yolunu tercih etmeleri halinde, bu müzakerelerin şekli, mevzuu ve ka
demeleri hakkında da an lay ışa va rılab ilir .»

Plâza raporunun, Batı dünyasının tasvib i ile yazıld ığ ı yo lundaki yay ın lar 
üzerinde sorulan soruyu, Ürgüplü şu şekilde karşılam ıştır:

  «P lâza raporu üzerinde Dışişleri Bakanım ızın beyanatları ve neşredi
len mektuplar kâfi bilgi verebilir. M illî dâvalarım ızı başkaların ın  tem ayüllerine 
göre halletm eyiz.»
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A Y I N  O L A Y L A R I





S İ Y A S Î  O L A Y L A R

A Y IN  S İY A SÎ O LA Y LA R IN A  TOPLU BİR BAKIŞ

A) TO PLA N TILAR V E  KIBRIS KO N U SU  :

1 ___  A vru p a  Konseyi Toplantıları :

Dışişleri Bakanı Haşan Işık, 3 M ayıs’ta toplantılarına başlayan  Avrupa 
Konseyi Bakanlar Komitesine Başkanlık etmiş, 4 M ayıs’ta Komite'nin faa liye t 
raporunu İstişarî Meclise sunmuş ve Türkiye Dışişleri Bakanı s ıfatıy la yaptığ ı 
konuşmada Kıbrıs meselesine de değinerek, önemine d ikkati çekmiş ve çözüm 
şeklinin müzakere yoluyla ve ilg ililerin  m uvafakatiy le  bulunacağını söylem iş
tir,

2 ___  P a ris ’te Büyükelçiler T o p la n tıs ı:

6 - 7  M ayıs tarih lerinde, Dışişleri Bakanı Haşan Işık Başkan lığ ında, G e
nel Sekreter Büyükelçi Halûk Bayülken, Batı Avrupa ve NATO devletleri Bü
yükelçilerim iz, NATO, Birleşmiş M illetler ve Müşterek Pazar Daim î Delegeleri
miz ile Merkezden bir heyet, Paris'te toplanm ış, Türkiye'nin dış ilişkileri ve özel
likle Kıbrıs konusunu ele a la rak  fayd a lı görüş teatisinde bulunm uşlardır.

3 ___ NATO Bakanlar Konseyi Toplantıları :

Dışişleri Bakanı Haşan Işık ve beraberlerindeki heyet, 9 M ayıs ’ta Lon
d ra ’ya gelm iştir. 10 M ayıs’ta , Haşan Işık ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Kos- 
topulos arasında yap ılan  ilk görüşmeden sonra, iki ta ra f, Kıbrıs meselesinin
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barış ve müzakere yo luyla hâl çaresine bağlanm ası hususundaki arzularını kar
şılıklı o larak  teyid ettiklerini ifade etm işlerdir. 1 1 - 1 2  M ayıs'ta yap ılan  NATO 
Bakan la r Konseyi toplantıları sonunda yayım lanan ortak b ild iride, Işık ve Kos- 
topulos'un tem aslarını Konseyin mem nunlukla karşıladığı ve bu tem asların y a 
pıcı bir ruhla devamı lâzım geldiği kaydedilm iştir.

B) S .S .C .B . DIŞİŞLERİ B A KA N IN IN  ZİYA R ETİ :

S.S.C .B . Dışişleri Bakanı Andrei Gromyko, beraberindeki heyetle, Türkiye Dı
şişleri Bakanının 1964 Kasım ında, Sovyetler Birliğine yaptığı ziyareti iade et
mek üzere, 17 M ayıs'ta memleketimize gelm iştir. 22 M ayıs'ta Türkiye ’den a y 
rılan Gromyko ile yap ılan  görüşmeler sonunda yayım lanan  ortak b ild iride, Kıb
rıs konusunda, 6 Kasım 1964 tarih li Moskova ortak bild irisine ve G üvenlik  Kon- 
seyi’nin 4 M art 1964 tarih lî kararına atıfta bulunulm uş, iki memleket a rasın 
daki ticarî ve kültürel münasebetlerin arttırılm ası temenni edilm iştir.
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İKTİSADÎ VE TEKNİK OLAYLAR

BİRLEŞM İŞ M İLLETLER  

TİCARET V E  KA LK IN M A  KO N SEYİ

İLK

D Ö N EM  ÇALIŞM ALA RI

1 ___ Birleşmiş Milletler. Genel Kurulu son toplantı döneminde kabul ettiği
1995 (XIX) sayılı kararla , Birleşmiş M illetler Ticaret ve Kalkınm a Konferansını 
devam lı bir müessese o larak kurmuştur.

İşbu karar uyarınca, Konferansın başlıca organı olan Ticaret ve Kalkınm a 
Konseyi ilk dönem toplantılarını 5 Nisan - 1 M ayıs 1965 tarih leri arasında 
N ew -Y o rk 'ta  aktedmiştir.

Konseyin bu dönem çalışm aları ile ilg ili başlıca b ilg iler müteakip m ad
delerde maruzdur.

2   Konsey bu döneminde münhasıran kuruluş ve müesseselerle ilg ili
meseleleri ele alm ıştır. F ilhakika Konsey iç tüzüğünü kabul etmiş, kendisine bağlı 
devam lı dört ihtisas Komitesini kurmuş, bu Komitelerin görev, selâh iyet ve üye 
adetlerini tesbit eylem iş, Komitelerin üyelerini seçmiş, İkinci Konferansa kadar 
yapacağı çalışm aların programını tanzim  ve Birinci Konferans kararların ın  en 
iyi şekilde nasıl tatb ik edilebileceğini müzakere etmiştir.

Konsey çalışm aların ı Umumî Heyet ve 3 Komite (İç tüzük, Çalışm a Prog
ramı, Komitelerin selâhiyet ve görevlerini tesbit komiteleri) halinde yapm ıştır.

3   Konseyin iç tüzüğü 81 maddeden mürekkeptir. İç tüzük, Konseyin
bürosunu teşekkül tarzı ile, Başkanlık  ve raportörlük hakkındaki rotasyon s is
temimde ihtiva etmektedir. Büro, bir başkan, bir raportör ve on başkan y a r
dımcısından müteşekkildir. Her dönemde büronun 6 üyeliği 77 'ler grubun (A s
y a , A frika ve Lâtin Am erika memleketleri ile Yugoslavya ), 4 üyeliği Batık la ra , 
2 üyeliği de Doğu Blokuna verilecektir. Başkan için 6 y ıllık , raportörlük için de 
5 yıllık  bir rotasyon sistemi kabul edilm iştir.

Bu sene A sya 'dan  baş laya rak  Başkan lık , önümüzdeki y ılla rd a  sırasıy la Lâ
tin Am erika, Batı Avrupa, Doğu A vrupa, A rika ve Batı Avrupa tarafından  de
ruhte edilecektir. Raportörlük ise bu sene A fr ik a ’dan başlad ığ ından s ıray la  Doğu 
A vrupa , Lâtin Am erika, Asya ve Batı Avrupa memleketlerince ifa o lunacaktır.
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Bu hususla ilg ili o larak şunu belirtmek gerekir ki, Konseyin bütün kuruluşların
da (büro, komiteler, uzlaşm a kom isyonları, çalışm a grupları v .s .) , Batı grubu
nun arzusu üzerine, coğrafî taksimden değişik o larak, Konseyin teşekkülünde 
tatb ik edilm iş olan 31 az gelişm iş, 18 Batı, 6 Doğu taksim inden münderiç 
9 ’ lu parife sistemi uygulanm ıştır.

4 ____ İç tüzük hükümleri gereğince, Konseyin normal o larak yılda iki defa
toplanm ası, birinci toplantısının Ocak ayının üçüncü haftası içinde açılm ası, 
¡kincisinin ise yaz ay larında yap ılm ası, fakat tarih in in , Konsey raporunun aynı 
yıl içinde Birleşmiş M illetler Genel Kurul tarafından incelenmesine imkân vere
cek şekilde tesbit edilmesi kararlaştırılm ıştır.

Konsey top lantılarıy la ilg ili iç tüzük m addesinin, böyle dolam baçlı bir li
sanla kaleme alınm asına 7 7 ’ ler âm il olm uşlardır. Z ira bu memleketler, Birleş
miş M illetler Ticaret ve Kalkınm a m ekanizm asını EKOSOK’a tâbi bir organ o l
maktan kurtarm ak için bilhassa itina gösterm işler ve bu m anaya gelebilecek 
herhangi bir ibareyi iç tüzüğe sokm am aya çalışm ışlard ır. Mezkûr şekliyle m ad
de, bir yandan Konsey toplantı tarih lerini EKOSOK toplantı tarih lerine göre 
ayarlam aktan kaçınm ak, diğer yandan da Konsey raporunun EKOSOK'un yaz 
toplantısının bitmesinden sadece birkaç gün evvel EKOSOK’a sunularak, görü
şülmeden doğrudan doğruya Birleşmiş M illetler Genel Kuruluna ulaştırılm ası 
imkânını sağ lam aktad ır.

 5 ___  İç tüzükle ilg ili o larak Konseyde uzun m ünakaşalara yol açan bir
madde, Konsey görüşmelerine davet edilebilecek memleketler mevzuu olm uş
tur. Doğu Bloku, Konferans üyesi olsun veya olmasın bütün mem leketlerin, ken
dileriyle ilg ili m evzularda, Konseye davet edilebilm esini teklif etmiş, fakat 
uzun müzakerelerden sonra bu teklif reddedilerek Konsey görüşmelerine sadece 
Konferans üyelerinin katılması kararlaştırılm ıştır.

6 —  Konseyce kurulan 4 ihtisas Komitesi şun la rd ır:

a) Ana M addeler Komitesi;
b) Mamûl M addeler Komitesi;
c) Finansm an ve Görünmeyen Kalem ler Komitesi;
d) Deniz N akliyatı Komitesi.

7 —  Ana M adeler Komitesi 55 üyeden müteşekkildir. 31 üyelik 7 7 ’ ler 
grubuna, 18 üyelik Batıya, 6 üyelik Doğu Blokuna tahsis edilm iştir.

Konseyde yap ılan  seçimler sonunda Ana M addeler Komitesi üyeliklerine 
seçilen memleketler şun la rd ır:

Kam erun, Seylan, Dahomey, G ana , H indistan, İran, Irak, M adagaskar, 
M alezya , M ali M arutenya, Fas, N ijerya, Filip in , V ietnam , Suudî A rab istan , Sene
ga l, Sudan, Suriye, Tay lan , Uganda, Tanzanya.



A vustra iya , Avusturya, Belçika, Kanada, Danim arka, Federal A lm anya , 
Fransa, İrlanda, İta lya , Japo nya , Hollanda, Yeni - Ze landa, İspanya , İsveç, Tür
kiye, İngiltere, ABD.

A rjantin , Brezilya, Ş ili, Kolom biya, Kostorika, Ekvator, Peru, Uruguay, Ve- 
nezuela.

Bulgaristan, Çekoslovakya, Polonya, M acaristan , Rom anya, Sovyet Rusya,
Görüldüğü gibi memleketim iz, 31 A ra lık  1966 tarih inde süresi sona er

mek üzere, bu Komitenin üyeliğine seçilm iştir.

Komite ilk toplantısını 12 Temmuz - 6 Ağustos 1966 tarih leri arasında Ce
nevre'de yapacaktır.

Konsey, Ana M addeler Komitesinin başlıca görevleri o larak şu hususları 
tesbit e tm iştir:

a) Ana M addelerle ilg ili politikaları düzenlem ek ve Ana M addeler t ica
reti sahasında halen mevcut bütün faa liyetle ri koordine etmek:

b) Ancı M addeler hakkında ve b ilhassa batların  istikran ile ilg ili etüd ve 
araştırm alar yapm ak ve yayın lam ak;

c) Eski m illetlerarası Ana M addeler Ticareti Komisyonunun görevlerini 
deruhte etmek;

b) Ana M addeler hakkında ve b ilhassa f¡atların  istikrarı ile ilg ili etüd ve 
araştırm alar yapm ak ve yayın lam ak;

c) Eski m illetlerarası Ana M addeler Ticareti Komisyonunun görevlerini 
deruhte etmek;

d) Ana M addelerle ilg ili Hükûmetlerarası Konferanslar tertiplem ek ve m il
letlerarası ana madde an laşm aları aktediim esini teşvik etmek;

e) Ana Madde ihracatçısı memleketlerin ticaret hadlerinin düzenlenmesi 
için uzun veya kısa vadeli tedbirleri tesbit ve tavsiye eylem ek;

f) Ana M addeler ticaretiyle ilg ili m illî ve m illetlerarası a landa alınm ası 
gereken tedbirler hakkında Konseye tavsiyelerde bulunm ak;

g) Konseye, çalışm aları hakkında periodik raporlar sunm ak;
h) Ana M adde ticareti ile ilg ili diğer bütün meselelerle iştigal eylem ek.

8 ___ M am uller Komitesi 45 üyeden müteşekkildir. Bu üyeliklerin 25 ’ i 77 'ler
grubuna, 15’ i Batık lara , 5 ’ i Doğu Blokuna tahsis edilm iştir.

Konseyde yap ılan  seçimler sonunda Mamul M addeler Komitesi üye lik le
rine seçilen memleketler şun lard ır:

Cezayir, Çin, Kongo, G ana , G ine, H indistan, İsra il. M adagaskar, Fas, N i
jerya, Pakistan, Filip in , Kore, Suriye, Uganda, B. A . C ., Tanzanya , Yugo slavya .
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Avusturya, Belçika, Kanada, D anim arka, Federal A lm anya , Fransa, Y u 
nanistan , İrlanda, İta lya , Jap o nya , Flo llanda, İsviçre, İngiltere, A . B. D.

A rjantin , Brezilya, Ş ili, G uatem ala , Ja m a ik a , M eksika, Uruguay.

Bulgaristan, Çekoslovakya, M acaristan, Polonya, Sovyet Rusya.

M am uller Komitesi, İkinci Konsey toplantısından önce, 1 2 - 2 0  Ağustos ta 
rihleri arasında bîr toplantı aktedecek, b ilâhare 25 Ekim - 5 Kasım tarihlerinde 
iki hafta için tekrar toplanacaktır.

M am uller Komitesinin başlıca görevleri şunlar o lacaktır:

a) Az gelişm iş memleketlerin mamul ve yarı mamul madde ticaretini ge
liştirm ek ve çeşitlendirmek üzere umumî ve devam lı po litika lar tesbit 
etmek;

b) Birleşmiş M illetlerin mamul ve yarı mamul m addeler ticareti ile ilgili 
faa liyetlerin i gözden geçirmek ve koordine etmek üzere Konseye ya r
dımcı olm ak;

c) Mamul ve yarı mamul m addeler ticareti ile ilg ili etüdler hazırlam ak;
d) Az gelişm iş memleketlerin mamûl ve yarı mamul m addeler ihracatını 

arttırm ak hususunda Konferansın kabul ettiği karar, tavsiye veya be
yannam elerle ilg ili o larak Konseyce yap ılacak  ça lışm alara yardımcı 
o lm ak;

e) Az gelişm iş memleketlerin sanayi m allan İhracatını arttırm ak üzere 
teknik yardım yap ılm ası sahasında diğer m illetlerarası teşekküllerle iş
b irliği yapm ak;

g) Görevi çerçevesinde Konseye mamul ve yarı mamûl m addeler ticare
tiyle ilgili tavsiyelerde bulunm ak;

h) Konseye, çalışm aları hakkında periodik raporlar sunmak.
9  . Finansm an ve Görünmeyen Kalem ler Komitesi de 45 üyeden müte

şekkild ir.

Bu Komitenin üyeliğine seçilen memleketler şu n la rd ır :

Kam erun, Çin , Kongo, G ana , Fhndisfan, İsra il, Kuveyt, Lübnan, M ali, Fas, 
Kore, V ietnam , Sudan, Tunus, Uganda, B. A . C. Tanzanya, Yugoslavya .

A vustu ra lya , Belçika, Kanada, Federal A lm anya , F in land iya , Fransa, İta l
ya , Jap o n ya , Flo llanda, ispanya , İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere, ABD.

A rjan tin , Brezilya, Ekvator, E l-S a lv a d o r, M eksika, Peru, Trİn îdad Tobago.

Ç ekoslovakya, Polonya, Rom anya, Ukranya, Sovyet Rusya.

M em leketim izin üyeliği iki yıl (31 A ra lık  1966’ya kadar) süre içindir.
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Finansm an Komitesinin görevleri Konseyce şöyle tesbit ed ilm iştir:

a) Finansman ve Görünmeyen Kalem ler saFıasında umumî ve devam lı po
litikaları tesbit etmek;

b) Finansman ve Görünmeyen Kalem ler sahasında Konferansın kabul et
tiği karar, tavsiye veya beyannam elerle ilg ili o larak  Konseyce y a p ıla 
cak çalışm alara yardımcı o lm ak;

c) Finansman ve Görünmeyen Kalem lerle ilg ili etüd ve teklifleri inceleyip, 
Konseye bu hususlarda tavsiyelerde bulunm ak;

d) Az gelişmiş memleketlerin kalkınm a hızlarının yeterlilik  derecesini in
celemek;

e) Az gelişmiş memleketlere net yardım  miktarını arttırm ak konusunda 
yap ılacak  etüd ve teklifleri incelemek;

f) İkili ve çok taraflı yard ım ların m üessiriyetini arttırm ak, koordinasyo
nunu sağ lam ak ve yardım ın şartlarını iyileştirm ek im kânlarını a raştır
mak;

g) Az gelişmiş memleketlerin turizm , ulaştırm a, nakliyat, sigorta ve diğer 
görünmeyen kalem ticaretlerini geliştirm ek üzere tedbirler a lm ak;

h) Az gelişm iş memleketlerin dış borçlarının tediyesi meselesini incele
mek,

ı] Telâfi edici finansm anla ilg ili teklifleri tetkik etmek;
i) Konseye, çalışm aları hakkında rapor sunm ak;
|) Konseyin talebi üzerine, finansm an ve görünmeyen kalem ler m evzu

unda diğer bütün meseleleri incelemek.

10 ___ Deniz Nakliyatı Komitesi de 45 üyeden müteşekkil olup, üyelikleri
grup lararasında aynı esasa göre taksim edilm iştir. Bu Komite daha ziyade bir 
eksperler Komitesi olacaktır. Anılan Komitenin bir A lt Komite halinde kurulup 
kurulm am ası Konseyde uzun müzakerelere yol açmış, n ihayet diğer üç Komite 
gibi bu komitenin de doğrudan doğruya Konseye bağlı olması kararlaştırılm ıştır.

Komitenin başlıca görevleri şun lard ır:

a) Deniz nakliyatı sahasındaki işbirliğ in i ve karşılıklı an layışın ı arttırm ak ve 
Hükümetler ve bölgesel ekonomik toplulukların deniz nakliyatı po liti
kalarını ahenkleştirm ek;

b) M illetlerarası deniz nakliyatın ın dünya ticaretine ve b ilhassa az g e liş
miş memleketlerin ticaretinin gelişm esine ne şekilde yardım cı o lab ile 
ceğini incelemek ve tavsiyelerde bulunm ak;

c) Az gelişm iş memleketlerin, gerektiği takdirde, navlun konferanslarına 
katılm asını temin İçin tavsiyelerde bulunm ak;
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d) Az gelişm iş memleketlerin ticaret filo ların ın geliştirilm esi ile ilg ili a raş
tırm alar yapm ak;

e) Deniz nakliyatı ile ilg ili Birleşmiş M illetler çalışm aların ı koordine et
me k;

f) Az gelişm iş memleketlere teknik yard ım da bulunm ak üzere diğer ilgili 
m illetlerarası müesseselerle işbirliğ i yapm ak;

g) Konseye, çalışm aları hakkında periodik raporlar sunmak;

h) Konseyin deniz nakliyatı sahasında lüzumlu göreceği diğer bütün ted
birleri a lm ak;

1 1   Komite üyeliklerinin üçte bir, her yıl sonunda yenilenecektir.

Portekiz, Batı Grubu'na ayrılan  kontenjandan Ana M addeler ve Mamul 
M addeler Komitelerine nam zetliğini vazetm iş, ancak A frika lıla r bu namzetliğe 
itiraz ederek aleyhte rey kullanm ışlard ır. Portekiz yeterli derecede oy adedi sağ- 
lıyam adığından Konsey Başkanı her iki Komitedeki birer yer için yap ılacak  se
çimlerin İkinci Konsey toplantısına bırakılm asını teklif etmiştir. Bu teklif, Batı 
Grubunun kendi arasında istediği memleketi, Portekiz dahil o lm ak üzere, ad ay 
göstermek hakkının m ahfuz tutulması şartıyla kabul edilm iştir.

12 ___ Konsey, önümüzdeki iki dönem çalışm aların ı kapsam ak üzere bir
Çalışm a Programı hazırlam ıştır.

Çalışm a Programı ve Birinci Konferansın kabul ettiği kararların  ta tb ika
tıyla ilg ili o larak m ünakaşalara yol açan husus, bu kararların  ne nisbette tat
bik edildiği hakkında Hükümetlerce periodik raporlar verilm esi olmuştur. Az 
gelişm iş memleketler, gelişm iş memleketlerin rapor verm elerini mecburi kılm ak 
hedefini gütmüşlerse de, bu husus gelişm iş memleketlerce tasvip  edilm em iştir.

Konferans kararların ın tatbikatı hakkında Konseye bilgi verm ek, üye mem
leketlerin kendi arzu larına bırakılm ıştır. Konsey her döneminde, üye memleket
lerce verilecek bilginin ışığı altında, Konferans kararların ın ne nisbette tatbik 
ed ild iğ in i gözden geçirecektir.

13 — . Konsey, ikinci döneminde,

a) Ana M addeler ve mamul m addeler Komiteleri raporlarını inceleyecek;

b) Denize çıkışı o lm ayan memleketlerin transit ticareti hakkındaki Kon
ferans çalışm aları neticelerini tetkik edecek;

c) B. M. Bölge Ekonomik Kom isyonlarının çalışm aların ın ışığı altında de
ğ işik  ekonomik sistemlere sahip memleketler arasındaki ticarî m üna
sebetleri gözden geçirecek;
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d) M illetlerarası ticaret ve kalkınm a ile ilg ili prensipler üzerinde en geniş 
mutabakatı sağ lam ak gayesile yap ılacak  çalışm alar hakkındaki Kon
ferans Genel Sekreterinin raporunu tetkik edecektir.

Konsey üçüncü döneminde, Finansm an ve Deniz Nakliyatı Komitelerinin 
raporları ile bu konular ile ilg ili kurulacak eksper gurupları raporlarını incele
yecektir. Konseyin üçüncü dönem çalışm alarında aynı zam anda ikinci Konfe
ransın hazırlık ları dcı yap ılacaktır.

14   Birleşmiş M illetler Ticaret ve Kalkınm a Konseyi İkinci dönem top
lantılarını 24 Ağustos - 14 Eylül 1965 tarih leri arasında Cenevre'de, Üçüncü 
dönem toplantılarını ise 1966 yılı başında aktedecektir.

Konferans Sekretaryasının Daim î M erkezinin Cenevre olması kararlaştı
rılm ıştır. N evv-York ’ta da bir irtibat bürosu teşkil edilecektir.

15 ___ Konseyin bu döneminde kabul edilen bütün kararlar, az gelişm iş
memleketlerle gelişm iş memleketler arasında cereyan eden uzlaşm a görüşm e
leri neticesinde, oybirliğ iyle alınm ıştır.

GEN İŞLETİLM İŞ D Ü N Y A  G ID A  PRO GRA M I

Birleşmiş M illetler ve Birleşmiş M illetler G ıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) 
him ayelerinde üç yıllık  bir tecrübe devresi için kurulmuş olan Dünya G ıda Prog- 
ramı'nın genişletilmesi ve uzatılm ası, bir başka deyim le Birleşmiş M illetler ailesi 
içinde devamlı nitelik taşıyan bir teşkilât haline gelm esi, Hükûmetlerarası Korni- 
te'nin 31 Mart - 14 Nisan 1965 tarih leri arasında Roma’da yap ılan  yedinci top
lantısından sonra gerçekleşme yoluna girm iştir.

Dünya Gıda Programı’nın politikası ve tatbikatı ile ilg ili direktifler vermek 
ve Program'ın faaliyetlerin i denetlemekle görevli olan Hükûmetlerarası Komite 
(intergovernmental Committee) anılan toplantıda, Teşkilâtın geleceği konusunu 
etraflıca görüşmüş ve tabii âfetlerden zarar gören halkların  âcil ihtiyaçların ın 
karşılanm ası ve az gelişm iş ülkelerin kalkınm asına yardım cı olma hedeflerine 
yönelen çoktaraflı gıda yardım ının genişletilm esini ve süreklilik  esası üzerine 
faa liye t göstermesini bağlı olduğu u luslararası kuruluşlara tavsiyeye karar ve r
miştir.

Dünya G ıda Programı’nın böyle bir gelişme göstermesi karşısında, n azar
ları bir an geriye döndürmekte ve Program’ın kuruluşu, am açları, organları ve 
faa liyetle ri hakkında kıscı bilgi vermekte fcıyda o lab ilir.
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Son on yılda bazı gelişm iş ülkelerde tekniğin ilerlemesi ve teknik buluş
ların tarım a lan ına uygulanm ası sonucunda m eydana gelen üretim faz la lığ ın ın , 
yetersiz gıda alan  veya açlık çeken insanların yaşad ığ ı az gelişm iş ülkelere a k 
tarılm ası için en uygu vasıtan ın aranm ası ile paralel bir gelişme gösteren Dün
ya G ıda Programı fik ri, 1960'da Birleşmiş M illetler G ıda ve Tarım Teşkilâtı nın 
açtığı «Açlıktan Kurtulma Kam panyası» (Freedom From Hunger Cam paign)’nın 
gördüğü ilgi sonucunda olgunlaşm ıştır.

Birleşmiş M illetler Genel Kurulu'nun 1960 yılı sonlarında gıda maddeleri 
üretim fazla lığ ın ın  Birleşmiş M illetler sistemi içindeki kuruluşlar aracılığ ı ile ih
tiyacı olan ha lk lara  intikalin i tavsiye eden 1496 sayılı kararı, Dünya G ıda Prog
ramı denemesine yolaçan başlangıç noktası say ılab ilir .

Bu karar metni çerçevesinde yap ılan  çalışm alar bir yıl sonra meyvesini 
vermiş ve X I. FAO Konferansı (1/61) ve X V I. Birleşmiş M illetler Genel Kurulu 
da (1714) sayılı kararları ile Dünya G ıda Programı'nın hukukî temelini ortaya 
koym uşlardır.

Bu kararla r çerçevesinde, Birleşmiş M illetler ve FAO'nun ortak h im ayesin
de ve diğer ilg ili u luslararası kuruluşların işbirliği ile çoktaraflı bir gıda yardım ı 
denemesine g irişilm iştir. Üç y ıllık  bir tecrübe devresi için kurulan Dünya Gıda 
Programı, Hükümetlerin gönüllü katılm a payları ile m eydana gelecek kaynak
ları gelişme yolundaki ülkelerin yararlanacağ ı şekilde dağıtm akla görevlendi
rilm işti.

PRO GRAM IN  Y Ö N ETİM İ :

Dünya G ıda Programı'nın genel yönetimi iki organ tarafından sağ lan ır. 
Birleşmiş M illetler Genel Kurulu'nun ve FAO'nun yukarda sözü edilen kararları 
gereğince kurulmuş olan Hükûmetlerarası Komite (IGC), Program'ın politikası, 
yönetimi ve faaliyeti ile ilg ili d irektifleri verm ekle ödevlid ir. Teşkilâtın yürüt
me ve sekreterlik işlerini bir Karm a İdare Kurulu (Joint Adm in istrative Unit) ye
rine getirir.

Y ıld a  iki defa toplanan Hükûmetlerarası Komite halen 24 üyeden m ey
dana gelm ektedir, ilk toplantısını 1962 Şubat ayında yapm ış olan Komite, baş
langıçta 20 üyeden kuruluydu. 1963 yılında Birleşmiş M illetler Genel Kurulu 
ve FAO Konferansı tarafından kabul edilen karar üzerine üye sayısı 24'e ç ıka
rılm ıştır.

Hükûm etlerarası Komitenin üyeleri şun la rd ır:

Am erika Birleşik Devletleri, A rjantin , A vustra lya , Birleşik Arap Cum hu
riyeti, Brezilya , D anim arka, Filip in ler, Fransa, Endonezya, Fas, H ollanda, G ana ,

PROGRAMIN KURULUŞU :
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K anada, Kolom biya, Federal A lm anya Cum huriyeti, H indistan, İngiltere, N ijer
ya , Pakistan, Tayland , Yeni - Ze landa, Ja m a ik a , Uruguay, Yugoslavya ,

Hükûmetlerarası Komite,nin ilk görevi, Program'ın temel belgelerini h a 
zırlam ak ve bunları Ekonomik ve Sosyal Konsey ve FAO Konseyine sunm ak ol 
muştur. Anılan Konseylerca tasvip  edilen ve halen yürürlükte bulunan bu bel
geler şun lard ır: Genel Kurallar, Geçici m alî hükümler ve Komite’nin içtüzüğü,

Komite’nin yetkileri şöyle tesbit ed ilm iştir:

1 ___ Program’ı iştirakçi Hükümetler adına denetlemek.

2 ___ Program,ın politikası, yönetimi ve faa liyetle ri ile ilg ili genel d irek
tifler formüle etmek ve İcra Direktörü'nün sunduğu kalkınm a proje
lerini incelemek ve tasvip etmek.

3 ___ Okul çağındaki çocukların beslenmesi gibi mahdut am açlı projelerin
kendine danışılm adan uygulanm ası için İcra Direktörü’ne yetki ve r
mek.

4 _ _  Program'ın işleyişi, yönetimi ve faa liye ti hakkında her yıl Ekonomik
ve Sosyal Konsey ve FAO Konseyine rapor şeklinde bilgi verm ek.

5 ___ Program'ın y ıllık  bütçesini incelemek ve tasvip  etmek.

Hükûmetlerarası Komite yukardaki hususların da gösterdiği üzere adeta 
İcra Organını denetleyen bir parlamento rolünü ifa etmektedir. Komitenin ka 
rarları mevcut ve oylam aya katılan üyelerin 2 /3  çoğunluğu ile alın ır. İlkbahar 
ve sonbaharda olm ak üzere yılda iki kere toplanan bu O rgan, gereğinde o la 
ğanüstü toplantıya da çağrılab ilir. Fakat bugüne değin böyle bir toplantıya ih 
tiyaç duyulmamıştır.

Dünya G ıda Programı'nın yardım ettiği projelerin, FAO'nun üretim fa z la 
ları hakkındaki İlkelerine ve Ana M addeler Komitesinin istişari usullerine uygun 
o larak, ticarî p iyasaları ve geleneksel mübadele rejim ini aksatm am ası ve boz
maması gereklidir. Hükûmetlerarası Komite, bundan başka aşağ ıdaki husus
ların da yerine getirilmesini gözetir:

a) gıda yardım ının, yardım  alan ülkelerin iç p iyasa larına rr enfi etkide bu
lunmaması ve gıda maddeleri üretimini azaltıcı sonuçlar doğurm a
ması,

b) g ıdaların nakliye ve sigortası ile ilg ili hizmetlerin normal ticaret tea
mülünü koruyucu nitelikte olması.

Komite (IGC)'nin üyelerinin yarısını Ekonomik ve Sosyal Konsey, yarısın ı 
da FAO Konseyi seçer. Program’ın tecrübe devresi 1965 yılı sonunda nihayete 
ereceğinden, Komite üyeleri adıgeçen kurulların 1965 yılı sonlarında veya 1966 
yılı başlarında yapacakları toplantılarda yenileneceklerdir.
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PROGRAM’IN AMAÇLARI :

Dünya G ıda Programı'nın genel hedefi, gelişme yolundaki ülkelerde aç
lık, yetersiz veya kötü beslenme şartlarını hafifletm ek ve bu suretle bu ülke
lerin kalkınm asına yardımcı olmaktır. Tecrübe devresi zarfında Program emrine 
tahsis edilen kaynaklar gıda maddesi ve hizmet o larak 94 milyon doları bul
muştur. Bir başka ifadeyle dünyada ticaret dışı gıda yardım ların ın % 2'si Dün
ya G ıda Programı kanalından geçmektedir. Ancak, Program'ın proje esasına 
göre yardım  verdiği gözönünde tutulursa, bu miktarın başlangıç devresi için 
küçümsenmemesi tabii o lacaktır.

Dünya G ıda Program ı’na sunulacak talepler aşağ ıdaki üç kategoriden b i
rine dahil olmalıdır.-

a) Tab iî âfetler gibi olağanüstü durum lardan veya kronik yetersiz, bes
lenme hallerinden doğan gıda ihtiya ları,

b) Okul öncesi ve okul çağında çocukların beslenmesi,

c) Özellik le çok sayıda işgücü kullanılm ası veya köy kalkınm ası ile ilg ili 
projeler çerçevesinde, ekonomik ve sosyal kalkınm anın gıda yardım ı 
suretile kolaylaştırılm ası.

PRO G RAM IN  TECRÜBE DEVRESİNDEKİ FA A L İY ET İ:

Progrcsrrs’in kaynaklan  : Başlangıçta Dünya G ıda Program ı’nın üç y ıllık  tec
rübe devresi için 100 milyon do larlık  bir hedef tesbit edilm işti. 5 Eylül 1962 ta 
rihinde N e w -Y o rk 'ta  yap ılan  katılm a payları konferansında, 33 ülke cern’an 
87 .333 .300 dolara baliğ olan taahhütte bulunmuştu. B ilâhare , az gelişm iş ü l
keler de ihracatında güçlük çektikleri maddelerin bir kısmını Program emrine 
tahsis etmiş ve böyiece 14 Nisan 1965'te 68 ülkenin katılm a payı taahhütleri 
toplamı 93,7 milyon doları bulmuştur.

Katılm a payların ın % 55 ’ i Am erika Birleşik Devletleri tarafından sağ lan 
mıştır. Bu ülke, Program emrine g ıda, hizmet ve para o larak 50 milyon dolar 
tahsis etmiştir. Gelişm e yolundaki ülkeler, katılm a payı taahhüdünde bulunan 
ülkelerin sayıca üçte ikisinden fazlasın ı teşkil ettiği halde, Progrcım’a iştirâkle- 
rinin oranla ifadesi % 3,3 civarındadır.

Katılm a payların ın % 27 ’si para ve hizmet cinsindendir. Para (cash) o la 
rak temin edilen katılma pay ları, Program personelinin m asrafların ı karşılam ak 
ve gıda rejim lerinin dengeli bir hale getirilm esini sağ lam ak için ku llan ılm ak
tadır. Gerçekten, Program emrine tahsis edilen m addeler, hububat, sütlü m a
muller ve bitkisel yağ la r gibi üretim fazlasından  doğan g ıdalard ır. Bu g ıda lar 
beslenme rejim ini iyileştirm ek İçin yeterli o lm adığ ından, sebze, meyve gibi d i
ğer g ıda ları p iyasadan para ile temin etmek yoluna gidilm ektedir.
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Kalkınm a projeleri için temin ve kısmen sevkedilen 53,4  milyon dolar 
tutarındaki gıda maddelerinin 14 Nisan 1965 tarihi itibarile durumu şö y led ir:

Hububat : .% 57,3
Sütlü m amûller : % 20,1
Balık : % 6,7
Bitkisel yağ : % 5,5
Et : % 5,5
Sebze : % 2,9
Meyve : % 1 ,2
Çay ve kahve : % 0,5
Şeker S

p o co

Tabii afetlere yardım : Program’ın üç y ıllık  tecrübe devresi zarfında gıda 
maddeleri kaynakların ın % 25 ’ inin tab iî âfetlere uğrıyan bölgelerdeki ha lk lara  
tahsisine karar verilm iştir. Bu m aksatla her yıl İcra Direktörü emrine 7 milyon 
do larlık  bir fon ayrılm ıştır.

Program’ın faaliyete geçiş tarih i olan 1 Ocak 1962’den 14 N isan 1965'e 
kadar çeşitli tab iî âfetlere maruz kalan veya büyük iskân problemleri ile karşı
laşan 21 ülkeye bu fondan yap ılan  yardım  10 milyonu b iraz aşm ıştır.

Kalkınm a proşeleri: 14 Nisan 1965 tarih ine kadar İcra Direktörüne 202 
adet kalkınm a projesi sunulmuştur. Bunların 105'i kabule şayan bulunmuş olup. 
26 proje halen İncelenmektedir. 70 proje sonradan Hükümetler tarafından geri 
alınm ıştır.

Kabul edilen projeler İçin tahsis edilen gıda ve yemlerin u luslararası p i
yasa değeri 47 .206 .200  dolar, Program için m aliyeti ise 63 .493 .300  dolard ır.

Türkiye, Program’ın tecrübe devresinde en çok kalkınm a projesi sunmuş 
olan devlettir. 12 projemiz için tahsis olunan gıda ve yem lerin Program için 
maliyeti 6,8 milyon dolardır, icra Direktörü Mr. Boerma, HükCmetlerarası Ko- 
m ite’nin yedinci toplantısına sunulan raporunda mem leketim izin bu özel duru
muna değinerek şöyle dem iştir: «Türkiye gibi proje hazırlanm ası için gerekli 
bilgi ve im kânların mevcut bulunduğu bir ülkeye çeşitli a lan la rd ak i fayd a lı 
projeler için Program’ ın tecrübe devresindeki kaynakların ın  % 8 'in in tahsisi 
mümkün olmuştur».

14 Nisan 1965 tarihine kadar kabul edilen projelerin sayısı, sahaları it i
barile tasnifi ve Program'ın global kaynaklarına oranları aşağ ıdaki tab loda 
gösterilm iştir:
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P r o j e  ç e ş i d i

Ham ile kad ın lar ve okul öncesi çağdaki çocukların beslenmesi 22 2,2
Öğrencilerin beslenmesi 10 6,6
Diğer beslenme projeleri 7 4,7
Toprak iskân işleri 14 22,4
Toprak reformu 1 0,4
Toprakların tarım a açılm ası 9 11,4
Sulam a ve drenaj 5 4,0
Orm an yetiştirme 8 4,2
Ürünlerin çeşitlendirilm esi 1 0,8
Hayvancılığ ın geliştirilm esi 1 1 12,2
Fiatları istikrara kavuşturm ak için stok tesisi 3 1,8
Toplum kalkınm ası 10 8,8
Sosyal konut inşası ve toprak düzenleme 4 3,0
Yol yapım ı 5 5,8
Bayındırlık işleri 7 4,1
Sanayi projeleri 6 6,0
M adencilik 2 1,6

105 100,0

PROGRAM’IN UZATILM ASI:

Hükûmetlerarası Komİte'nin 31 Mart - 14 Nisan 1965 tarih leri arasında 
Roma’da yap ılan toplantısında, Dünya G ıda Prograrmı'nın geleceği konusu gö
rüşmelerin ağ ırlık  noktasını teşkil etmiştir.

Komitenin bu toplantısı için önemli ve d ikkate şayan bir doküm antasyon 
hazırlanm ıştır. Bu belgeler arasında en değerlileri, gıda yardım ının ka lk ınm a
daki rolü konusunda beş uzm ana hazırlatılan beş etüd ve İcra Direktörü Mr. 
Boerma,nın 83 sayfa lık  raporudur.

Birleşmiş M îlletlerGenel Kurulu ve FAO Konferansı kararları çerçevesinde 
hazırlatılan  beş etüd şu konuları kapsam aktad ır:

1 —  G ıda M addeleri talebi ve kalk ınm ada gıda yardım ını şartlandıran
faktörler.

2 —  Gıda yardım ının , yardım  veren ülkeler ve gıda maddesi ihraç eden
diğer ülkeler üzerinde etkileri.

3    G ıda yardım ının diğer yardım  şekilleri ile bağ lantısı.

4   G ıda yardım ının ortaya çıkardığı idare ve sevk iyat meseleleri.
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5    Çoktaraflı gıda yardım ları program larının rolü.

V . M. Dandekar, George R. A ilen , P. N. Rosenstein - Rodan ve M. S. 
Chakravaty , D.A. Fitgerald, François Perroux ve Jan  Dessau tarafından h a
zırlanan bu etüdlerin hepsi, bir yandan gelişm iş ülkelerdeki üretim faz la lığ ın ın , 
diğer yandan , gelişme yolundaki ülkelerin gıda ihtiyacının gittikçe artacağı 
noktasında birleşmektedirler. Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri ile Birleşmiş M il
letler G ıda ve Tarım Teşkilâtı Genel Direktörü’nün Hükûmetlerarası Komitenin 
yedinci toplantısına sunulan ortak roporunda belirtild iği üzere, gıda m adde
leri üretiminde uzmanların tahm inleri h ilâfına bir aza lm a dahi vuku bulsa, 
Programın genişletilmesinde önemli avan ta jla r görülmektedir. Bu suretle, tica
rete konu olm ıyan gıda yardım ının daha büyük bir kısmını (en iyimser tahm in
le % 10) Program kanalından geçirmek mümkün olabileceği gib i, gelişme yo 
lundaki bir çok ülkenin çoktaraflı yardım  sisteminden fayd a görmeleri sağ lan 
mış o lacaktır.

Hükûmetlerarası Komite, tecrübe devresinin n ihaî sonuçları henüz a lın m a
mış o lm akla beraber, gerçekleştirilen işlerin Dünya G ıda Programı'nın uzatıl
masını haklı gösterecek yeterlikte olduğu kanaatine varm ış ve Program ’ın fa a li
yet alanının genişletilmesini ve süresiz o larak uzatılm asını üst mercilere ta v s i
yeye karar verm iştir.

Genişletilm iş Dünya Gıda Programı için Komite'nin tesbit ettiği hedef ve 
esaslar şu n la rd ır :

a) Program, tecrübe devresi nihayetinden (31 A ra lık  1965) itibaren, çok- 
taraflı gıda yardım ına ihtiyaç duyulduğu sürece uzatılacak , diğer bîr 
deyim le devamlı bir nitelik kazanacaktır.

b) Çoktaraflı gıda yardım ı, Birleşmiş M illetler sistemi çerçevesindeki ya r
dım faaliyetlerin in  ayrılm az bir cüzü kabul edilecektir.

c) Tecrübe devresinde olduğu üzere, Program yine birleşm iş M illetler ve 
FAO ’nun ortak him ayesinde faa liye t gösterecektir.

d) Program’ ın faa liyetle ri, her katılm a paylan  Konferansından önce ince
lenecek, lüzum görüldüğü takdirde Program'ın bünyesi değ iştirileb i
lecek veya Program sona erdirilebilecektir.

e) Program ’ın tecrübe devresindeki hadefleri m uhafaza edilecektir.

Bu konuda, yardım ın proje mi yoksa program esasına göre mi 
verilmesi üzerinde uzun tartışm alar cereyan etmiştir. Neticede, belirli 
hedeflere göre hazırlanm ış projelere yardım a devam  edilm esi, prog
ram esasına göre yardım  «program approach» hakkında ilerdeki top
lantılarda karar verilmesi uygun görülmüştür.
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f) 1966 - 1968 yılların ı kapsayan ikinci üç y ıllık  devre İçin, Program 275 
milyon dolara baliğ olan bir faa liye t programı yürütebilecektir. 1965 
yılı sonlarında Birleşmiş M illetler Merkezinde aktedilecek katılma p ay
larını bildirme konferansında, iştirakçi üyelerin bu hedefi gözönünde 
bulundurm aları tavsiyeye şayan görülmüştür.

Am erika Birleşik Devletleri, Hükûmetlerarası Komite'nin görüşme
leri sırasında bu hedef - rakam ın % 40'ını temin edeceğini b ild irm iş, 
fakan bunu diğer devletlerin katılma payların ın , hedef - rakamın % 60 
ını karşılam ası şartına bağlanm ıştır. Am erika'n ın Program ’ın tecrübe 
devresindeki kaynakların ın  fiilen % 55 ’ ini karşılad ığ ı düşünülürse, d i
ğer ülkelerin katılm a paylarında m utlak ve nisbî o larak  daha büyük 
bir artış beklemek gerekecektir. Bu husus, Program ’ın geleceği ile çok 
yakından ilg ilid ir.

g) Program gerek yardım  veren, gerek yardım  alan ülkeler bakım ından 
gönüllü olma niteliğini m uhafaza edecektir.

h) Program ’ın taahhütleri, vaad  edilen katılm a payların ın yarattığ ı im
kân larla  sın ırlanacak , faka t İcra Direktörü beş yıl süreli projeleri, özel 
hükümlere bağlı o larak, kabul etme yetkisine sahip olacaktır.

Yukarıdaki kısaca belirtilen esasların hüküm ifade etmesi, Program'ın ge 
nişletilmesi ve uzatılm ası hakkında karar tasarısın ın Birleşmiş M illetler Genel 
Kurulu ve FAO Konferansını tasvib ine bağ lıd ır. Bu kararın kesinleşm esini iz le
yen ilk Ekonomik ve Sosyal Konsey ile FAO Konseyi toplantısında, Hükûmetler- 
arası Komite üyeleri yenilenecek ve Genişletilm iş Dünya G ıda Proramı, üç y ıl
lık tecrübe devresindeki faa liyetleri'n in  ışığında daha bilinçli ve daha etkili bir 
yola girecektir
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İ D A R Î  K O N U L A R

K A R A R N A M E L E R

1. Yeni Delhi Büyükelçisi Seyfullah Esin'in M adrid Büyükelçiliğine naklen 
tay in i, Bakan lar Kurulunca, 17.5.1965 tarih inde kararlaştırılm ıştır. (Karar sa y ı
sı -. 6/4686)

2. Madrid Büyükelçisi Fahri Korutürk’ün Merkez'e nakledilm esi, Bakan
lar Kurulunca, 17.5.1965 tarihinde kararlaştırılm ıştır. (Karar sa y ıs ı: 6/4687)

3. Dışişleri Bakanlığ ı Yüksek M üşavirlerinde Fikret Belbez'in Yeni Delhi 
Büyükelçiliğine tayin i, Bakan lar Kurulunca, 17.5 .1965 tarih inde kararlaştırıl
mıştır. (Karar sayısı : 6/4693)

4. Birleşmiş M illetler Teşkilâtı nezdindeki Türkiye Daim î M isyonunda O r
taelçi V ahap  Aşiroğ lu ’nun Kopenhag Büyükelçiliğini Büyükelçi ünvanı ile ted
vire memur edilm esi, Bakanlar Kurulunca, 17.5.1965 tarih inde kararlaştırılm ış
tır. (Karar sayısı : 6/4693)

5. Dışişleri Bakanlığ ı Yüksek M üşavirlerinden Kemâl Nejat Kavur'un Bern 
Büyükelçiliğine atanm ası, Bakan lar Kurulunca, 18.5.1965 tarih inde ka ra rlaş
tırılm ıştır. (Karar sa y ıs ı: 6/4695)

6. Lefkoşe Büyükelçisi M azhar Özkol'un Merkez'e nakledilm esi, Bakan
lar Kurulunca, 28.5 .1965 tarihinde kararlaştırılm ıştır. (Krar sa y ıs ı: 6 /4726)



TERFİ VE TÂYİNLERDE SİCİL MÜESSESESİNİN ROLÜ

Tâyin ve terfilerin müdevven esaslara bağ lanm asına çalışıldığı bir dev
rede, bu esasların mümkün mertebe objektif m utalara göre tatbikin i mümkün 
kılacak nizam î ve am elî ölçülerin de tesbit ve tedvini iktiza etmektedir.

İnzibat Komisyonunun, makamın da tasvib ine iktiran eden hassasiyetine 
tevfikan , tâyin ve terfilerin tâbi tutu lacakları esasların değerlendirilm esini müm
kün kılacak tedbirler de, hukukî ve sa ir veçheleriyle tetkik olunmuştur.

Hukukî esasları, kanun ve tüzüklerde yer alm ış o lm alarına göre iki gurup 
etrafında toplam ak mümkündür. Kanunda yer alan esaslar, A n ayasa , Memu
rin kanunları ile 3656 sayılı Kanun gibi umumî ve 1154 sayılı Kanun gibi hu
susî hükümlarden ibaret bulunm aktadır .

Diğer esaslar ise ilg ili «tüzük»lerde yer alm aktad ır.

1   Anayasa hükümleri :

9 Temmuz 1961 tarih ve 334 sayılı «T. C. Anayasası»n ın  5 8 ’ inci m ad
desinde : «Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete a lın 
mada,, ödevin gerektirdiği niteliklerden başka hiç bir ayırım  gözetilem ez», den 
mektedir.

Anayasa 'n ın  bu maddesi kamu hizmetine girme hakkını umumî bir hü
küm halinde vaz ve hizmete alınm ayı bir takım  nitelikleri haiz olma şartına ta 
lik etmektedir.

Memurları haiz bulunm aları gereken vasıfla rı ise umumî ve hususî ka
nun hüküm leri, tüzük veya yönetmelikler ayrıca tesbit etmiş bulunm aktadır.

2   Kanun hükümleri :

Bu hükümler, kamu hizmetine İntisaptan evvel ve sonra tatb ik edilen hü
küm lerdir :

A —  Kamu hizmetine intisaptan evvel nazarı itibara alınması gereken 
hükümler:

Bu hükümler 788 sayılı Memurin ve 3312 sayılı Hariciye Vekâleti Teşkilât 
Kanunu ile tanzim  edilm iştir.
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Bu Kanu’nun 3'üncü maddesine gö re : «Hariciye Vekâletine meslek ve 
ihtisas memuru o larak girebilmek için Memurin Kanunundaki şartlardan başka 
hariciye mesleği ile a lâkad ar ve M aarif Vekâletince yüksek mektep olduğu ta s
d ik  olnan bir mektepten mezun ve Hariciye Vekâletinde müteşekkil imtihan 
komisyonu huzurunda yap ılacak im tihanda m uvaffak olm ak şarttır. Bu imtihan 
Hariciye Vekâletince tesbit o lunacak esaslara göre yap ılır.»

Bahis konusu esaslar 13 Haziran 1957 tarih li ta lim at ile tesbit edilm iş 
bulunm aktadır. Bu talimatın «yönetmelik» şeklinde yeni baştan tanzimi lâzımdır.

Yukarıda temas olunan esasların tesbit ve tatbikinden m aksat hariciye 
teşkilâtına matlub evsafı haiz, memur alınm asın temin etmektir. Ancak bu kâfi 
bir tedbir değild ir. Memuriyete intisaptan sonra ehliyet ve liyakatin kanun hü
kümleri ile tüzüklere uygun o larak, objektif esaslara göre tesbiti gerekmekte
dir.

Yeni «Devlet Memurları Kanunu» tasarısı da , temel ilkeler arasında 
liyakati: «Devlet kamu hizmetlerine girmede, sın ıflar içinde ilerlemede ve gö
revin sona erdirilmesinde» esas a lm aktad ır. (1)

Derece ve Kademe ilerlemeleri (2) için de tasarı, müddetten başka iyi s ic illi, 
yani ehliyet ve liyakat ile meslekî icapları esas a lm aktad ır.

B ___ Memuriyete intisaptan sonra tatbik olunacak hükümler:

Bu hükümler de kanun ve tüzüklerde yer a lan la r o lm ak üzere 2 gurupta 
toplanm aktadır.

Devlet memurları aylık ların ın  tevhid ve teâdülüne da ir olan 3656 sayılı 
Kanun’un 4598 sayılı Kanunla muaddel 7 inci m addesine göre terfilerde 
MÜDDET ve EHLİYET gibi 2 unsur esas alınm aktad ır. Mezkûr maddenin 1 inci 
fıkrasına gö re : «yukarı dereceye terfi için en az 3 sene bir derecede bulunmuş 
ve bu kadar müddet o derece m aaşını fiilen alm ış ve üst dereceye terfie ehliyet 
kazanm ış olm ak» şarttır.

Aynı maddenin 2 inci fıkrası i se:  «Ehliyet, memurun m eslekî b ilg isi, b aşa
rıldığı, s ic illi, âm ir ve müfettişlerce yap ılan  tezkiyeler gözönünde tutu larak takd ir 
olunur. Bu hükmün tatbik şekli nizam nam e ile gösterilir. Hususî kanunların , 
ehliyet tayin i hakkındaki hükümleri m ahfuzdur», demektedir.

(1) 3. m adden in  C iık rası

(2) M adde 37, 38, 67 ve 68 
D erece : Ş ak u lî terfi
K adem e : Ufkî terfi (terfih) : Aylık ilerlem esi
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Bu maddede temas olunduğu veçhile hususî bir kanun o lan, 1154 sayılı 
«T. C. Hariciye Vekâleti Memurin Kanunu»nun 5 ’ inci maddesi şu hükmü v a z ’et- 
m ekted ir:

«Meslek memurlarının re'sen memuriyete tayinleri âm irlerinden lâakal 
ikisinin son mertebe esnasında ehliyet ve liyakatleri hakkında tahrirî hüsnü şa- 
hadetlerile Vekâletin takdirine vâbestedir. Şu kadar ki bunlardan muayyen 
müddeti hizmeti mütevaliyen ayni m ahalde ve ayni âm ir maiyetinde geçirmiş 
o lan lar için ya ln ız o âm irin hüsnü şahadetile iktifa olunur.

«Âm irlerinden lâakal üçünün tahrirî işarı ve Vekâletin inzimamı reyi ile 
ademi ehliyet ve liyakatları sabit o lan lar re'sen memur tayin edilemez ve s i
cillerine o suretle şerh verilir. Üç âm irden hüsnü şahadet a lam ayan la rın  bir de
fa da Vekâlet nezdinde tecrübeye tâbi tutulması hakkında verilecek kararın bu 
tecrübeye müstenit olması lâzım dır. Re'sen memur o lam ayan bu gibi memurlar 
Vekâletçe İdarî mem urlar sınıfına nakled ilirler» .

«M eslek mem urları, hukukları m ahfuz kalm ak şartile , ledelicap idarî me
murlar ve m ütahassıslar sınıfında istihdam o lunabilir» .

Yeni «Devlet AAemurları Kanunu» tasarısın ın l l l ’ inci maddesine göre d e : 
«Devlet memurlarının ehliyetlerinin tesbitinde, kademe ilerlem elerinde, derece 
yükselm elerinde, emekliye ç ıkarılm alarında veya hizmetle ilişiklerin in kesilm e
sinde özlük ve sicil dosyalan başlıca dayanak» teşkil etmektedir.

Bu hükümlerin tetkikinden an laşılacağ ı veçhile memurların ehliyet ve liy a 
katleri tayinlerinde olduğu kadar terfilerinde, başka bir ifade ile meslekî sta
tülerinde ön plânda rol oynam aktadır. Bu itibarla ehliyet ve liyakatin  tayininde 
ve ona göre kararlar alınm asında sarih , objektif, âdi! ve müdevven esaslar 
tesbiti gerekmekte ve bu esaslar m eyanında sicil ve gizli tezkiye müessesesî 
başta gelmektedir.

3 —  Tüzüklerdeki hüküm ler:

A  —  5 A ra lık  1947 tarih li ve 3/6657 sayılı Bakan lar Kurulu kararile  yü
rürlüğe konan «M emurların yeterlik lerin in takd iri hakkm daki Tüzüjk»1e, memur
ların yükselm elerinde yeterliği esas alm akta ve bunun memurun meslekî b ilg is i, 
b a ş a r d ı ğ ı ,  sicilli v e  âın ir v e  müfettişlerce yap ılan  gizli t e z k i y e l e r  gözönünde tu
tu larak takd ir olunacağını derpiş etmektedir.

İnzibatî ve ad lî mahkûmiyetlerle bunların sebepleri de yeterliğin tây in in 
de nazarı itibara alınm aktadır.

B —  21 lem m uz 1951 tarih li ve 3 /13417  sayılı Bakan lar Kurulu Kararile  
yürürlüğe konan «Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığa ile ilg ili memur ve hız- 
metislerin sicilleri üzerine emekliye şevklerine» da ir Tüzük, 5434 sayılı Kanun'un
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39'uncu maddesinin (F) fıkrası (1) mucibince ah lâk  ve yetersizlik sebeplerinden 
dolayı memurların emekliye şevklerinde sicilleri esas olmakta ve ah lâk  ve ye
tersizlik lerin , tüzük hükümlerine tevfikan düzenlenecek tezkiye va raka la rile  tes- 
bit olunacağını derpiş etmektedir.

Bundan başka Tüzük, Müfettişlerle Teftiş yetkisini haiz bulunanların , m u
am ele ve işlerini teftiş ettikleri memur ve hizm etliler hakkında edindikleri bilgi 
ve kanaatlara göre kısa, vazıh birer gizli rapor tanzim  ederek bunu memur ve 
hizmetlilerin gizli tezkiye va raka ların ı m uhafaza ile mükellef m akam a gönder
meleri lüzumunu âm ir bir hüküm halinde v a z ’etmektedir.

Tüzük, tezkiye varaka ların ın  kim ler tarafından , ne tarzda ve ne zam an 
doldurulacaklarına ve m uhafazalarına dair şekle m üteallik hükümler ihtiva et
tiği gibi maksatlı hareketler için müeyyideler de derpiş etmektedir.

Tüzüğün, memuriyet statüsüne son verilebilm esi hallerine m üteallik hü
kümleri en önemlilerini teşkil etmektedir. Filhak ika 14’üncü maddesinin a f ık 
rasında :

«Kurum ların kendi kanun, tüzük ve yönetmeliklerine göre işten ç ıkarıl
mayı icab ettiren fiil ve hareketleri, İnzibat Kom isyonları veya bunlar yerine 
kaim kom isyonlar kararı ile sâbit olan memur ve hizm etliler ahlâk noktasındcm 
emekliye çıkarılırlar» denmektedir.

inzibat Komisyonu kararları d ışında, ah lâk  bakım ından fena tezkiye a la n 
ların da memuriyetten, emekliye sevk suretile ihraç şekli, aynı maddenin b f ık 
rası İle derpiş olunmuştur.

Tüzük, ayrıca yetersizlik noktalarından da mümasil ahkâm ı ihtiva etmek
tedir.

 0 O 0 _____________

Yeni «Devlet Memurları Kanunu» tasarısı ah lâk î noktadan tedbir ittiha
zından başka bir yenilik  getirmektedir. Tasarının 9 ’uncu maddesi : «Devlet me
murlarından sürekli veya geçici görevle veya yetişm e, inceleme ve araştırm a 
için yabancı memleketlerde bulunanların Devlet itibarını veya görev haysiyeti
ni muhil fiil ve davran ışlarda bu lunam ıyacakları» hükmünü vaz'etm iştir. Aynı 
tasarının 124’üncü maddesi : «Kam u hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini 
sağ lam ak am acile kanunların, tüzüklerin ve yönetm eliklerin Devlet memuru 
o larak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirm eyenlere, uyu l
masını zorunlu kıldığı hususları yap m ayan la ra , yasak lad ığ ı işleri ya p an la ra ,

(1) 39 ‘uncu m addenin  (F) fık rası şu d u r :  A hlâk  ve y etersiz lik  seb ep ler in d en  
d o lay ı, tüzüğüne göre m em u rlara k u ram ların ca resen  em ekli a y lığ ı  b ağ la n ır .
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durumun niteliğine ve ağ ırlık  derecesine göre d isip lin cezaları verileceğini» der
piş etmektedir.

İleride, bu yeni hükümlere göre Türk Ceza Kanunu ile Tüzük ve Yönet
m eliklerde tad ilâ t ve İslâhat yapılm ası cihetine gidilm esi tab iîd ir.

 0 O 0 _____________

Esasları yukarıda telhis olunan kanun ve tüzük hüküm lerinin tetkikinden 
an laşılacağ ı veçhile, devlet hizmetine intisapta olduğu kadar ilerlem elerde, ta 
yin ve nakillerde, inzibatî veya cezaî tedbirler ittihazında ve nihayet memuri
yet statüsünün devam veya hitam ında ehliyet, liyakat ve ah lâk  esas alınm akta 
ve bu hususların tesbitinde sicil ve tezkiye va raka la rı önemli bir mevki işgal 
etmektedir.

Esasen malûm olan bu hususların burada, hukukî mesned ve veçhelerile 
tekrarlanm asının sebebi, m ünhasıran mevzuun taşıdığı devam lı ehemmiyeti te- 
bârüz ettirmektir.

Bu İtibarla gizli tezkiye varaka ların ın  zamanında tam bir objektiflik ve 
vicdan hürriyeti içinde doldurulması, bir amme hizmeti olduğu kadar mânevi 
bir vecibe de teşkil etmektedir. V az ife  tevcihinde olduğu kadar m üeyyide tatb i
kinde ve aynı zam anda adaletin tecellisine yard ım da bu va raka ların  önemi 
aşikârd ır. Bu bakım dan sicil âm irlerin in , uhdelerine mevdu vazife lerin  hüsnü 
ifasının delillerinden biri o larak, m aiyetlerindeki memurların gizli tezkiye v a ra 
kaların ı, her türlü hissiyatın üstünde, yetiştirm ekle görevli o ldukları e lem anlara 
nümunei imtisal olacak şekilde doldurup Bakanlığ ın yetkili organına tevdi su- 
retile hakkaniyetin tecellisine yardım  etmeleri ve üzerinde ça lışm alar ya p ıl
m akta olan sicil müessesesinin tekemmül ettirilebilm esİne m atuf tetkik ve te l
kinlerde bulunm aları şayan ı arzudur.

G izli tezkiye va raka la rı d ışında, sicil âm irlerin in m üşahade ve kanaatla- 
rını, memurun meslekî ve ah lâk i durumu ile a lâka lı müsbet veya menfi hâd ise
leri tesbit etmeleri de temenniye değer görülmektedir.

No î :  T eşk ilâ tta  ve b ilh a ssa  M erkez D aire leriy le  sicil ve g iz li tezkiye v a ra k a la r ı 
m ü esse se sin d e  y a p ıla c a k  İslah at e sa s la r ın ın  tesb itin e m atuf ön ç a lışm a la 
rın ikm alin den  son ra bu kon uda ih tiy a ç la ra  d a h a  u y gu n  m üdevven  hü
küm ler o r ta y a  konacaktır. Bu s a h a d a  h azırlık  ç a lışm alar ın ı y ap m ak la  
K âm uran  G ürün  görevlendirilm iştir.
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2 5 . V . 1 9 6 5

M E S L E K Î  E Ğ İ T İ M

Yabancı dil kursları da dahil olm ak üzere, meslek ve İdare memurlarını 
eğitime tâbi tutacak bir sistem Dışişleri Bakanlığ ında kurulmuş ve merhaleli 
o larak  tatbikine geçilmiş bulunm aktadır.

1965 bütçesinde ilk açılan kurs giderleri tertibinden fa yd a lan a ra k  İng i
lizce, Fransızca ve A lm anca kursları geçen Nisan ayından itibaren başlam ıştır. 
M emurlara ikinci bir yabancı dil öğretilmesi imkânını da veren bu kurslara h a
len 110 memur devam etmektedir. Kurslarda gösterilecek başarı derecesi terfi 
ve tayinlerde gözönünde tutu lacak esaslar m eyanında yer a lacaktır.

Diğer yabancı dillerin gençlere memleket dahilinde lâyıkı veçhile öğretil
mesi im kânlarının bulunmaması karşısında bu d illeri öğreten özel veya M illet
lerarası Enstitülerden fayda lanm asına çalışılm aktadır.

Kanun ve bütçe m ânileri karşım ıza çıktığı takdirde bunların izalesi çare
leri araştırıla rak gençlere vazife lerin i daha iyi yapabilecekleri diğer dillerin de 
öğretilmesine gayret edilecektir.

Meslekî eğitim sahasında da gençlerin, muntazam an çıkarılm akta olan 
siyasî, İktisadî ve İdarî bültenler, muhtelif m evzularda yay ın lanan  özel etüdler 
ile yetiştirilm elerine çalışıldığı g ib i, tertiplenen konferanslarla da bu m aksadın 
tahakkukuna yardım  edilmektedir.

Diğer tara ftan , hazırlanan yeni tayin esaslarile  gençlerin s iyasî, İktisadî 
ve sair sahalarda yetişmelerini teminen, Elçilik , Delegelik ve Konsolosluk gibi 
çeşitli m isyonlarda münavebe ile vaz ife  görmeleri lüzumu derpiş edilm iştir.

Aynı şekilde gençler için, merkez dairelerinde meslekî bir m ünavebe s is
temi kurulm aktadır. Böylece, gençlerin umumî rnüktesebatlarının arttırılm asına 
yardım  olunabileceği gibi, özel tetkik ve ihtisas İsteyen m evzularda onlara ye
tişme ve derinleşme imkânı da sağlanm ış olacaktır.

NATO, Birleşmiş M illetler ve ona bağlı teşekküllerde Türk memurları istih
damı ve beynelm ilel ilim burslarından istifade suretiyle de genç mem urların ye
tiştirilm esine çalışılm aktadır.

M illetlerarası konferanslara, Komisyon ve Komite çalışm alarına iştirak et
tirilm ek ve temas ve müzakerelerin neticeleri bir rapor halinde tesbit ettirilmek 
ve ayrıca m ünazara mevzuu yap ılm ak suretiyle de gençlere yetişme vasıta ları 
hazırlanm aktadır.
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Merkezde bazı dairelerde, b ilhassa ihtisas konularında koordinasyon top
lantıları yap ılm ak suretiyle gençler arasında muhtelif seviyelerde fik ir ve m a
lûmat teatisinde bulunulm akta ve bu da meslekî eğitime hizmet etmektedir. Bu 
fik ir m übadeleleri, istişare ve koordinasyon sisteminin daha metodlu ve umumî 
bir mahiyet alm asına önem verilm ektedir.

Ayni koordinasyon ve işb irliğ in i dış teşkilâta da teşmil etmek ve beynel
milel teşekküllerde daha fazla  ve faa l yerler işgal etmek lâzımdır.

MİLLETLERARASI TEŞEKKÜLLERDE GÖREV ALACAK MEMURLARIN 
HUKUKÎ STATÜLERİ

Yeni Devlet Memurları Kanunu Tasarısının 7 7 ’nci maddesi yabancı bir 
devlet hizmetinde veya M illetlerarası Resmî ve Özel Teşekküllerde kendi istek
leri ile görev a lacak  Devlet M em urlarına, ilg ili Bakanlığ ın teklifi üzerine, Ba 
kan lar Kurulu Kararı ile 5 yıla  kadar görevden ayrılm a müsaadesi verileb ile
ceğini, bu sürenin gerektiğinde Bakan lar Kurulu Kararı ile uzatılabileceğini der
piş etmekte ve bu maddeye göre görevden ayrılm ak için memurun çalışacağı 
hizmetin, m illî m enfaatler bakım ından gerekli veya o teşekkülün kamu hizm e
tine yararlı bir teşekkül olmasını şart koşm aktadır.

Aynı maddenin 2 ’nci fıkrasına göre, görevden ayrılan  memurların emek
lilik  hakiarı saklı kalm ak suretiyle kadroları ile ilişkileri kesilmektedir. Son fıkra 
ise, ayrılm a sırasındaki yüküm lülükleri m ahfuz tutum akta, buna mukabil bu gibi 
memurların dönüşlerinde, sın ıfları içinde b ıraktıkları, derecede boş kadro varsa 
bu kadroya, yoksa ilk kadroya atanacakların ı öngörmektedir.

M ad d en în l’nci fıkrası her ne kadar kendi istekleri ile yabancı bir devlet 
hizmetinde veya m illetlerarası teşekküllerde görev a lacak ların  kadroları ile i l i
şiklerini kesmekte ve bu gibi vazife lerin  Hükümetçe kendilerine tevcih olunması 
halinde tatb ik o lunacak muameleye temas eylemekte ve bundan, bahis ko
nusu durum larda memurların müktesep hakların ın m ahfuz kalacağ ı, mefhumu 
m uhalif yolile çıkarılabilm ete ise de, Devlet Personel Dairesi bu tefsir tarzına 
iştirak etmemekte ve Hükümetten m üsaade alm ış o lm akla memurun kendi iste
ğ iyle böyle bir hizmeti kabul etmiş sayılacağı ve neticede kadrosile alâkasın ın  
kesileceği m ütalâasında bulunm akta, maddenin bu m aksatla hazırlanm ış o l
duğunu ifade eylem ektedir.

İleride tefsir ve tatb ikat bakım ından yan lış lık la ra  m ahal b ırakm am ak üzere 
m addenin sarih o larak  kaleme alınm ası ve yabancı devletler veya m illetlerarası 
resmî ve hususî teşekküller nezdinde, Hükümetçe vârit görülecek lüzuma ve 
verilecek m üsaadeye istinaden görev a lacak  memurların bilûmum müktesep
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haklarının m ahfuz tutulması lâzım dır. Aksi halde, Türk memurlarının yetiştiril
mesi ve beynelm ilel teşekküllerde vazife  a lm ak suretiyle Türk m enfaatlerinin 
korunması ve tanıtılm ası gibi im kânlar memleketimizce kapatılm ış olacaktır. 
Z ira , Baremin 8, 7 v .s . derecelerinden beynelm ilel bir teşekküle gidecek olan 
memurların eski kadrolarına avdete icbar edilm eleri halinde bu memurların ekse
risinin mümasil görevleri reddetmeleri kuvvetle muhtemeldir. Meslekte diğer 
mesai arkadaşları ilerlerken, beynelm ilel teşekküllerde Türk m enfaatlarını ko
ruyan memurların derecelerinin bloke edilmesi bu memurları haklı o larak  vaz ife  
kabulünden im tinaa sevkedecektir.

Yeni Devlet Memurları Kanunu Tasarısının 77 ’nci maddesinin m aksada 
uygun şekilde tâdil o lunup’ bahis konusu memurların müktesep haklarının 
m ahfuz tutulmaması halinde, hâlen Birleşmiş M illetlerle ona bağlı ihtisas te
şekküllerinde, NATO ve sairede vazife  almış bulunan, müfredatı iliş ik  listede 
yazılı 52 memurun ekserisi bu teşekküllerden geri çekmek iktiza edecek ve 
bundan böyle de aynı teşekküllere Türk memurları izamı imkânı hemen hemen 
bertaraf edilm iş olacaktır.

Önemleri gittikçe artan ve b ilhassa memleketimizin m illetlerarası m ü
nasebetleri bakım ından daha çok özellikler taşıyan beynelm ilel teşekküllerin 
Türk mem urlarına kapatıla rak onlardan açılacak yerlerin, çok defa m enfaatle
rimize aykırı hareket ettikleri görülen devletlere bırakılm ası her halde m em leke
tim iz lehine olm ayacaktır.

Uzun y ılla r bir çok d iplom atik teşebbüs ve m üdahaleler neticesinde, bey
nelmilel teşekküllerde güçlükle elde ettiğim iz yerlerin , Kanunun gayrı kabili 
izah bir hükmü do layısiyle memleketimizden alınıp başka devletlere verilm esi 
fikrin i herhangi bir şekilde tecvize imkân olm adığından, bahis konusu m ad
denin behemahal tâdil ve İslahı veya ona tam am layıcı şöyle bir fıkranın ilâvesi 
g e re k ir :

«M illetlerarası resmî veya özel teşekküllerle Birleşmiş M illetler teşkilâtı ve 
ona bağlı müesseseler, Türkiye'nin dahil bulunduğu s iyasî, İktisad î, m alî, askerî 
v .s . teşekküllerde, Kurumlarınca görülen lüzum ve Hükümetçe al nan karar veya 
verilen m üsaade üzerine görevlendirilen memurların kadroları ile ilişkileri kesilir.

Böyle o lm akla beraber, bu mem urlardan Kurum larına dönmek isteyenler, 
açık bulunan veya ilk açılacak kadrolara atan ırlar.

Bahis konusu memurların anılan görevlerde geçirdikleri hizmet süreleri, 
bu hizmetin başarı ile yapılm ış olduğunun belgelendirilm esi şartı ile a y r ıl
dıkları derecede ve kademedeki ilerleme ve terfilerine sayılır.

Ancak sınıf tüzüğünde bazı derecelere yükselm ek için sınav şartı konul
muşsa memur bu sınava tâbi tutu lab ilir.»
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Milletlerarası Teşkilâtlarda Türkiye’nin Kotası 
(Professional Posts)

KIZILHAÇ

OECD

AVRUPA EKONOMİK 

KOM İSYONU 

BM AVRUPA O FİSİ 

AVRUPA KONSEYİ 

NATO

NATO İKMAL BAKIM 

TEŞKİLÂTI

T e ş k i l â t

Bütçe yılı 
ve memur 

say ısı

Katılma 
Payı %

Arzu edilen memur say ısı 

A sgarî Âzami

Mevcut

memur

say ısı

UNO 1962 - 1425* 0,40 4 7 12

IAEA 1963 - 201* 0,37 1 1 1

WHO 1964 - 1245 0,37 4 6 2

FAO 1964 - 616 0,54 3 4 3

ILO 1963 - 468* 0,71 3 4 7 * *

UN ESCO 1963 - 554 0,38 2 3 1 (1962)

ICAO 1963 - 135* 0,38 1 1 0

1
2
1
1
6

10

52

( * )  İşaretli m em ur say ıla r ın d an  y az ılı ve sözlü tercüm anların  ad e d i çıkarılm ıştır.

( * * )  3'ü İstan bu l Bölge B ürosun da

1. Y uk arıd ak i T eşk ilâ tla rd an  F A O 'y a  k ısa  süreli ko n tratlarla  uzm an  o la rak  b a ğ lı 

b u lu n an  m em urlar d ah il d eğild ir.

2. Sekreter k ad ro ların d a  ç a lışa n la r  dah il edilm em işlerdir.

3. WHO (D ün ya S a ğ lık  Teşkilâtım da ç a lışa n  kontratlı doktorlar m evcut ise  de 

ad etle ri h ak k ın d a S a ğ lık  B ak an lığ ın d a  b ilg i yoktur.
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T E M S İ L  T A Z M İ N A T I

Dışişleri Bakanlığı memurlarından M erkez’de vazife  görenlere, meslekî ve 
cibelerine cevap verebilm ek üzere «Temsil Tazm inatı» ödenmesini temine m a
tuf o larak hazırlanan Kanun Tasarısı ile Gerekçesi 31 M ayıs 1965 tarih li, 257 
sayılı yazı ile Başbakanlığa sevkolunmuştur.

G E R E K Ç E

Yabancı memleketlerde sürekli görevle bulunan memurların ay lık la rına , 
bulunulan memleketlerin hayat şartları göz önünde tutu larak, m eslekî vecibe
lerini mümkün mertebe yerine getirebilecek m alî im kânlar sağlanm ası maksa- 
d iyle , 4991 sayılı Kanun ile bunu tâdil eyleyen 212 sayılı Kanun hükümlerine 
tevfikan Dışişleri ve M aliye Bakanlıklarınca varılan  m utabakat dah ilinde, Ba
kanlar Kurulunun kararlaştırd ığı muayyen em saller tatbiki suretiyle dış m em 
leket tazm inatı ilâve edilmektedir. Böyle bir tazm inat m em urlara yardım  et
mekle beraber hakikatte onların aslî denebilecek ihtiyaçlarına cevap verm ek
ten uzaktır. M erkez’den dışarıya ve dışarıdan merkez’e tayin lerde m em urlarla 
aile lerine tanınan bagaj haklarının pek düşük seviyede olm ası, bu m em urlara 
ilk yerleşme m asrafları ödenmemesi, çocuklarına tahsil parası verilm em esi ve me
murun in fak la m ükellef olduğu diğer a ile  efrad ına , yabancı memleketlerde m ü
him yekûnlara baliğ olan muayene, tedavi ve ilâç paraların ın  tediye edilm em esi, 
bütün bunlardan başka vazife  gördükleri memleketlerdeki resmî mehafil ile 
kordiplomatiğe karşı meslekî icaplara cevap verecek im kânlarla mücehhez 
kılınm am aları muvacehesinde, dış memleket tazm inatını bu m em urlar için mü- 
tevazi bir «asgarî geçim haddi» o larak kabul etmek caizdir.

G ana , H indistan, Pakistan gibi birçok memleketlerin, yabancı m em leket
lerde görevli kendi memurlarına lojman temin eyliyerek ayd ın latm a, ısıtm a, 
tedavi ve çocuklarının tahsil m asrafların ı ödedikleri ve temsili vecibelere cevap 
verecek m alî İm kânları sağ lad ıkları nazarı itibare a lın ırsa , aynı şekilde dışarıda 
vazife  gören Türk mem urlarına ödenen dış memleket tazm inatının yetersizliğ i, 
böyle bir mukayese ile, daha çok tebeyyün eder. Bu asgarî şartların mem urların 
mesai durum larına olduğu kadar meslekî itibarlarına de menfi tesirler yaptığ ını 
kabul etmemek realiteleri reddetmek olur.
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Bir şehir dahilinde yap ılan nakli hanelerin ve hasta lık  halinde ailelerin 
tedavi m asrafların ın memurların bütçesi üzerinde ne kadar büyük tesirleri o l
duğu düşünülürse, hayat şartları daha ağır olan yabancı memleketlerde aynı 
zaruretlerin bir memura yüklendiği m alî sorum lulukların ondan da büyük olduğu 
an laşılır.

Yabancı memleketlerde bu şartlar dahilinde vazife  yapan m em urların, 
tasarrufsuz veya istisnaen pek cüz'i tasarrufla merkeze avdetlerinde karşılaş
tıkları müşkülât daha da artm aktadır. Zira evlerin i, çocuklarının okullarını nak
letmek zorunda kalan m em urlar bunun icap ettirdiği m asrafların  büyük bir kıs
mını şahsen ödemek mecburiyetinde kalm akta , buna mukabil temsil vecibeleri 
do layısıy la a ld ıkları tazm inatı da tam am iyle kaybetmektedirler. Halbuki mer
keze alm an mem urlar da Türkiye ’de akredite d iplom atik m isyonlarla , va z ife 
lerinin tab iî icabı o larak temas etmekte ve gerek dah ilde , gerekse hariçte y a 
pılan toplantılara Bakanlık  veya Hükümet adına iştirak zaruretinde ka lm ak
tad ırlar. Bu da onlara meslekî ve İçtimaî sahalarda vecibeler yüklemekte ve 
neticede m asraflarına sebebiyet verm ektedir. Bir memurun oturacağı yerden z a 
rurî geçim ve giyim  şartlarına ve aile lerine diğer müteferrik m asraflarına ilâ 
veten bu meslekî ve İçtimaî vecibelerin gerektirdiği munzam külfetleri muayyen 
bir barem dahilinde aldığı m aaşla kısmen de olsun karşılam ası imkânı ka lm a
m aktadır. Yabancı memleketlerde yap ılabileceğ i zam an zam an iddia o lunab i
lecek tasarru flar, yukarıda izah olunan zaruretler do layısıyle  daha ziyade na
zarî kalm akta ve hiçbir hususî im kâna m alik bulunm ayan m em urlar merkez 
hizmetlerinde büyük m üşküllerle karşılaşm aktad ırlar.

Bu m ülâhazalara ve meslekî icaplara b inaen, merkezde vaz ife  gören 
Dışişleri Bakanlığ ı m em urlarına muayyen bir tazm inat ödenmesini temine m a
tuf işbu kanun tasarısı hazırlanm ıştır.

DIŞİŞLERİ BÂKÂNL5ĞI KURULUŞU KAN UN U’NA 
BİR EK VE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR 

KANUN TASARIS!

MADDE 1 —  14/1/1938 tarih ve 3312 sayılı Dışişleri Bakanlığ ı kuruluşu 
kanununa aşağ ıdaki madde eklenmiştir.

EK MADDE —  Dışişleri Bakanlığ ına dahil ay lık lı kadrolarda Merkezde v a z i
fe gören mem urlara her ay ilişik  (1) ve (2) sayılı cetvellere göre «Temsil Tazm i
natı» ödenir.

Tazm inata istihkakta , işgal edilen kadro esastır. Ancak, kadro karşılık 
gösterilmek suretiyle yap ılan  tayinlerde müktesap hak o larak  an ılan ay lık  tu
tarları nazara alın ır.
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5027 sayılı kanun hükümleri saklıd ır.

(1) ve (2) sayılı cetvellerde asgarî ve azam î hadleri gösterilen tazm inat m iktar
ları, her makam ve kadro grubu için hizmetin önemi ve iş hacmi gibi görevin 
müessmyet derecesini ve memura yüklediği sorumluluğun ağırlığını değerlen
direcek faktörler nazara alınm ak suretiyle hazırlanacak bir yönetmelikte belirtilir.

A day mem urlara, Hükümetin m üsaadesiyle M illetlerarası Kuruluşlarda 
görev alan m em urlara, geçici görev, kurs, staj gibi sebeplerle iki ayı aşan bir 
süre yurt dışında kalan memurlara (iki aydan fazlası için) temsil tazm inatı öden
mez.

Bu tazm inat, görevin asaleten ve b ilfiil yapılm ası şartiyle  ödenir.

Y ıllık  izin ve mazeret izni kullanılm ası veya geçici görevle yurt içinde b aş
ka bir yere gidilmesi veya 1 takvim  yılı içinde toplamı (60) günü geçmeyen has
ta lık  hallerinde tazminatın ödenmesine devam olunur.
Temsil tazm inatına hak veren bir kadroya atanan ların  tazm inatı, işe b aş
lama tarih ini kovalayan ay başından itibaren ay lık la rla  birlikte peşin o larak  
verilir ve ayrılm a halinde geri alınm az.

Bu madde gereğince verilecek tazm inat hakkında 7244 sayılı Kanunun 
3 ’üncü maddesi hükmü uygulanm az.

MADDE 2 ___ Aynı kanuna aşağ ıdaki geçici madde eklenm iştir.

GEÇİCİ MADDE ___ (1) ve (2) sayılı cetveller, bu kanunun yürürlüğe girdiği
m alî yılı sonuna kadar asgarî m iktarlar üzerinden uygulanır.

MADDE 3   Bu kanun yayım ını kovalayan ay başından itibaren yürür
lüğe girer.

MADDE 4   Bu kanunun hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

(1) Says Is Cetvel

L i r a

Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardım cıları
Daire Başkanları veya Genel Müdürler

1.200 - 1.500 
800 - 1.000 
600-  800

Daire Başkan Yard ım cıları, 
Genel Müdür Yard ım cıları,
M üşavirler ve Hukuk M üşavirleri 600- 800

33



(2) Sayılı Cetvel

Kadro tutarları aşağ ıda gösterilen merkezdeki diğer memurlar 

Kadro A y lık la rı Lira

1 .2 5 0 -1 .7 5 0  4 0 0 -7 0 0

7 0 0 - 1 . 1 0 0  3 0 0 -5 0 0

400-  600 2 5 0 -4 0 0

3 4



A V R U P A  B İ R L İ Ğ İ

MELİH AKBİL
Avrupa Entegrasyon Hareketleri Bürosu 

Genel Müdürü

Avrupa birleşiyor. Bu güne kadar ayrılık ların  kaynağı, kanlı savaşların  
sahnesi olan Avrupa, geçmişin kin ve ihtiraslarını unutmuş, A vrupalIların  refah 
ve barış içinde yaşayacak ları bir gelecek kurm ak için bütün im kânlariy le  b ir
leşme yoluna girmiş bulunuyor.

Filhakika ikinci Dünya Savaşından sonra hasıl olan ortam ve bu konuda 
kısa zam anda kaydedilen gelişmelerin azameti en şüphecileri dahi teşebbüsün 
ciddiyet ve başarısına inandırmış ve A vrup a ’nın birleşme yolunda çeşitli a la n 
lardaki çalışm aları bütün dünyada yakından izlenen önem kazanm ıştır.

Birleşmenin yarattığı ve yaratacağ ı bazı problemlere, birleşm iş bir A vru 
pa'nın memleketimiz bakım ından arzedeceği büyük s iyasî ve ekonomik öneme 
temas etmeden ve geleceğe ait bazı tahm inlere girişmeden önce, «A vrupalılık»  
mefhumundan ve «Birleşme» gayretlerinin kısa bir tarihçesinden bahsetmek 
fayda lı o lacaktır.

AVRUPA VE AVRUPALI

Avrupa'nın coğrafî bir b irlik teşkil etmesinin yan ında , m anevî bazı ortak 
özelliklere sahip olduğu öteden beri kabul edilegelm iş bulunan bir gerçektir.

Devirlerin siyasî konjöktörünün ilham ettiği hususlardan ve ister istemez 
etkisinde kalınan ve zam anla değişen hissî unsurlarından ayıklandığ ı takdirde, 
A vrupa lıla ra  mal edilen özellikleri aşağ ıdaki vas ıfla rd a  aram ak m üm kündür:

a    İlme Verilen Kıymet

ilme verilen kıymet ve rasyonel düşünce tarzı, hiç şüphe yok ki Avrupa- 
lı’nın en belirli vasıflarındand ır.

Gerçi çağdaş uygarlık , genel o larak ilmin kıymetini ve İlm î düşünce ta r
zını benimsemiş bulunm aktadır. Ancak, ilme, hakettiği m evkiî verm ek, o lay la rı, 
hurafelerden s ıy rıla rak , münhasıran akıl ve m antık açısından görmek, herşeyin 
gerçek sebebini araştırm ak ve bütün bunları bir düşünce d isip lin i haline getir
mek hususunda A vru p a ’nın oynadığı rolü inkâr etmek mümkün değild ir.
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b ___ İnsana Atfedilen Önem

Düşünen, mantığını ve kendi kendini kontrol etmeğe muktedir bir yaratık  
o larak kabul edilen insana önem verm ek ve insanlık haysiyetini her türlü sa y
gıya lây ık  görmek A vru p a lı’ya mal edilen vasıfla rdan  bir d iğeridir.

Bunun sonucu o larak  da , A vru p a lı’nın gözünde insan hürdür ve bu hür
riyeti kanunla her türlü tem inata bağ lanm alıd ır.

Tarih içinde, A vru p a lı’ya mal edilen bu vasfı zay ıfla tacak  davran ışla r 
elbette ki mevcuttur. Ancak, insanı hürriyetine kavuşturm ak için asırlardan beri 
süren kanlı mücadelelerin kıymetini inkâr etmenin de doğru olm ayacağı kana
atindeyiz.

Herhalde, bugün, birleşm iş bir A vru p a ’nın dayanacağı en esaslı prensibin 
İnsan Hakları ve dem okratik rejim olduğuna hiç şüphe yoktur ve bu bakım dan 
insana verilen önemi hiç o lm azsa bugünkü ve gelecekteki A vru p a lı’nın başlıca 
vasıflarından  biri o larak  kabul etmek mümkündür.

c ___ Kanun ve Nizam Fikri

Roma İm paratorluğundan bu vasfı tevarüs eden A vru p a ’nın, kanun ve 
nizam fikrin in dünyaya yerleşm esinde çok kıymetli bir hizmet ifa ettiğinde şüp
he yoktur.

d ___ Demokratik Nizam

Yüzy ılla r içersinde g irişilen kanlı mücadeleler ve geçirilen çeşitli tecrübeler 
dem okratik nizamı Avrupa'n ın  vazgeçilem ez bir dayanağ ı haline getirmiş bu
lunm aktadır.

Baskı ve esaretten kurtarılıp kendi kendisine iade edilen insanın hürriyet 
nizamı içerisinde cemiyete fayda lı bir unsur haline gelmesi öngörülmüş ve fer
din yetiştirilm esinde bu cihet ilk p lânda m ütalâa edilm iştir.

e ___ Sinaî İstihsal

18. yüzyılda A vrup a ’daki gelişm elerin ortaya çıkardığı yeni bir unsurudr.

Bilim in endüstrinin emrine verilm esini kapsar.
K lâsik  an lam da, kurulm akta olan Avrupa Birliğ in in yukarıda özetlenen 

faktörlere dayand ığ ına şüphe yoktur. Tarihte devir devir ağırlığın ı hissettiren 
ırkî ve d in î idd ia ların  bugün gelişmekte olan «B irlik» hareketlerinde artık yeri 
olm adığı fikrin i benimsemek ve gelecekteki A vrup a ’nın, insan lar arasında ırkî 
fa rk  gözetmeyen, ferdî inançlarında serbest b ırakılan ve herkesin dinine saygı 
gösteren, lâ ik  esaslar üzerinde gerçekleşeceğine sam im î o larak inanm ak için 
çok sebep mevcuttur.
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Avrupa'n ın Coğrafî sınırı

A vru p a ’nın fiz ik î bir a lan  içerisinde sın ırlandırılm ası elbette ki gerçeğe 
uym ayacak ve böyle bir tahdit Batıyı m edana getiren ve asıl kıymetini teşkil 
eden m anevî değerlerini zedelemek gibi birleşme cereyanların ı kökünden sa r
san bir davranış olacaktır.

A vrupa lılık  herşeyden önce bir düşünce tarzı, bir hareket d isip lin i o ldu
ğuna, birleşme hareketlerinin hedefini de, ferdin barış içinde değerlendirilip  
refaha kavuşm ası ve sosyal adaletin sağlanm ası teşkil ettiğine göre, gelecek
teki Avrupa'n ın  hududunu coğrafî faktörlerden, hiç şüphesiz ki daha fa z la , 
m anevî değerler tesbit edecektir.

«Avrupa'»m n sınırını, İngiltere adalarından başlatıp , Akdeniz ve Ba lkan
ları içine aldıktan sonra, Anadolu Yarım adasın ı geçip palm iye ağaçların ın ve 
devenin göründüğü bölgelere kadar uzatm ak isteyenler realist bir zarurete ce
vap verm iş o lm aktadırlar.

Tarih içinde Avrupa Birliği

Avrupa Birliği mefhumuna orta çağdan önce rastlam ak mümükün değild ir.

Kıta o larak bir b irlik teşkil etmemiş, çeşitli mücadele ve istilâ teşebbüs
leri altında kalmış olan A vrup a ’nın coğrafî hudutlarını az çok bulm ası ve m ih
rak noktasının Akdeniz'dan Batı ve Kuzeye yönelmesi Roma İm paratorluğunun
inkirazından sonra Charlem agne’ in ortaya çıkması ile mümkün olmuştur.

Daha sonra kurulan Büyük Kra llık la r devri ise M illiyetçilik  cereyanların ın 
kuvvetlenm esine ve devletler arasında rekabetlere yol açmış, d inî otoriteler 
siyasette nüfuz sahibi olmuş hatta Papalık  dahi Avrupayı zaptetm eye teşebbüs 
eylem iştir.

Renaissance ve Reforme hareketleri A vrupa ,da uyandırıcı tesirler icra et
miş ve bu kıtanın değerlerinden farklı bazı özellikler kazanm asına yardım  et
miş ise de, A vrupalıları birleştirmek bakım ından müsbet ve fiili bir rol oynaya-
mamıştır.

Gerçi zam an zam an bazı devlet adam ları, hatta d in î otoriteler Avrupayı 
birleştirm ek zah irî m aksadiyle çeşitli teşebbüslere girişm işlerd ir. Ancak b un la
rın hiçbirisi başarı sağlayam am ıştır. Z ira bütün bu teşebbüslerde, «Avrupayı 
birleştirm ek fik ri» , «Avrupayı zaptetmek» için bir vasıta o larak  istism ar edilm iş 
ve asıl gaye A vrup a ’yı siyasî veya ruhanî tek bir şefin veya tek bîr memleketin 
otoritesine tabi kılm ak olmuştur.

Bu çeşit davranışların  m isallerini çok yakın zam anlara kadar izlem iş ve 
yakından görmüş bulunm aktayız.
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Bu arad a , bazı idealistler, cemiyetin çektiği sıkıntıların sebebini ayrılık  ve 
düşm anlıkta gören iyi niyetli yazar ve filozo flar, eşit esaslar üzerine kurulacak 
bir Avrupa'n ın platonik m üdafaasını cesaretle yapm ışlarsa da, devrin telâkkileri 
ve o zam an mevcut şartlar bunların fiili semere sağ lam asına imkân verm emiştir.

Birleşmiş bir Avrupa fikrîn in halk tabaka larında iltifat görmesini beklemek 
için I. Dünya Savaşı sonuna kadar gelmek gerekmektedir.

Gerçekten, I. Dünya Savaşında çok yıpranm ış o larak  çıkan Avrupa halkı, 
«birleşm e» uğrunda kurulmuş olan bazı teşekküllerin propagandasına hissiz 
kalm am ış ve bu psikolojik ortam , b ilhassa Fransa ’da Hükümet çevrelerinde de 
tesir icra etmeye m uvaffak olmuştur.

Nitekim Fransa Başbakanı Aristide Briand, yaşadığ ı devir için büyük bir 
cesaret göstererek «Birleşm e» fikrin i ele alm ış, faka t o zam anki te lâkkiler böyle 
bir tasavvurun gerçekleşmesine imkân verm ediği için bu teşebbü de başarıs ız
lıkla sonuçlanmıştır.

A ristide Briand'ın teşebbüsünden itibaren şayan ı hayret derecede y ıp ran
mış olan Avrupa Birliği fik rin in , ciddî o larak  ve yepyeni esaslar dairesinde or
taya çıkması ancak 1945 yılından sonra mümkün olmuştur.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA AVRUPA BİRLİĞİ

Gerçek an lam ında Avrupa Birliği fikri ancak İkinci Dünya Savaşından 
sonra ortaya çıkmıştır.

M addî ve m anevî bakım lardan tam amen bitkin hale gelen Avrupa mem
leketleri, geçmişteki rekabet ve kinleri unutup istikbali yeni esaslar üzerine 
kurm ak gerektiğini idrak etmişler ve «ayrılık» ların  bugüne kadar kendilerini 
nereye götürdüğünü görerek, artık b irlik haline gelmenin fayd a ve zaruretine 
inanm ışlardır.

Avrupalı memleketlerin iktisaden kalkınm asını sağ lam ak için A m erika '
nın teşebbüs ve iştiraki ile 1948 yılında kurulmuş olan O ECE’nın yan ında , mün
hasıran Avrupalı üyelerden terekküp edecek teşekküller vücuda getirmek su
retiyle, entegrasyon hareketleri plâtonik temenniler safhasından kurtarılıp , ger
çekçi ve ciddî bir açıdan uygulam a a lan ına konulmuştur.

Bu m aksatla kurulmuş olan ilk teşekkül Avrupa Konseyidir.

Bugün 17 Avrupa memleketini sinesinde toplayan Avrupa Konseyi, 
«müşterek ideal ve prensipleri korumak ve yaym ak , üyelerin ekonomik ve sos
ya l gelişm elerini sağ lam ak m aksadile ara larında daha sıkı bir b irlik  vücude 
getirmek» o larak  Statüde ifadesini bulan görevini, belki gösterişsiz bir şekilde, 
fa ka t Avrupalı memleketlerin müstakbel b irliğ ine yardım  bakım ından son de
rece fayd a lı ça lışm alarla , başarı ile yürütegelmektedir.
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Deneme mahiyetinde kurulan ve varılacak  hedefler bakım ından devletle
rin ister istemez ihtiyatlı davranm ak zorunda kaldığı ve bu sebeple «birleşm eyi 
gerçekleştirmek» ten ziyade «birleşm e için gerekli zemini hazırlam ak» la görev
lendirdiğini söyleyebileceğim iz Avrupa Konseyi A vrupalı teşekküllerin en esk i
si olduğundan başka, bünyesinde en çok Avrupalı memlekete sahip o lm ak g i
bi küçümsenemiyecek bir avanta ja  maj ik bulunm aktadır. Kültür ve propagan
da yolu ile «Avrupa fikri» ni halk tabaka larına  benimsetmek, müstakbel Av- 
rupayı bu suretle sağlam  temellere oturtmak gibi son derece fayda lı ve etkili 
faa liyetin in  dışında, Avrupa Konseyi, üye memleketlerin farklı mevzuata sahip 
o lm alarının ileride çıkarabileceeği teknik güçlükleri önlemek için, mevzuatın b ir
leştirilmesi yolunda pek kıymetli ça lışm alar yapm aktad ır.

Bu güne kadar çeşitli konularda im zalanan 51 A n laşm a, üyeler arasında 
ortak bazı normlar tesbit etmek ve mevzuat değişiklik lerin i giderm ek hususun
da inkâr edilem iyecek olumlu etkiler yapm aktad ır.

Konseyin çalışm aları hakkında teferruata girmeye ne zemin ne zam an 
müsait o lm adığından, bundan imkân nisbetinde kaçınm akla beraber, bu te
şekkül çerçevesinde, İnsan Hakları konusunda vücuda getirilen eserden, b irkaç 
kelime ile dahi o lsa, bahsetm eyi, bu kavram ın Avrupa'n ın  temel kuralını teşkil 
etmesi bakım ından, zaruri görüyoruz.

İnsan’ ın insan o larak, toplumun, elinden alam ıyacağı bazı haklara sahip 
olduğu, gerçi, çok çağlardan beri, çeşitli yazar ve filozo flar tarafından söylen
miş, yazılm ış hattâ Fransız ihtilâli gibi hareketler bunun kanlı savunm asını d a 
hi yapm ışlard ır.

Ancak, insan Haklarının bu günkü önemi kazanm asının ancak İkinci Dün
ya Savaşından sonra mümkün olduğu da bir gerçektir.

Birleşmiş M illetler İnsan Hakları Evrensel Beyannam esinin , fiiliya tta  m aa
lesef platonik bazı temennilerden ibaret kalan esasları, Avrupa Konseyinden 
kurulan mekanizma ile müeyyidelere bağlanm ış ve bir devletin M illetlerarası 
bir mahkeme önüne çıkması ve mahkûm edilebilm esi g ib i, hukuk nizam ında 
ihtilâl sayılab ilecek bir müessiriyet kazanmıştır.

Gerçi mekanizmanın bugün için pek boşlukları olduğunda ve devletlerin 
kendilerini M illetlerarası bir D ivan ’ ın otoritesine gönül rızasile b ırakm aktan çe
kindiklerinde şüphe yoktur ve bu sebeplerle İnsan Hakları O rganların ın resen 
harekete geçebilme ve İnsan Haklarının fiilen uygulanm asını tem inat altına a l
ma im kânları henüz sağ lanabilm iş değild ir.

Bununla beraber, kısa bir zam an içerisinde geçmişin a lışkan lık la rın ı ter- 
ketmenin ve bir intibak devresi geçirmeden yenilikleri kabul etmenin im kânsız
lığı gözönüne getirilirse, kurulmuş olan m ekanizm anın - herşeye rağmen bü
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yük kıymetini takdir etmemek ve bu konuda arzu edilebilecek mükemmeliyeti 
ümitle beklememek mümkün dğild ir.

Avrupa Konseyinin çeşitli a lan larda kaydettiğ i, faka t ister istemez yavaş 
bir tempoda gerçekleştirmek zorunda kaldığı başarılar, im kânları daha geniş 
olan bazı memleketleri sabırsızlığa şevketmiş ve Fransa, Federal A lm anya , 
İtalya ile Benelux devletleri (Belçika, Hollonda, Lüksenburg) kendilerini Avrupa 
birleşm esinin öncüleri haline getiren A n laşm a larla , kısaca A ltılar dediğim iz bir 
grup teşkil ederek, Avrupa b irliğ ini bir an önce gerçekleştirmek için, daha üs
tün bir seviyede iğbirliğ i yoluna girm işlerdir.

Avrupa b irliğ in in gerçekleşmesi hiç şüphesiz ki, ortak menfaatleri birinci 
p lâna alan  ve bunu memleketlerin m enfaatile , genel hedeften fedakârlıkta bu
lunm adan, imkân nisbetinde bağdaştırm aya çalışan , gerekli yetki ile teçhiz 
edilm iş m illetler üstü (supranational) müştereken m eydana getirilm ek istenilen 
eserin menfaati bakım ından devletlerin egemenlik haklarından bazıların ı müş
terek bir organa devretmeleri gerekmektedir.

Başlangıçta çeşitli tereddüt ve tepkiler uyandıran bu fik ir zam anla be
nimsenmiş ve eski Fransız Dışişleri Bakanının ismine izafeten Schumann Plânı 
diye anılan A n laşm a lar manzum esinde ifadesini bulmuştur.

Bu cümleden o larak ilk yap ılan  Anlaşm a Avrupa Kömür ve Çelik B irliğ i
ni kuran an laşm adır.

Birliğin kurulm asına hâkim olan İktisadî fik ir, 150 milyon müstehlike 
açık bulundurulacak bir ortak p iyasa teşkilid ir. Bu suretle birliğe dahil olan 
memleketlerdeki m üstahsillerin, istihsal için temel olan iptidaî m addeleri ortak 
ve m üsait şartlarla  sağ lam aları mümkün o lacak ve p iyasa Yüksek Otorite ta ra 
fından (Birliğin supranational organı) serbest bir m üdahalecilik  usullerine göre 
tanzim  edilecektir.

Ortak p iyasanın tesisi büyük gayretler sonunda ancak 1953 yılında ger
çekleştirilebilm iş ve sıra ile, önce kömür, sonra hurda dem ir, daha sonra da 
çelik pazarları açılm ış bulunm aktadır.

Böylelikle an laşm ada öngörülen 5 y ıllık  geçici devre 1958 y ılında b aşa
rı iie sonra ermiş ve bu gün kömür çelik p iyasası, Avrupanın İktisadî entegras
yonuna hizmet eden bir vasıta haline gelm iştir.

Avrupa Ekonomi Topluluğu

Avrupa Kömür ve Çelik Birliğinin başarılı gelişm elerinden cesarete alan 
Altı Devletin tem silcileri, «B irliğ i» gerçekleştirmeye doğru kesin bir adım atm ak 
ve çeşitli kaynakları ortak m enfaatler için birleştirm ek m aksadile M essina'da 
yaptık ları toplantı sonunda, ortak bir pazar kurmak ve atom enerjisinin ge liş
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tirilm esini teminen bir b irlik tesis etmek hususunda prensip an laşm asına v a r
mıştır.

Bilâhare 25 Mart 1957 tarih inde im zalanan an laşm a ile Altı Devlet a ra 
sında Ortak Pazar resmen kurulmuş ve bununla m addeler bakım ından dörder 
y ıllık  merhalehe, asgarî 12 ve azam î 15 y ıllık  bir intikal devresile, İktisadî b ir
leşmenin gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.

Avrupa Ekonomi Topluluğunun gayesi, gümrük resim lerinin ithalât ve ih
racat tahditlerinin altı devlet arasında tedricen ilgası ve buna ilâveten a lın a 
cak çeşitli tedbirlerle s iyasî ve ekonomik bakım ından bir b irlik  sağ lam aktır.

Topluluğu kapalı bir grup o larak tutm am ak ve bütün Avrupalı memleket
lerin iltihaklarına açık b ırakm ak için Roma Anlaşm aların ın  verdiği imkân Al- 
tı'ları A vrupa'da bir ayrılığın değil, faka t gerçek birleşmenin öncüleri haline ge
tirm iştir.

Gerçi, A ltı’ lar içinde zam an zam an bazı güçlükler belirdiği ve daha fe
nası, A ltı’ lara karşı Yedi Devletin birleşmesi sonucunda, bugün A vrup a 'd a , is
ter istemez bir ayrılığa doğru yol alındığı m aalesef bir vakıad ır.

Bununla beraber, A ltı’ lar arasında ortaya çıkan güçlüklerin, m illî m enfa
atlerin bağdaştırılm ası hususunda zuhur eden an laşm azlık la rın , ortak m enfaat 
uğruna, karşılıklı fedakârlık larla  bir hal şekline bağ land ığ ında ve böylece, 
uyuşm azlıkların mahiyeti ne olursa olsun, bunların izalesinden sonra bir mer
halenin daha geride b ırakıld ığında şüphe yoktur.

Bu bakım dan, Altı'1ar için, artık geriye dönülmeyecek kadar çok mesafe 
katedildiğini söylemek ve ileriye doğru yeni ham leler beklemek uygun olur.

Altı ’ la ra karşı, İngiltere'nin etrafında teşekkül etmiş bir grubun m evcudi
yeti, bugün, hiç şüphesiz ki, Avrupa davasına inananları endişeye düşürm ek
te ve iki grup arasında, ayrılığ ın artm asına manî o laracak tedbirler a ram aya 
sevketmektedir.

A ltı'ların  göz kamaştırıcı rakam larda ifadesini bulan ilerlemesi Yedi leri de 
buna m uvazî tedbirler a lm aya şevketmiş ve böylece grup lar, kendi bünyeleri 
içinde en geniş ve fayda lı işbirliğ in i sağ lam ak için yarışa girm iş bulunm akta-

Bu durumun ne şekilde gelişeceğini tahmin etmek elbette ki mümkün de
ğ ild ir ve arzettiği tehlikelerden endişe ermemek de kabil o lam am aktad ır.

Ancak, iyimserlerin görüşüne itibar etmek mümkün olursa, A vrupa 'da 
mevcut olan İktisadî ayrılığın siyasî p lâna intikal etmiyeceğine, karşılıklı o la 
rak gruplarca alınm akta olan tedbirlerin teknik bakım dan mevcut güçlüklerin 
halline yardım etmek suretile, İleride zaruret halinde ortaya çıkacak «ibrleşm e- 
yi» b ilâkis kolaylaştıracağına inanm ak gerekir.



Avrupanın birleşm esi, hiç şüphe yok ki bir gün meselesi değild ir ve te
lâkki edilm elid ir.

O rtak m enfaatle m illî m enfaatlerin bağdaştırılm ası,ortak m enfaat uğrun
da m illî plânda a lınacak  taahhütlerin tesbiti teknik güçlüklerin ortadan ka ld ı
rılması ve bütün halkların barış ve refah içinde yaşayacağ ı bir düzen kurulm a
sı elbette ki uzun etüdlere, ça lışm alara , tartışm alara ve fedakârlık la ra  ihtiyaç 
gösterecektir.

Bugün için bu konuda söylenebilecek şey, «Avrupa» yoluna girilm iş bu
lunduğu, dönüşü olm ayan bu yolda zam an zam an belki ağır ve zahm etli, f a 
kat herhalde emin ad ım larla hedefe doğru ilerlendiğidir.

Bu bakım dan Avrupa kervanına bir an evvel katılmanın oyunun ku ra lla 
rına kendini peyderpey alıştırm ak kadar eserin yaratılm asında bir pay sahibi 
o lm ak gibi paha biçilmeyecek bir avanta j sağ layacağ ına inanıyoruz.

Aksi halde hazin bir tecerrüdün çeşitli sonuçlarından kaçınm ak im kânsız 
olaca ktır.

Türkiye ve Avrupa Birliği

Fedakârlık kabul etmeyen prensiplere d ayan an , hakların refahı için bü
tün kaynakların ı seferber eden ve elindeki im kânlar rakam ların azam etinden 
belli olan bir Avrupa Birliği karşısında memleketim izin tutumunun ne olacağı 
hususundaki bir soruya en güzel cevabı Cumhuriyetin kuruluşu ile beraber be
liren azim li ve kesin politikam ız teşkil etmektedir.

Çağdaş uygarlık seviyesine yetişm ek için Lozan’dan sonra A vrupa 'y ı seç
miş, kuvvetini Atatürk devrim lerinden alan  en hakiki mürşidin ilim olduğuna 
inanan, İnsan Hakları ve dem okrasiyi cemiyetlerin temeli sayan ve halkın re
fahını ve sosyal adaleti sağ lam ak için çırpınan m eleketim iz, bu mefhumları 
bünyesinin vazgeçilm ez temelleri o larak kabul eden lây ık  Avrupanın elbetteki 
en hareketli taraftarı ve en sadık üyesi olacaktır.

Jeopolitik durumun olduğu kadar, s iyasî, kültürel, ekonomik, sosyal mü
lâh aza la r ve herşeyden önce akıl ve m antık, m em leketim izin, barış ve refah 
yo lunda, ferdî hürriyet ve eşitlik esasları üzerine kurulacak bir A vrupa 'da ken
dine lây ık , şerefli bir mevkî alm asını ve modern Türk iye ’yi her açısiyle A v ru p a '
yı yakından tanıtm ak için belki diğer memleketlerden daha da aktif faa liye t 
sarfetm esini zorunlu kılm aktadır.

Nitekim bu gerçekleri kıymetlendiren Hükümetlerim iz, İkinci Dünya S a va 
şından sonra Avrupa Birliği konusunda özel veya resmî çalışm aları d ikkatle  iz
lenmiş ve, kurulur kurulm az, Avrupa Konseyine girm ek gibi, sembolik kıym e
ti ve politik an lam ı aş ikâr bir başarı göstermiştir.
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Bundan sonra Ortak Pazarla da kurulm asına m uvaffak olunan ilişk iler, 
Türkiye'yi A vıupanın ayrılm az bir cüzü haline getirecek ve kurulacak A vru p a ’
da memleketimize, bütün avan ta jla rile , lâyık olduğu şerefli bir mevki sa ğ la y a 
cak niteliktedir.
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M A YIS  1965 D E : TÜ R K İY E’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ V E  

BA ŞLICA  M İLLETLERARASI O LA Y LA R  KR O N O LO JİS İ

1 Mcsyis 1 965

SHASTRİ _ _  KIBRIS

1. Akşam  gazetesi muhabirinin Yeni Delhi'de Hindistan Başkanı Shastri 
ri ile yaptığı özel m ülakatta, H ind istan ’ın Kıbrıs için «çok hal kİı bir statüyü» ka 
bul edip edemiyeceği sorusuna, Hind Başbakanı « ... ekseriyet ekalliyeti peşin
de götürmelidir» cevabını verm iş, H ind istan ’ın Kıbrıs için «federatif bir sistemi 
destekleyip desteklem iyeceği» sorusunu ise cevapsız bırakm ıştır. (Bk. Belge 1)

G R O M Y K O ’NUN TÜ R K İY E ’Yİ Z İYA RETİ

2. Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı A . Grom yko’nun 1 7 -2 2  M ayıs tarih 
lerinde Türkiye'yi resmen ziyaretiy le  ilg ili o larak Bakanlığ ım ız konusunda bu
gün basın mensuplarına izahat verm iştir. (Bk. Belge 2).

1 - 6 M ayıs 1965

AVRUPA KONSEYİ TOPLANTILARI

Dışişleri Bakanı Haşan Işık, beraberinde Prof. N ihat Erim , Bakanlık  Genel 
Müdürlerinden Melih Akbil ve ilter Türkmen olduğu halde, 3 M ayıs ’ta başlıya- 
cak olan Avrupa Konseyi toplantılarına katılm ak üzere, 1 M ayıs'ta Strasbourg’a 
hareket etmiştir. Işık, hava alan ında basın mensuplarının Türk - Am erikan iliş
kilerine da ir bir sorusuna cevaben, «Am erika ile müttefikiz ve dostuz. Bazı me
seleler üzerinde ayrı görüşlere sahip olm ak kab ild ir. A m erika ’nın aleyhim ize ça lı
şan bir devlet olduğuna inanm ıyorum» demiştir.

Avrupa Konseyi Bakan lar Komitesi 3 M ayıs’ta toplanmış ve 6 ay  müd
detle Avrupa Konseyi Bakan lar Komitesi Başkanlığ ını yapacak olan Işık, 4 Ma- 
y ıs 'ta , Komite'nin faa liyet raporunu İstişarî Meclis Genel Kuruluna sunmuş ve 
Türkiye Dışişleri Bakanı s ıfatıy la bir konuşma yapm ıştır. (Bak : BELGELER 3)

Prof. N ihat Erim, 3 M ayıs’ta , Avrupa Konseyi İstişarî Asam blesi Başkan
lığı yard ım cılıklarından birine seçilmiştir.
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5 M ayıs'ta , Avrupa günü, ilk defa o larak, 18 üye devlette ve bu arada 
Türkiye'de de kutlanmış, bu münasebetle Dışişleri Bakanı Işık bir mesaj ya y ın 
lamıştır. (B a k : BELGELER 4)

Diğer taraftan , 3 - 6  M ayıs tarih lerinde yap ılan  Konsey istişarî Meclis top
lantılarında, içinde Türk temsilcisi bulunm ayan Kıbrıs heyetinin, Kıbrıs Cum 
huriyetini temsil edemiyeceği yolunda Türk Hükümetince yapılm ış olan itiraz 
d ikkate alınmış ve İstişarî Meclisin bu toplantısına Kıbrıs heyeti katılam am ıştır. 
2 M ayıs 1965

U THANT _ _  KIBRIS

1. B.M. Genel Sekreteri U Thant bugün Cenevre’de yaptığı basın top lan
tısında, Kıbrıs konusunda devamlı bir s iyasî çözüme u laşabilm ek için b iraz d a 
ha zam ana ihtiyaç olduğunu söylemiş ve G üvenlik Konseyinin K ıbrıs’ta barışı 
korumak için «fevkalâde bir çalışm a yaptığ ını» ileri sürmüştür.

DîŞ P O LİT İK A   CHP

2. CHP Parti Meclisi çalışm aların ı bugün bitirmiş ve bir b ildiri y a y ın la 
mıştır. B ildiride, Kıbrıs dâvasının çok ciddî bir sa fhaya g ird iğ i, yabancı mem
leketlerle müzakerelerde Hükümetin, dış politikada m illî tesanüd duygusu ile 
hareket eden CHP tarafından desteklediği belirtilm ektedir.

Öte yandan , Genel Sekreterimiz Bayülken, İsmet İnönü’yü ziyaret ederek 
bir görüşme yaptıktan sonra, gazetecilere özetle şunları söylem iştir: «Son ge
lişmeler hakkında Sayın İnönü'nün görüşünü öğrenmiş bulunuyorum . Kıbrıs 
dâvası m illi dâvam ızdır. Bu itibarla , yayın lanan  CHP bild irisi m üzakereler b a 
kımından şüphesizdir ki bizi kuvvetle desteklemiş o lm aktadır.»

4 - 1 0  M ayıs 1965
P. M ARTIN _ _  KIBRIS M ESELESİ

4 M ayıs'ta Kıbrısta Dr. Küçük ve M akarios ile birer görüşme yapan K a
nada Dışişleri Bakanı P. M artin, 10 M ayıs'ta Londra'da tertiplediği bir basın 
toplantısında Türkiye ile Yunanistan arasında m üzakereler yap ılm ası tavs iye
sinde bulunmuştur.

5 - 2 6  M ayss 1965
D5ŞİŞLER BÜTÇESİ

1965 M alî yılı Bütçe Kanunu tasarısının Cumhuriyet Senatosunda görüşül
mesine 5 M ayıs’ta başlanm ıştır. M illi Birlik Grubu adıncı söz alan  M. Yurda- 
kuler dış politika o laylarına değinmiş ve 1964’ün dış po litikada başarılı bir yıl 
olduğunu söylem iştir.



Dışişleri Bakanlığ ı 1965 Bütçe Kanunu tasarısın ın görüşülmesine ise 8 
M ayıs'ta başlanm ıştır. CHP Grubu adına H.O. Bekata, AP Gıubu adına F. Te- 
vetoğlu, M .B. Grubu adına A. Y ıld ız , yaptıkları konuşm alarda dış politika ve 
Kıbrıs konusuna temas etm işlerdir. (Bk. Beelge 5) Daha sonra Başbakan Y a r
dımcısı ve Dışişleri Bakan Vekili Süleyman Demire! bir konuşma yapmış ve Kıbrıs 
meselesine, Türkiye'nin Batı â lem iyle, komşu memleketlerle, Sovyetlerle ve diğer 
ülkelerle ilişkilerine, yurtdışındaki işçilerim izle ilg ili konulara ve Bakanlığ ın İdarî 
meselelerine değinm iştir. (Bk. Belge 6)

Demirel'den sonra Senatör S. Karam an, S. Koçaş, C.T. Karasapan ve O. 
Akça konuşmuşlar ve müteakiben Bakanlık  bütçesinin maddeleri görüşülerek 
bütçe kabul edilm iştir.

13 M ayıs’ta , Başbakan Ürgüplü Bütçe do layısıy la yaptığı konuşm ada, 
dış politika konusunda muhalefet partilerinin Hükümeti destekleyen hareketle
rini şükranla karşıladığını belirtmiş ve «Kıbrıs konusunda buhranlı devirden he
nüz kendimizi kurtarmış görmüyoruz. Hükümetimiz hiç bir zam an ihtiyatsız 
hareket etmeyecek, m illî m efaatler gerektirirse en azim li şekilde d avranacak
tır» demiştir.

Bakanlığ ım ız Bütçesinin M illet M eclisinde görüşülmesine 25 M ayıs'ta baş
lanmış, CHP Grubu adına Prof. N. Erim, AP Grubu ad ına E. A kçal, MP Gurubu ad ı
na A. Bilgin, CKMP Grubu adına C. O dyakm az, YTP Grubu adına Z. Kocamemi 
konuşmuşlardır. Bundan sonra Dışişleri Bakanı Haşan Işık, yaptığ ı konuşm ada, 
N A İO , CENTO Avrupa Ekonomik Cam iası, Tü rk-Sovyet ilişk ileri, Kıbrıs mese
lesi ve bunun T ü rk -Y u n an  ilişkilerine tesiri üzerinde durmuş ve «Kıbrıs mese
lesini halletmek için herşeyden önce kendi azm im iz gereklid ir» demiştir. (Bk. 
BELGE. 7)

Daha sonra Bakanlık  bütçesinin m addeleri görüşülmüş ve bütçe aynen 
kabul edilm iştir.

6 - 1 4  M ayıs 1965

M AKARİOS A TİN A ’DA

M akarîos, NATO Konseyi toplantıları arifesinde, 6 M ayısta A tin a 'ya  g i
derek, Yunan Hükümeti ile görüşmelere başlam ıştır. Görüşler sonunda 8 M ayıs
ta yay ın lanacak  ortak b ild iride «iki hükümetin B.M. Yasası ilkeleri uyarınca ken
di kaderini tayinden ibaret olan siyasetlerini kesinlikle m uhafaza ettikleri» be
lirtilm iştir. (Bk. Belge 8).

14 M ayısta Lefkoşe ye dönen M akaıio s, 11 M ayısta Selanik Üniversite
sinde yaptığı konuşmada « ... ENOSIS için savaşıyoruz, hiçbir kuvvet bizi yo lu
muzdan alakoyam ıyacakfır»  demiştir. (Bk. Belge 9)
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6 - 7  Mayıs 1965

BÜYÜKELÇİLER TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı Işık'ın başkanlığ ında, Genel Sekreterimiz Bayülken, Batı 
Avrupa ve NATO devletleri Büyükelçilerim iz, NATO, Birleşmiş M illetler ve AAüş- 
terek Pazar Daim î Delegelerimiz ile Bakanlık  Merkez teşkilâtım ız teşkilâtından 
bir heyetin katılm asıyla , Türkiye’nin dış ilişkileri ve özellikle Kıbrıs meselesi ko
nularında Paris’te yapılan toplantılarda fayda lı görüş teatisinde bulunulm uş
tur. Dışişleri Bakanım ız Işık, Paris'te bulunduğu sırada , «Le Monde» gazetesi
ne, Türk hükümetinin dış siyasetinin muhtelif veçhilerini izah eden bir demeç 
verm iştir. (Bk. BELGE 10)

7 M ayıs 1 965

N ATO  _ _  SİLÂHLI KU V V ETLERİM İZ

M illî Savunma Bakanlığ ı bütçesinin Cumhuriyet Senatosunda görüşülm e
mesi münasebetiyle bir konuşma yapan M illî Savunm a Bakanı Haşan Dinçer, 
NATO'nun Türk Silâhlı Kuvvetlerinin mevcudunun arttırılm asını istediğini, bu 
isteğin şim dilik yerine getirilmesine imkân olmadığını söylemiştir.

8 - 1 4  M ayıs 1965

İSPA N YA  EN FO R M A SYO N  V E TURİZM  BA KA N !

İspanya Enformasyon ve Turizm Bakanı Manuel Fraga, memleketim izi 
resmen ziyaret etmek üzere, 8 M ayıs’ta A n ka ra ’ya gelm iş, temas ve tetk ikleri
ni tam am ladıktan sonra 14 M ayıs’ta , Irak ’a müteveccihen mem leketim izden 
ayrılm ıştır.

9 M ayıs 1 965

İN Ö N Ü _  DİŞ PO LİTİKA

CHP Benel Başkanı İsmet İnönü, düzenlediği bir basın toplantısında, 
«Hükümetin dış müzakereleri yürütmek ve neticeye bağ lam ak için tam yetkili 
ve kudretli bir durumda» olduğunu söylem iştir. (B a k : BELGELER 1 ;)

9 - 1 5  M AYIS 1965

NATO KONSEYİ TOPLANIŞLAR!

Dışişleri Bakanı Hcısan Işık ve beraberindeki Heyetim iz NATO Bakan la r 
Konseyi toplantıları için 9 M ayısta, Paris’ten Londra’ya geçm işlerdir. Işık BBC Türk
çe yay ın lar bölümüne verdiği beyannatta «NATO toplantılarının Türkiye için 
daim a ehemmiyet taşıdığını» söylem iştir.
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Aynı gün Londra'ya geleen Yunan Dışişleri Bakanı Kostopulos da verdiği 
beyanatta, Kıbrıs meselesinin çözümünün «BM. yasasının ana prensipleriyle 
ilg ili»  olduğunu belirtmiş ve Yunanistan 'ın  Türk - Yunan ilişkilerin i düzeltmek 
için «görüşmelere hazır» olduğunu ileri sürmüştür.

Işık, 10 M ayısta ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı G. BalI ile Türkiye ve ABD 
arasındaki sorunlar ve Kıbrıs konusunda bir görüşme yapm ıştır. Dışişleri B aka
nımız daha sonra bir basın toplantısı tertiplemiş ve çeşitli sorulara cevaben, 
Türkiye'nin Kıbrıs siyasetinin mevcut and laşm alara dayandığ ın ı, ancak bu and- 
laşm alardan hareketle görüşler yap ılab ileceğ in i, BM Kuvvetlerinin A d a ’da bu
lunmasını Türkiye'nin daim a desteklediğini ve K ıbrıs’a silâh ve asker şevkinin 
durdurulm ası ve kontrol altına alınm ası gerektiğini söylem iştir. (Bk. Belge 12)

Basın toplantısından sonra Işık, beraberinde Bayülken, Birgi, Tuluy ve 
Türkmen olduğu halde Yunan Dışişleri Bakanı Kostopulos ile bir görüşme ya p 
mış ve bu görüşmelerden sonra ta ra fla r gazetecilere, «Bu ilk temastır. Her iki 
ta ra f Kıbrıs meselesini barışçı ve müzakere yo luyla hal çaresine bağlam ası 
hususudaki arzuların ı teyid etm iştir.» dem işlerdir.

Dışişleri Bakanım ız daha sonra Belçika Dışişleri Bakanı P.H. Spaak ile de 
görüşmüştür.

1 1 M ayıs’ta NATO Bakanlar Konseyi, Londra’da çalışm alarına başlam ış
tır. Konferansın ilk gününde, yap ılan  konuşm alar daha ziyade Vietnam  konu
sunda olmuş ve 15 müttefikten büyük bir çoğunluk A .B .D .n in  Vietnam  siyaseti
ni desteklemiştir.

12 M ayıs’ta Dışişleri Bakanım ız Konsey’de yaptığı konuşm ada, Londra'da 
Yunanistan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşlerden Hükümetimizin memnun 
kaldığını belirtmiş ve Kıbrıs meselesini halletm ek için, Türkiye ’nin hangi esas
lara istinaden Yunan istan ’ la müzakerelere girişebileceğini açıklam ıştır

Aynı gün NATO sözcüsü, «Işık ve Kostopolos’un Konsey’e, Kıbrıs mesele
sine bir hâl çaresi bulunabileceği konusunda üm itvar o ldukların ı, faka t a ra la 
rında halâ birçok görüş ayrılık la rı bulunduğunu belirttiklerini» açıklam ıştır.

NA.10 Konseyi çalışm aları 12 M ayıs'ta sona ermiş ve aynı gün bîr b ild i
ri yayın lanm ıştır. B ildiride, V ietnam , Dominik Cum huriyeti, M alezya , bazı A f
rika memleketleri gibi gerginliğ in mevcut olduğu bölgelerin etraflı bir tetki
ke tâbi tutulduğu, silâhsızlanm a hususunda kaydedilen gelişm elerin mahdut 
olduğu belirtilm ektedir. Bildirinin Kıbrıs meselesine ayrılan  bölümde ise, Işık 
ve Kostopulos un temaslarını Konseyin memnuniyetle karşılad ığ ı, «K ıb rıs ’ta du
rumun ıslahı m aksadıyla bu tem asların yapıcı bir ruhla devam etmesi lâzım 
geld iğ i» kaydedilm ektedir. (Bk. BELGE 13)
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13 M ayıs'ta Dışişleri Bakanım ız Haşan Işık, Yunan Dışişleri Bakanı ve 14 
M ayıs’ta da ABD Dışişleri Bakanı Dean Rusk ile görüşmüştür. Işık 14 M ayıs'ta 
basın mensupları ile yaptığı görüşmede, sorulara cevaben, Türkiye ile Yu n an is
tan arasındaki görüşmelere normal d iplom atik yoldan Ankara ve A tina 'da de
vam edilmesinde mutabık kalındığını, Konsey toplantıları sırasında Türkiye ’ye 
yap ılm akta olan askerî ve ekonomik yardım konusu üzerinde durulduğunu 
söylem iştir. (Bk. Belge 14)

Diğer taraftan Yunanistan Dışişleri Bakanı Kosicpulos da 13 M ayıs'ta 
düzenlediği bir basın toplantısında, 1960 Andlaşm alarım n «uygulanam az bir 
hale» geldiğini söylemiş, Yunan istan ’ın Kıbrıs sorununa «nihai bir çözüm» bu
lunması için Türkiye ile yap ılacak  görüşmelere B.M. him ayesinde devam  ed il
mesini istediğini ve «Türkiye'ye zeytin dalını uzattığını» İleri sürmüştür.

NATO Konseeyi toplantılarına katılan Dışişleri Bakanım ız Haşan Işık ve 
beraberindeki Heyet 15 M ayıs’ta yurda dönmüş ve Işık, Yeşilköyde, basın men
suplarına «Kıbrıs meselesinin Yunanistan ve Türkiye için karşılıklı an lay ış ve 
barış içinde halledilm esi imkânının henüz m uhafaza edild iği hakkındaki ka
naatim kuvvetlenmiştir» demiştir.

10 Mayıs 1965 

ÜRGÜPLÜ _ _  KIBRIS

Başbakan Suat Hayri Ürgüplü bugün Türk - Yunan ilişkileri ve Türki
ye'nin askeri ihtiyaçları konusunda bir beyanat verm iştir. (Bk. Belgeler 15)

13 M ayıs  1965

KUÇ A N LA ŞM A Z LIĞ I

1 ___ Pakistan ile Hindistan arasında «Kuç Bataklığ ı an laşm azlığ ı»  ko
nusunda, gazetelerin bir sorusu üzerine, Bakanlığ ım ız Enformasyon Dairesince 
bir açık lam a yapılm ıştır. (Bk. Belge 16)

TÜRK - S O V Y ET  KÜLTÜR A N LA ŞM A SI

M.P. Genet Başkanı O. Bölükbaşı, «Türk Sovyet Kültür Anlaşm ası bir ka
nunla onaylanm adan, Hükümet kararnam esiyle yürürlüğe konam az» dem iştir. 
(Bk. Belge 17)
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17-22  Mayıs 1965

GROMYKO’NUN ZİYARETİ

Sovyetier Birliği Dışişleri Bakanı A. Grom yko, Feridun Cemcı! Erkin’ in Ka
sım 1964'te M oskova'ya yaptığı ziyareti iade etmek üzere, beraberinde eşi, D ışiş
leri Bakanlığ ından Basın dairesi Müdürü L. M. Zam yatin , Orta Doğu memleketleri 
Dairesi Müdürü S. P. Kiktev, Dışişleri Bakanı Birinci Yardım cısı B. D. M akaşev, 
Dışişleri Bakanı M üşaviri V . M. Falin ve 2 tercüman olduğu Fıalde 17 M ayıs’ta 
özel bir uçakla A nkara 'ya  gelmiş ve Dışişleri Bakanım ız Haşan Işık ve eşi ile Ba
kanlığım ızın ilg ilileri tarafından karşılanm ıştır.

Grom yko, Esenbağa’do basına verdiği demeçte, çeşitli a lan larda geliştiri
lecek işb irliğ inin Türk ve Sovyet m illetleri arasındaki ilişkilerde eskiden mevcut 
pürüzleri giderm ek bakım ından fayda lı olacağını söylem iştir. (Bk. Belge 18)

Sovyet Dışişleri Bakanı daha sonra Anıt Kabiri ve müteakiben de Işık'ı 
ziyaret etmiş ve iki Bakan m illetlerarası genel durumu gözden geçirm iştir.

Akşam , Işık'ın Gromyko ve eşi şerefine verdiği yemekte Başbakan Ürgüp
lü, Başbakan Yardım cısı Demirel, S iyasî Parti Başkan ları, Sarper, Erkin, Genel 
Sekreterim iz Bayülken ve Bakanlık  ileri gelenleri hazır bulunm uşlardır. Işık, ye
mekte söylediği nutukta, «mem leketlerim iz arasında karşılıklı saygı ve itim ada 
müstenit iyi komşuluk münasebetlerinin gelişm esi esas ve tabii m enfaatlarım ız 
icabıdır» demiş ve Kıbrıs sorununa da değinerek, bütün an laşm azlık ların  b a
rışçı yo llarla âdil bir şekilde halledilm esi gerektiği prensibini Türkiye ’nin be
nimsemiş olduğunu ifade etmiştir. (Bk. Belge 19) Grom yko, da yaptığı cevabî 
konuşm ada, «münasebetlerim izin iy ileştirilm esi, devletlerin hüküm ranlığı esa
sına saygı gösterilmesi, devletlerin birbirinin içişlerine karışm am ası prensibine 
riayet edilmesi esaslarına dayanm alıd ır. Eğer başkaları Sovyetier Birliğin in 
Türk - Sovyet konusundaki siyaseti hakkında şüpheler uyandırm ağa ça lış
mak istiyorsa, bu gibi insan lara inanm ayın ız» demiştir. (Bk. Belge 20)

18 M ayıs'ta Başbakan Ürgüplü, Dışişleri Bakanı, M illî Eğitim Bakanı Bilgi- 
han, Ticaret Bakanı Zeren, Bayülken, Halefoğlu , Gürün, Türkmen, Soysal, Subaşı 
ile Gromyko başkanlığ ındaki Sovyet heyeti arasındaki yap ılan  görüşmede Sov
yet Dışişleri Bakanı, Başbakan Ürgüplü’yü Sovyetier Birliğine resmî bir z iyaret
te bulunm aya davet etmiş ve bu davet Ürgüplü tarafından kabul edilm iştir. 
Öğleden sonraki görüşmede ise özellikle Kıbrıs meselesi ele alınm ıştır. Daha 
sonra CHP Genel Başkanı İsmet İnönü Grom yko’yu Sovyet Büyükelçiliğ inde z i
yaret etmiş ve samim i bir görüşme yaptığını belirterek, Dışişleri Bakanım ızın 
davetinde, iktidarda olsun, o lm asın, bütün siyasî parti liderlerinin iki memle
ket arasındaki İlişkilerin düzeltilm esi arzusunu izhar ettiklerini söylem iştir.
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Gromyko 19 M ayıs’ta İstanbul'u ziyaret etmiş ve aynı gün A n ka ra ’ya 
dönmüştür.

20 M ayıs'ta Dışişleri Bakanlığ ında görüşmelere devam edilm iş ve 21 Ma- 
yıs'ta görüşmelerden sonra bir basın toplantısı yapan Sovyet Dışişleri Bakanı, 
basın m ensuplarına dağıttığı yazılı demecinde Tü rk-So vyet ilişkilerin i ilg ilen
diren müşahhas meselelerin müzakere edilerek neticeye bağ land ığ ın ı, m uay
yen meseleler üzerinde fayda lı ve belirli ilerlem eler kaydedild iğ in i ifade etm iş
tir. Gromiko daha sonra soruları cevaplandırm ış «Türk-So vyet ilişkilerin in  ge
lişmesinden hiç kimsenin endişelenmemesi» gerektiğini b ild irm iş, 2 ülkenin ik tisa
dı ilişkilerin in gelişmesi lüzumundan bahsetmiş ve Kıbrıs meselesine de değ i
nerek «Kıbrıs sorununa sulh içinde devam lı bir çözüm yolu bulunm alıdır, K ıb
rıs'ın bağım sızlık ve toprak bütünlüğü, A d a ,d a 2 m illî cemaatin fii l î mevcudi
yeti ve bunların meşru haklarına riayet esaslarına dayanm alıd ır»  demiş, K ıb
rıs'a Sovyet silâhları şevkiyle ilg ili haberlere inanm am ak gerektiğini de ilâve 
etmiştir. (Bk. Belge 21)

22 M ayıs’ta Gromko ile yap ılan görüşmeler sona ermiş ve O rtak Bildiri 
yayınlanm ıştır. Bildiride m illetlerarası işb irliğ i, dünya sulhünün korunması, fam 
ve genel silâhsızlanm a, B.M .'in takviyesi lüzumuna değinilm ekte, Kıbrıs mese
lesi konusunda 6 Kasım 1964 tarihi M oskova b ild irisine, 4 Mart 1964’teki G ü
venlik Konseyi kararına atıfta bulunm akta, Türk - Sovyet ilişkilerin in  ge liştiril
mesi, ticarî mübadelenin artm ası, kültürel mübadelenin devamı temenni ed il
mektedir. (Bk. Belge 22)

Sovyet Dışişleri Bakanı 22 Mcıyıs'ta memleketimizden ayrılırken «gelecek 
konusunda iyimser» olduğunu belirtm iştir.

18 M ayıs  1965

Y O R G A C İS İM  A Ç IK LA M A SI

Kıbrıs Rum Hükümeti içişleri ve Savunm a Bakanı Yorgacis bugün ve r
diği bir demeçte, 30 Eylül 1964 tarih inde M oskova'da im zilancn Kıbrıs Sov- 
yetler Birliği an laşm asında öngörüldüğü üzere, Ruslar tara fından  Kıbrıs’a ve ri
len uçaksavar füzelerinin 1964 Aralığ ı sonlarında İskenderiye'ye gönderildiği 
ve orada Kıbrıs Rum Hükümetine teslim edild iğini açıklam ıştır.

21 M ayıs 1965

SURİYE’DE ARA ZİSİ O LA N  TÜRKLER

Bugün Bakanlığ ım ızca Suriye’de arazisi olan Türklerle ilg ili bir b ild iri y a 
yın lanm ıştır. (Bk. Belge 23)
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G ana Dışişleri Bakanlığ ı Genet Sekreteri Fred Arkhursf, Orta Doğu mem
leketlerinde yapm akta olduğu ziyaretler çerçevesinde, 26 M ayıs’ta A n ka ra ’ya 
gelm iştir. Arkhursf 28 AAayıs'ta Işık'ı ziyaret etmiş ve Bakanlığ ım ız ilg ilileriy le  
görüştükten sonra aynı gün A nkara 'dan  ayrılm ıştır.

27  M ayıs 1965

İŞIK: TÜRK _ _  BU LG A R İ L İŞ K İL E R İ

Dışişleri Bakanı Işık bugün bir Bulgar m uhabirine verdiği beyanatta ez
cümle «Türk ve Bulgar halkların ın birbirine yaklaşm asın ı sağ layacak  pek çok 
faktörün mevcut olduğunu, Türkiye ’nin bütün ülkelerle ve Bulgaristan'ın da d a 
hil olduğu komşu m illetlerle münasebetlerini geliştirm ek istediğini, komşu iki 
memleketin gelecek nesillerinin iyi komşuluk ve karşılıklı saygı havası içinde 
yetiştirilm esinin lüzumlu olduğunu» belirtm iştir.

28 M ayıs 1965
KIBRIS

M. Grom yko'nun Ankara görüşmeleri sırasında Kıbrıs’a silâh sevkiyatının 
daha çok Am erikan bandıralı gemilerle yapıld ığ ını söylediğ i, Bakanlığ ım ızın 
bîr yetkilisine atfen 29 M ayıs'ta bir gazete ileri sürülmüş ve bu haberin doğru 
olmadığı bugün Bakanlığ ım ızca açıklanm ıştır. (Bk. Belge 24)

2 8 - 3 0  M ayıs 1965

EN D O N E Z Y A  DIŞİŞLERİ B A K A N  YA RD IM CISI

Cezayir’de toplanacak 2. A sya - A frika  Konferansı ile ilg ili o larak , bazı 
ülkeleri z iyare t etmekte olan Endonezya Dışişleri Bakan Yardım cısı Bayan Su- 
peni 28 M ayıs’ta A n ka ra ’ya gelmiş ve Hava a lan ında gazetecilere, Endonez
y a ’nın, Kıbrıs sorununun selfdeterm inationla çözümlenmesi taraftarı olduğunu 
söylem iştir.

Bayan Supeni 29 m ayıs'ta Cum hurbaşkanı ve Dışişleri Bakanım ızı ziyaret 
etmiş ve 30 m ayıs ’ta A n ka ra ’dan ayrılm ış.

2 6 -2 8  M ayıs 1965

GAN A DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİ
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31 Mayıs 1965

DR. ZÂ KİR  H Ü SEYİN

1 ___ Orta Doğu ülkelerinde bir geziye çıkmış bulunan Hindistan Cum 
hurbaşkanı Yardımcısı Dr. Zak ir Hüseyin beraberindeki heyet, bugün uçakla 
A n k a ra ’ya gelm iştir. H avaalan ında gazetecilerin sorularını cevaplandıran m i
safir Cum hurbaşkanı Yardım cısı, Kıbrıs konusunda konuşmak istememiş, Keş
mir ile Kıbrıs meselesi arasında bir benzerlik olmadığını söylem iş, «self-deter
mination prensibinin sadece ülkelerin bağım sızlığa kavuşm ası amacı ile ku lla 
nıldığını» belirtmiştir.

Dr. Hüseyin daha sonra Başbakan Ürgüplü’yü ziyaret etmiştir.

M isafir Cum hurbaşkanı Yard ım cısı’nın ziyareti 6 Haziranda sona ere
cektir.

TÜRK _  YU N A N  İKİLİ GÖ RÜ ŞM ELERİ

2 ___ Türk - Yunan ilişkileri ve Kıbrıs konularında İkili tem asların b aş
lam ası için Londra’da varılan  prensip kararına uygun o larak. Atina Büyükelçi
miz Turan Tuluy bugün Yunanistan Başbakanı ile bir görüşme yapm ıştır. G ö
rüşmeden sonra bir demeç veren Papandreu, Yunan Hükümetinin bu konuda 
iyîniyetli olduğunu söylemiştir. (Bk. Belge 25)

N ATO  SA V U N M A  BA KAN LAR! TO PLAN TISI

3 ___ NATO Savunma Bakanları toplantısı bugün Paris’te başlam ıştır. Top
lantıya iştirak eden Türk Heyetine M illî Savunm a Bakanı Haşan Dinçer b aşkan
lık etmektedir.
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B E L G E L E R





BELGE : 1

HİNDİSTAN BAŞBAKANININ AKŞAM GAZETESİ MUHABİRİNE 
VERDİĞİ ÖZEL AAÜIÂKATTAN :

Sual : «Ekselans, büyük ülkeniz H indistan, değişik lisan la r konuşan ve 
fa rk lı dinlere inanan fakat ortak hislerle birbirine bağlı muhtelif ha lk  toplu luk
larına sahip olduğuna göre; küçük Kıbrıs'da da benzer çok hal kİ ı bir statünün 
mevcudiyetini kabul ediyor musunuz?»

Shastri, evvelâ birinci sualim e cevap verm ek istemedi. Sonra b iraz dü
şündü, bana Kıbrıs’daki durumla ilg ili bazı sualler sordu. N ihayet, ilk  kara rı
nı değiştirdi, ve cevabını bana kelime kelime yazdırd ı.

Cevap: «Kanaatim ce, ekseriyet ve ekalliyet hakları ve m ükellefiyetleri
arasında bir ta ra f aleyhine haksızlık o lm ayacağı dem okratik idare sahib i her
hangi bir ülkede az veya çok garanti sayılm alıd ır. Bir milletin va tandaşla rı o la 
rak aynı haklara ve salâniyetlere sahip o lm alıd ır. Ekseriyet ekalliyeti peşinde 
götürmelidir. Ekseriyet, imkân verdiği nisbette, ekalliyeti beraberine alm alıd ır. 
Böylece millet kuvvetlenecektir.»

5 M ayıs 1965 tarih li «AKŞAM » gazetesi

BELGE : 2 

19 2 0 ’DEN BU Y A N A  T Ü R K -S O V Y E T  M ÜN ASEBETLERİ

 Dışişleri Bakanlığ ı sözcüsünün verdiği b ilg iye göre, 17 m ayıs’ta A n
kara 'ya  gelecek olan Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko, yurdu-
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muzu ziyaret eden ikinci Sovyet Dışişleri Bakanı olacaktır. Bilindiği g ib i, Tür
k iye ’yi 1931’de ilk ziyaret eden Sovyet Dışişleri Bakanı müteveffa Litvinof’tur.

1920 yılında Atatürk, Lenin'e bir mektup göndermiş ve misak-ı m illîyi 
izah etmiştir. 1920 mayıs ayında, Sovyet diplomatı Şerif Monatov, gayrı resmi 
temsilci o larak A nkara 'ya  gelm iş ve tem aslarda bulunmuştur.

3 haziran 1920’de Sovyet Dışişleri Bakanlığ ınca, hükümetimize bir mek
tup gönderilm iş ve Türk hükümetinin tanındığı b ild irilm iştir. Aynı yılın başın
da Türk, Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey’ in başkanlığ ında bir heyetim iz Mos
kova'ya giderek, incelemelerde bulunmuştur.

1920 ekim ay ında , M id ivanî başkanlığ ında bir Sovyet elçilik erkânı, A n 
kara ’ya gelm iştir. 19 Şubat 1921'de A li Fuat (Cebesoy) Paşanın başkan lığ ın
daki bir heyetim iz Sovyet Rusya’yı ziyaret etmiştir.

16 Mart 1921’de Sovyetlerle bir dostluk an laşm ası im zalanm ıştır. Dost
luk münasebetleri kuran bu an laşm a, hâlen de yürürlüktedir.

17 A ra lık  1925'de Türk-So vyet dostluk ve sa ld ırm azlık  antlaşm ası akte-
dilm iştir. Bu an laşm a, 1945’de Sovyetler tarafından feshedilerek, yürürlükten 
kaldırılm ıştır.

1 3 -1 7  ara lık  1929 tarih leri arasında, Sovyet hariciye komiser muavini 
(bugünkü dışişleri bakan yardımcısı) yurdumuza gelm iştir.

1931 yılı Ekim ayında ise, Sovyet dışişleri Bakanı Litvinof A nkara 'y ı z iy a 
ret eden İlk Sovyet dışişleri bakanı olmuştur.

1932 yılında İsmet Paşa (İnönü) M oskova’ya gitm iştir. Bu ziyareti 1937 
yılında , Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü A ras ı’nın ziyareti takip etmiştir. Ayni ta 
rihte, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya başkanlığ ında bir parlâm ento heyetim iz Sov
yet Rusya'ya ziyarette bulunmuştur.

1939’da Sovyet Dışişleri yardım cısı Potemkin yurdum uza gelm iştir.

25 eylül - 16 ekim 1939 tarih leri arasında Dışişleri Bakanı Şükrü Saraç
oğlu başkanlığ ındaki bir heyetim iz M oskova’ya giderek, m üzakerelerde bu
lunmuştur.

İkinci dünya savaşın ın başlayışından , 1963 yılına kadar iki ülke a rasın 
daki karşılıklı hiçbir ziyaret yapılm am ıştır.

29 mayıs -1 4  haziran 1963 tarih leri arasında Cumhuriyet Senatosu baş
kanı Suat Hayri Ürgüplü başkan lığ ındaki bir parlâm ento heyetim iz Sovyet 
Rusya 'ya ziyaret etmiştir.

30 e k im -6  kasım 1964 tarih leri arasında ise Dışişleri Bakanı Feridun
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Cemal Erkin, Moskova ve Leningrad'a ziyarette bulunmuştur.

Son o larak, 4 - 1 2  ocak 1965'de Sovyet Yüksek Başkanlık Divanı üyesi 
Podgorny başkanlığ ındaki bir Sovyet parlâmento heyeti yurdumuzu ziyaret et
miştir.

1.5 .1965 tarih li A . A . Bülteni

B ELG E: 3 4 Mayıs 1965

DIŞİŞLERİ BAKANI HAŞAN IŞIK’IN, BU SIFATLA 4 MAYIS GÜNÜ AVRUPA 
KONSEYİ DANIŞMA MECLİSİNDE YAPTIĞI KONUŞMANIN ÖZETİ

4 M ayıs tarihinden itibaren Avrupa Konseyi Bakan lar Komitesi Başkan
lığını deruhte etmeye başlam ış bulunan Dışişleri Bakanı Haşan Işık, Komitenin 
son 6 ay lık  faa liye t raporunu İstişarî Meclis Umumî Heyetine takdim  eyled ik
ten sonra Türk Dışişleri Bakanı sıfatiyle şu hususları belirtm iştir:

«Türkiye, Avrupa Konseyi çalışm alarına büyük önem verm ektedir. Bir 
asırdan fazla  bir zam andan beri A vru p a ’ya teveccüh etmiş bulunan Türkiye 
b ilhassa Cumhuriyet ilânından sonra Avrupa mem leketleriyle yakın işb irliğ ine 
girişmeyi am aç edinmiştir. Bu bakım dan Türkiye'nin Konseye dahil o lm ası, ta 
rihinde mühim bir merhale teşkil etmiştir.

«Diğer taraftan , Avrupa Ekonomik Topluluğuna m üşarik âza sıfatiy le  ka
tılan Türkiye, bu suretle de A vrup a ’ya müteveccih politikasına yeni bir hız kat
mış bulunm aktadır. Bu müşareket, hem Türkiye'nin m enfaatlerine, hem Avrupa 
Birliğinin tarsinine yardımcı olmuştur. Bu vesile ile müşareketin tahakkukunu 
mümkün kılan Avrupa Ekonomik Topluluğu memleketlerine Türkiye müteşek
kirdir.

Avrupa Konseyi'nin mümtaz vasfı, bütün büyük Avrupa fik irlerine a n a 
lık yapm ış olmasıdır. Şüphesiz Avrupa b irliğ i, gönüllerin arzu lad ığ ı bir şekle 
henüz kavuşam am ıştır. Fakat A vrupa lıla r, karşılıklı münasebetle in icâbatını 
v icdanlarında duym aya başlam ışlar ve müşterek gayelere teveccüh eylem iş
lerdir. Bu hususta güdülen prensip, m illî m enfaatlerin , diğer m illet m enfaatle
rinin aleyhine tecelli etmemesidir.

«Bu sebetle, bu prensipten hareketle Avrupa idealin in bölgecilikle te li
fi mümkün olam az.

«Diğer tara ftan , Avrupa memleketleri arasındaki hayat seviyelerinin 
denkleştirilm esi müşterek gayem iz olm alıdır.
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«A vrup a ’nın, aynı zam anda, dünyanın diğer bölgelerindeki problemlere 
değinmesi ve m illetler arasında mevcut ekonomik fark lılaşm ayı giderm eye ça
lışması dünya sulh istikrarı için lüzum ludur.»

Yüksek Meclis karşısında bu genel politika m ülâhazaları arz ettikten son
ra, hususiyle Konsey Azası memleketleri ilgilendiren siyasî konulara da yer ve 
rilmesi belirten Dışişleri Bakanı Haşan Işık, Kıbrıs konusunda şu hususları te
barüz ettirmiştir:

«Kıbrıs konusu, el'an bir çözüm yolu beklemekte ve ihtilâfın devam ı, A v 
rupa memleketleri arasındaki ilişkileri tehlikeli bir şekilde etkilem ektedir. Hiç 
şüphe yok ki, bu çözüm yoiu müzakere yo luyla ve ilg ili tarafların  m u va fakatiy
le bulunacaktır. Burada itham lara ve tenkitlere girişm ek niyetinde değilim . Y a l
nız, şu hususu belirtmeliyim  ki, Avrupa Konseyi, böyle bir problem karşısında 
lâkayt ka lam az. Zannediyorum  ki, bu düşüncemde ya ln ız değilim , Yüksek Mec
lisin iz bir çok kereler bu konu üzerindeki endişelerini ifade etmişler ve yerinde 
kararlar alm ışlard ır.

«Bu sebeple, bîr yandan , gösterilen a lâkadan  doyayı teşekkürlerim izi 
sunarken, diğer taraftan da Yüksek M eclisinizin bu ızdıraplı ihtilâfın halli için 
kıymetli yard ım larda bulunm aya devam etmesi hususunda Yüksek Huzurunuza 
acele bir çağrıda bulunuyoruz».

B ELG E: 4 5. Mayıs 1965

AVRUPA GÜNÜ MÜNASEBETİLE DIŞİŞLERİ BAKANI HAŞAN ESAT IŞIK’IN 
MESAJI

Bu gün, 5 M ayıs 1965 de, ilk defa o larak Avrupa gününü kutluyoruz.

Halen Bakanlar Komitesine Başkanlık  etmekle şeref duyduğum Avrupa 
Konseyi, bugün, kuruluşunun yıl dönümünü kutlam aktadır.

Avrupa Konseyi, gerçi, yegâne Avrupa Teşekkülü değild ir, ancak en çok 
sayıda Avrupa memleketi onun sinesinde bir a raya gelm ektedir.

Avrupa Konseyi Avrupa Teşekküllerinin en eskisid ir ve çok uzak olm ayan 
bir gelecekte gerçekleşmesini arzu ve ümit ettiğim iz geniş b irliğ in bir baş lan
gıcıdır. 16 yıl evvel kurulmuştu. Avrupa birleşm esinde, yeni ve kesin bir ge
lişme safhasına yol açmıştır.

İşte, Avrupa Konseyinin her yıl kutlam aya ve an ılm aya lây ık  gördüğü 
tarih i o lay budur.
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Halklarım ızın müşterek malı olan ilk Kurulun doğuşu tarih im izde bir dö
nüm noktası teşkil edecek niteliktedir.

Bu gün, memleketlerim izi daha yakından birleştirm ek yo lundaki gayret
lerim ize her zam ankinden fazla  hız verm eliyiz.

Bir Avrupa günü ihdası keyfi bir hareket değild ir. Bu, bütün A vru p a lI
ların ara larında gittikçe daha faz la  birleşerek barışsever, birleşik ve hür bir
dünyanın gelişmesi için hiç bir gayretin esirgenmemesi azm inde mutabık ka l
m aları hususunda A vrup a ’nın her tarafından yükselen seslerin lüzumunu orta
ya koyduğu bir teşebbüstür.

Avrupa ne kadar birleşirse, hem m enfaatlerine hem bütün insanlığın
m enfaatlerine, o derece hizmet etmek imkânını bulmuş olacaktır.

B ELG E: 5 8. Mayıs 1965

İlk konuşmayı CHP grubu adına yapan Ankara senatörü Hıfzı Oğuz Be- 
kata, Türkiye'nin devletlerarası münasebetlerde başkaların ın  haklı m enfaatle
rini gözeten, ahitlerine vefa lı, dürüst bir politika izlem esine, batı bloku'na hiç
bir özel hesap düşünmeden bel bağ lam asına ve bu uğurda can ve mal fed a
kârlığı yapm asına karşılık, bu davranışın karşılığını görmediğini belirtm iş, «dost
larım ızı Kıbrıs dâvasın ı, başından itibaren, küçük hesap larla değil, an la şm a la 
ra ve hakka saygı duyarak ele a lsa la rd ı, bu kritik durum doğm azdı» demiştir.

Başkan Johnson'un «bütün medenî dünyanın takbih ettiği zorbalık ve ş id 
det hareketlerine dönülmesine, ne Am erika, ne de başka bir devlet m üsam aha 
etmeyecektir» yolundaki beyanını sadece Küba, Dominik ve Vietnam  için de
ğ il, Kıbrıs konusunda da kaale alınm asını gerektiğini belirten CHP sözcüsü, 
sözlerine şöyle devam etm iştir:

«Dünyanın ve memleketimizin böyle ciddi bir ortamda bulunduğu sırada , 
ic politika ve parti çekişmelerin ne durumda olursa olsun, devletin hukukunu 
ve milletin şerefini savunm a mevkiinde bulunan hükümetleri d ışarıda zay ıf 
düşürem eyiz. Bu görüşle biz, dış politikayı m illî bir politika o larak ele alıyoruz. 
Vahim  hata lar yap ılm ad ıkça , Hükümeti yan lız  b ırakm ayacak, o'na destek o la 
cağız. Bu m illî şuurun, vatanseverliğ in bir icabı o larak kcıbul ve tatb ik ediyor, 
m illî bir gelenek o larak yerleşm esini istiyoruz.»

DIŞİŞLERİ BÜTÇESİNİN SENATO’DA GÖRÜŞÜLMESİ

 CHP grubu adına yap ılan konuşma
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  AP grubu adına yap ılan  konuşma ___

AP grubu adına Samsun senatörü Fethi Tevetoğlu yaptığı konuşm ada, 
iktidar ve muhalefet partilerinin dış politika meselelerinde daim a b irlik  ve be
raberlik göstermeleri gerektiğine işaret etmiş ve «m illî dış politikam ızın tes- 
bit ve uygulanm asında, iktidar sorum luları, muhalefete en az kendileri kadar 
yer ve değer vermekte hassas ve dikkatli davranm alı, as la  kusur etmemelidir. 
Ancak, bu takdirdedir ki, dış politikam ız gerçekten m illî vasfın ı kazan ır, bakan
lığın mahdut kadro ve im kânlarına rağmen, dış politikam ızda üstün bir başarı 
sağ lanab ilir»  demiştir.

Tevetoğlu, bundan böyle uygulanacak dış politika ile m illî gücümüz a ra 
sında daha büyük d ikkat ve hassasiyet gösterilmesi gerektiğine dikkati çekmiş 
ve özetle şunları söylem iştir:

«Türkiye'nin askerî, siyasî, İktisadî yeri ve kaderi pahalıya kazanılm ıştır. 
Bu ucuza harcanam az. Hür batı dünyasının müşterek savunm a ittifak ına , O rtak 
Pazar ve Konsorsiyum an laşm alarına ve Avrupa dem okratik an lay ışındaki bir 
parlementer an ayasa  düzenine bağlıd ır. Biz, AP grubu o larak  Türkiye ’nin Na- 
to’dan ayrılm ası yolundaki yıkıcı fik ir ve propogandalara , kaynağı ve rengi ne 
olursa olsun, şiddetle karşıyız. Sunuda belirtelim ki, Nato içinde m illî m enfa
atlerim ize aykırı herhangi bir davranış ve cereyana karşı direnmeği de en ta- 
bîi hakkım ız ve başlıca vazifem iz biliyoruz.»

AP grup sözcüsü, daha sonra, Kıbrıs konusu üzerinde durarak demiştir ki :

«Kıbrıs dâvam ız, bugüne kadarki o layların  seyrinden alınan dersler ve yeni, 
kat'i, âcil teşebbüs ve tedbirlerle artık sürüncemeden kurtarılm alıd ır. Bu m illî 
dâvada hâlâ barışçı bir çözüm yolu bulunmasını arzu ediyoruz. Fakat bu yan- 
Iız barış yolunu takip edeceğimiz m anasına alınm am alıd ır. Soydaşlarım ızın İçin
de bulundukları feci hayat şartlarının acilen normale avdetini istiyoruz. Kıbrıs'ta 
Türklere zorla kabul ettirilmek istenecek herhangi bir em rivakiin , sahib inin b a
şına patlayacak bir em rivaki olacağı katiyetle b ilinm elid ir.»

—  M illî Birlik Grubu ad ına yap ılan  konuşma ___

Millî Birlik Grubu ad ına bir konuşma yapan Senatör Ahmet Yıldız, «Arap
dünyasında, büyük çoğunluğu gönlündeki Türk sevgisi ve kardeşlik duygusunu 
hasaba katan bir politika ancak gerçekçi o lab ilir»  demiştir.

Senatör Y ıld ız , Zürih ve Londra and laşm aları ile N ato’ya bağlantı şek
lim izin yarattığ ı ç ıkm azlara ilişkin görüşlerinin şimdi hükümet tara fından 'da 
paylaşıld ığ ına işret etmiş, dış yard ım ların ve borçların acıklı durumuna ilişkin 
görüşlerinin öngördüğü bir gelişmeye henüz tanık o lm adıkların ı belirtm iştir.
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Bir tarikat müridi gibi politika gütmekten vazgeçileceğini umduğunu söy
leyen senatör Ahmet Y ıld ız, eski hayallerin boşa çıktığını, bizi düşündüklerini 
sandıklarım ızın verdikleri sözleri bile yerine getirm ediklerini belirterek demiştir 
k i :

«Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'ye tek bir çıkarm a aracı verm e
yenler - megalo idea - narasının nöbetleri içindeki Yunan istan ’a , düzinelerle 
verdiler. Bizim kıyılarım ızı korum akla görevli denizaltıların ı Yunan istan 'a  em a
net ettiler. Bize söz verdikleri gemileri onlara hediye ediverdiler. Kıbrıs buhranı 
başladıktan sonra ise, eski teselli m ükafatların ı bile çok gördüler. A leyhim ize 
olan ve Yunanistan 'ın am açlarına hizmet eden konularda verdikleri sözleri, ya 
da im zalarını unutmada bir sakınca görmediler. Bütün bunları yaptık ları hâlde, 
susm am ızda kullanılan iki koz da - kominist tehlikesi - ve - dış yardım  efsane
sidir -»

Batı ve özellikle Am erika ile olan dostluğumuza önem verd iğ im izi söy
leyen Ahmet Y ıld ız, gelir hanesini kalp paraların , gider hanesinialtının doldur
duğu bir bilanço ile karşı karşıya bulunulduğunu ileri sürmüş ve VVashington’- 
un «bir ulusa karşı sürekli bir düşkünlük, bir başkasına karşı sürekli düşm anlık 
besleyen bir ulus esird ir...»  sözlerini hatırlatarak, cumhuriyetçi bir hükümetin 
en zararlı düşmanını dışetkiler olduğunu ifade etmiştir.

Senatör Y ıld ız , daha sonra, A vru p a ’nın yeni bir düzene girdiğine temas 
etmiş, Türkiye'nin de politik stratejisini bu gerçeklerin ışığı altında saptam asının 
gerekliliğine değinmiş ve şunları söylem iştir:

«Geçmişin şu anısı veya fa lan  o lay ı, bugünü yönetemez. Büyük çoğun
luğun gönlünde beslediği sevg iyi, birkaç arabın geçmişteki ihaneti gölgeleme- 
m elidir. Bizimle sayısısız gönül bağların ı yaşayan  kuzey A frika ulusları boğaz
lanırken, haklıyı desteklem eyişim izin ödülü, haklı dâva larım ızda , destekledik
lerim izin, karşım ıza çıkışı olmuştur. Suudî A rab istan ’ın yürekten yakın lığ ı ve bü
yük mücahit Burgiba'nın gönülden seslenişin i, Nasır'ın gölgesi ile zedelemek, 
haksızlık değil, gerçek dışı tutum olur. Böyle bir politika , Pakistan ve İran ’ ın 
gönlümüzü fetheden dostluklarını paylaşacakların  sayısını arttıracaktır.»

Ahmet Y ıld ız konuşmasına devam la, 1964 politikasının görüşlerine bir 
yöneliş olduğunu söylemiş, Ürgüplü'nün bu gidişi başarı ile sürdüreceğine inan
dıklarını belirtmiş ve demiştir k i :

«Benim sediğim iz bu politikanın sonuçları gecikmeden belirdi. Fakat, he
men komünist oluyoruz, ya da gizli bir plân uygulanıyorm uş gibi fe ryatlar 
yükseld i. Bir ülke öyle birdenbire komünist oluveremez. Sonra Rusya'nın komü
nist yaptık la !ı ile başı derde girm iştir. Bugün, aklım ızı kullandığım ız ve gere
ken tedbirleri ald ığım ız takdirde, hiçbir sakıncaya yer verm eden, bu yeni poli-
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ti kay i başarı Üe izleyebiliriz . Bunu yaparken , Am erika ile bozuşmak veya Na- 
to'dan ayrılm ak gibi bir durumu, anti tez o larak ileri sürmeyi ise, aklım ıza gel
meyen bir ayrılık  sayarız .»

Ahmet Y ıld ız daha sonra Kıbrıs konusu üzerinde durmuş ve özetle şun la
rı söylem iştir:

«Oksijen çadırında bile yaşam ası güçleşen T ü rk -Y u n an  dostluğunun be
delin i, Kıbrıs buhranı ödenemez seviyeye çıkardı. Yunan istan ’a veregeld iğ im iz 
rüşvetlerin sonuncusu olan Zürih ve Londra an laşm aların ın  bu durumu ya ra t
tığını hâlâ kavrıyam azsak daha birçok gerçekleri de an lam am ız güç olur.»

Y ıld ız , müteakiben Kıbrıs’ ın bugünkü statüsünün dayandığ ı andlaşm a- 
rın geniş bir tah lilin i yapm ış, garanti and laşm asın ın , üstüne kadar suya batmış 
şam andıraya benzediğini beyanla , «bu and laşm alara sahip çıkışım ızı, onları 
beğendiğim iz için değil, haysiyetli bir devlet o larak imzamızı inkâr etmeme ve 
barışçı çözüm yolu bulma isteğinin bir ifadesi sayıyoruz» demiştir.

Ahmet Y ıld ız , her şeyden önce, «ipotekli dış po litikaya» son verilm esi 
gerektiğini ileri sürmüş ve sözlerine şöyle devam e tm iştir :

«Dünyanın bugünkü gerçekleri ve politik gelişm elerine uyarlı bir politika 
için esas güven ve gücü kendimizde aram alıy ız . Yunan istan 'la  ilişkilerim iz yü 
zünden evvelce alınan ve belki de sağduyuya yönelir düşüncesiyle uygulanm ası 
gevşetilen kararları derhal uygulam aya geçm eliyiz. Bu arada büyük çaba larla  
kazandığım ız dostlukları, yaşatm a isteğim izin, başkan VVilson’un «eşitlik  kav
ramından başka bir kavram  üzerine dostluk o lam az» şuuruna dayandığ ını aç ık
ça ifade etm eliyiz. Dostluğuna çok önem verd iğ im iz Am erika Birleşik Devlet
leri ve İngiltere’nin Kıbrıs tutumunda Yunan istan ’dan daha az kusurlu olduğunu 
söylemekte güçlük çekiyorsak, bunda an lay ışla  karşılanacağım ızı um arız. Le
himizde kuvvet dengesi bozulur kayg ısıy la , düşman olan ülkeyi daim a bize ter
cih temeierine karşı, onlara beslediğim iz güvenin sarsılm ayacağın ı um mak, 
eğlence rom anlarına bile konu o lm ayacak bir durumu bize yakıştırm ak olur.»

Ahmet Y ıld ız dış yardım efsanesinin çöktüğünü, dış serm ayenin getird i
ğinden fazlasın ı götürdüğünü ileri sürmüş, bütün bunların politik am açlar için 
kullanıld ığının belli olduğunu sözlerine eklemiştir.

Â. Â Bülteninden
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B e I g e : 6
8 M ayıs  1965  

DEM İREL’İN SEN A TO D A  BÜTÇE KO N U ŞM A SI

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunu Sayın Üyeleri,

Dışişleri Bakanlığ ı bütçesinin müzakeresi münasebetile huzurunuza gel
miş bulunuyorum. İzahatım a başlam adan önce, m üzakereler sırasında söz alan 
sayın üyeler tarafından ileri sürülen çok değerli mütalea ve tem ennileri, Ba
kanlığın ilerdeki çalışm aların,a ışık tutacak kıymetli bir rehber telâkki ettiğimi 
b ilhassa belirtmek isterim.

Konuşm am da, geçen Şubat ayından beri dış politika alan ında vuku bu
lan gelişm eler, Bakanlığ ın halen yapm akta olduğu çalışm alar ve çeşitli idari 
konular hakkında izahat vereceğim. Bu izahatım la , sual tevcih etmiş olan muh
terem arkadaşlarım ın sorularımda cevaplandırm ış olacağım ı ümid ediyorum.

Sayın Senatörler,
Bağım sızlık ve hüküm ranlığım ıza saygı gösteren bütün m illetlerle barış 

içinde dostluk münasebetleri kurmak dış siyasetim izin temel prensibidir. M il
letlerarası işb irliğ ine sam im iyetle inanan memleketimizin en büyük emeli eşit 
şartlarla  kurulacak münasebetler çerçevesinde, dünyada sağlam  temellere d a 
yanan bir barış nizamının yerleştiğini görmektir. Bu düşünce iledir ki Türkiye, 
başka memleketlerin zararına kendine m enfaat sağ lam ak arzusunda olmadığı 
g ib i, hiçbir memleketin de Türk m enfaatlerini ha le ldar etmesine razı değild ir.

H alihazır m illetlerarası şartlar arzu ladığ ım ız nitelikte bir barışın gerçek
leşmesinin henüz uzak olduğunu göstermektedir. Bu sebeple Türkiye, aynı z a 
m anda, yüksek m enfaatlerinin gerektirdiği bütün tedbirleri ittihaz eylemekte 
ve m illî güvenliğinin en sağlam  teminatı saydığı ittifak manzumeleri içinde yer 
alm aktad ır.

Türkiye'nin kollektif güvenlik tertipleri içinde yer alm ası dış siyasetim izin 
m illilik  vasfına ve d inam ik bir hüviyet taşım asına asla  mani değild ir. Esasen 
biz, ittifak lara dahil olmayı diğer memleketlerle dostane m ünasebetler tesi
sine hiçbir zam an engel telâkki etmemekteyiz.

Sayın A rkadaşlar,

Kıbrıs meselesi dış politika faaliyetlerim izin  m ihrakı o lm aya devam  et
miştir. Son üç ay içinde bu meselede vuku bulan gelişm eler hakkında m uhte
lif vesilelerle yüksek Heyetinize m alûm at sunulmuştur. Kıbrıs meselesinin b a 
rışçı yo llarla  hallin i temin etmek için Hükümetimiz hiçbir gayreti sarfetmekten 
geri kalm am ıştır. Bu şekil hareket etmekle Türkiye'nin bulunduğum uz bölge ve



dolay isiyle dünya barışına hizmet etmekte olduğu bütün dünya efkârı umumi- 
yesi tarafından kabul edilen bir keyfiyettir. Bunu yaparken , tab iatıy la  aynı 
zam anda Kıbrıs meselesindeki kararlı ve azim li tutumumuzun da herkes ta ra 
fından teredüde mahal o lm ayacak şekilde bilinmesine önem atfetm ekteyiz.

Kıbrıs ihtilâfında haklarım ızı koruyacak barışçı bir çözüm şeklini bulm ak 
için gayret sarfederken Kıbrıs Adasındaki durumu da büyük dikkatle takip  et
mekteyiz. Kıbrıs'ta Rumlar bütün gayretlerini Türklerin kontrolleri altında bulu
nan bölgelere kendi nüfuzlarını yaym ak istikam etinde teksif etm işlerdir. Bunun 
en yeni m isalin i son defa Lefkoşa’nın surlar içi bölgesinden geçerek Türk ve Rum 
kesim lerin i-ayıran Yeşil Hat üzerinde yap ılan  tazyiklere ve o sırada Lefkoşa'nın 
Türk kesimine M akarios tarafından tatb ik edilen giriş çıkış yasağ ı ile iktisadı 
ab luka da görmek mümkündür. Hükümetin azim li teşebbüsleri ve Türk cem a
atinin metaneti karşısında M akarios idaresi bu taktiğ inde de m uvaffak  o lam a
mış ve sonunda M akarios Lefkoşa’nın Türk semtine tatb ik ettiği giriş çıkış y a 
sağ ıyla ab lukayı kald ırm ak mecburiyetinde kalm ıştır.

Kıbrıs meselesinde Hükümetimizin takındığı kat'i tutum A dada Türkiye ’ye 
ve Türk cem aatine müteveccih o larak yaratılm ak istenen em rivâkileri geçici 
hevesler halinde kalm ağa makûm olduğunu sahiplerine açıkça göstermiştir. 
Hatırlanacağı veçhile M akarios idaresi K ıbrıs’a giden değiştirme birliklerim ize 
güçlük çıkarm ayı bu em rivâki siyasetinin bir tatbikatı o larak  itiyat haline ge
tirm iştir. Geçen Şubat ayında yine bu şekilde bir mesele ile karşılaşm ıştık. A n 
cak Hükümetin azim li tutumu ve haklarından fedâkârlık  diye bir şeyin asla 
m evzubahis o lam ıyacağını en kesin bir şekilde gösteren hattı harekatı karşı
sında değiştirme birliğ işi faz la  sürüncemede kalm adan halledilm iştir.

Hepimizin bildiği g ib i, Kıbrıslı Rumlar tarafından Türk cem aatine karşı 
g irişilen şiddet hereketleri dünya efkârında tepki yaratacak  bir vaziyete gel id i - 
ğinde M akarios idaresi kamuoyunda beliren bu menfi havayı bertaraf etmek 
m aksadiyle aldatıcı teşebbüslere geçmektende geri kalm am akatd ır. Nitekim , 
geçen ayın sonlarında M akarios A dadaki bazı Rum m evzilerini ve kontrol nok
taların ı tek taraflı o larak kaldıracağını açıklam ıştır. Gerek bahiskonusu m evzi
lerin m ahiyeti, gerek bu tedbirlerin fiiliya ta  intikal şekilleri M akario s’un bu 
teşebbüsünün propagandadan başka bir m aksadı olmadığını açıkça ortaya koy
muştur. Bilindiği gibi M akarios’un bundan evvel, geçen Eylül ay ında , Güvenlik 
Konseyi toplantısının açılm asından önce Türk cem aatine karşı bir sulh taarruzu 
daha olmuştur. M akarios'un o zam anki sulh taarruzu nasıl sam im i değil idiyse 
ve nasıl sadece sözden ibaret kalm ış idiyse, bu defaki hareketinin de sam im i
yetten yoksun olduğu hususunda en ufak tereddüt yoktur. Lefkoşa’da Türk ke
sim inde yaşayan  Türkleri ab luka altına alan  M akarios bu ab lukayı olduğu gibi 
m uhafaza ederken, diğer taraftan barışseverlik kisvesi altında ortaya çıkması 
tam bir tezad teşkil etmektedir. M akarios'un bu gibi teşebbüslerle gütüğü gaye
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daim a Türk cemaatini bölmeye ve onların azim li tutumlarını sarsm aya matuf 
olmuştur. İftiharla kaydetmek isterim ki, K ıbrıs’taki kardeşlerim iz bir buçuk 
yıldan beri Rumların m addî, m anevî her türlü tazyik lerine kahram anca göğüs 
germ işlerdir. K ıbrıs’taki Türkleri haklarından vazgeçirm ek hususundaki az im 
lerini bütün dünyaya isbat etmişlerdir. Hükümetimizin bu konudaki tutumu g a 
yet açıktır. Türk cemaatinin haklan elim izdeki bütün im kânlarla korunacaktır. 
Cem aatim ize karşı Rumların yıpratm a hareketlerine girişmelerine m üsaade et- 
m iyeceğiz. Türk cemaatine reva görülen gayri İnsanî hareketlerin 30 milyon 
Türkün içini sızlattığını bütün dünyanın bilmesi gereklid ir. Cem aatim iz içinde 
bulunduğu şartların ıslâh edilmesi hususunu önemle ele alm ış bulunuyoruz. 
Bunu temin için gerek Birleşmiş M illetler ,gerek ilg ili devletler nezdinde önemli 
teşebbüler yapm ış bulunuyoruz.

«Kıbrıs meselesinin nihaî hal suretine barışçı yo lla rla  ulaşm asının en 
mühim şartı bu meselenin herşeyden evvel bir T ü rk -Y u n an  meselesi olduğu 
hakikatin i kabul etmektir. Bu mesele Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan’da 
kurulan muvazene ile ilg ilid ir. Bu mavazene bir taraftan her iki ülkenin elinde 
kalan topraklar, diğer taraftan da bu topraklar üzerinde yaşayan  Türk ve Rum 
azın lık ları bakım ından tesis edilm iş bulunm aktadır. Bu itibarla , bu bölgede 
iki memleketten birinin diğeri aleyhine o larak  bu m uvazeneyi bozması sureti 
kafiyede kabul olunm az. Kıbrıs meselesine bulunacak hal sureti bu m uvazeneyi 
bozm ak değil, fakat devam ettirmek gayesine m atuf bulunm alıdır. Ancak bu 
suretledir ki, Türkiye ile Yunan istan ’ın büyük ehemmiyet atfettiğ im iz ve dostane 
olmasını daim a temenni ettiğim iz münasebetlerinin bozulması önlenmiş olur.

Kıbrıs meselesine barışçı yoldan m enfaatlerim ize uygun bir hal tarzı bul
mak için müzakerelere girişilm esine daim a am ade olduk. Kıbrıs'ın hukukî sta
tüsünde em rivâki yo luyla yap ılacak  değişiklik ler tarafım ızdan asla  kabul ed i
lemez. Kıbrıs Andlaşm aları ancak tarafla rın  rızasıyle değiştirileb ilir ve ta ra f
ların karşılıklı m enfaatlerini koruyacak yeni vaziyetlere müzakere yo luyla u la 
şılab ilir . Bunun dışnda girişilecek teşebbüsler Kıbrıs meselesinin vahim  m ecra
lara sürüklenmesinden başka bir sonuç veremez. Bu gerçeğin bütün çıp laklı- 
ğ iyle em rivâki siyasetine bel bağlam ış o lan lar tarafından iyice bilinm esi ge
rekir. A d aya  Yunanistan tarafından gönderilen büyük m ikyasta! i askerî m al
zemenin arzettiği hususi vaziyet muvacehesinde mesele T ü rk -Y u n a n  m ünase
betleri zaviyesinden olduğu kadar NATO tesanüdü bakım ından da büyük önem 
arzetmektedir. F ilhak ika , A dadaki askerî durum iki NATO müttefiki olan Tür
kiye ve Yunanistan bakım ından fevka lâde  önemli bir gelişme içerisindedir. Bu 
tehlikeli durumun bertaraf edilebilm esi iki memleket arasında m üzakerelerin 
açılm asıyla kabild ir. Bu noktaya NATO müttefiklerim izin de lây ik  olduğu ehem 
miyet ve d ikkatle parm ak basarak  m üzakerelerin açılm asına yardım cı tutum 
takınacakların ı ümid etmekte ve bunu kendilerinden haklı o larak beklem ekte
yiz.
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Muhterem A rkadaşlarım ,

Türkiye, gerek coğrafî mevkii ve gerekse tarih î gelişm esinin tabii bir so
nucu o larak Batı âlem inde yer alm ış bulunm aktadır. B ineanaleyh m em leketi
miz, mensubu olduğu bu cam ia ile yaptığı yakın işb irliğ ini devam ettirmekte
dir. Biz N ATO ’ya sadece askerî bir ittifak o larak  değil, fakat mensup o l
duğumuz Batı cam iası ile s iyasî ve İktisadî a lan la rd a  da gerçekleşmesini arzu 
ettiğim iz işb irliğ in in mühim unsurlarından biri sayıyoruz. NATO müttefiklerinin 
birbirlerine karşı daha an lay ış la  hareket etmeleri sam im î tem ennim izdir. İtti
fakın tesanüdünü korumak için kendimize düşen vaz ifey i sam im iyetle yerine 
getirmeğe çalıştığım ız g ib i, müttefiklerim izin de bize karşı olan davran ışlarında 
aynı ölçülerle hareket etmelerini beklem ekteyiz.

Batı âlem i Türkiye'ye yardım  konsorsiyomu içinde kalkınm am ızın fin an s
manına iştirak etmektedir. Diğer taraftan , Avrupa Ekonomik Topluluğu ile im 
zalad ığ ım ız ortaklık anlaşm asını Türkiye'nin Batı Cam iasına katılm ak için sar- 
f ettiği gayreilercle bir dönüm noktası telâkki ediyoruz. A vru p a ’nın bugün İk
tisad î a landa ve ilerde ümit ettiğim iz veçhile s iyasî a landa birliğ in i gerçek
leştirmek için giriştiğ i bütün teşebbüslere katılm ak arzusundayız. Keza, bugün
lerde kuruluşunun 16 ncı yıldönümünü idrak etmiş olan Avrupa konseyine önem 
vermekte ve bu Konseyin organların ın çalışm alarına faa l bir surette iştirak et
mekteyiz.

Ancak şu hususu önemle belirtmek isterim ki, Batı ile işbirliğ i yaparken 
memleketimizin m enfaatlerini ve özelliklerin i daim a gözönünde bulundurm ak
tayız Bu itibarla memleketim iz, itifakları çerçevesinde kendi m enfaatlerinin ve 
özel durumun icaplarına göre hareket etmeyi ihmâl etmemektedir. Bu icapların 
başında Türkiye ’nin bulunduğu bölgedeki memleketlerle m ünasebetlerinin ge
liştirilmesi gelir.

Muhterem A rkadaşlarım ,

Yukarıda da işaret ettiğim gibi dış siyasetim izin hedeflerinden biri komşu 
devletlerle iyi geçinmek, bölgemizde gergin liğ i ve an laşm azlık la ra  yol açacak 
durum ları önlemek ve barış davasına bu suretle hizmet etmektir. Cumhuriyetin 
kuruluşundan beri Sovyetler birliği ile karşılıklı itim ada dayanan dostluk m üna
sebetleri idame etmek kaygusu, Balkan devletleriyle ve Güney Doğudaki kom
şularım ızla azam î derecede işbirliğ in i geliştirm ek yolunda sarfedilen gayretler 
dış siyasetim izin başlıca dayanak larından  birini teşkil etmiştir. İkinci Dünya Sa
vaşı sırasında ve Savaşı takip  eden devrede Sovyetler Birliği İle m ünasebetleri
miz m aalesef başka bir istikam et a lm ış, iki memleket arasındaki itim at havası 
za il olmuş, Türkiye ’nin güvenliği tehdit altında kalm ış ve bu durum yakın z a 
m anlara kcıdar devam  etmiştir. Sovyetler Birliği Hükümetinin Türk iye ’yi kuşku
landıran eski siyasetini terk etmesi ve bizim le iyi komşuluk münasebetleri kurmak
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hususunda mükerreren ifade ettiği temenniler, şüphesiz ki, Türkiye ’nin memnu
niyetini mucip olmuştur ve, siyasetim izin esas umdelerine sadık kalm ak şartıy la , 
bu arzu larına mukabele edilm iştir. Ö zellik le , Sovyetlerin mevcut m illetlerarası 
ittifak ve taahhütlerim izin iki memleket arasında normal münasebetlerin ge liş
mesine engel olmadığını sarahaten ifade etmelerinden sonra Tü rk-Sovyet iliş
kilerinde yeni bir çığırın açılm ası imkân dahiline girm iştir. Bu atmosfer içinde 
vuku bulan ve münasebetlerim izin gelişmesi İçin müsait bir zemin hazırlayan  
karşılıklı z iyaretler cümlesinden o larak Sovyetler Dışişleri Bakanı M. Gromyko 
da pek yakında memleketimize gelecektir.

Sovyetlerle münasebetlerim izin iyi komşuluk çerçevesinde geliştirilm ek şüp
hesiz ki memleketimizin m enfaatlerine ve bölgemizde ve dünyada barışın ta k 
viyesine hizmet edecektir, iki memleket münasebetlerinin bu şekilde olumlu bir 
mecraya girm esi, esasen, dünya siyasetinin bugünkü istikam etine uym aktadır. 
Gerçekten, zam an zam an başgösteren gerginliklere rağmen, Batı ile Doğu a ra 
sındaki çekişmelere son vermek İçin iki gruba mensup memleketler arasındaki 
kültürel, ticarî ve İktisadî ilişkiler gittikçe gelişm ekte, s iyasî tem aslar devam lı 
o larak  artm aktadır. Bizimde bu cereyana katılm am ızdan daha tabii bir şey ta 
savvur edilemez.

Bu münasebetle Sovyetler Birliği ile ilişkilerim iz hususunda önemli gördü
ğüm bir noktaya temas etmek isterim. Bu memleketler iyi komşuluk esasları çer
çevesinde tem asların başlam asını müteakip Sovyetlerin Kıbrıs politikasında bir 
tahavvü l m eydana geldiği görülmüştür. Sovyetler Birliği K ıbrıs’ta iki m illî cem aa
tin mevcudiyetini sarahaten ifade etmiş ve Ada'n ın  istikbaldeki rejimin fede
rasyon şeklinde de olabileceğini ilân etmiştir. Tü rk-So vyet münasebetlerindeki 
müstakbel gelişm elerde, bu memleketin Kıbrıs karşısındaki f ii lî tutumunun ta 
vazzuh etmesinin büyük rolü o lacaktır. Sovyet Dışişleri Bakanının yakında mem
leketim ize yapacağı ziyaret sırasında bu meselenin ön p lânda bahis konusu 
edilebileceği tab iid ir.

Türkiye aynı zam anlarda Balkan larda barış, istikrar ve ahengin korunm a
sına tarafdard ır ve bu bölgedeki memleketler arasında yapıcı bir işb irliğ ini 
terviç etmektedir. Bulgaristan ve Romanya ile münasebetlerim izin olumlu bir 
istikamete meyletmesinden memnunluk duyuyoruz. Bulgaristan, Yugoslavya 
ve Romanya ile iktisad, ticaret ve turizm a lan larında işbirliğ i yap İmasını müte
kâbil m enfaatlerim iz bakım ından fayda lı telakki ediyoruz ve bu işb irliğ in in 
semeresini kısa zam anda göreceğimizi ümid ediyoruz.

Ba lkan lar bölgesini gözden geçirirken, Yunan istan la  münasebetlerim izin 
Kıbrıs an laşm azlığ ın ın  patlak vermesinden sonra gittikçe tereddi ettiğini ve 
tehlikeli m ahiyetini e l’an m uhafaza eylediğini belirtmek İcap eder. Yunanistan  
Hükümeti, Tü rk-Y u n an  münasebetlerinin geçm işini, iki memleketin uzun v a 
deli m enfaatlerin i, bölgede barışı korumak lüzumunu, NATO cam iası içinde
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aram ızda mevcut ittifak bağ ların ı, Kıbrıs hakkındaki ahdî m ükellefiyetlerini 
unutmuş ve Türkiye'ye karşı hasmane bir siyasete kendini kaptırmış görünm ek
tedir. Yunanistan Kıbrıs meselesinde Türk m illetinin kat'i azam î hakkındaki 
yanlış hesaplarını düzeltmediği takdirde iki memleket arasında ciddî bir buh
ranı önlemek imkânı o lm ayacaktır.

Bu vesile ile memleketim izdeki Yunan uyruklularını ve mevcut Rum mües- 
seselerinin durumundan kısaca bahsetmek isterim . Bu mesele ile Kıbrıs an la ş
mazlığı arasında doğrudan doğruya bir irtibat kurm ak yersizd ir. Türk iye ’deki 
Yunan uyruklu lar hakkında Hükümetim izin, hüküm ranlık hakları dairesinde, 
Kıbrıs meselesinden tam amen ayrı o larak  ve münhasıran m illî icap lar açısından 
gerekli göreceği tedbirleri alm asından daha tabii bir şey o lam az. Fakat şurası 
da şüphesizdir ki, Kıbrıs meselesi do layısiyle  iki memleket arasındaki m ünase
betlerin bozulması bu bakım dan da bazı sonuçlar doğurabilecektir. F ilhak ika , 
T ü rk -Y u n an  münasebetlerinin durumu, bu memleketin Türkiye ’deki uyrukla
rına şim diye kadar gösterilegelm iş olan m üsaadekârlığ ı lüzumsuz kılacak bir 
mecraya döküldüğü takdirde, İstanbul’da kalm aların ı haklı gösterecek sebepler 
de ortadan kalkmış o lacak ve haklarında gerekli görülecek kararla r ittihaz olu- 
nacaktir. Fener Patrikhanesinin durumuna gelince; son zam anlarda bu müesse- 
senin teftiş edilm esiyle ilg ili o larak bazı neşriyata rastlanm akta ve dış basında 
da bu konu üzerinde durulduğu görülm ektedir. Bir Türk müessesesi o larak , Fe
ner Patrikhanesinin de, diğer her hangi bir müessese gibi Türk kanun ve n izam 
larına uym ak mecburiyetinde olduğu tab iid ir. M emleketim izdeki bütün dinî 
kuruluşlar A nayasam ızın  teminatı altında bulunm aktadır ve bu çerçeve içinde 
dinî faaliyetlerin i tam bir serbesti ile yerine getirmekte oldukları ve getirebile
cekleri şüphesizdir.

Muhterem A rkadaşlar,

Yakın  Doğu'daki ve Magrepteki A rap memleketlerde aram ızda sam im î bir 
dostluğun, itimat havasını ve işb irliğ in in kurulması Yakın  Doğu ve Akdeniz 
bölgesinde sağlam  bir barışın kurulmasının önemli unsurlarından birid ir. Arapr- 
lar arasında tesanüdün takviye edilm esini, A rap  mem leketlerinin İktisadî ge
lişm elerinin tahakkuk ettirmelerini arzu ediyoruz. Kuvvetli ve müreffeh bir 
A rap  âlem i ile Türkiye her bakım dan iki ta ra f için fayda lı ve verim li bir işb ir
liği yap ab ilir .

Pakistan ve İran la m ünasebetlerim iz, yan lız  Hükümetler seviyesinde de
ğ il, aynı zam anda m iiletlerim izce de benimsenmiş olan ve kuvvetini tarih î, 
s iyasî, kültürel bağ lardan ve müşterek an'anelerden alan  sağlam  dostluk tem el
lerine dayanm aktad ır. Bu İki dost ve kardeş memleketle gerek CENTO ittifakı, 
gerek «Bölgesel Kalkınm a için İşbirliğ i» Teşkilâtı çerçevesinde yakın ve sam im î 
işb irliğ i halinde çalışm aktayız . Bu vesile ile Kıbrıs davasında İranlı ve Pakistanlı
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dostlarım ızın bize gösterdikleri müzahareti ve pek kıymetli yard ım ları burada 
şükranla anm ayı zevkli bir vaz ife  telâkki etmekteyim.

Muhterem A rkadaşlar,

A frika Kıtasında şahit olduğumuz gelişm eler çağımızın en önemli o lay
larından birini teşkil etmektedir. Bu tarih î gelişm eyi memleketim iz büyük bir 
ilg i, an layış ve sempati ile takip etmektedir. Bundan 45 yıl önce sömürgecilik 
zihniyetine karşı en müşkül şartlar altında başarı ile mücadele etmiş olan Türk i
ye, insanlık  telâkkisi ile bağdaşm ayan sömürgecilik siyasetinin tarihe karışm a
sından ve A frika memleketlerinin bağ ım sızlıklarına kavuşarak  hür m illetler 
ailesine katılm alarından büyük memnunluk duym aktadır.

Bu memleketlerin, karşılaştıkları sosyal ve ekonomik meseleleri süratle 
halletm ek için sarfettikleri büyük gayretlen takdirle karşılıyoruz. A frika  Bir
liği Teşkilâtı çerçevesinde aralarında yaptık ları işbirliği ile, genç A frika ülke
lerinin m illetlerarası a landa gittikçe artan ölçülerde yapıcı ve faa l birer unsur 
haline geldiklerin i de ayrıca memnunlukla m üşahade ediyoruz.

Afrikanin m illetlerarası a landa kazandığı önemle m üterafık o larak , bu 
kıta memleketleri ile yakın ve dostane münasebetler tesis ve idam esine ça lış
m aktayız. İm kânlarım ızın azam î müsaadesi nisbetinde, bu ülkelerde en geniş 
şekilde temsil edebilmek için gerekli ça lışm alar yap ılm aktad ır. A frikad ak i tem 
silciliklerim izin sayısı halen 10'a baliğ olmakta ve bu tem silciliklerin bir kısmı 
mücavir memleketlerde de görevlendirilm iş bulunm aktadırlar.

Üçüncü dünya memleketlerini ziyaret eden iyin iyet Heyetlerim izden üçü 
A fr ik a ’ya gitmiştir. Bu ziyaretlerden, A frika ülkeleri ile kurm aya çalıştığım ız 
dostluk münasebetlerini geliştirm ek bakım ından olumlu neticeler alındığını bu
rada kaydetmek isterim.

İyi Niyet Heyetlerim izin ziyaretlerinin müsbet tesirleri yan lız  A frika k ıta
sında münhasır kalm am aış, Asya ve Latin Am erikanın öteden beri iyi m ünase
betler idame edegeldiğim iz memleketlerine giden iyi Niyet Heyetlerim iz de bu 
memleketlerle olan tem aslarım ıza yeni bir hız getirmiş ve canlılık verm işlerd ir.

Muhterem A rkadaşlar,

Dış ülkelerde yaşayan  soydaşlarım ızın çeşitli güçlükler arasında m addî 
ve m anevî varlık ların ı idame ettirmek için sarfettikleri büyük gayretler Bakan
lık tarafından takip  edilmekte ve kendilerine mümkün olen ölçüde destek o la 
bilmek geyesiyle devamlı şekilde faaliyette bulunulm aktadır. Soydaşlarım ızın 
sakin bulundukları dış ülkelerde kendilerine ait olan azın lık  okullarına öğretmen 
yetiştirilm esi hususuda program la çalışılm akta ve öğretmen soydaşlarım ızdan
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emekli ve muhtaç durumda bulunanlara 168 sayılı Kanunun verdiği im kânla 
sosyal yardım yap ılm aktad ır. Bundan başka , Yunan istan ’daki Türk azın lık  oku l
larının okuma kitapları tamamen Türkiye ’den gönderilm ektedir.

Ça lışm ak üzere A vru p a ’nın muhtelif memleketlerine gitmiş olan ve halen 
sayıları 150 bini aşmış işçi vatandaşlarım ızın  konsolosluk muam elelerini yürüt
mek ve kendilerine gerekli konsolosluk him ayesini ve ilgisini eksiksiz urette 
sağ lam ek am acıyla bu vatandaşlarım ızın  bulundukları bölgelerdeki konsolos
luklarım ız takviye edilm ektedir. Ayrıca bu bölgelerde yeni konsolosluklar aç ıl
ması için ça lışm alara girişm iş bulunuyoruz. Her halde, dış tem silcilik lerim iz, 
diğer Bakan lık ların  mümessilleri ile tam bir işbirliğ i halinde, işçilerim izin hak
larının en iyi şekilde korunması ve ihtiyaçlarıyIe en geniş şekilde İlg ilenilm esi 
için, bugüne kadar olduğu gibi ellerindeki bütün im kânları ku llanarak  gayret 
ve mesai sarfına devam edeceklerdir.

Muhterem A rkad aşla r,

ikinci Dünya Savaşından sonra m illetlerarası münasebetlerde büyük bir 
gelişme olmuş ve bu arada kültürel münasebetler de öze! bir m ana ve önem 
kazanm ıştır. Gerek bu durumu, gerekse faa l bir dış politika güden bir çok mem
leketlerin siyasetlerine destek m ahiyetinde bir prestij unsuru o larak  kültürel 
m ünasebetlerini devam lı şekilde geliştirm eye çalıştık ların ı göz önünde tutarak, 
büyük ve eski medeniyetim izi ve bugünkü Türk kültürü yabancı memleketlerde 
tanıtm a faa liyetlerine , çalışm alarım ızda, konunun ehemmiyeti ile mütenasip 
bir yer verm ekteyiz.

Muhterem A rkadaşlar,

Dış siyasete ait maruzatım burada bitiyor. Şimdi Bakanlığ ı ilgilendiren 
İdarî konulara geçiyorum.

M üzakereler sırasında da ifade olunduğu veçhile, Dışişleri Bakanlığ ı uhde
sine tevdi edilm iş olan ağ ır ve mesuliyeti! vazifeye  nazaran pek dar olan bir 
kadro ile teçhiz edilm iş bulunm aktadır. Bu kadronun İmkân nisbetinde takv iye 
sini mümkün k ılacak yeni Kadro Kanunu Tasarısı ile telsiz operatörlerinin dış 
ücret statülerine ait tasarının kabulü suretiyle M illet M eclisinde gösterilen has
sasiyete huzurunuzda teşekkürü bir borç bilirim .

Bu kanunlar yakında yüksek huzurunuza da getirilecektir. Tasvib in ize 
iktiran ettiği takdirde, bunların, Bakanlığ ı nisbî bir ferah lığa kavuşturacağını 
umuyoruz.

Yabancı memleketlere m uvakkaten giden veya orada m uhtelif sebeplerle 
devam lı surette oturan vatandaşların  b ilhassa Konsolosluklarla ilg ili m uam e
latında gecikm eler olduğu ve Tem silciliklerim izin va tandaşla rım ızla  ilg ilenm e
dikleri yolunda şikayetler mevcuttur.
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Yabancı memleketlerdeki va tandaşla ra  haklı o ldukları hallerde gerekli 
bütün yardım  ve müzaheretin gösterilmesi E lçilik ve Konsolosluklarım ızın aslî 
vazife lerindendir. Ancak, vatandaşlarım ız arasında haksız şikayetlerde bulun- 
ların da mevcudiyeti bir hakikattir. Bu konuda M isyonlara verilen sarih ta lim at 
lüzum hasıl oldukça Misyon şeflerine hatırlatılm aktadır.

Şim diye kadar yap ılan  tenkidler göz önüne a lına rak  Dışişleri Bakanlığ ı 
Personel ve Teşkilât Kanununun çıkm asına değin Bakan lık  İçi a lınan bir kara r
la bir teftiş usulü vazedilm iştir.

M uhtelif vesilelerle memurların tayin lerinde sab it ve adil esaslar tatbik 
edilm esine dair temennilere muhatap olunm aktadır. F ilhak ika , Bakanlıkta takip  
ve tatb ik edilen reform prensipleri dahilinde memurların tayin lerin in de kati 
k ıstaslara tabii o lm aları bir zaruret haline gelm iştir. Bu zaruretin karşılanab ilm esi 
için Bakanlıkta bir yönetmelik hazırlanm ıştır. Yönetm elik ile ilg ili o larak  ayrıca 
tayinlerde bölge sistemi de kabul edilm iş bulunm aktadır.

Yap ılan  diğer umumî bir tenkit de Dışişleri Bakanlığ ı binasının k ifayetsiz
liğ idir.

F ilhak ika , şim diki bina gerek mesleki, idari ve teknik servisler gerekse 
emmniyet bakım ından ihtiyaca cevap verm eyecek durum dadır. Acil bir ihtiyaç 
o larak bir veya iki kat çıkılması düşünülebilir. Ancak, bu geçici bir tedbirdir 
ve Bakanlığ ın ilerdeki ihtiyaçlarına cevap verebilecek mahiyette değild ir. Bu 
itibarla Bakanlık  binasının ikinci Beş Y ıllık  Kalkınm a Plânına a lın a rak  biran 
evvel tahakkuku cihetine gid ilm esi, memuruların rahatça çalışab ilm elerin i te
min bakım ından, çok yerinde bir teşebbüs olacaktır.

Buna muvazi o larak yabancı memleketlerde de M isyonlar için kira ile 
tutulan muhtelif b inaların gerektirdiği döviz m asrafların ı bertaraf etmek ve 
aynı zam anda diğer Bakan lık lara bağlı ateşeliklerle kançıla ryaları bir a raya  
top layarak mesaide koordinasyon sağ lam ak ve böylece daha ahenkli ve ve 
rimli bir çalışm ayı mümkün kılm ak üzere Dışişleri Bakanlığ ının da İkinci Beş 
Y ıllık  Kalkınm a Plânına alınm asını ve yatırım  plafonundan lüzumlu tahsisatın 
ayrılm asın ı derpiş ediyoruz.

Fîer sene Dışişleri Bakanlığ ı Bütçesinin Kira tertibine 5 m ilyon liradan 
faz la  tahsisat konduğu ve döviz o larak  harice transfer edild iğ i göz önünde tu
tulursa Misyon binaları yaptırm anın m asraf ve döviz tasarrufu bakım ından bir 
zaruret olduğu kendiliğinden tebarüz edecektir.

Bu arada , mevzuatım ızın derpiş ettiği m ütekabiliyet şartiarı dahilinde 
kendilerine arsa veya diğer gayrı menkuller tahsis ettiğim iz Devletlerin bu kanu
nî mütekabiliyet şartının icaplarına aynı dostluk ve işb irliğ i zihniyeti içinde bir 
cin evvel yerine getirilm elerini temenni ediyoruz.



Muhterem A rkadaşlar,

Dışişleri Bakanlığ ını daha verim li bir hale getirmek için Hükümetimiz 
şimdiden gerekli ça lışm alara başlam ış bulunm aktadır. Artık Dışişleri teşkilâ tı
mız bütün im kânlarını seferber etmek suretile yapıcı bir çalışm a düzeni içine 
girm iştir. Bu yoldaki çalışm aları azim le takip ve intaç etmek kararındayız.

Bu düşünce ve temenni ile yüksek heyetinize sunduğumuz Dışişleri Bakan
lığı Bütçesinin yüksek tasvib ine m azhar o lacağından emin bulunuyorum.

Sözlerime nihayet verirken hepinizi saygı ile selâm larım .

B e i g e ; 7
25 Mayıs 1965 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN 25 MAYIS’TA MİLLET MECLİSİNDE 
GÖRÜŞÜLMESİ SIRASINDA YAPILAN KONUŞMALAR 
CHP GURUBU ADINA PROF. ERİM’İN KONUŞMASI

M illet Meclisinin 25 M ayıs sabah oturumunda Dışişleri Bakanlığ ı 1965 
yılı bütçesinin görüşülmesine başlanm ış CHP gurubu ad ına bütçeyi tenkit eden 
Kocaeli M illetvekili Prof. N ihat Erim , konuşm asında, Bakanlık  mensuplarının 
m addî durum ları, bütçenin k ifayetsiz liğ i, dış politika ve Kıbrıs konuları üzerinde 
durmuştur.

Prof. Erim, Kıbrıs konusu üzerinde b ilhassa durmuş ve özetle şunları söy
lemiştir :

«Türkiye’de Kıbrıs meselesinde hiçbir hükümet enerjik hareketten geri k a l
maz ve kalm ayacaktır. Şim diki Hükümetin enerjik hareket etme gayretini nor
mal sayıyoruz ve takdir ediyoruz. Başbakanın aynı zam anda «her hareketim izi 
düşünerek kararlaştırıyoruz» sözlerini d ikkatle takip  ediyoruz.

Kanaatim izce Kıbrıs m eselesini, Türk cem aatinin haklarına ve m illî men
faatlerim ize -bu arada m illetlerarası m enfaatlerim ize - uygun bir neticeye v a r
m ak için daha çok gayret sarfetm ek, sabırlı o larak  b irbirim izi desteklem ek z a 
m anları o lacaktır. Bizim bildiğim ize göre, bugünkü m anzara şunu gösteriyor: 
Rus tehdidi kalkm ıştır. İkili görüşme başlam ıştır.»

BÜTÇE V E KA D RO  DARLIĞI

«Dışişleri Bakanlığ ı, şim diki bütçesiyle ve kadrosuyla işaret edilen hedefe 
yaklaşab ilecek  durumda değild ir» diyen CHP Sözcüsü Türkiye ’nin özel durumu
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göz önünde tutulunca, verilen para ve memur sayısının az olduğunu, bu durum 
da Dışişlerinin kendisinden bekleneni gereği gibi yapam ıyacağım  söylemiş ve 
«ödeneği arttırm ak, Dışişlerinin verim ini yükseltm ek için alınacak tedbirlerden, 
sadece birid ir. Yan lız  bununla mesele halledilem ez. Bugünkü kadrolar geniş
letilm elidir. Am a bu da yetmez. Dışişleri mesleğinde çalışacak olanları ye tiş
tirme usullerinde de içinde yaşad ığ ım ız âlemin isteklerine uygun yen ilik ler bek
lenir» demiştir.

DIŞ PO LİTİKA

Dış politika konusudaki' görüşlerini «s iyasî ve askerî güvenlik ve ekono
mik» ilişkilerim iz olm ak üzere iki ana bölümde ele a la ra k  açık layan Prof. N ihat 
Erim, Türkiyenin siyasî ve askerî güvenliği bakım ından coğrafi durumun öne
mine işaret etmiş, Türkiye'nin N ATO ’ya da , CENTO ’ya da sadece savunm a ve 
güvenlik ihtiyaçların ı temin etmek için girdiğini söylem iştir.

«Sald ırganlık , başkaların ın bağım sızlığına ve ülke bütünlüğüne zor ku l
lanarak  sataşm a politikasına Türk Hükümetlerinin hiçbir zam an rağbet etm edi
ğini» de belirten CHP Sözcüsü, konuşmasına şöyle devam etm iştir:

TÜRKİYE BATI DEVLETLERİ ARASINDA YER ALMIŞTIR

Dünya bügün iki mazumeye ayrılm ıştır. Bir de, tara fsız  - hiçbir bağ lantıya 
girmemiş - olduklarını söyleyen devletler vard ır. Türkiye,Am erika Birleşik Dev
letlerinin önderlik ettiği Batılı devletler arasında yer alm ıştır. Eski hükümetler 
g ib i, şim diki hükümetin de aynı dış politika an layışı içinde olduğunu görüyo
ruz.

Şüphesiz Batı savunm ası manzumesi içinde yer a lm ak demek dış ilişk i
lerde hareket serbestimizi terketmek değild ir. Türkiye coğrafya durumunun, 
tarih inin ve öncelikle cumhuriyet devrinde güttüğü dış politikanın ışığı altında 
kom şularıyla normal ve dostça ilişk iler güdecektir. Toprak bütünlüğümüze, po
litik ve ekonomik bağım sızlığ ım ıza tam saygı gösteren ve göstermeğe devam 
edeceği intibaını veren her devletin uzattığı, uzatacağı dost eli boş çevirm ek 
doğru olmaz. Bu an layış çerçevesinde, İnönü Hükümeti, Sovyetler Birliği ile 
yeniden bîr iyi komşuluk, dostluk ve an layış devrini açmıştır. Bugünkü hükümette 
aynı yoldan ilerlemektedir. Türkiye eski Dışişleri Bakanı Sayın Ferudun Cem al 
Erkin’ in geçen yıl Ekim ayında M oskova’da yaptığı ziyarete karşılık  büyük Ku
zey komşumuzun Dışişleri Bakanı Ekselâns Grom iko’nun geçen hafta A n k a ra ’
ya gelmesi fayda lı görüşmelere devam ı sağlam ıştır. Yay ın lanan  ortak b ild iri 
bunu göstermektedir. Hükümetin bu yöndeki çalışm aların ı ilgi ve an lay ış ile 
izliyeceğiz.



Komşumuz İran ile artık geleneksel olmuş bulunan kardeşlik ilişkilerin in 
artan bir yakın lık  içinde ilerlem esini d ilem ekteyiz. CENTO ortaklarım ızdan Pa
k istan ’ la birlikte geçen yıl yap ılan  an laşm aların  üç memleketin kültürel ve eko
nomik ilişkilerin i geniş ölçüde artıracağını umuyoruz.

Sınır kom şularım ız Irak ve Suriye ile birlikte bütün Arap memleketlerine 
karşı, Türkiye daim a içten iyi duygular beslemiştir. Onları üzen iç ve dış me
selelerin barış içinde ve adalete uygun neticelere ulaşm asını diliyoruz. Bu böl
geyi ön plânda meşgul eden büyük an laşm azlığ ında , barışı bozm aksızın, yeni 
dostluklarla istikrar getirmesini yürekten arzu lam aktayız . A rap la rla  İsrail a ra 
sında adalete dayanan uzlaşm a yolu bulunm asına, hükümetimizin hizmeti o la 
bilirse bundan özel bîr bahtiyarlık  duyacağız.

Tunus’un Sayın Cum hurbaşkanının A rap - İsrail an laşm azlığ ın ı çözmek 
için cesaretle ortaya atılışı bütün barışsever çevrelerde geniş yankıla r uyand ır
dı. Bu derecede tartışm alı konuya Sayın Burg iba’nın ışık tutması istifade ed i
lecek bir fırsat yaratm ıştır. Eğer böylece an laşm azlık  g iderileb ilirse , bundan, 
hem Arap memleketlerinin menfaati hem de bütün dünya m enfaatle ', şüphe
siz yararlanacaktır.

KIBRIS

iki yıldanberi T ü rk -Y u n an  m ünasebetlerinin doğrudan doğruya Kıbrıs 
buhranının etkisi altında olduğunu belirten N ihat Erim , 1963 A ra lık  ayının 21'de 
başlayan buhranın hâlâ devam etmekte olduğuna işaret ettikten sonra, de
miştir ki:

«Kıbrıs anlaşm azlığ ın ın baş sorumlusu, M akarios kadar Yunan istan ’dır. 
Bundan dolayı Atina ile vasıta lı veya vasıtasız  görüşmeler yap ılm ası elbette ye- 
rindedir. Türkiye buhranın ilk günlerinden beri görüşmeye hazır olduğunu d a i
ma söylem iştir. Bunun gereğini yeri ve sırası geldikçe yapm ıştır. Bu türlü bir 
çalışm adan kaçınan şim diye kadar Yunanistan olmuştur.

«Atina nın tutumundaki son değişikliğ in nedenleri üzerinde önemle eğ il
mek lâzım dır Acaba, bu gelişme müttefiklerin artan baskısı karşısında yeni v a 
kit kazanm a, bir oyalam a taktiği m idir? bizce, bu ihtimal kuvvetlid ir. Başka bir 
ihtimal de oldu bitti ile kesin netice a lam ıyacakların ı n ihayet an laya ra k , dev
letler hukuku ve m illetlerarası ah lâk  kurallarına bir dönüşün ilk belirtileri önün
de bulunm am ızdır. Fakat bu ikinci şık şu anda zay ıf görünm ektedir. İy im serli
ğe yol açacak bîr gelişme henüz ortaya çıkm adı. Hükümetin oyununa gelm e
mek için azam î dikkat ve ihtiyat göstereceğine inanıyoruz.»
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RUS TEHDİDİ TÜRKİYE ALEYHİNDE KOLAYCA İŞLEMİYECEKTSR

«Sovyetler Birliği ile yeniden başlayan iyi komşuluk ilişkileri, her a landa 
olduğu g ib i, Kıbrıs meselesinde de etkisini göstermektedir. Artık Rus tehdidini 

Türkiye aleyhinde ko laylık la işlem eyeceklerdir» diyen CHP Sözcüsü, K ıbrıs’taki 
bugünkü fiilî duruma temas ederek, meselenin Tü rk-Y u n an  dâvası halin i a ld ı
ğını, bu durumun siyasî neticelerinin çok geniş olabileceği g ib i, askerî neticele
rinin de büsbütün yeni ihtim aller ve m anzara lar kazandığını söylemiş ve şöyle 
devam etmiştir :

DIŞ POLİTİKADA HÜKÜMETE MİLLETİN GÜVENİ TAMDIR

«Hükümetin, milletin tam güvenine d ayan arak  ve Kıbrıs meselesini bir iç 
politika çekişmesi haline getirmeden, çalıştığını görerek memnun oluyoruz, 
muhalefet görevim izden, o’na yardımcı olm ak için, hükümetin bir işareti ile, 
bize düşeni yerine getirmeye, gayret ediyoruz.»

KIBRIS D Â V A M IZ  V E M ÜTTEFİKLERİM İZ

Kıbrıs meselesinin dostumuz ve m üttefikim iz Birleşik Am erika ve öteki 
NATO mem leketleriyle olan ilişkilerim izi de etkilediğini belirten Prof. N ihat 
Erim, bu konuda şunları söylem iştir:

«Yunanistan 'la  Türkiye arasındaki Kıbrıs buhranında, m üttefiklerim iz, 
dost arasında tarafsız kalm ak zorunluğundan bahsetm işlerdir. Biz, bu an layış 
karşısındayız. Ö zellik le , böyle bir buhranda an laşm aları tek taraflı o larak  ç iğ
neyen Yunanistan ve M akarios ile an laşm alara saygıdan başka bir şey istem e
yen Türkiye arasında tarafsızlıktan bahsettiği zam an Am erika , hem lideri o l
duğu Batı manzumesi içindeki vazifesin i yapm am ış hem de hakkı savunan 
Türkiye ’ye haksızlık etmiş oluyor. Bu yüzden, Türk kamu oyunda «dem ek ki, 
Batı dünyası içinde, NATO üyeleri arasında da an laşm alara  sayg ısız lık , devlet
lerarası hukuk kuralların ı çiğneme, cezasız ve karşılıksız kalab iliyo r» düşünce
si ve bunun neticesi o larak da başka m ü lâhazalar geniş ölçüde yayılıyo r.

Öte yandan , geçen 1964 yılı Haziran ayında G aranti Andlaşm asın ı yü 
rütmek İsteyen Türkiye'ye, A m erika ’nın engel olduğu Türk kamu oyunca da a r
tık b ilin iyor. Aynı zam anda Yunanistan 'ın  bir tümen askeri ve bir kısmını NA- 
TO'dan aldığı s ilâh lan , A m erika ’nın ve NATO müttefikim izin gözleri önünde, 
Kıbrıs’a götürdüğü de Türkiye halkının bilm ediği bir sır değild ir.
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AP GRUBU ADİNA EROL AKÇAL’IN KONUŞMASI

Dışişleri Bakanlığ ı bütçesi m üzakerelerinde AP grubu ad ına konuşan Rize 
M illetvekili Erol Y ılm az A kçal, «içinde bulunduğumuz Hükümet, muhalefetle 
m üşavereyi bir teamül haline getirmekle dış politikam ıza olduğu g ib i, devlet 
hayatı an layışım ıza da yeni bir ruh kazandırm ıştır. Bu teamül A P ’nin, Türk dev
let hayatına bir hediyesi olacaktır» demiştir,

Daha sonra, komünist blokla Batı dünyası arasındaki siyasî ilişkilerin bir 
tah lilin i yapan A kçal, demiştir ki:

«Komünist rejimi ile Batı dem okrasileri, devlet an layışına yer veren dokt
rinler, birbirleri ile çelişme halindedirler. Komünizm evrensel bir doktrindir. G a 
yesine varm a yolu müessese nizam ları yıkm adır. Bir proleterya ihtila li h az ırla 
m ak suretiyle devleti yavaş yavaş ortadan kald ırm ak ister. Bunun için e llerin
de bulunan en kuvvetli vasıta , üye sayısı bugün bütün dünyada 40 milyonu 
geçen komünist partileri veya bu tandanstaki partilerd ir, 1949 senesinden son
ra Çin'in komünizme kaym ası neticesinde bugün dünya nüfusunun 1/3'ü ko
münist hakim iyeti altına girm iştir.

işte, komünizmin bu evrensel m ahiyesinden doğan dünya üzerindeki 
fa rk laşm alar, çeşitli zam anlarda ve çeşitli yerlerde muhtelif ih tilâ fla r ve muh
telif ittifak lar doğurmuştur. V iyetnam  hadisesin in içerisinde bu vard ır Laos 
meselesi bu yüzden çıkmıştır. 1949 senesinde kurulan ve kurulduğu tarihte iş 
başında bulunan Hükümetimizin girilm esine karar verd iğ i, ancak değişen ik
tidarın 1952 senesinde ittifaka üye kabul edild iği NATO, daha sonra kurulan 
CENTO, SENATO VE ANZOS bu an lay ışla rın  bir neticesi o larak  kurulmuştur.

_ _  N Â T O ’Y A  GİRİŞ TESAD ÜFİ BİR H AREKET D EĞ İL ___

Türkiye’nin NATO içerisinde yer alm ası tesadüfi bir hareket veya İktisadî 
şartların zorunlu kıldığı bir hal değild ir. Türkiye ile Rusya arasındaki tarih î iliş
kiler malûmdur. 16 Mart 1921 tarih inde im zalanan ve Artvin ve Ardahan V ilâ 
yetlerim izi bize iade ettiren antlaşm a, 1945 yılında yeniden Kuzey komşumuz 
tarafından müzakere konusu yap ılm ak istenilm iştir. Ya lta  Konferansı acı bir 
hakikattir. 1953 senesinde vazgeçilen 1946 talep leri, Tü rk-R us münasebetleri 
bakım ından, bizim için ders alınm ası ve bugün unutulması icap eden hadiseler 
o larak kalm ıştır. Bütün bu izahatı yeniden dile getirmemizin sebebi, Türk iye ’
nin kendi emniyetini NATO içersinde bulm ak mecburiyetinde bırakıld ığını izah 
içindir, ittifaktan çekinmemiz kendi emniyetim izi sağ lıyacak  cihanşümul bir 
teşkilâtın kurulm asına bağlıd ır».
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AP sözcüsü Erol Y ılm az A kçal, konuşmasına devam la, dahil bulunduğu
muz ittifak an laşm aların  zarar verm iyecek şekilde bir Tü rk-Rus dostluğunun 
fayda lı o lacağını, bunun yanında sayılan 60' yükselm iş bulunan Asya - A frika 
Devletleri ve Birleşmiş M illetler cam iasında 7 7 ’ ler diye ad land ırılan gurubla da 
dostane münasebetler tesisini istemiş, M illiyetçi Çin Cumhuriyeti ile olan sa m i
mi ilişkiler m eyanında, Çin Halk Cumhuriyeti ile de bazı ticarî an laşm alar ku
rulm asının, bizi haksız gösteremiyecek bir tutum olduğunu savunm uştur.

_  KIBRIS KO N USU _

Kıbrıs davasının İç ve dış politikam ızda işgal ettiği önemli yeri de be lir
ten Akçal, bu konuda da şunları söylem iştir:

Uzun zam andır dış ve iç politikam ızda haklı bir yer işgal eden Kıbrıs d a 
vam ızı, Tü rk-Yu n an  münasebetlerinden ayırd etmeğe imkân yoktur.

Esasen Yunan dostluğu bugüne kadar, daim î o larak, Türklerin m üsam aha
kâr hareketlerinin bir bedeli şeklinde tezahür etmiştir. Şimdi sizlere, Batı T rak
ya ,d ak i Türk azınlık ların ın durum larını, memleketim izdeki rum azın lık ları ile 
mukayeseli o larak nakletmeye çalışacağım . Bu izahatım ın gayesi Kıbrıs mese
lesi çıkıncaya kadar ve hatta çıktıktan sonra, bugün dah i, Türk Hükümetlerinin 
insan hakları, beynelm ilel hukuk kaideleri bunların dışında o larak Yunan dost
luğunun m uhafazası uğruna nelere katlanm ış bulunduğunu göstermek içindir. 
Bundan sonra dostluğu m uhafaza etme gayretini göstermek artık Türk Hükü
metinden beklenmemesi icap eden bir fedakârlık  o laraktır.»

Akçal daha sonra, Türkiye ’deki rum azın lık ları ile Yunan istan ’daki Türk 
azın lık ları hakların bir m ukayesesini yap arak  dem iştir ki :

«Türkiye ’deki Rum Ortodoksların din adam ları hakkında m evzuatım ızda 
hiç bir hüküm yoktur. Din adam ları serbestçe seçilirler. Patrikhane Y unan istan '
dan elem anlar getirir. Bunlar Rum okul ve derneklerinde istedikleri gibi Kon
feranslar verirler. 1957 senesinde ortaya çıkartılan Helleniki ENOSIS Cem iye
tinin faa liyetle ri nasıl çalışıldığı hakkında bize küçük bir m isal vereb ilir.

_  Y U N A N İS T A N ’D A BAŞ M ÜFTÜLÜ K M A K A M İ KA SD EN  BOŞ 
BSRAKILMAKTADÜR _ _

Yunanistan 'da ise, Türk azınlığının dini işleri evvelâ 2345 sayılı Yunan 
kanunu, 1 Haziran 1949 tarih li Kıral em irnam esi ve son o larak 17 Ekim 1964 
tarih li Kıral emirnameleri ile düzenlenmiştir. Bu emirnam eler ve m evzubahsedi- 
len kanun vasıtası ile dini liderler hakikatte yeniden tayin edilm ektedir. 1949
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tarih li Kral em irnam esinin 18 nci maddesine göre Türk Evkaf İdaresinin her 
türlü gelir ve gideri kontrola tasdike tabi tutulmuştur. Hibe kabulü dava ika
mesi dahi ?? ??  V alilin in  iznine bağlıd ır. Bu hususu kısa bir müddet evvel 
Patrikhanenin hesaplarının teftiş edilmesi münasebeti ile koparılan gürültüler 
bakım ından tebarüz ettirmekte fa ide m ülâhaza ettik. Esasen, bugün Yunan istan '
da bir Baş Müftü yoktur ve 45 seneden beri Başm üftülük m akamını kasden boş b ı
rakılm ıştır. Mevcut 3 Müftü ise Yunan devlet memuru statüsünde M illi Eğitim 
Mezhepler Bakanlığ ına bağ lıd ırlar.

Bizde ise, Lozan ile Patrikhanenin cisrnani meclisleri dağıtılm ış olm asına 
rağmen, isim değiştirerek, bunların yeniden kurulm asına mani olunmamıştır. 
Lozan Anlaşm asından sonra Türk Hükümetlerinin m üsam ahası neticesinde Tür
kiye'nin birçok yerlerinde, metropolitler kurulmuştur. Bugün bunların mem leke
tim izdeki adedi 18’d i r.

Batı T rakya 'daki 3 Müftülüğün her türlü faa liyetleri kontrol altındadır.

Bizde ise, Fener Rum Patrikhanesi 1862 nizam nam esinde dahi hiç bir sa 
rahat yokken, yabancı uyruklu şah ıslar rahatça temcısda bu lunab il
mek im kânına sahiptir.»

Adalet Partisi sözcüsü A kça l, konuşmasını şu sözlerle b itirm iştir:

«Devletlerarası münasebetlerde ahde vefa kaidesi dış politikam ızın pren
sipleri arasında yer alm ıştır. Ancak, tek taraflı bir ahde vefa tatbikatının o ta 
rafın m ağduriyetine sebep olduğu aşikârd ır. Kıbrıs meselesi Yunan lıların , bu 
husustaki an layışların ı ortaya koymuştur, Kıbrıs meselesindeki son gelişm eleri, 
muhtemelen Sayın Dışişleri Vekilim iz açık layacaktır. Hükümetim izin Kıbrıs me
selesini bir Türk - Yunan meselesi şeklinde Lozan'a kadar getirmesini memnu
niyetle karşılıyoruz. Adalet Partisi Meclis Gurubu o larak  bu cesaretli tutumun
dan dolayı Hükümeti tebrik etmeyi vaz ife  addediyoruz.»

_  M?  GURUBU A D IN A  AH M ET B İL G İN İN  K O N U Ş M A S I___

Dışişleri Bakanlığ ı bütçesi üzerinde M illet Partisi grubunun görüşm eleri
ni açık layan Kırşehir M illetvekili Ahmet Bilg in, dostumuz ve M üttefikim iz olan 
Am erika Birleşik Devletlerinin Kıbrıs meselesinde takındığı tutumu şiddetle ten- 
kid ederek, «Am erika ile olan ikili ve diğer ittifak antlaşm aları tekrar gözden 
geçirilm elid ir» demiştir.

Kıbrıs politikasında geçmiş Hükümetlerin gereği gibi enerjik ve kararlı 
bir tutum gösterem ediklerini, o lay lardan çeşitli örnekler vererek ifade eden MP 
sözcüsü, A nayasadak i sarih hükme rağmen, M akarios’un tek başına Türkiye'ye 
davet edilm iş olmasını tenkid etmiş bu durumun, tarafım ızdan A nayasan ın  ze
delenm esine İmkân verd iğ in i, bundan sonra da M akarios’un pervasızca hareket
lere g iriştiğ in i söylem iştir.
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_  M Ü D A H A LE HAKKINI! KU LLA N M A M A M IZ  H ATA OLDU ___

Kıbrıs Rum idarecilerinin, A nayasaya  rağmen, ırkdaşlarım ıza karşı g iriştik
leri insanlık dışı o layları nakleden Ahmet Bilg in, mevcut A ntlaşm alara rağmen, 
o lay larda m üdahale hakkımızı kullanm am am ızın telafisi mümkün olm ayan büyük 
bir hata olduğunu belirtm iş, bu sıra larda Am erikan Hükümeti ilg ililerin in  ta 
kındığı tav ırları tenkid ederek, «Başbakanın Am erika'ya gitmesinde acele karar 
verilm iştir. Hiç bir fayda da sağlanm am ıştır. Acheson plânını, Yunanistan ve 
M akario sun  şiddetle reddetmelerine karşılık , bizim sem patizan görünmemiz, 
üzüntü verici olmuştur» demiştir.

___ RUSYA İLE OLAN MÜNASEBETLERİN GELİŞTİRİLMESİNE TARAFTARIZ ___

Kıbrıs meselesinde yakın dostlarım ızın dahi bizi ya ln ız b ıraktıklarına işaret 
eden Ahm eî Bilgin, bunun an laşılm ası sonucu iyi niyet heyetleri teşkil ederek 
çeşitli memleketlere göndermemizin fayda lı olduğunu söylemiş ve «bu, şahsiyet
li bir politikanın başlangıcı say ılab ilir . Türkiye ’nin kaderini şu veya bu dosya 
değil, prensiplere başlam ak ve bu konuda azam î titizliğ i göstermek gerektir. 
Bu görüş çerçevesinde Sovyetler Birliği ile geliştirilm esine çalışılan iyi komşu
luk münasebetlerine M .P; Gurubu taraftard ır. Ancak, çok d ikkatli o lm am ız ge
rektiğine işaret etmek isteriz» demiştir.

_ _  CKMP GRUBU ADIN A CEVAD ©DYAKMAZ’iN KONUŞMASI _ _

Cumhuriyetçi Köylü Partisi Grubu ad ına Dışişleri bütçesini tenkid eden 
Sivas M illetvekili Cevad O dyakm az, tam sak da tan ım asak da , Kızıl Çin diye 
bir memleketin bulunduğuna, İktisadî kalkınm am ızın gereği ve istihsal ettiğim iz 
m allar için bir büyük pazar hüviyeti do layısiyie  Kızı! Çin ile m ünasebetler kur
mamızın fayda lı o lacağına işaretle, «Kızıl Çin ile m ünasebetler tesisinde z a 
ruretler bulunduğuna inanm aktayız. Bu gerçek gözönünde bulundurularak ge 
reği biran önce yap ılm alıd ır» demiştir.

CKMP sözcüsü konuşmasının bu bölümünde, harp ve ticaret filo larım ızın 
geliştirilm esi yolunda Japonya ile de münasebetler kuru larak karşılıklı işb irli
ği yapm am ızın fayda lı olacağını belirtm iş, ayrıca sömürge idaresinden kur
tulmuş olan memleketlerle kısa zam anda münasebetler tesisinin hayatî önem 
taşıdığını söylem iştir.
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TÜRKİYE DİŞ PO LİTİKASIN I YEN İD EN  Ç İZ M EK  ZO R U N D A D IR  _ _

Atatürk tarafından temeli atılan dış politikam ızın , zam an zam an ve b i
raz da o layların  icabı o larak  tam uygulanam adığ ın ı, po litikaya istikam et ve ril
mek amacını güden gayretlerin de verim li olm adığını belirten Cevad Odyak- 
m az, NATO ile olan m ünasebetlerim izde, müttefiklerim izin genellikle Türk iye '
ye «çantada keklik» m isali gördüklerini, Türkiye'nin de, kendi menfaalerinden 
önce NATO'nun m enfaatlerini ön plâna alan bir davranış içine girdiğini söyle
miş ve «bugün Hükümet Türkiye ’nin dış politikasın ı, tesbit edeceği bir hedef 
istikam etinde yeniden çizmek zorundadır. Bu hedef, A tatürk ’ün çizdiği yol ol
m alıd ır» demiştir.

_ _  N A T O ’Y A  M U TLAK BA Ğ LILIK  O LA M A Z  ___

N ATO ’ya mutlak bir bağ lılık  göstermenin doğru o lm ıyacağına işaret eden 
CKMP sözsücü, bunun asla  olm am ası gerektiğ ini, bu yolun bir milletin m illî 
haysiyetini kırıcı bir yol olacağını belirterek dem iştir k i :

«Türkiye ’nin dış politikası böyle bir açıdan ayarlanam az . Ahde vefa , evet, 
am a, Türkiye ’nin m enfaatlerini görmemezlikten gelmek asla»

___ H ÜKÜM ETİN  KIBRIS TUTUM U ŞÜ KR A N LA  KA R ŞILA N IYO R  ___

Dördüncü koalisyon Hükümetinin, Kıbrıs tutumunu kararlı ve açık d a v
ranışlar şeklinde tezahür etmesini şükran la kaydettiklerini bildiren CKMP söz
cüsü O dyakm az, Galo Plaza'n ın raporunun sür'atle reddini desteklediklerini 
ve, raporu tasvip  etmediklerini belirtm iş, Güney Am erikalı, A vru p a ’nın mesele
lerini bilmeyen bir politikacım ızın, Kıbrıs arabulucusu olmasını tenkid etmiştir. 
CKMP sözcüsü Kıbrıs meselesinin barışçı yo llardan hallinde, bir arabulucunun 
fayda müdrik bulundukların ı, ancak bu şahsın Avrupa meselelerini bilen biri 
olması gerektiğini de sözlerine eklem iştir.

___ KIBRISLI SO YD A ŞLA R IM IZ IN  DURUM U A Y R IC A  ELE ALIN M A LID IR  _

CKMP sözcüsü, her geçen gün Kıbrıs meselesinin aleyhim ize işlediğ in i, 
zam anı değerlendirmek gerektiğini söylemiş, özellikle çeşitli zorluklara göğüs 
germek olan Kıbrıslı soydaşlarım ızın m addî ve m anevî durumları ile ayrıca ve çok 
yakından İlg ilenm em izin zaruretine işaret etmiştir.

CEVAD ODYAvKMAZ, «artık onların sabırları taşm ıştır. Y ılla rca  yaptık ları 
mücadelenin yorgunluğu içinde ezilm ektedirler. Kıbrıs meselesinin hallin i bek
lemeden, onların bu durumu İle ayrıca ilg ilenm eliyiz» demiştir.
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_ _  YTP GURUBU A D IN A  Z EY Y A D  K O C A M E M İ’NİN  KO N U ŞM ASI

YTP Gurubunun görüşlerini açık layan Kocaeli M illetvekili Zeyyat Koca- 
memi, ihtilaflı konuların, devletlerin tek başına halledecekleri meseleler o lm ak
tan çıktığını beyan etmiş ve «Hükümetin izlediği politikayı YTP Gurubu o larak 
tasvip  ediyoruz» demiştir.

Kocamemi, Dışişleri Bakanlığ ı dış teşkilâtının gereği gibi çalışm adığını 
dış tayinlere meslekten olm ayan kimselerin tayin edild iğ ini ileri sürmüş, bazı 
pek mühim şahsiyetler dışında bu kabil tayinlerden sarfınazar edilm esini ileri 
sürmüştür.

Kıbrıs'ın taksim i konusu üzerinde lâyıkı veçhile durulmadığını da iddia 
eden Kocamemi, «Kıbrıs konusunda takip  edilecek politikada titrek ad ım larla 
yürümek, havaya zarar verecektir» demiştir.

KSBRsS DAVASININ HAL ŞEKLİ MEHMETÇİĞİN SÜNGÜSÜDÜR _

Daha sonra M illetvekilleri şahısları ad ına söz alm ışlard ır. Aydın M ille tve
kili Hilmi Aydınçer, dördüncü koalisyon Hükümeti kuruluncaya kadar, Kıbrıs 
konusunda pasif hareket edild iğini İnönü Hükümetlerinin zaruri ve kat’ i ka ra r
lar a lm adıkların ı ileri sürmüş» işi sürüncemede b ırakm akla mesele ha lled ile
mez. K ıbrıs’ ta ırkdaşlarım ıza reva görülen hareket karşısında halkım ızın g a le 
yanını önlemek için Örfi idare ilân edild i. Kıbrıs davasın ın  en k a f i hal şekli 
Mehmetçiğin süngüsüdür» demiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ BEYANATI

Sayın Başkan, Sayın M illetvekilleri,

Dışişleri Bakanlığ ının 1965 bütçesinin yüksek tasvib in ize sunulması mü- 
nosebetiyle huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesile ile B akan lığ ın ın  bünyesi, 
çalışm a şekli ile ilg ili konulardan evvet dış politika konularına temas edeceğim.

Dış politikada ilk o larak zih in lerim izi meşgul eden konular, m uhakkak 
ki, memleketimizin doğrudan doğruya ilg ili olduğu konulardır. Fakat, sadece 
konuları kaaie a lm akla  iktifa edemeyeceğim iz aş ikârd ır Gerçekten, bugün için
de bulunduğumuz şartlar a ltında, umumi dünycı durumu ya ln ız m illetlerarası 
sulh, istikrar ve işbirliğ ine tesir etmemekte, her memleket üzerinde kuvvetli et
kiler yaratm aktad ır. Bu itibarla , bu o layları d ikkatle izlemek ve bunları k ıy
metlendirmek ihmal edilemeyecek bir ehemmiyet taşım aktad ır M illetlerarası 
münasebetlerin kesif ve girift bir m ahiyet a lm ası, Birleşmiş M illetlerin ve böl -
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gese! birçok m illetlerarası teşekkülün dünya sulhunun tehdit etmesi ihtim ali
nin mevcudiyeti do layısiyle  bugün hiçbir olayı tam amen m ahalli te lakki etmek 
imkânı kalm am ıştır. Türkiye gibi coğrafî ve stratejik bakım dan son derece has
sas bir mevkide bulunan bir memleketin, bütün dünya meselelerine çok yakın 
bir a lâka  göstermesi, bu meseleleri objektif k ıstaslara göre kıymetlendirmesi 
ve bunların muhtemel in ikasların ı tartm ası, diğer taraftan bölgemizde cereyan 
eden hadiselerin yaratabileceği m illetlerarası tepkileri de daim a gözönünde 
bulundurması kısa vadeli m ü lâhazalarla  değ il, faka t uzun vadeli bir görüşle 
tutumunu tayin etmesi gerekmektedir.

M illetlerarası durumu bu saiklerle ve böyle bir açıdan, gözden g eç ird iğ i
miz takdirde, bugün dünya çapında önemli bir istihale devresi içinde bulun
duğumuzu ve halen bu istihalenin ne gibi neticeler doğuracağının sarih o larak 
tayin edilem iyeceğini kabul etmek gerekir. Hiç şüphe yok ki, bugün, dünya 
durumunu 10 yıl evvelki k ıstaslara göre değerlendirm ek im kânı kalm am ıştır. 
Nükleer silâh ların  hiçbir devletin nükleer harp felâketinden masun kalm asına 
imkân b ırakm ıyacak şekilde ink işafı, Batı cam iası içinde A vru p a ’nın ekonomik 
potansiyelinin yükselm esi neticesinde Am erika ile Avrupa memleketleri a rasın 
daki ilişkilerde ve m uvazenede vuku bulan tahavvü lle r, keza sosyalist rejimle 
idare erilen memleketler grubu dahilinde cereyan eden gelişm eler ve Kıt’a 
Ç in ’in gittikçe daha geniş ölçüde dünya meselelerinde rol sahibi olm ası, Batı 
ile Doğu arasındaki münasebetlerin ve tem asların kesifleşm esi, müstemleke 
halinde bulunan memleketlerin bağım sızlığa kavuşm aları ve dünya siyasetin
de önemli bir rol deruhte etmeleri, zengin memleketler ile gelişme halinde bu
lunan memleketler arasında m enfaatleri uzaklaştırm ak probleminin ortaya çık
ması, karşılaştığım ız meselelerin m ahiyetini şumullü bir şekilde değiştirm iştir- 
Bununla beraber, bu tahavvü ller yanında değişm eyen unsurların da mevcudi
yetini kale a lm ak lâzım dır. Dünyada ideolojiler arasındaki mücadele devam 
etmektedir. S ilâhsızlanm a tahakkuk etmediğinden askerî tehdit bakid ir. Dün
yada istikrarlı bir sulh düzeni kurm ak yolunda müsbet bir ink işaf olmamıştır. 
Aksi böyle bir düzenin kurulm asında rol oynayacağı ümid edilen Birleşmiş M il
letler Teşkilâtı, b izzat kendisi, ciddî güçlükler içindedir, birçok bölgelerde ideo
loji m illî m enfaat çatışm aları silâh lı mücadele şeklini a lm akta ve m ahalli harp
ler yay ılm ak  istidadını m uhafaza etmektedir.

Biz dış siyasetim izi tesbit ederken bütün bu unsurları kale a lm ak mec
buriyetindeyiz. Bunların değerlendirmesini yaptığ ım ız takdirde, özellikle mem
leketim izin güvenliğ i bakım ından ihtiyatı elden bırakm am anın , buna m ukabil 
dış siyasetim izi tatbikatta günün şartlarına daha uygun bir hale getirmenin 
ve ona daha faz la  esneklik vermenin bir zaruret olduğu neticesine varırız . İşte 
dış politika gayretlerim iz bu şekilde bir değerlendirmeye göre tayin edilm ek
tedir.
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M illetlerarası alanda kısaca tahlil ettiğim son y ıllardaki gelişm eler ışığ ın
da , mensup olduğumuz NATO ittifakının istikbali konusunda bazı m ünakaşa
ların cereyan ettiği bir gerçektir. Şurasını memnuniyetle kaydetmek icabeder 
ki, bu m ünakaşalar NATO’nun bir ittifak o larak  devam etmesi lüzumu üzerinde 
değild ir. Bu hususta bir tereddüt yoktur. Bütün üyeler NATO ittifakının bugü
ne kadar barışın korunmasında müessir bir rol oynadığını ve bugünkü dünya 
şartlarının ittifaka son verilm esini hiçbir suretle mühim göstermediğini kabul 
etmektedirler. M ünakaşa edilen konu ittifak içinde mesuliyetin paylaşılm ası ve 
NATO teşkilâtının yeni şartlara uydurulması konularıdır. Biz NATO'nun bugün
kü dünya durumu muvacehesinde devam lı bir ihtiyacı karşılam akta olduğu 
inancı ile ittifakın yeni şartlara İntibak ettirilmesinin yapıcı bir zihniyetle üye
ler arasında tesanüdü zay ıfla tm adan , b ilâkis kuvvetlendirecek bir şekilde gö
rüşülmesini tab iatıy la  memnuniyetle karşılarız.

N ATO ’nun istikbali bakım ından üzerinde durulan diğer bir konu da A t
lantik Ortaklığı mefhumudur. A tlantik ortaklığ ı, demokrasi ve sulh idealine 
aynı hislerle bağlı bulunan Batı Avrupa memleketleri ile Kuzey Am erika mem
leketleri arasında siyasî, askerî ve İktisadî a lan la rd a  sıkı bir işbirliğ i ve tesa- 
nüdün kurulmasını öngörmektedir. Ancak, bu fikrin gerçekleşmesi için ilk önce 
A vrupa 'da siyasî b irlik yolunda terakki kaydedilm esi icap etmektedir Türkiye, 
Avrupa ekonomik Cam iasının ortak bir üyesi, Avrupa Konseyinin bir üyesi ve 
nihayet NATO'nun bir üyesi o larak, Avrupa Birliği ve Atlantik ortaklığı fik ir le 
rinin gelişm esini d ikkatle izlemekte ve buna im kânları nisbetinde katılm aktad ır. 
Uzun vâdeli o larak Avrupa ile Am erika arasında tedricen hakiki bir ortaklığın 
kurulm asında m enfaatim iz olduğu g ib i, istikrarlı bir dünya düzeni için böyle 
bir ortaklığı lüzumlu ve fayda lı görmekteyiz.

Türkiye ’nin NATO itifakı an layışına ve bu ittifak içindeki tutumuna temas 
etmiş bulunuyorum. Bu ittifakın dünya barışı ve güvenliği ve Türkiye ’nin güven
liği için lüzumlu olduğunu belirttim. Ancak, Türkiye ’nin N ATO ’ya ve aynı gaye
ye m atuf olan CENTO’ya mensup bulunm ası, hiçbir zam an bu ittifak lar dışında 
kalan memleketlerle münasebetlerini iyileştirm ek ve geliştirm ek istememesi 
manasını taşım az. Bilâkis NATO mem leketlerinin, daha evvel temas ettiğim 
umumî gelişme çerçevesi içinde, doğu m em leketleriyle tem aslarını İnk işa f et
tirmelerini ve onlarla kabil olduğu kadar m illetlerarası gerg in Iiğ , aza ltıcak şe
kilde münasebetlerini ayarlam ala rı dünya barışına yardım edecektir. Bu iti
barla , Türkiye ittifak dışı memleketlerle münasebetlerini geliştirm eğe daim a 
özel bir ehemmiyet atfetmektedir. Türkiye ’nin Doğu Avrupa ve Balkan mem
leketleriyle ve özellikle Sovyetler Birliği ile münasebetlerini sağlam  esaslara 
istinad ettirmesi, bu memleketlerle aynı bölgede olması ve onların bir çoğu 
ile komşu bulunması dolayısı ile daha da faz la  önem taşım aktad ır.

Bu çerçeve içinde Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkileri tahlil
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ederken Türkiye’nin daim a Sovyetler Birliği ile münasebetlerini iyileştirmek 
arzusunu beslediğini hatırlatm ak lâzım dır.Şayet yakın zam anlara kadar bu 
istikamette bîr gelişme o lm am ışsa, bunun sebebini Türkiye nin isteksizliğinden 
değil, faka t İkinci Dünya Harbini takip eden devrede geçmiş hadiselerin tesi
rinde aram ak lâzım dır. Bu sebeple, müsait bir zemin zuhur eder etmez, iki 
memleket arasındaki münasebetlerin müsbet bir şekilde gelişm eye başlam asın ı 
tabii telâkki etmek gerekir.

Bu müsait zemin Sovyetler Birliğin in umumi siyasetinde ve Türkiye ’ye 
karşı tutumunda değişiklik  vuku bulm asıyla ortaya çıkmıştır. Sovyetler Birliği 
ile Türkiye arasında tem aslar bunun üzerine başlam ıştır Bu tem aslar baş lad ık
tan sonra Sovyetlerin Kıbrıs meselesindeki tutum larında bir değişme başladığı 
m üşahade edilm iştir. Sovyetler Birliği ile aram ızdaki münasebetlerin iyi olması 
muayyen bir hadisenin icabı değil, doğrudan doğruya bu memleketle olan 
komşuluğumuzun icabıdır. Bununla beraber, Türkiye ile Sovyetler Birliği a ra 
sındaki münasebetlerin düzelm esini Kıbrıs meselesine bağ lam ak doğru değilse 
de, Sovyetler Birliğ in in bu meseledeki tutumunun iki memleket arasındaki mü
nasebetler üzerinde tesiri olacağı da unutm am ak lâzım dır. Bu itibarla , Sovyet
ler Birliğinin Kıbrıs meselesinde güttüğü hattı hareket Türk-Sovyet m ünasebet
lerine müsbet etki yapm ıştır.

İki memleket île karşılıklı o larak dostâne ve iyi komşuluk münasebetleri 
tesis etmek hususunda müşterek bir arzuyu ziyaretler sırasında gösterm işlerdir. 
Bu münasebetlerin hangi zemine istinat edeceği 6 Kasım 1965 ve 22 M ayıs 
1965 tarih li tebliğlerde en sarih bir şekilde ifade edilm iştir. Her iki memleket 
münasebetlerinde bağ ım sızlığa, toprak bütünlüğüne, hak eşitliğine ve içiş
lerine ademi m üdahale prensiplerine istinad edeceklerdir. Bu prensipler teme! 
ittihaz edildiği ve bunlara riayet gösterildiği takdirde aram ızdaki iyi kom şulu
ğun sadece iki memleket m enfaatlarına değil, ayni zam anda dünya barışına 
hizmet edeceği aşikârd ır. Bu çerçeve karşılıklı o larak ticarî m übadelelerin , kü l
türel tem asların ve ekonomik münasebetlerin iki memleket için de mütekabilen 
istifadeli şekilde gelişmesi imkân dahiline girecektir.

Sovyet Dışişleri Bakanı Sayın Grom yko’nun memleketim ize yaptığı son 
ziyaret bu istikamette yeni bir merhale teşkil etmiştir. M. Gromyko ile m illet
lerarası durum hakkında yap ılan görüş teatisinden başka Kıbrıs meselesi de 
etraflı bir şekilde görüşülmüştür. Sovyetler Birliğ in in Kıbrıs meselesindeki tu
tumunun değişm ediği bu suretle, bir kere daha tebellür etmiş bulunm aktadır. 
Tebliğde de görüleceği veçhile 6 Kasım 1964 tarih li Türk - Sovyet ortak b ild i
risinde Kıbrıs konusunda yer alan  m utabakat teyid edilm iştir. Yan i Sovyetler 
Birliği iki cem aatin kanunî haklarına riayet lâzım geldiğ ini ve va rıla cak  çözüm 
şeklinin iki cemaatın mevcudiyetine istinad etmesi gerektiğini bîr kere daha 
tekrar etm iştir. A yrıca , Sayın Grom yko, tebliğde de atıf bulunulan bir basın
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konferansı sırasında Kıbrıs konusunda 21 Ocak 1965 tarih inde verdiği b eya
natı da teyit etmiş ve bu suretle K ıbrıs’da iki cem aat arasında tesbit edilecek 
müşterek idarenin federasyon olabileceği hususundaki görüşünü bir defa daha 
belirtm iştir. Bunlara ilâveten, tebliğde 4 M art 1965 tarih li Güvenlik  Konseyi 
kararına bütün Birleşmiş M illetler üyelerinin ve özellikle ilg ili tara fla rın  riayet 
etmeleri ve Kıbrıs'ta durumu vahim leştirecek her türlü hareketten kaçınm aları 
luzumu tebarüz ettirilm iştir. Bütün devletlerin bu esasa uygun o larak  hareket 
etmelerinin K ıbrıs’ta durumu daha da gerginleştirebilecek gelişm elerin önlen
mesi bakım ından büyük bir önem taşıd ığına şüphe yoktur. Tebliğde d ikkati çe
ken diğer bir husus da m illetlerarası and laşm alardan ve devletler hukukunun 
diğer kaynaklarından doğan vecibelere hürmet ve riayetin taşıdığı ehem m iye
tin de tebarüz ettirilm iş olmasıdır.

Sovyetler Birliği ile münasebetlerim iz bahsini kapatm adan evvel, a ra 
mızdaki tem asların devam edeceğini de kaydetmek isterim : Sayın Grom yko, 
Hükümeti adına Sayın Başbakan Ürgüplü'yü Sovyetler Birliğine resmî bir z iy a 
rette bulunm ağa dâvet etmiştir. Sayın Başbakanım ızın memnuniyetle kabul et
tiği bu dâvelin tarih i İleride tesbit edilecektir.

Şunu da ayrıca arzetmek istiyorum :

Bundan önceki Hükümet tarafından başlam ış olan tem aslarda , iki mem
leketin münasebetlerinin onların üçüncü memleketlerle olan mevcut m ünasebetle
rine tesir etmeyeceği yolundaki prensibi bugün de her iki Hükümetçe benimsenmiş 
bulunm aktadır.

Binaenaleyh, Türk - Sovyet münasebetlerinin gelişm esinin bugün mevcut 
ittifaklarım ıza tesiri o lam az. Bunu huzurunuzda özellikle arzetmek istiyorum.

Muhterem M illetvekilleri,

Şimdi Kıbrıs meselesindeki son gelişm eler hakkında Yüksek M eclisinize 
m alûm at arzetmek isterim.

Bild iğiniz gibi K ıbrıs’ta A nayasa düzeni Türklerin ıneşrû hakların ı gasbet- 
mek cımacı ile zorla ihlâl edilm iş ve f ii lî bir durum ihdas olunmuştur. Bu fiilî 
durumun neticesi o larak Türk cemaati çeşitli baskılara m aruz b ırak ıla rak  çok 
ağır şartlar altında hayatını idame ettirmektedir. Birleşmiş m illetler Barış Gücü
nün Ada'ycı gelmesi de Türklerin ıstıraplarının hafiflem esine m aalesef hadim 
olam am ıştır. Bu vaziyette K ıbrıs’taki ırkdaşlcırım ız çarnaçar Ada sathında dar bazı 
bölgelerde Rumların tecavüzlerine karşı koym ak için toplanm ışlard ır. Kıbrıslı 
Rum idaresi A da 'da Türk varlığ ın ın yegâne mesnedi olan bu bölgeleri çeşitli 
baskıla rla  ortadan kald ırm ak ve Türk cem aatinin m ukavem et azm ini kırm ak 
için sistem atik şekilde gayret sarfetm ektedir. Türkiye ise Birleşmiş M illetler ve



ilg ili devletler nezdinde teşebbüsler ve Türk cem aatine meşru yo llardan ya r
d ım larla cemaatin varlığ ını ve Türk bölgelerinin m asuniyetini korum aya ça lış
mış ve d iplom atik teşebbüsler kifayet etmediği zam an meşru m üdafaa sade
dinde tedbirlere de m üracaat etmiştir.

Bununla beraber A d a ’da Rumların nüfus ve askerî kudret fa ikiyetine sa 
hip o lm aları onlara fiili bir hakim iyet tesisi imkânını bahşetm iştir. Fakat, böyle 
bir fa ikiyetin  mevcudiyeti Kıbrıs meselesinin Hukuk dışı yo lla rla  halledileceği 
manasını taşıyam az. Zira kuvvet yo luyla bir çözüm şeklini kabul ettirme teşeb
büslerine Türkiye'nin rıza göstermesine imkân tasavvur edilem ez. Türk Hükü
meti bu husustaki kat’ i azm ini bütün ilg ili Mükûmetlere en sarih bir şekilde b il
dirmekten geri kalm am ıştır. Hiç şüphe yok ki, A d a ’da yeni em rivakiler Türk ce
m aatini tam amen tahakküm  altına a lm ak teşebbüsleri Kıbrıs meselesinin mü
zakere yo luyla halledilm esi imkânını tam amen ortadan kald ıracak ve çok v a 
him gelişmelere yol açacaktır.

Muhterem A rkad aşla r,

Birçok vesilelerle belirttiğim gibi Kıbrıs meselesi herşeyden evvel bir 
Türk - Yunan meselesidir. Ada halkının Türklerden ve kum lardan müteşekkil 
olması ve Kıbrıs probleminin Türkiye ile Yunanistan arasındaki dengenin bir 
unsuru bulunması do lay ısıy la bu meseleye başka bir açıdan bakm ak imkânı 
yoktur. Türk Hükümeti daim a bu görüşten hareket etmiş ve meselenin esas iti
bariyle Türkiye ve Yunan istan ’ın m enfaatlerini te lif edecek ve A d a ’da iki ce
maatin güvenlik içinde şahsiyetlerin i m uhafaza etmelerine imkân verecek bir 
çözüm şeklinin sulh yo luyla bulunm asına tara ftar olmuştur. Türkiye bu görüşü 
savunurken, Kıbrıs meselesinin hangi esaslara istincıd ederek hallediT.ttesi ge
rektiğini de her zam an sarahatle  ifade etmiştir. Birinci unsur K ıbrıs’ ın statüsü
nü düzenleyen 1960 Andlaşm aların ın  m evcudiyetidir. Bu and laşm alardan  do
ğan vecibelere sadık olan Türkiye yine aynı and laşm aîarın  kendisine ve Türk 
cemaatine tanıdığı haklara riayet edilm esini ta b i ati I e ısrarla talep etmektedir. 
Bu andlaşm aîarın  kuvvet istim ali yo luyla bertaraf edilm esi im kânsızdır. And- 
laşm alar ancak ve ancak bütün ilg ili tara fla rın  rızasıyla değiştirileb ilir, ikinci 
unsur Ada da iki cemaatin mevcudiyetidir. Kıbrıs meselesi cıynı zam anda A d a ’- 
dakî Türk topluluğunun mukadderatı m eselesidir. Türk cem aati Rum cem aati
nin idaresi altına girmemeğe azim lid ir. Kıbrıs ihtilâfının menşei de budur. De
mek oluyor ki Kıbrıs ya ln ız cemaatlerden birinin hakim iyetin i tesis edecek re
jimin kurulması tasavvur edilemez.

Üçüncü unsur Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan'da tesis edilen top
rak ve azın lık  dengesinin m uhafazası zaruretid ir. Lozan And laşm ası iki mem
leketin m ünasebetlerinin temelini teşkil eden bir toprak muvazenesi vücuda 
getirdiği gibi her memlekette diğer tarafa  mensup azın lık ları da tayin etmiştir.
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Bu m uvazeneyi taraflardan biri aleyhine bozm ak Türkiye ile Yunanistan a ra 
sındaki münasebetleri temelinden sarsm ak olacaktır.

N ihayet, dördüncü unsur Türkiye'nin güvenliğ i meselesidir. Kıbrıs için bu
lunacak çözüm şeklinin Türkiye'nin güvenliğin i tehdit etmeyecek bir çözüm o l
ması zarurid ir.

Hükümetimiz Kıbrıs meselesinin müzakere yolu ile bir çözüm şekline b ağ
lanması için en büyük hüsnüniyetle hareket etmiştir. Ancak bu arzumuzun ta 
hakkuku, diğer ilgili tarafların  da aynı şekilde hareket etmelerini ve aynı z a 
m anda A d a ’daki durumun müzakereleri im kânsız hale getirecek surette tered
di etmemesi gerekmektedir. Bu sebetpledir ki, bir yandan görüşmelere b aş la 
ması için gayret sarfederken diğer yandan da A d a ’da Türk cemaatine karşı ta t
bik edilen baskılara son verilm esi, em rivakilerden sarfınazar edilmesi ve Türk 
cemaatinin hayat şartlarını İslah edecek tedbirlerin sür'atle ihdası üzerinde du
rulm aktadır. Bu istikametteki faaliyetlerim izin  uzun müddet mukabele görme
diği ve A da,daki vaziyetin gün geçtikçe vaham et kesbettiği m alûm unuzdur. 
Yunanistan Hükümeti de, bütün bu devre zarfında , çağrılarım ızı cevapsız b ı
rakmış ve meselenin hallini başka istikam etlerde aram ıştır. N ihayet, Londra’da 
yap ılan NATO Bakanlar toplantısında ilk defa o larak  Türkiye ile Yunanistan 
arasında Dışişleri Bakanları seviyesinde bir temas vuku bulumuştur. Londra’da 
Yunanistan Dışişleri Bakanı Sayın Kostopulos ile birkaç kere görüştüm. Bu te
mastan m aksat, bir taraftan A da ,da durumun düzeltilm esi, diğer taraftan çö
züm şekline sür’atle varm ak im kânlarının yaratılm ası için zemini hazırlam aktı. 
Yunanistan Hükümeti ile bu ön tem asların vukubulmuş olmasının dahi önemli 
bir merhale teşkil ettiğini kabul etmek gerekmektebir. Gerçekten, şim diye ka
dar meselenin gittikçe büyük çıban başı mahiyetinin de olm asında başlıca i l
gili iki devletin aralarında konuyu görüşmeye dahi m uvaffak  o llam am aları ta- 
b iatiy le  büyük bir rol oynamıştır. Bununla beraber, bu sahada derhal büyük 
bir İyimserliğe kapılm anın doğru olacağını zannetm iyorum. Önümüzde aş ılm a
sı gereken birçok önemli engeller mevcuttur. Ve bunları küçümsemek m esele
nin halline yardım  etmez. Fakat Yunanistan Hükümeti, ümit ettiğim iz gibi y a 
pıcı bir zihniyet ile bu görüşmelere başlam ış ise, karşılıklı İyinİyet ve müşterek 
gayretle bir netice istihsal etmek elbette mümkündür. Türk Hükümeti Türkiye 
ile Yunanistan'ın hakik î ve uzun vadeli m enfaatlerinin Kıbrıs ihtilâfın ın hallin i 
zaruri kıldığı düşüncesini daim a benimsemiştir. Yunanistan da aynı kanatte 
olduğu takdirde mazideki güçlükleri aştığım ız gibi bu meseleyi de halletm ek 
İmkân dahiline girmiş o lab ilir.

Türkiye ile Yunanistan arasında Londra'da başlıyan tem aslar A n kara 'd a  
ve A tina 'da diplom atik kanallardan devcım edecektir. Bütün üm idim iz bu te
masların en kısa zam anda sonuç vererek her iki memlekete de büyük zarar 
vermiş olan Kıbrıs ihtilâfının sür'atle bir çözüm şekline ulaşm asıd ır.
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Londra'da NATO Konseyinde Kıbrıs konusu üzerinde cereyan eden görüş1 
meler tab iatiy le  Türk - Yunan tem aslarının etkisi altında kalm ıştır. M üttefikleri
miz meselenin halli yolunda nihayet bir ümit ışığı belirmesini büyük memnuni
yetle karşılam ışlar, bu görüşmelerin müsbet bir şekilde devam edeıek kısa z a 
manda bir çözüm şekline varılm asın ı temenni ettiklerini açık lam ışlard ır. Ben 
de Kıbrıs meselesinin hakiki çerçevesi içine irca edilm ek suretiyle bir hal tarz ı
na götürülmesi lâzım geldiği hususundaki görüşümüzü etraflı şekilde izah ede
rek Türkiye ’nin Kıbrıs meselesinin Türkiye ile Yunanistan arasında m üzakere
ler yo luyla halledilm esi için elinden gelen bütün gayreti büyük bir iyiniyetle 
sarfetmeğe azim li olduğunu tebarüz ettirdim.

Işık konuşmasının sonunda şu hususları da belirtm iştir:

«Bir d âvaya  m illilik  vasfın ı izafe etmek onun başına veya sonuna m illî 
kelimesini eklemekle o lm az. Bir dâvanın m illî o lm ası, milletçe içimizin titreme
siyle olur. M illî dâva ların  halli için büyük fed akârlık la r lâzım dır. Dış politika, 
iç politika meselesi yap ılm am alıd ır. Bu ya ln ız benim değil, aynı zam anda Bü
yük Meclisin de tem ennisidir. Bu meseleyi halletm ek, ancak Türk M illetinin el- 
ele bulunm asına bağlıd ır. Kıbrıs dâvasının m illî olduğu şuuru, her zam ank in
den daha çok kuvvetlenm ektedir. Kıbrıs meselesinde bu hisle hareket ettikçe, 
m uzaffer o lacağız, bunu, bir şahsa bağ lam ak doğru değild ir. Bu meselede ka
zan ılacak zafer, m illîetin ve temsilcisi olan Meclisin o lacaktır.»

_  M ÜTTEFİKLERİM İZLE M Ü N A SEBETLER İM İZ  _

Dışişleri Bakanı, son günlerde, müttefiklerim izle olan münasebetlerim ize 
karşı basın ve çeşitli siyasî çevrelerde, türlü fik irler yürütüldüğüne işaretle de
miştir ki :

«M üttefiklerim izle aram ız bozulmuş değild ir. Bundan sonra m üttefikleri
mizin Kıbrıs için bize yardımcı o lacakların ı bekliyoruz, bu zor değild ir. Çünkü 
b iz, Kıbrıs meselesinin sadece Türkiye ’nin lehine değil, bütün ta ra fla r için âdil 
bir hal çaresine bağlanm asını arzuluyoruz. Londra’daki tem aslarım da Kıbrıs 
hakkında daha doğru ve an layışlı görüşler buldum. Fafak önce kendi azm im iz 
meseleyi halletmek için gereklid ir,»

M ecliste  Dışişleri Bakanlığ ı bütçesi üzerinde AP Grubu ad ına söz alan 
M illetvekili Efem Kılıçoğlu, 4. cü koalisyon hükümetinin, dış po litikada enerjik 
ve şahsiyetli bir politika takip  ettiğinin m ünakaşa götürmez bir hakikat o ldu
ğunu belirtm iş ve bu ifadenin , eski hükümet içinde bir tariz şeklinde yorum 
lanm am asını istemiştir.

Kılıçoğlu konuşmasına devam la «bundan önceki Kıbrıs değiştirm e b irliğ i
nin nasıl gittiği malûm dur. Konu ay larca sürüncemede kaldıktan sonra, ancak



izin istihsalinden sonra gönderilebilm iştir.

Şimdi hakikat şudur ki, yeni hükümet, alınmış olan bir karar gereğince 
kimseye danışm ak lüzumunu hissetm eksizin, birliği derhal K ıbrıs’a yollam ıştır. 
Bu esnada nasıl bir tepki ile karşılanacağını m ünakaşa etmek, abesle iştigal 
olur,» demiş, bu karara , Yunan Hükümeti ile M akarios'un ister istemez, boyun 
eğdiklerini ifade etmiştir.

Kılıçoğlu, 4 koalisyon hükümetinin, takip  ettiği enerjik ve şahsiyetli po
litikasına bazı örnekler verm iş, tara fg ir bir tutum takip ettiği beliren arabulucu 
raporunun reddedilişini, izlenen politika sayesinde, N ATO ’nun, Kıbrıs konusu 
ile ilgilenmeğe başladığ ını, Yunanistan 'ın  bu konuda, müzarekelere razı o l
duğunu ve 1964 Eylülünden beri denetlenemiyen patrikhanenin, bir kararla 
nasıl teftiş edildiğini izah etmiştir.

Bundan sonra verilen yeterlik önergesi oya sunulmuş 82 ’ye karşı 110 oy
la reddedilm iştir.

BAŞBAKAN ÜRGÜPLÜ KÜRSÜDE

Yeterlik önergesinin reddi üzerine söz alan Başbakan Suat Hayri Ürgüp
lü, şu konuşmayı yapm ıştır:

«Dışişleri Bakanlığ ı bütçe m üzakeresinin, Kıbrıs konusunu kapsayan bir 
havaya büründüğünü gördüğüm için huzurunuza gelmiş bulunuyorum.

Bilhassa Londra Konferansından sonra, mühim m erhaleler katedilm iş bu
lunm aktadır. Biz hiç bir zam an, eski bir tutumu, şu veya bu yolda buraya ge
tirmek arzusunda değiliz.

Meselenin detayına inild iğinde, bazı mühim ve gizli m uhaberat ve ev
rakların da açıklanm ası zaruri olur. Hükümet o larak, memleket m enfaatleri b a 
kım ından, bu hususların açıkça ifade edilm esinde m ahzurlar görmekteyiz. A n 
cak, mutlaka istendiği takdirde, bütçe görüşmeleri dışında tutulm ak üzere, g iz
li bir bir müzakere açm ak suretiyle bilgi vereb iliriz . Hatta o zam an , Erkanı H ar
biye plânlarını da getirip, bu kürsüden aç ık layab iliriz .»

PROF. ERİM’İN SÖZLER!

Başbakandan sonra grubu adına tekrar söz alan  Prof. N ihat Erim, «Kıbrıs 
dâvasını m illî bir politika halinde m ütalâa etmek istiyorsak -kİ, biz böyle gö
rüyoruz- bazı konuların burada açık lanm asında fayd a vard ır. Çok gizli şeylerin 
nerede, nasıl konuşulacağını anlıyaccık kadar tecrübem vard ır.

Fakat bazı, ya lan a  dayanan idd iaların , İnönü hükümeti aleyhine istis
mar ve iftira kam panyası hâline sokulm asına da razı değ iliz, AP 'lile r, kendi 
organlarında bunu yaym aya gayret etmektedirler.
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Yani an layam adığ ım ız ve an laşılm asında fayda gördüğümüz şey şudur:

Değiştirme b irliğ i gönderilm ek istenirken, İnönü, M akarios'tan izin mi 
istemiştir -böyle bir şey varsa açık lasın lar da biz de öğrenelim .»

Erim daha sonra, İnönü hükümeti zam anında, gerek bombardımandan 
sonra ve gerek hemen akab inde, değiştirme birliği yo llam ak istendiğini ancak, 
U Thant’ ın ricaları ile karşılaşıld ığını beyan etmiş «bu sebeplerle, değiştirme 
b irliğ inin hareket tarih i geciktirilm iştir. Yoksa , her hangi bir izin istihsali bek- 
lenmemiştir» demiştir.

Daha sonra, tekrar verilen bir yeterlik önergesi kabul edilerek m addele
rin görüşülmesine geçilmiş ve Dışişleri Bakanlığ ı 1965 yılı bütçesi aynen kabul 
edilm iştir.

BELGE : 8 8 Mayıs 1965

YUNAN _  KIBRIS RUM ORTAK BİLDİRİSİ _

«Yunan ve Kıbrıs yöneticileri, Kıbrıs sorunuyla ilg ili belgeler gözden ge
çirmişler ve karşılıklı bilgi teatisinde bulunm uşlardır. Yöneticiler, bu konuda, 
izlenecek hareket şekli ile ilg ili bazı sorunları incelemiş ve A d a ’da şartların 
normale dönmesini sağ lam a yolundaki çabalarına devam etme isteğinde o l
duklarını belirtm işlerdir. İki hükümet, Birleşmiş Milletler Yasası ilkeleri uyarın
ca kendi kaderini tayin’den ibaret olan siyasetlerini kesinlikle muhafaza et
mektedir.»

B ELG E: 9 11. Mayıs 1965

MAKARİOS SELÂNİK ÜNİVERSİTESİNDE

Bu sabah kendisine verilecek olan fahri ilah iya t fakültesi doktoru payesi 
beratını a lm ak üzere Selanik'e gitmiş olan başpiskopos M akarios, Se lan ik  üni
versitesinde yap ılan  törende bir konuşma yapm ıştır. M akarios bu konuşm a
sında» Kıbrıs için açılan mücadelenin amacı Kıbrıs'ı anavatan  Yunan istan 'a  
bağ lam aktır. Enosis için sayaşıyoruz ve sayaşm ağa devam edeceğiz. Biz kuv
vetim izi Enosis ten alıyoruz. Hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan a la koya m ayacak
tır» demiştir.

M akarios, bundan sonra sözlerine şöyle devam e tm iştir : «Biz yabancı 
m enfaatlere hizmet İçin Kıbrıs m illi meselesine uygun düşmeyen bir çözüm yo
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lunu kabul etmeyeceğiz. Yay ılm a arzusunda olan yabancılara Kıbrıs toprağın
dan bir karış toprak dahi terketmeği kabul etmiyeceğiz. Biz her taraftan önü
müze çıkan müşkülleri ve baskıları çok iyi görüyoruz. Buna rağmen m ücadele

mizden vazgeçm iyeceğiz. Güçlükler önünde boyun eğmeyeceğiz. Enosis idea
lim iz tahakkuk edinceye kadar kendimizi fedaya devam edeceğiz. Bu, Kıbrıs 
Hellenizm inin kararıdır. Sîzlere Kıbrıs halkından bu mesa|ı getirmiş bulunuyo
rum. Hellenizm M akedonyadan Kıbrıs’a kadar uzanm aktadır. Dünyada hiç bir 
kimse helenizmin sınırlarını daraltm ayacaktır. Hellenizm in harita üzerinde ta 
hakkuku sağlanacaktır. Biz bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz.»

BELGE : 10 

IŞIK’IN DEMECİ

Dışişleri Bakanı Haşan Işık, Paris'te bulunduğu sırada «Le Monde» gaze
tesine verdiği bir demeçte, hükümetinin dış siyasetinin muhtelif veçhelerini 
izah etmiştir.

«M illetlerarası durumun değişm iş olduğunu, bu suretle, Türkiye'nin önün
de, diğer devletlerle, özellikle komşuları ile münasebetlerini düzetlme bakım ın
dan yeni ufuklar açıldığını belirten bakan şöyle devam etmiştir :

«Arzum uz, eski dostlukları yenilerine feda etmek değild ir M üttefikleri
mizle aram ızdaki bağları idame ve takviye ederken, diğer devletlerle de iyi 
münaseebetler kurmak istiyoruz. Dün olduğu gibi bugün de, topluluktan ve it
tifak ların  başlıbaşına bir gaye teşkil etm ediğini, fakat gitgide daha genişle
yen m illetlerarası işbirliğ ine yol açacak merhaleler olduğunu kabul ediyoruz. 
Bu görüşümüz, m üttefiklerim iz tarafından da paylaşılm aktad ır.»

Haşan Işık, Türkiye ’nin komünist Ç in ’ i tanım ak niyetinde olup olmadığı 
hakkındaki bir soruya şöyle cevap ve rm işt ir :

«Çin 'in sayıları gittikçe artan memleketlerle m ünasebetlerin1 geliştirm esi
nin, m illetlerarası istikrarın lehinde bir durum yarattığ ına kaniiz. Bu sebepten 
Pekin hükümeti de dahil olm ak üzere ilg ili bütün ülkelerin, Ç in ’ in m ille tlerara
sı çevreye dahil o labilm esi için m üsait şartlar yaratılm asına yardım da bulun
m alarını temenni etmekteyiz.»

Kıbrıs meselesinden de bahseden bakan , bu meselenin, ilg ili bütün ta 
rafların hak ve m enfaatlerinin korunması ve A dada iki cam iadan birine üstün
lük tanınm am ası şartıyla halledilebileceğini söylemiş ve şöyle devam  etmiştir:
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«Kıbrıs ihtilâfın ın , Yunanistan ile Türkiye arasında münasebetleri bozma 
tehlikesi yarattığ ı inkâr edilem ez. Zira Kıbrıs meselesi, sirayet, tehlikesi göster
meyen bîr ih tila f değild ir. Şim diki m üşküllerim iz, ancak, meselenin heyeti umu- 
m iyesini içine alan bir hâl çaresi ile bertaraf edileb ilir. Bu sebepten Atine id a
recileri ile doğrudan doğruya müzakerelere girişebilm eye temenni etmekteyiz. 
Sovyet Dışişleri Bakanı Gromİko'nun A n ka ra ’yı ziyaretine gelince, bu ziyaretin , 
mem leketlerim iz arasındaki iyi komşuluk münasebetlerinin b iraz daha takv iye
sine yardım  edeceğini umuyoruz.»

Haşan Işık, Kıbrıs meselesine bir hâl çaresi bulunam azsa, Türk hüküme
tinin tutumunun ne olacağı hakkındaki bir soruya, «Kıbrıs hakkındaki 1960 an 
laşm aları, Adanın anayasasına ve Türk cem aatinin güvenliğine riayet bakım ın
dan hak ve vazife le r vazetm iştir. Bunu tasrih etmemiz zarurid ir» diye cevap 
verm iş ve sözlerine şöyle son vermiştir.-

«Patrikhane meselesine gelince, Türklerin beş asırdan beri patrikhanenin 
mevcudiyetine son vermemiş o lm aları, Türk halkının bü müesseseye karşı mi- 
safîrseverlîk  duygusunun en mükemmel delilin i teşkil etmektedir. Patrikhane
nin durumu, bir dış siyaset meselesi değild ir. Athenagoras Türk kanunlarının 
him ayesi altındadır, kendisini Türkiye ’den çıkarm ak hiç bir zam an bahis konu
su olmamıştır.»

11.5 .1965 tarih li «LE MONDE» gazetesinden

BELGE : 11 9. M ayıs 1965

İN Ö N Ü  BASIN  TO PLAN TISI

—  Cumhuriyet H alk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü, bugün parti ge
nel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yarın Londra’da b aşlayacak  
Naîo Bakan lar Konseyinin toplantısı m ünasebetiyle, ana m uhalefet partisinin 
duş politika meselelerini ve özellikle Kıbrıs buhranını çözmek için , bir seçim hü
kümeti olması düşünülerek, kudretinin eksik olduğunu sanan lar va rsa , ilk önce 
bu zannı dış ve iç âlemde kesinlikle tekrar düzeltmek isterim , hükümet dış mü
zakereleri yürütmek ve neticeye bağ lam ak için tam yetkili ve kudretli durum- 
dad ir» demiştir.

Türk ve yabancı gazetecilerin katıldığı basın toplantısında, Genel Baş
kan İsmet İnönü şu demeci verm iştir:
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«Nato'da mütteiklercırası meselelerin de görüşüleceği günlerde, dış po
litikam ız üzerinde muhalefet o larak bazı düşüncelerim izi açıklam ayı fayda lı 
görmekteyim.

Nato içindeki üyelerin, esas itibariyle doğu ve batı kanadında, bir itimat 
konusunu başa a larak  inceliyeceklerini zannederim . Nato’nun doğu kanadını 
teşkil eden devletier arasında derin bir itimat meselesi bulunduğunu herkes 
bilm ektedir.

M erakla ve ümitle beklemekteyiz ki, Nato, doğu kanadındaki derin buh
ranın halledilm esi için kendisine bütün o larak  ve ciddî ödev düştüğünü takd ir 
edecektir.

Bu sa fhada , Türkiye'de dış politika üzerindeki hükümet ve muhalefet mü
nasebeti hakkında bir açıklam ayı tekrar etmekte fayd a görmekteyim:

Hükümetin başlangıçta ve şim diye kadar taahhüt ettiği ve tatbik ettiği 
prensipler ile tamamiyle muvazi yolda bulunduğumuz anlaşılm ıştır ümidinde- 
deyim .

Taahhütlerim iz içinde Kıbrıs buhranından dolayı milletçe çektiğim iz ıstı
rabın hükümet tarafından ciddiyetle ele alınıp takip  edild iğini görmekteyiz.

Parti meclisi kararında da neşrettiğimiz g ib i, hükümetin dış politika me
selelerin i, özellikle Kıbrıs buhranını çözmek için, bir seçim hükümeti olması dü
şünülerek kudretinin eksik olduğunun zannedilm esinden endişe etmekteyiz. 
Buna da ir haber ve işaretler de kulağım ıza getmiştir.

İlk önce bu zannı, dış ve iç âlemde kesin o larak  tekrar düzeltmek isterim . 
Hükümet, dış müzakereleri yürütmek ve neticeye bağ lam ak için tam yetkili ve 
kudretli bir durum dadır. Bu konuda içerde bir m ünakaşam ız olm adığı için, 
her hükümetin bu ihtilâfı hâlletmesinden ya ln ız memnunluk duyacağız.

Türkiye Dışişleri Bakanı, meselelerim izi tam yetki ile konuşurken, Nato 
m üttefiklerim ize Türkiye'nin geçirmekte olduğu s iyasî ve ruhî buhranı, etrafı 
ile an latm ağa çalışacaktır. Türk meselesinin lâyık olduğu dikkatle karşılanm a
sını milletçe hep beraber ümitle beklem ekteyiz.

Sayın basın mensupları, Nato toplantısına Türkiye ’de verilen ehemmiyeti 
ve Dışişleri Bakanının görüşmelerine haklı o larak bağ lad ığ ım ız ümitleri belirt
mek için bu toplantıyı yaptım .

Hükümetin dış politikadaki gayretlerin in , iç po litikadaki tartışm alarım ız 
yüzünden zarar göreceğini zannetm ek ya ln ış bir hesaptır.

Kıbrıs buhranı karşısında, memleket içinde beraberlik bulunması sağ 
lam ve sarsılm az bir karekter taşım aktad ır.»



B e I g e : 1 2 10 Mayıs 1965

So ru-Yun an  Dışişleri Bakanı ile özel o larak  ne zam an görüşeceksininz?

Cevap - Ben birkaç ayd ır bakan bulunuyorum. Öbür müttefik Dışişleri Ba
kan larıy la görüşmek ve bu arada Yunan Dışişleri Bakan ıy la da tem asa geçmek- 
mekten ancak memnunluk duyarım . Nitekim biraz sonra kendisiyle görüşeceğiz.

Soru - Bu sabah George BalI ile yaptığ ınız görüşmede Acheson p ianıyla 
ilg ili konulara temas ettiniz mi?

Cevap - Bu görüşmede Türkiye ile Am erika arasındaki carî meselelere ve 
bu arada Kıbrıs konusuna temas edild i. Fakat bu mesele hakkında nihaî bir çö
züm konusu ele alınm ış değild ir. Şüphesiz bu işin bir an önce hallin i temenni 
ediyoruz. Aksi halde bu yüzden Türk - Yunan münasebetleri daha da faz la  z a 
rar görebilir.

Biz ise bu münasebetlerin idâmesini istiyoruz. Her halde George BalI ile 
dostça ve açık şekilde konuştuk.

Soru - BalI ile Çin ve V iet Nam meselelerini konuştunuz mu?

Cevap - Bu konulara temas etmek imkânı o lm adı. M am afih bu meseleler 
NATO Konseyinde konuşulabilir.

Soru - NATO'nun Londra toplantısında Kıbrıs meselesi ele a lınacak  mı?

Cevap - Tabii bu toplantıda Kıbrıs meselesine temas edilecektir. Bundan 
başka Konsey dışında özel o larak da meselenin görüşme konusu olması beklen
mektedir. Esasen bu mesele ya ln ız muayyen müttefikleri değil bütün NATO itti
fakını ve bütün NATO üyelerini ilg ilendirir.

Soru - Konseyde siz bunun konuşulmasını teklif edecek m isin iz?

Cevaz - Zannederim ki Konsey esasen kendiliğinden bu meselenin konu
şulm asına bigâne kalam az. Bu meselenin bütün bir bölge güvenliğ in i ilg ilend i
ren bir mesele olduğunu unutm am ak doğru olur.

Soru - Kıbrıs hakkındaki Türk siyasetini ve görüşünü kısaca tekrarlar m ısı
nız?

IŞIK’IN LONDRA BASIN TOPLANTISI
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Cevap - Kıbrıs siyasetim iz değişm emiştir. Bu, an laşm alara dayanm aktad ır. 
Ancak bu an laşm alardan hareketle görüşmeler yap ılab ilir . Bu mesele b ilhassa 
Türkiye ve Yunanistan'ı ilg ilendirir. Türk - Yunan münasebetleri ise Lozan Kon
feransında kurulan muvazeneye dayanm aktad ır. B ieanaleyh Lozan m uvazenesi
ni muhazafcı etmek lâzımdır.

Soru - Bulunacak bir hal çaresinde Kıbrıs’ta ahali m übadelesine lüzum 
va r mıdır?

Cevap - Bu gibi meselelerde bir netice a lm ak için bazı zorluklar ve binne- 
tice Ada üzerinde mahdut ahali mübadelesi gibi gayret ve fedâkârlık la r icabe- 
cektir.

Soru - Plaza Raporundan sonra Kıbrıs meselesinin halledilm e şansı art- 
mışmıdır?

Cevap - Bu mesele her şeyden önce ilg ili tara fla rın  samim i arzu ve az im 
lerine bağlıdır.

Soru - Birleşmiş M illetler kuvvetlerinin K ıbrıs’ta bir hal çaresi bulununca
ya kadar kalm asına razı mısınız?

Cevap - Bild iğ in iz gibi biz bu kuvvetlerin A d a ’da bulunmasının daim a le
hinde olduk. Aksi halde bugünkü durum daha da kötü o lab ilird i. Şüphesiz n i
haî hal çaresi bulununcaya kadar kalm aları da bu bakım dan fayda lı olur.

Soru - Bir hal çaresi ne yoldan bulunabilir?

Cevap - Tatmin edici bir hal çaresi ancak Türkiye ile Yunanistan a ras ın 
daki münasebetleri v ikâye  edici bir şekilde mümkün o lab ilir. Bunda da arzu 
ve azim lâzım dır. Ben eminim ki bizim gibi Yunanistanda da bu arzu ve azim 
vard ır, ve onların da bizim gibi tem aslara tara ftar olduklarını tahm in ediyorum.

Soru - İngiltere’nin de bu işde ilg ili bir garantici devlet bulunması konu
sunda ne düşünüyorsunuz?

Cevap - Garantici devletler arasında bir tercih yapm ış değiliz. Elbette ki 
İngiltere de Türkiye ve Yunanistan gibi Garantici bir devlettir. Sırası geldikçe 
onunla da temas ve istişâreler yap ılır.

Soru - Sovyetlerin Kıbrıs politikası hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cevap - Sovyetlerle iyi komşuluk münasebetlerim iz gelişm e yolundadır.

Sovyetlerin Kıbrıs hakkındaki tutumlarına gelince, b iliyorsunuz, b irkaç ay 
Önce Gromiko yaptığı bir beyanatta Kıbrıs meselesinin hallinde Federasyon esa
sının da bir hal çaresi o labileceğini söylem iştir. Biz Sovyet Rusya’nın bu mese
lenin adil bir şekilde hallin i sam im iyetle arzu ettiğine inanıyoruz ve onların bu 
meselede bi>* tarafı diğerine tercih ettiklerine da ir ortada bir emare yoktur.»



Kıbrıs’a M ısır veya Sovyet Rusya'dan yo llanan s ilâh la r konusundaki bir 
soru üzerine Bakan Haşan Işık şöyle demiştir :

«Kıbrıs a silâh yo llanılm ası gibi Türkiye için çok önemli bir konuya temas 
ettiniz. Bununla çok yakından ilg ileniyoruz. Meselenin önemli noktası bu yab an 
cı silâh ve kuvvetlerin menşeinden ziyade oradaki mevcudiyetleridir. Bizim a r
zumuz bu silâh ve asker şevkinin durdurulm ası ve kontrol altına alınm asıdır. 
Çünkü bunun devam etmesi Kıbrıs meselesinin hal çarelerini güçleştirir.»

Bir Yunanlı Gazeteci şu soruyu sorm uştur:

«Türkiye, Kıbrıs Cum huriyetini bağım sız bir devlet ve ilg ili ta ra f o larak ta 
nım akta mıdır?

Cevap - «Kıbrıs, mevcut and laşm aların  yarattığ ı bağım sız bir devlettir ve 
bu devlet meselede ilg ili bir devlettir. İhmal etmiş değiliz. Ancak, aynı andlaş- 
m a la ra , K ıbrıs’ta iki ayrı cemaatın mevcudiyetinin de tanındığını burada kay
detmek isterim .»

Soru - Kıbrıs'a sevkedilen silâh ve roketler konusunda bir teşebbüse geçti
niz mi?

Cevap - Bu meseleyle yakından ilg ileniyoruz. M eseleyle bizim kadar müt
tefiklerim izin de ilgilenm esini beklem ek lâzım dır. Bu sevkiyat konusunda NATO 
müttefiklerim izin kendileriyle ilg ili olduğu nisbette bize yardım cı o lm aları bek
lenir.

Soru - Kostopulos ile görüştükten sonra daha iyim ser olmayı ümit ediyor 
musunuz?

Cevap - Şim dilik bir şey söyliyem iyeceğim .

Soru - Bu görüşme, konuşma mıdır, müzakere m idir?

Cevap - Şim dilik konuşma telâkki ediyorum.

Soru - Ingiliz üslerinin nihaî tarzıy la ilgisi va r mıdır?

Cevap - İngiliz üslerinin tesisi ile ilgili hüküm ler an laşm aların  ayrılm az 
parçasıdır ve Kıbrıs ile ilg ili meseleler bir bütün teşkil eder.

B E L G E : 13 12 M ayıs 1905

N ATO  B A KA N LA R  K O N SEY İ BİLDİRİSİNDE KIBRIS

7. Türk - Yunan ilişkileri konusunda, Bakan lar, Genel Sekreter’ in Lahey top
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lantısında kabul olunan karar uyarınca devam ettirdiği gözetleme görevi hak- 
kındaki raporunu kaydetm işlerdir. Bakan lar toplantısı esnasında Türkiye ve Y u 
nanistan Dışişleri Bakanları arasında tem aslar yapılm ıştır. Bunu kaydeyleyen 
Konsey, memnuniyetini ve iki üye memleket arasındaki bağların normalleşmesi 
ve Birleşmiş M illetler Kuvvetleri tarafından Kıbrıs’da sarfedilen gayretlere yard ım 
cı olunması suretiyle Kıbrıs’da durumun İslahı m aksad ıy la bu tem asların yapıcı 
bir ruhla devam etmesi lâzım geldiği hususundaki arzusunu izhar etmiştir. Kon
sey keza Kıbrıs meselesine Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyi'nin ilg ili kararına 
uygun o larak kabule şayan ve âdil bir hâl çaresi araştırılm asının da bu suretle 
kolaylaşacağı ümidini izhar etmiştir.

B E L G E :  14 14 M ayıs 1965

IŞIK ’IN BASIN  TO PLANTISI

Dışişleri Bakanım ız Haşan Işık, bugün, Londra’da bulunan Türk basın men
suplarını kabul ederek, kendisine sorulan sotuları aşağ ıdaki şekilde cevap lan
dırmıştır :

So ru : Dün gece Yunan Dışişleri Bakanı Kostopulos'la yaptığ ınız görüşm e
de Kıbrıs hakkındaki ikili temasların Birleşmiş M illetler temsilcileri seviyesinde 
devam ettirilmesine dair bir teklifle karşılaştınız mı?

Cevap : Hakikaten dün gece M. Kostopulos'la görüştüm. Fakat, itira f ede
yim ki, Yunan Dışişleri Bakanının bu yolda bir teklifiy le  karşılaşm adım . Ya ln ız  
şunu kaydedeyim ki, Kostopulos'la yaptığ ım ız konuşmada görüşmelere normal 
dip lom atik yo ldan, Ankara ve A tin a ’da devam edilm esinde mutabık kald ık bun
dan memnunum.

Soru : Nato konferansının neticelerinden memnun musunuz?

C evap : Dışişleri Bakanı sıfatıyla Nato Konseyine ilk defa katıldım . Nato 
içindeki tesanüdü gördüm. Nato müzakereleri daim a samim i ve an lay ışlı bir ha
va içinde başarı ile geçmiştir. Kıbrıs'a gelince, esasen, tem aslardan ümidimi 
kaybetmiş değild im . Nitekim , yaptığım  tem aslar bu ümidimi müsbet istikam et
te geliştirm iştir.

Soru : Am erika Birleşik Devletleri ve İngiltere Dışişleri Bakan larıy la  y a p 
tığınız görüşmelerde neler konuştunuz?
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C e v a p : Am erika Birleşik Devletleri ve İngiltere dostumuz ve müftefikim iz 
olan memleketlerdir. Bu memleketlerin Dışişleri Bakan larıy la  görüştüm. M emle
ketlerimizi ilgilendiren meseleleri görüştük. Bu arad a , Kıbrıs meselesine de te
mas edild i. Bu konuda görüşlerim izi birbirim ize anlattık. Am erika ve İngiltere 
bu meselenin Türkiye ve Yunanistan 'ı tatmin edecek bir hâl çaresine bağ lan
ması lüzumuna kanidirler.

Soru : Yunan Dışişleri Bakanı Kostopolos dün basın toplantısında Kıbrıs'ın 
Yunan istan ’a ilhakının Lozan Andlaşm asının Türkiye ile Yunanistan arasında 
kurduğu dengeyi bozup bozm ayacağına dair soruyu cevaplandırırken, Lozan’ın 
bir denge sağlam am ış olduğunu söylem iştir. Bu konuda siz ne dersin iz?

C e v a p : Türkiye ile Yunanistan arasındaki münasebetler tetkik edilirken 
bunların Lozan'dan evvel ve Lozan’dan sonra o larak  iki kısımda m ütalâa ed il
mesi zannederim  fayda lıd ır. Lozan’dan evvetki m ünasebetlerim ize iyi m ünase
betler denemez. Lozan’dan sonrakiler ise tam amen bunun aksine o larak  daim a 
müsbet ink işaf göstermiş ve iki memleketi birbirine yaklaştırm ıştır. Lozan'da 
Türkiye ve Yunanistan 'ın  müşterek bölgelerindeki toprakların iki memleket a ra 
sıda nasıl pay laşılacağ ı ve her iki memlekete mensup cam iaların  birbirlerinin 
idaresi altında ne şekilde yaşayacak ları tesbit edilm iştir. Tesbit edilen bu esas
lar dahilinde geçirilen 40 sene Tü rk -Y u n a n  m ünasebetlerinin kuvvetlenm e
sine imkân verm iştir. Böyle uzun sayılab ilecek bir devre içinde İsabetini İsbat 
etmiş olan bu nizamın m uhafazasın ın arzettiği ehemmiyet açıktır. Lozan Kon
feransından evvetki münasebetlere dönülmesinin Türkiye kadar Yunanistan 
tarafından da arzu edilmeyeceğini kabul etmek her halde yanlış o lm asa gerek
tir.

Soru : «Guard ian» gazetesinde bu sabah bir yorum yayım land ı. Görüş
meler sırasında M akarios’a Türkiye ve Yunanistan tarafından bir rol haz ırlan
dığı ifade ediliyorur. Bu hususda ne dersin iz?

C e v a p : Buradaki tem aslarım ız Kıbrıs meselesinin hâllinde Türkiye'nin
ve Yunanistan 'ın  oynayabilecekleri rol üzerinde durulmuştur. Görüşm elerim i
zi, herhangi bir şekilde, başka ilg ili tara fla rın  tasarru flarına m üdahale etmek 
gayesine tevcih etmiş değiliz.

Soru : Buradaki tem aslarınız sırasında Türk tezini bütünüyle destekleyen 
devletlerin mevcudiyetini müşahede ettiniz mi? V arsa hangilerid ir?

C e v a p : Londra dakî görüşmelerin sıklet merkezi Kıbrıs konusunda Türk 
ve Yunan hükümetlerinin aralarında an laşarak  hareket etme çare ve im kân
larının araştırılm asına tevcih edilm iştir. Böyle şartlar altında Türkiye ve Y u 
nanistan 'la  aynı zam anda dost olan memleketlerin tarafla rın  görüşleri karşı
sında vaz iyet a lm ak istemiyeceklerini, daha ziyade tara fla rı a ra larında a n la ş
m aya teşvike ehemmiyet vereceklerini takdir edersiniz.
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Soru : Kostopulos Türkiyle ’nin tehdidleri durdurmasını istiyor. Bu yüzden 
tedbirler durdurulacak mıdır?

C evap : Kati o larak bilinm elid ir ki, kendisinin tehdid edilm esine asla 
m üsaade etmeyen Türkiye başkasını tehdid yoluna kendisi teşebbüs edecek 
değild ir. Böyle bir şey olmamıştır. Bu itibarla mevcut o lm ayan bir şeyin tabi- 
atiy le hafifletilm esi veya durdurulması da bahis konusu o lam az. Türkiye'nin 
arzusu, iki tarafın birbirine saygı göstererek ve müşterek m enfaatleri gözönün- 
de bulundurarak Kıbrıs meselesine tatm inkâr bir hâl çaresi bulunm asıdır.

Soru .- Türk ve Yunan tezlerinde mühim aykırılık la r bulunduğuna göre, 
nasıl bir hâl çaresi bulunabilecek?

C e v a p : İyi niyetin bağdaştırm ağa m uvaffak o lam ayacağı zıddiyet yok
tur.

S o ru : Nato toplantıları sırasında Türkiye ’ye yap ılm akta olan askerî ve 
ekonomik yard ım lar üzerinde herhangi bir görüşme yapıld ı mı?

C e v a p : Evet, bu konu üzerinde duruldu. Bu, daha ziyade m illî savun
ma bakan ları seviyesinde yap ılacak  toplantılarda ele alınacaktır. Fakat, ge
nel o larak bu bahis üzerinde durulmuş ve yardım ların tatm inkâr seviyeye ge
tirilm esinde görüş birliğine varılm ıştır.

BELGE : 15 

BAŞBAKAN’IN YENİ İSTANBUL’A BEYANATI 

«YUNANLILAR HARP MUSİBETİNİ ÇOK İYİ BİLİR»

Başbakan Suat Hayri Ürgüplü Yeni İslanbul'a  verdiği özel demeçte Tür
kiye hükümetinin, m illetlerarası bütün ihtilâ fları sulh, müzakere ve andlaş- 
m alar yolu ile hallin i doğru ve mümkün gördüğünü açıklam ıştır. Ürgüplü Tür
kiye'nin Kıbrıs konusunda bir Türk - Yunan harbini göze alıp a lam ayacağ ı ko
nusundaki bir sorumuza da “ Türkiye ’nin böyle tehlikeli ve hasapsız fe lâket
ler doğuracak bir duruma zorlanacağını düşünm üyorum ," demiştir.

Türkiye'nin aleyhine bir rapor hazırlayan ve bundan dolayı da görevine 
devamını istem ediğim iz Kıbrıs arabulucusu Galo P laza ’nın tara fla rın  arasını 
açtığını belirten Başbakan bu konuda şöyle deem iştir:

"A rabuluculuk müessesesine kcırşı değiliz. Am m a arabulucu ihtilâ flı ta 
rafların arasını bulm ak ve bunları birbirine yaklaştırm ak vazifesiy le  sorumlu
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olduğu hcılde aksine tara fla rın  arasını açmış ve daha da çetin bir durum y a 
ratm ıştır.”

Başbakan Ürgüplü daha sonra sorularımızı şöyle cevap land ırm ıştır:

Soru : Kıbrıs için Türkiye bir harbi göze alırsa M üttefiklerle olan m üna
sebetlerim iz ne olur? Nato'nun bu konuda Türkiye'ye bir baskısı var mıdır?

C e v a p : Bütün dünya ve hele Yunanistan harbin musibetlerini pek iyi 
b ilir. Bu sebeple ta ra fla r ve b ilhassa ilg ili devletler güçlüklere çare bulm ak 
sorumluluğunu an layacak lard ır. Nitekim bu yolda m esafeler alınm ıştır.

Soru : Deniz Kuvvetlerinin takviye edilm esine neden şimdi lüzum görül
müştür? Am erika, Türk - Yunan donanm aları arasındaki dengeyi bozmuş mu
dur?

Cevap : Harp kuvvetlerim izin takviyesi m illî dâvad ır. Kendi askeri ihti
yaçlarım ızı karşılam ak zorundayız. Yard ım ların  artm asına da devam lı o larak 
çalışılm aktad ır.

Soru : Nato’nun ruhuna aykırı olan Am erikan askerî yardım ının Y u n a
nistan lehine bozulm asına yaptığ ım ız itirazlar bir netice verm iş m idir?

C e vap : Bölgemizde Türkiye o larak  hem kuvvetli hem dengeli bir güce 
sahip olmamız daim a üzerinde çalışılan bir konudur. Bu hür dünyanın Nato 
ve Cento'nun lehinedir. Ve sulhü koruyacak en emin yoldur.

10.5.1965 tarihli «YENİ İSTANBUL» gazetesinden

B ELG E: 16 13 Mayıs 1965

ENFORMASYON DAİRESİNİN AÇIKLANMASI

«Dost ve kardeş Pakistan 'la , büyük komşusu Hindistan arasında m ev
cudiyetini endişe ile izlediğim iz an laşm azlık ların , Kuç bataklığ ı o lay ları do- 
laysıy la , son defa yeniden artmış ve şiddetlenm esi, üzüntümüzü mucip olm uş
tur.

Bu arad a , Kuç bataklığı ile ilgili an laşm azlığ ın , zor ve silâha başvuru lm ak
sızın , hâili istikam etinde, Pakistan hükümeti tarafından yap ılan  teklifleri sa 
m imiyetle destekliyor ve bu tekliflerin m illetlerarası a landa tasvip  ve teşvik 
gördüğünü müşahade etmekten memnunluk duyuyoruz.
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ihtilafların barışçı müzakerelerle ve hukukî yo llardan hâ ili, Türkiye dış 
politikasının temel prensiplerinden birini teşkil ettiği kadar, Türkiye'nin İran 
ve Pakistan 'la sıkı ve yakın işbirliğ ini teşçi eden ve kolaylaştıran müşterek 
s iyasî umdelerden biridir.

Bu itibarla , müttefikimiz Pakistan'ın bu vadideki devamlı gayretlerini 
destekliyor ve bunların başarıya ulaşm asını candan temenni ed iyoruz.”

BELGE : 17 13 M ayıs 1965

BÖLÜKBAŞ1 VE TÜRK - SOVYET KÜLTÜR ANLAŞMASI

M illet partisi genel merkezince bugün yayın lanan  basın bülteninde açık
landığ ına, göre, bir gazetecinin «Türkiye ile Sovyet Rusya arasında im zalanan 
kültür an laşm asının yürürlüğe konması için hazırlanan kararnam eyi, M illet 
Partili bakanların imza etmedikleri söylenmektedir. Bu husustaki düşünceniz 
nedir?” sorusuna Bölükbaşı şu cevabı ve rm iştir:

«5 kasım 1964’de, İnönü Hükümetinin tasvib i ile M oskova’da im zalanan 
Türk - Sovyet kültür an laşm asın ın , aynı hükümet tarafından yürürlüğe konul
ması için gereken muamelenin aylarca yapılm am ası ve yeni hükümete b ıra
kılması d ikkate şayandır.

An laşm aların  yürürlüğe girebilm eleri, ancak bir kanunla o n ay lan m ala
rına bağlıdır. 244 sayılı kanunun beşinci maddesinde sayılan  istisnalar a ra 
sında ise küitür an laşm aları yoktur.

Kanaatım ızca, Sovyet Rusya ile yap ılan  kültür an laşm ası bir kanunla 
onaylanm adan hükümet kararnam esiyle yürürlüğe konamaz.

Ayrıca, mevzuun önemi ve mahiyeti de bu yola başvurulm asını icabettirir.

Partimizin yetkili organlarınca karara bağ lanm ayan her mes’elede o l
duğu g ib i, bu mes’elede de bakan arkadaşlarım ızın  kendi hukukî ve s iyasî 
takdirlerine göre hareket edecekleri tab iid ir.

B ELG E: 18 17 Mayıs 1965

GROMİKO’NUN HAVAALANINDA VERDİĞİ DEA'tEÇ

«Sovyet Hükümetinin kararı üzerine Türkiye Cum huriyetine iadei z iy a 
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rette bulunmak üzere geldim . Bu ziyareti, bizler, Türk devlet adam lariy le  bir 
süredenberî yap ılm akta olan fayda lı temas arasında son zam anlarda iyi mü
nasebetlerin kurulm asına yol açmıştır.

Politika, ekonomik ve diğer a lan larda geliştirilecek işb irliğ i, Türk ve 
Sovyet m illetleri arasındaki münasebetlerde eskiden mevcut pürüzleri g ider
mek bakım ından, fayd a lı olacaktır. Sovyetler Birliği Hükümeti, bu yolda ça
lışm aya hazırdır ve Türkiye'nin aynı isteği taşıdığını ümit etmektedir. M illet
lerarası durum, dikkatim izi çeken bir çok problemler arzetmektedir. Bu a la n 
da da iki komşu ülkenin, Türkiye ve Sovyet Hükümetlerinin, müzakere edecek
leri bir çok konular mevcuttur. Burada bulunmam münasebetiyle, en dostane 
selâm larım ı ve en iyi d ileklerim i, Türk halkına sunarım , ve Türk Hükümetinin, 
memleketinizi z iyaret fırsatını veren davetine, bir kere daha teşekkür ederim. 
Bana karşı gösterdiğiniz sıcak karşılam aya da minnetlerimi arzederim .»

B E L G E :  19 17Mcsy!S İ965

IŞÜK’ÎN NUTKU

«Sayın Bakan,

Ekselansınız ile muhterem refikaların ı ve Sovyet heyetinin mümtaz üye
lerini selâm lam aktan büyük memnuniyet duym aktayım .

Otuz küsur sene sonra Sovyet Sosyalist Cum huriyetler Birliğ in in bir Dış
işleri Bakanının Türkiye'ye resmî ziyarette bulunması mem leketlerim iz m üna
sebetleri bakım ından şüphesiz hususî m ana ve değer taşıyan bir hadisedir.

Türk - Sovyet münasebetlerinin burada tarihçesini yapm ak niyetinde de
ğilim . M illetlerim iz arasında tarih boyunca vuku bulan tem asların kâh bulut
larla  gölgelendiği, kâh iyi komşuluk ve dostluk ışığı altında geliştiği bir v a 
kıadır.

M uhakkak ki, çetin ve m eşakkatli tecrübelerden sonra m illetlerim iz b ir
birlerini yakından tanım ak imkânını elden etmiş ve neticede karşılıklı sayg ı, 
hak eşitliğ i, m illî egemenlik ve bağım sızlık esaslarına dayanan bir m ünase
bet an layışına varm ışlard ır.

Selerim Sayın Erkin in kasım ayında Sovyetler Birliğine yapm ış olduğu 
ziyareti müteakip ve Sayın Podgorny riyasetindeki parlâm ento heyetinin mem
leketim ize gelmesinden sonra, bugün de zatıâ lin izin  muhterem re fika larıy la
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A nkara 'da aram ızda bulunması, Türk - Sovyet münasebetlerinin alm ış olduğu 
müsbet istikametin müşahhas bir ifadesid ir.

Bu istikamet, m illetlerim izin bekaları için çok çetin mücadelede bulun
dukları bir devirde, Atatürk ve Lenin tarafından kurulan iyi komşuluk ve dost
luk münasebetlerinin istikam etidir.

Türk Hükümeti bu yolda kendi payına düşeni yapm aya azim lid ir ve bu
güne kadar bunun müşahhas m isallerin i verm iştir. Sovyetler Birliği Hükümeti
nin de ayni inançla meşbu olduğuna kaniy iz. Memleketlerim iz arasında kar
şılıklı saygı ve itimada müstenid iyi komşuluk münasebetlerinin gelişmesi esas 
ve tabii m enfaatlarım ız icabıdır. Bunun, ayni zam anda, halen iki memleketin 
sam im î arzularını aksettirdiğine eminim. Böyle bir gelişm eyi gerçekleştirmekle 
memleketlerim izin gerek bölgemizdeki gerek dünyadaki sulha hizmet gibi yük
sek bir gayeye hizmet etmiş o lacaklarına da inanıyorum .

Türkiye, sulha daim a sadakatla  bağlı kalm ış, eşitlik adalet ve emniyet 
içerisinde m illetlerarası işbirliğ inin gelişmesini sam im iyetle arzulam ış ve bütün 
ihtilâfların  barışçı yo llarla  âdil bir şekilde halledilm esi gerektiği prensibini be
nimsemiştir.

Memleketim iz için m illî bir dava olan Kıbrıs meselesindeki tutumumuz bu 
prensiplere bağlılığım ızın bariz delilid ir.

Sovyetler Birliğinde kısa bir süre önce memleketimi temsil etmek şerefine 
nail olmuş bulunmam itibariy le , bu ziyaretin izin Sovyetler Birliğinde geçirdiğim 
fayd a lı günlerin hatırasını tazelemek fırsatını vermesinden dolayı deıin bir 
memnuniyet duym aktayım .

Buradaki ikâm etiniz sırasında memleketimizi yakından tan ım ak ve sulha 
ve İyi komşuluğa atfettiğ im iz ehemmiyeti b izzat m üşahade etmek im kânını 
bulacağınızdan eminim.

Sayın Bakan.

Bu ziyaretin izin memleketlerim iz arasında karşılıklı an layış ve iyi kom
şuluk yolundaki gelişmede önemli ve müsbet bir merhale teşkil edeceğine 
olan inancımı ifade etmek İsterim.

Bu inançla, kadehim i dünya sulhüne, mem leketlerim iz arasında g e liş
mekte olan an layış ve dostane işbirliğ ine, Sovyetler Birliği Yüksek Şûrası Pre- 
zidyumu Başkanı Ekselâns M ikoyan'ın şerefine ve Sovyetler Birliği H a lk la rı
nın refahına, Ekselânsınız ile Sayın Bayan Grom iko'nun sıhhat ve saadetine 
kald ırıyorum .,,
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BELGE : 20 17 M ayıs 1965

«Sayın Bakan,

«Sayın Bayan lar ve Baylar,

«Sıcak kabulünüz ve bizim devletim iz ile halkım ız için söylediğ iniz, dost
luk sözleri do layısiy le  teşekkürlerim i sunarım .

«Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ürgüplü ve Türkiye'nin 
siyasî partilerinin liderlerinin hazır bulunm alarından büyük bir şeref duyu
yoruz.

«Sovyet Hükümeti ad ına , Sovyet - Türk münasebetleri hakkında bazı dü
şünceleri ifade etmek isterim :

«Sovyet Hükümeti, memleketim iz halkların ın fik irlerine tercüman o larak, 
Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki münasebetlerin gelişm esine ya ln ız ha
zır değil, ayni zam anda bu münasebetlerin inkişafına yardım  etmek arzusunda
dır. Bu hususiar bir çok defa evvelce de söylenm iştir. Hiç şüphesiz bunun gerçek
leşmesi için Türkiye ’de ayni hedefi takip  etmelidir.

«M azinin tecrübeleri neyi göstermektedir? Bu tecrübeler münasebetleri 
bozmanın bunları İslah etmekten çok daha kolay olduğunu göstermektedir. 
Bundan dolayı memleketlerim iz arasındaki münasebetlerin inkişafında her 
türlü ilerlemeyi takd ir ve korumak lâzım dır.

«Bundan başka elde edilen başarıla r o kadar büyük olm asa dahi m üna
sebetlerin müteakip gelişmesi için temel o larak  vasıfland ırılm a la rd ır.

«M ünasebetler çabuk bozulabilir. Fakat düzeltmek için uzun seneler lâ 
zım dır. Bütün devletler için tecrübe şunu da göstermektedir ki, herhangi iki 
memleket arasındaki münasebetlerin bozulması için bunlardan birinin düşün
meden ve gerektiği gibi neticelerini tartm adan hareket etmesi kâfi gelir. Fa
kat ilişkilerim izi düzeltmek için iki tarafın arzusu m utlaka lâzım dır. Bunun 
için biz diyoruz ki, m ünasebetlerim izin islâhı karşılıklı bir davad ır. Geçmiş 
tecrübeler, memleketlerim iz arasında sosyal sistem lerim iz farklı o lm asına rağ
men en güzel münasebetlerin hakikaten iyi komşuluk münasebetleri o lduğu
nu gösterm iştir.

GROiViYKO’NUN CEVABÎ NUTKU
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«Lenin ve Atatürk bunun mükemmel m isalin i verm işlerdir. Bu masa b a
şında Atatürk'ün mesai arkadaşlarından biri olan ve Atatürk zam anında mem
leketimize gelen Sayın İnönü'nün hazır bulunmasını memnuniyetle ifade et
mek istiyorum.

«Mecazı o larak söylenirse Lenin ve Atatürk münasebetlerim ize yüksek 
kuleden bakıyorlard ı, onlar sulh ve barış içinde yaşam ak isteyen ha lk larım ı
zın temel menfaatlerine dayanarak  hareket ediyorlard ı. Şu halde sosyalist 
memleketimizin kurucusu ve Türkiye Cum huriyetinin kurucusu tarafından ve 
rilen örneği takip edelim . Bizim m enfaatlerim iz için bunun en doğru yol o ldu
ğu kanaatindeyiz.

«Siyasetim izi, memleketlerim iz arasındaki münasebetlerin iyileşm esi, iyi 
komşu olmamızın tam şekilde benimsenmesi esaslarına dayanm alıd ır. Biz bu
nu yeteri şekilde yapm aktayız . M ünasebetlerim izin iyileştirilm esi, devletlerin 
hükümranlığı esasına saygı gösterilmesi, devletlerin birbirinin içişlerine karış
maması prensibine riayet edilmesi esaslarına dayanm alıd ır.

Eğer başkaları Sovyetler b irliğ inin So vyet-Türk  münasebetleri konusun
daki siyaseti hakkında şüpheler uyandırm aya çalışm ak istiyorsa, bu gibi in
san lara inanm ayınız. Umumiyetle memleketlerim iz arasındaki m ünasebetle
rin iyileşm esini istemeyen bozguncular bulunabilir. Sovyet ve Türk Halkları 
onlara» b ay la r om uzlarım ız üzerinde kendi başım ız va r, ne yaptığım ızı ve ne 
yapacağım ızı biliyoruz» demesi yerinde olur. Bu sözlerim iz m üşahhas o larak  
her hangi bir memlekete, ne de her hangi bir şahsa karşı değild ir. Türkiye 
ile Sovyetler Birliği arasındaki iyi münasebetlerden kimse korkm am alıd ır. Böy
le münasebetlerden ya ln ız ve herşeyden önce iki memleketimiz kazanacak . 
Ayni zam anda bu bütün dünya için bir kazanç olacaktır. Çünkü bütün devlet
ler nazarında iyi münasebetler, daha iyi dostluk münasebetleri idame hede
fini gütmelidir.

«Yakın geçmişte eski Dışişleri Bakanı Erkin’ in memleketim ize yaptığ ı z i
yaretin müsbet neticesini takd ir ediyoruz. Siz Sayın Bakan o zam an Türk iye ’
nin Moskavo Büyükelçisi iken yap ılan  görüşmelere doğrudan doğruya iştirak 
ettiniz. Daha önce Sayın Ürgüplünün başkanlığ ında bulunan Türk Parlemon- 
to Heyetinin Sovyetler Birliğine yaptığı ziyaretin neticelerini de takd irle  ka rş ıla 
m aktayız. Bu senenin ocak ayında Sayın N. V . Podgorni başkan lığ ında Sov
yetler Birliği Yüksek Şûrası Heyetinin ziyaretin i keza takd ir etmekteyiz. Kom
şumuz Türkiye'ye bizim bu ziyaretim izin de müsbet neiceler vereceği ümidini 
ifade etmek İstiyorum.

«Kadehlerim izi bu iyi münasebetlere, bu münasebetlerim izin daha da ge
lişm esine, Türkiye Cum hurbaşkanının sıhhatine, Başbakan ve Dışişleri b ak a
nının refikaların ın  sıhhatine, burada hazır bulunan Türk devlet adam ların ın  ve 
diğer m isafirlerin in sıhhatlarına kaldırm ayı rica ediyorum .»
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SOVYET DIŞİŞLERİ BAKANI M. A. A. GROMYKO’NUN 

BASIN TOPLANTISI

(Anadolu Ajansının Bültenlerinde yay ın lanan  Metin)

Sovyet Dışişleri Bakanı A . Grom yko, Sovyet Büyükelçiliğinde tertip etti
ği basın toplantısında, Ankara görüşmeleri sonunda muayyen hiçbir an laşm a 
im zalanm adığ ın ı, fakat Türk - Sovyet münasebetlerini ilgilendiren m üşahhas 
meselelerin müzakere edilerek neticeye bağ land ığ ın ı, muayyen meseleler üze
rinde de fayda lı ve belirli ilerlem eler kaydedild iğ in i belirtm iş ve bu gelişm e
nin ileride de ayni şekilde devamını temennî etmiştir.

Grom yko, toplantıyı açarken, Türk devlet ad am larıy la  fayda lı tem aslar 
yaptığ ını, müzakerelerde Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki ikili m ünase
betlere, daha çok yer verild iğ in i söylem iş, bu münasebetlerin ıslâhı bakım ın
dan Türkiye ’nin de samim i bir arzu gösterdiğini kaydetm iştir.

Sovyet Dışişleri Bakanı, kendisine görüşme fırsatı vermesinden dolayı 
Cum hurbaşkanı Cemal Gürsel'e ve gösterdikleri m isafirperverlikten dolayı da 
Başbakan Suat Hayri Ürgüplü île Dışişleri Bakanı Haşan Işık'a teşekkür etmiş, 
parti liderleriyle gayri resmî o larak  yaptığı görüş teatilerinden çok müsbet in
tiba la r edindiğini ifade etmiştir.

Sovyet Dışişleri Bakanı, Türk - Sovyet m ünasebetlerinin müsbet istikâ
metlerde yüıütülmesi gerektiğini belirterek, Sovyet Hükümetinin, bu m ünase
betlerin tam dostluk ve iyi komşuluk münasebetleri haline gelm esini İstediği
ni, iki tarafın bu istikâmetteki gayretleriyled ir ki, bu yolda başarıya va r ıla b i
leceğini söylemiştir.

Sovyet Dışişleri Bakanı, iki ülkenin ayrı sosyal sistemlere sahip olduğu
nu, ancak bunun iki memleket arasında iyi komşuluk ve dostluk m ünasebetle
ri kurulm asına manî olm am ası gerektiğini ifade ederek, «Bizim  görüşümüze 
göre, devletler b irbirlerinin içişlerine karışm am alı ve karşılıklı o larak m illî ege
menliklerine saygı gösterm elidirler.» demiştir.

Sovyet Dışişleri Bakanı Türk - Sovyet münasebetlerinin Lenİn - Atatürk 
devrindeki münasebetlerin sıcaklığına tekrar kavuşm ası için Sovyetler B irliğ i
nin müteaddit teşebbüslerde bulunduğunu ifade ettikten sonra, aynı arzunun 
Türk devlet adam ları tarafından İzhar edild iğini memnuniyetle kaydetmiş ve
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bu am aca varm ak için karşılıklı gayret göstermek gerektiğini b ildirerek, Tür
kiye ile Sovyetler arasındaki münasebetlerin inkişafı için gerekli unsurun iti- 
mad olduğunu ısrarla belirtmiştir.

Devlet adam ları arasında yap ılan  tem asların bu itimadın artm asında bü
yük rol oynadığına da işaret eden Grom yko, Türk halkına en iyi dileklerinin 
ulaştırılm asını temenni etmiş, müteakiben basın mensuplarının sorularını ce
vaplandırm ıştır.

Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Grom yko, yazılı demecini aç ık
ladıktan sonra, yerli ve yabancı, yüze yakın gazetecinin çeşitli sorularını ce- 
caplandırm ış ve Sovyetlerin Kıbrıs sorunu hakkındaki görüşlerini şöyle özetle
miştir :

«Sovyetler Birliği daim a Kıbrıs’ ın bağım sızlığı ve toprak bütünlüğüne 
tara ftar olmuştur. K ıbrıs’ ın askerî blokların bir mevzii o larak kullanılm asına 
karşıdır. Ayrıca, Kibrisin içişlerine dışarıdan yap ılacak  her türlü müdaheleyi 
tasvip  etmemektedir. Her zam an söylediğim iz g ib i, Kıbrıs sorununa sulh iç in
de devam lı bir çözüm yolu bulunm alıdır. Bu çözüm yolu K ıbrıs’ ın bağım sızlık 
ve toprak bütünlüğü, A da ,da iki m illî cemaatin fiili mevcudiyeti ve bunların 
meşru haklarına riayet esaslarına dayanm alıd ır. Özet o larak , K ıbrıs’ın bağ ım 
sız bir devlet o larak kalm asını istiyoruz.»

Gromyko, Kıbrıs'ta federatif bir rejim kurulm asıyla ilg ili bir soruya ceva
ben 22 Ocak 1965 tarih li beyanatında Sovyet görüşünün açıklanm ış o lduğu
nu belirterek, bu görüşün devam ettiğini bildirm iştir.

K ıbrıs’a silâh şevkiyle ilg ili bir soruya cevaben de, Sovyet Dışişleri Ba
kanı, bu konuda bîr çok haberler uydurulduğunu, bunlara inanm am ak gerek
tiğini kaydetm iş, bu meselenin resmî bîr seviyede görüşülmesinin uygun o la 
cağını söylemiştir.

Sovyet Dışişleri Bakanı, ENOSİS’ in bir em rivakî haline gelmesi takd irin 
de, Sovyet Hükümetinin tutumunun ne olacağına dair bir soruya cevaben, 
«belirli bir durum, belirli bir değerlendirmeyi ve belirli bir tedb ri gerektirir. 
Bu konunun üzerinde daha faz la  durm ak istemiyorum» demiştir.

Diğer sorulara verdiği cevap larda Grom yko, Türk - Sovyet m ünasebetle
rindeki müsbet gelişm elerin ya ln ız Balkanların  s iyasî havasına değil, Avrupa 
ve hatta bürün dünyanın siyasî havasına olumlu tesirler yaratacağ ın ı, bundan 
en faz la  Sovyetler Birliği ile Türkiye'nin yararlanacağ ın ı söylemiş ve elemiştir 
ki : «bu münasebetlerin gelişmesinden hiç kimse endişelenm em elidir».

Türkiye'nin İktisadî meselelerine karşı Sovyetlerin ilg isi konusunda dcı 
Sovyet Dışişleri Bakanı şunları söylem iştir: «iki memleket İktisadî m ünasebet
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lerini geliştirm ek arzusundadırlar. Bu mümkündür. Her iki memleket bunda 
fayda görürlerse, Sovyetler Birliğ i, Türkiye'n in İktisadî meselelerini tetkike ha
zırdır. Benim intibaım a göre, Türkiye, bezimle iktisadı ve ekonomik m ünase
betlerini geliştirm ek arzusundadır. Teknik adam larım ız zam an zam an, karşı
laşarak  bu meseleleri görüşeceklerdir.»

Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromyko, basın toplantısının 
sonunda, Türk - Sovyet münasebetlerinin istenilen seviyeye ulaşm ası için bü
yük gayret sarfı gerektiğ ini, ancak, bu yolda merhaleler aşıldığını belirtm iş
tir.

BELGE 22 22 Mayıs 1965

TÜRK _  SOVYET ORTAK BİLDİRİSİ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ad ına Dışişleri Bakanı Haşan Esat İşık ta 
rafından vâki davet üzerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Dışişleri 
Bakanı A . A . Gromyko 17 - 22 M ayıs 1965 tarih leri arasında Türkiye ’ye resmî 
bir ziyaret yapm ıştır.

Bu ziyaret Ekim - Kasım 1964 tarih inde Türkiye Dışişleri Bakanı ta ra fın 
dan Sovyetler Birliğine yap ılan  ziyaretin İadesidir.

S. S. C. B. Dışişleri Bakanı A . A . Gromyko Türkiye Cum hurbaşkanı Cemal 
Gürsel, Başbakan Suat Hayri Ürgüplü ve Başbakan Yardım cısı Süleyman De
mire! tarafından kabul edilm iştir.

Türkiye Başbakanı ve S. S. C. B. Dışişleri Bakanı İki memleket' a ras ın d a
ki münasebetleri ilgilendiren başlıca meselelerden bazıların ı incelemişlerdir. 
Dışişleri Bakanı Haşan Esat Işık ile M illî Eğitim Bakanı C ihat Bilgehan ve Ticaret 
Bakanı Mâcit Zeren bu toplantıya katılm ışlard ır.

A . A . Gromyko ile Haşan Esat Işık, müteaddit görüşmeler yapm ışlar ve 
bunlara Sovyetlerden, S. S. C. B .’nin Ankara Büyükelçisi Ryjov ile Sovyet Dış
işleri Bakanının M üşavirleri ve Türklerden Dışişleri Bakanlığ ı Genel Sekreteri 
Büyükelçi Halûk Bayülken, Büyükelçi V ah it Haîefoğlu , ve diğer mesai a rka 
daşları katılm ışlard ır.

Bu görüşmeler esnasında, Türkiye İle Sovyetler Birliğin i ilgilendiren m il
letlerarası siyası meseleler ve Türk - Sovyet m ünasebetlerinin gelişm esi hak
kında görüş teatilerinde bulunulmuştur.
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iki tara f, devamlı bir barışın ve M illetlerarası işb irliğ inin sağ lanm asına 
yardım hususundaki müşterek arzularını tekrarlam ışlard ır. Tarafla r, Birleşmiş 
M illetler Yasasın ın  gaye ve prensiplerine uygun o larak  diğer devletlerle b ir
likte m illetlerarası gerginliği aza ltm ak, devletler arasındaki münasebetleri 
düzeltmek ve değişik sosyal sistemli devletlerin barış içinde birlikte ya şam a
sını sağ lam ak üzere kendilerine düşen görevi ifâ etmek hususundaki az im le
rini  t e y î d  e y l e m i ş l e r d i r .

Tara fla r, Birleşmiş M illetler Yasasında kaydedild iğ i üzere, barışın ko
runması ve tarsini ile m illetlerarası işbirliğ in in gelişm esi için and laşm alardan 
ve devletler hukukunun diğer kaynaklarından doğan vecibelere hürmet ve 
riayetin taşıdığı büyük ehemmiyeti belirtm işlerdir.

Yap ılan  görüş teatileri sırasında iki memleket, gerek m illetlerarası mü
essir bir kontrol altında tam ve genel s ilâhsız lanm a, gerek bu alanda a lın a 
cak mühtemel kısmî tedbirler hususnda devletler arasında bir an laşm anın ta 
hakkukuna yardım etmek azim lerin i ifade eylem işlerdir.

Dışişleri Bakanları Türkiye ve S. S. C. B. Hükümetlerinin, Birleşmiş M il
letler Yasasına  riayete ve esasa müsteniden, barış ve m illetlerarası güvenliğin 
âm ili o larak  Birleşmiş M illetler Teşkilâtının takviyesine atfettikleri büyük önemi 
ettirm işlerdir.

Bakan lar, m illetlerin her türlü sömürgecilik tahakküm ünden kurtulmuş 
o larak yaşam a hakkının, devam lı bir barışın idamesi için başlıca şartlardan 
birini teşkil eylediği hususundaki inançlarını ifade etmişler ve sömürge idaresi 
altındaki memleketler ile halk lara bağım sızlık verilm esine m üteallik Birleşmiş
M illetler Beyannam esinin uygulanm asına Hükümetlerinin atfettikleri önemi
belirtm işlerdir.

Görüşmeler sırasında, iki ta ra f, Avrupa'nın güvenliğ ine m üteallik mese
leler üzerinde görüş teatisinde bulunm uşlardır. Ta ra fla r bu meselelere büyük 
ehemmiyet atfetmekte ve Avrupa 'da güvenliği kuvvetlendirmeğe yardım  ede
cek m utabakata müstenid hal çarelerinin bulunacağı ümidini izhar etmekte
dirler.

Görüşmeleri sırasında, iki Bakan Kıbrıs meselesi üzerinde görüş teatis in
de bulunm uşlardır. İki Bakan, bu konuda Hükümetlerinin karşılıklı durum ları
nı izah ve 6 Kasım 1964'de M oskova'da yay ın lanan  Türk - Sovyet ortak b il
dirisinde münderîc beyanları teyid etm işlerdir.

İki Hükümet, ilg ili tara fla rca desteklenmiş ve G üvenlik  Konseyince oy
birliği ile kabul edilm iş olan 4 M art 1964 tarih li karara , ilg ili bütün ta ra fla 
rın ve bilcümle Birleşmiş M illetler Üyesi memleketlerin uyması ve K ıbrıs'da duru
mu vahim leştirebilecek her türlü hareketten kaçınması lüzumunu teyiden be
yan etm işlerdir.
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Sovyet Dışişleri Bakanı, Sovyet Hükümetinin Kıbrıs meselesindeki duru
mundan 21 M ayıs 1965 tarihinde yaptığı basın konferansında ayrıca bahset
miştir.

Türkiye ve S. S. C. B. Dışişleri Bakan ları, iki memleket arasındaki iyi kom
şuluk münasebetlerinin gelişmesinden dolayı Hükümetlerinin memnunnîyetini 
izhar etmişlerdir.

İki Taraf, Türkiye ve S. S. C. B. arasındaki iktisadi ve ticarî ilişkiler me
selesini de tetkik etmişlerdir.

Ta ra fla r, Türk - Sovyet ticarî m übadelelerini geliştirm ek hususunda, bir 
müddetten beri sarfedilen gayretlerin olumlu sonuçlar vermeğe başladığını 
memnuniyetle m üşahade etmişlerdir. Bu sene parafe edilen Ticaret Protokolü, 
karşılıklı pazarların  daha iyi tanınması sayesinde, iki memleket arasındaki 
ticarî m übadelelerin gelişmesi hususnda yeni im kânlar açmıştır.

Bakan lar, Türk - Sovyet İktisadî ve ticarî münasebetlerinin karşılıklı fa y 
da sağ layacak bir temel üzerinde daha ziyade geliştirilm esi huşunda temen
ni izhar etm işlerdir.

Her iki Hükümet, 5 Kasım 1964 tarih inde M oskova'da im zalanan A n la ş
ma çerçevesinde kültürel mübâdelelerin devam ettirilmesi huşunda mutabık 
kalm ışlardır.

İki Ta raf, S. S. C. B. Dışişleri Bakanın ın , iki memleket Hükümetleri a ra 
sında fa ide li görüş teatilerinin devam ına imkân veren Türkiye ’ye vak î bu z i
yareti dahil Türk - ve Sovyet Devlet Adam ları arasında yap ılan  karşılıklı z iy a 
ret ve temasların iki memleket arasında daha iyi bir an layışın  tesisine yardım  
ettiğini m üşahade eylem işlerdir. Ta ra fla r, Türkiye ile S. S. C. B. arasında ger
çek iyi komşuluk zihniyeti içerisinde iyi münasebetlerin gelişm esinin , gerek 
Türk ve Sovyet halkların ın m enfaatlerine, gerek dünya barışını kuvvetlendire
cek şartların yaratılm asına hizmet ettiği inancındadırlar.

Yukarıdaki hususlar muvacehesinde Dışişleri Bakan ları, dostâne ve iyi 
komşuluk münasebetleri geliştirmek ve iki memleket m enfaatlerine uygun kar
şılıklı itimâdı takviye etmek gayretlerine, Atatürk ve Lenin zam anında kurul
muş geleneklerden mülhem o larak, devam hususunda Türkiye Cumhuriyeti 
ve S. S. C. B. Hükümetlerinin arzusunu teyîd eylem işlerdir.

İki Taraf, münasebetlerinde, bağım sızlığa sayg ı, toprak bütünlüğü, hak 
eşitliğ i ve iç işlere ademi m üdâhale prensiplerine istinad edeceklerdir.

Sovyet Dışişleri Bakanı, Hükümeti ad ına, Başbakan Suat Hayri Ürgüp- 
lü ’yü Sovyetler Birliği'ne resmî bir ziyarette bulunm ağa dâvet etmiştir. Türki
ye Başbakan ı, bu dâveti kabul etmiştir. Z iyaret tarihi ileride tesbit o lunacaktır.

1 1 2



BELGE : 23 21 Mcsyss 1965

«Suriye'de A raz is i Bulunan V aîan d aşlcsn rm za»

«1 —  1958 yılında çıkarılm ış olan 161 sayılı Suriye zirai reform kanunu 
uyarınca, Suriye’de 80 hektar sulak veya 300 hektar kıraç araziden fazlasına 
sahip o lanların beyanname vermeleri gerektiği 18 Ekim 1958 tarih inde basın 
ve radyo vasıtası ile yapılm ış olan ilân la rla  ilgilere duyurulmuştur. Nitekim 
bu mevzuat çerçevesinde ilgili vatandaşlarım ızın  doldurmuş olduğu beyanna
meler o zam an bakanlığım ız aracılığı ile Suriye m akam larına ulaştırılm ıştı.

2   Sonradan çıkarılan 88 sayılı kararnam e ise 161 sayılı kanunu tadil
etmiş ve arazin in  bulunduğu mahallere göre arazi reformuna tabi olacak a ra 
zi ile ilg ili hadleri değiştirm iş bulunm aktadır.

3   Ayrıca, 1109 sayılı kararnam e ile de 1958 yılından sonra yeraltı
suları ile sulak arazi haline getirilen arazilerin  de istim lâk hadlerinde değ işik
likler öngörülmüştür.

Bu duruma göre, Suriyeye'de arazisi bulunan vatandaşlarım ızdan bu
güne kadar beyanname vermemiş o lan lar ile 161 sayılı kanun gereğince be
yannam e vermiş olup da arazileri 1958 yılından sonra yeraltı suları ile sulak 
arazi haline getirilm iş bulunan vatandaşlarım ızın , Suriye m akam larına tevdii 
gereken beyanname örneklerini talep etmek ve bunların nasıl doldurulacağı 
hakkında bilgi a lm ak üzere, bakanlığ ım ız V . daire reisliğine yazılı o larak mü
racaatı önemie ilân olunur.»

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

B E L G E : 24 28 Mayıs 1965

DIŞİŞLERİ B A K A N L I Ğ I N I N  AÇIKLAN M ASI

Geçen Çarşam ba günkü bir gazetede, M. Grom yko’nun son A nkara gö
rüşmeleri sırasında, K ıbrıs’taki Sovyet silâhların ın M ısır kana lıy la  A d a 'ya  gön
derild iğini ve İskenderiye'den Kıbrıs'a tank ve füzelerin daha çok Am erikan 
bandıralı gemilerle nakledild iğ ini söylediği, Dışişleri Bakanlığ ının bir ye tk ili
sine atfen, yazılm ıştır.
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AA. Gromyko'nun görüşmeler sırasında böyle bir beyanda bulunmadığı 
ve Dışişleri Bakanlığ ının herhangi bir yetkilisin in bahiskonusu şekilde bir aç ık
lam a yapm adığı Bakanlığ ın yetkili Dairesinden bild irilm iştir.

BELGE : 25 31 . M ay ıs 1965

P A P A N D R EU ’NUN DEM ECİ

«Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Turan Tuluy ile bu sabah yaptığım  görüş
me sırasında, kendisinden, Yunan Hükümetinin iyi niyeti ve Kıbrıs meselesine 
devam lı ve âdil bir hal çaresi aram a arzusu hakkında Başbakan Ürgüplü’yü 
temin etmesini rica ettim. Büyük elçiye, aynı zam anda, M akarios’un adada 
barışı takviyeye çalıştığını da teyid ettim.»

Hükümete yakın çevrelere göre, Papandreu’nun bu şifah i m esajı, Baş
bakan Suat Hayri Ürgüplü’nün Büyükelçi Tuluy ile kendisine göndermiş oldu
ğu şifahi m esaja cevap teşkil etmektedir.
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A Y İ N  O L A Y L A R I





S İ Y A S İ  O L A Y L A R

A) KIBRIS MESELESİ

1 —  Türk-Yunan İkili Görüşmeleri:

Yunan istan ’ın yeni Ankara Büyükelçisi A lexandre Sgurdeos'un 10 Hazi- 
ran'da itimatnam esini Cum hurbaşkanım ıza sunmasından sonra, Türk Yunan 
ikili görüşmeleri resmen başlam ıştır. A nkara 'da Sgurdeos, A tina 'da Tuluy, D ışiş
leri Bakanları Haşan Işık ve Kostopulos’ la müteaddit görüşmeler yapm ıştır.

2 —  Kıbrıs’ta Türk Öğrenciler için Alınan Karar:

Kıbrıs Rum yönetim i, 26 H aziran ’da , yabancı memleketlerde okuyan 15 
yaşını aşkın Türk öğrencilerin Kıbrıs’a girem iyeceklerin i, aksi halde tu tuklana
caklarını b ildirm iştir. 30 H aziran 'da , bu kararın , sadece Türkiye ’de tahsil y a 
pan 15 yaşını aşkın erkek öğrenciler için uygulanacağını aç ık layan Rum hükü
meti, bu talebelerin Türkiye'de askerî eğitim gördüklerini, Kıbrıs'a girm eleri h a 
linde, Türk mücahitlerine iltihak edeceklerini iddia etmiştir.

3 —  Kıbrıs’taki Barış Gücü Birleşmiş Milletler:

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, Kıbrıs'taki Barış Gücü’nün üç 
aylık  faa liye t raporunu Güvenlik Konseyine sunmuş ve Gücün görev süresinin 
altı ay  daha uzatılm asını teklif etmiştir. G üvenlik Konseyi, 15 H aziran 'da y a 
pılan oturumunda, Gücün görev süresinin altı ay daha uzatılm asını oybirliğ i 
ile kabul etmiştir.

ş



B ) I I .  A F R İ K A -A SYA  KONFERANSI VE CEZAYİR’DE H Ü K Ü M E T  DARBESİ:

26 H aziran 'da C ezay ir’de toplanması kararlaştırılan II. A frika - Asya Kon
feransı hazırlık ları tam am lanm ak üzere iken, 19 H aziran 'da , Cezayir M illî S a 
vunm a Bakanı A lbay Hayri Bumedyan tarafından yönetilen bir hükümet d ar
besi sonucu, Devlet Başkanı Ben Bella iktidardan uzaklaştırılm ıştır. Yeni iktida
rın, Konferansın kararlaştırılan  tarihte açılm ası yolundaki çabalarına rağmen, 
birçok A frika  - Asya devleti, Konferansın ertelenmesi yolunda vaziyet a lm ış la r
dır. Durumun aydın lığa kavuşm ası için hareketini bir müddet tehir eden Türk 
heyeti, 24 H aziran ’da , Dışişleri Bakanlığ ı Genel Sekreteri Büyükelçi Ü. Halûk 
Bayülken başkanlığ ında C ezay ir’e hareket etmiştir. Mevcut şartlar altında Kon- 
feransdan beklenen faydanın sağ lanam ıyacağ ı belli o lduğundan, 26 H aziran '
da, «15 üyeli Daim î Komite», II. A frika - Asya Konferansının, Ekim 1965’e er
telenmesine karar alm ıştır.

Heyetim iz, C ezay ir’de bulunduğu süre zarfında , çeşitli A fr ik a -A sy a  dev
letleri delegasyonları İle tem aslarda bulunmuş ve 29 H aziran ’da yurda dön
müştür.



İ K T İ S A D Î  V E  T E K N İ K  O L A Y L A R

RCD ORTAK AMAÇLI TEŞEBBÜSLER 
KOMİTESİ TOPLANTISI

Kalkınm a için Bölgesel İşbirliği Ortak Amaçlı Teşebbüsler Komitesi üçüncü 
toplantısını 22 Haziran 1965 tarihinde Tahran 'da yapm ıştır. Komite'nin bu top
lantı gündeminde, RCD Bakanlar Konseyi tarafından ortak bir teşebbüse konu 
teşkil edebilecek mahiyette görülen 18 sanayi dalı üzerinde yap ılacak  fiz ib ilite  
etüdlerinin üç ülke arasında dağıtımı yer alm akta idi. Böyle bir dağıtım a ge
çilmeden önce üç ülke arasında anılan konular hakkında teati edilen sualnam e 
cevapları görüşülmüş ve bu ihzarı b ilgilerin ışığı altında Türkiye, İran ve Pa
kistan aşağ ıda belirtilen sanayi kollarında fiz ib ilite  etüdleri yapm a görevini 
üzerlerine alm ışlard ır.

T ü r k i y e : İ r a n : P a k i s t a n :

Çimento Alüminyum Z ira î makine ve 
aletler

Şeker Kimya sanayii Banknot kâğıdı

Gemi inşaatı K im yevî boyalar 
(Dye Stuffs)

Motorlu taşıtlar

Kömür Makine yağı Elekrikli âlet ve 
m akineler

Demir ve Çelik Elektronik sanayii M akine akşam ı

Lokomotif
Ağır endüstri 
maddeleri

Kâğıt (Pakistan 
ile birlikte)

Kâğıt (Türkiye 
ile birlikte)

Fizibilite etüdleri aşağıdaki hususları kapsayacaktır:

i —  Sanayi dalının adı.

ii —  Anılan sanayi dalı içinde yer a lacak  maddeler. 

İİİ —  Sanayi dalındaki maddelerin kısa bir tanımı.



iv —  İnceleme konusu endüstrinin mevcut veya İnşa halindeki kapasitesi.

v —  1970 yılı için p lânlanm ış bulunan kapasite.

vi —  Anılan endüstri maddeleri için ha lihazırdaki ve 1970 yılındaki ta 
lep.

vii —  Endüstrinin başlıca ham m addeleri. (Dahilde mevcut veya ithal
edilen ham m addeler ayrı ayrı gösterilecektir.)

vi i i —  İhracat im kânları.

ix —  Anılan endüstri ile ilg ili değişik istihsal metodları hakkında eko
nomik fizib ilite  çalışm aları.

x —  Söz konusu endüstri kolunda üç veya iki ülke arasında işbirliğinin
nasıl gerçekleştirileceği hakkında tavsiye ler.

Fizib ilite etüdlerinin 1965 A ra lık  aym a kadar tam am lanm asına gayret 
edilecek ve tam am lanm ış bulunan ça lışm alar, Komite'nin 12 A ra lık  tarih inde 
yap ılacak  toplantısında ele a lınacaktır. Yukarıda gösterilen konularda fizib ilite 
etüdleri yapm ayı üzerine alan ülkelerin, bu çalışm alarında diğer iki ülke ile 
yakın bir işbirliğ inde bulunm aları da Komite'nin tavsiyeleri arasında yer a lm ak
tadır. Etüdlerin m asrafların ın  karşılanm ası konusunda ise, Komite, P lânlam a 
ve Bakanlar Konseylerinde her ülkenin üzerine aldığı çalışm aların  m asrafların ı 
karşılam ası şeklinde bir teklifte bulunm aya karar verm iştir. Böylece m asrafların 
üç ülke arasında paylaşılm ası yolunda daha önce Bakanlar Konseyi tarafından 
alınmış bulunan karar değiştirilm iş o lacaktır.

Ortak Am açlı Teşebbüsler Komitesi, fiz ib ilite  etüdlerinde her ülkenin ken
di dah ilî im kânlarından azam î surette fayda lanm ası gerektiği hususu üzerinde 
de durmuştur. Etüdleri yap arak  şahıs veya teşekküllerin seçiminde ume kendi 
vatandaşlarına ve bölge mensuplarına öncelik verecektir. Bu m aksatla üç ülke
nin, kendi m üşavir firm aları hakkında diğer iki ülkeye RCD Sekreteryası kana
lıyla bilgi vermeleri hususu da Komite raporunda öngörülen tavsiye ler arasında 
yer alm aktad ır. Söz konusu çalışm alarda yabancı m üşavir firm aların  istihdamı 
gerektiği takdirde, bağımsız m üşavir ve mühendislik firm alarına öncelik veril
mesinde de üç ülke temsilcileri tam bir m utabakata varm ışlard ır.

Ortak Amaçlı Teşebbüsler Komitesi daha sonra çalışm aların ı tam am lam ış 
bulunan Standartlar A lt Komitesinin raporunu tetkik etmiştir. Üç ülke için müş
terek olan m allar hakkında m illî standartlar yerine RCD standartların ın ikam esi, 
standartlar konusunda seminerler düzenlenmesi, RCD çerçevesinde bu konuda 
müşterek eğitim program larının tertibi g ib i, Standartlar A lt - Komitesi raporun
da yer a lan  hususlar Komite tarafından mem nunlukla kaydedilm iştir.

8



Ortak Amaçlı Teşebbüsler Komitesinin bir başka alt Komitesi olan ve üç 
ülkedeki yatırım im kânları ile mevzuatını tetkik etmekle görevli bulunan Yatırım  
Teşkilâtları Başkanları toplantısının, 12 Temmuz tarih inde A n ka ra ’da top lan
ması da Komite tarafından uygun bulunmuştur.

Ortak Am açlı Teşebbüsler Komitesi gelecek toplantısını 12 A ra lık  1965 
tarih inde, Bakanlar Konseyi tarafından seçilecek bir yerde yapacaktır.

RCD TEKNİK İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ’NİN TAHRAN TOPLANTISI

1 —  RCD Teknik İşbirliği Komitesinin 3 ncü dönem toplantısı 14 ilâ 18 
Haziran 1965 tarihleri arasında Tahran ’da aktedilm iştir.

2 —  Tahran toplantısında alınan kararlardan memleketimizi ilgilendiren 
başlıca ları a şağ ıd ad ır:

i) Eksperler :

1965 m alî yılı içinde memleketimizden İran ve Pakistan ’a birer eksper 
gönderilecek, buna mukabil cıdıgeçen memleketlerden de birer eksper 
davet olunacaktır.

¡i) Stajyerler :

Gene aynı devre İçinde 12 İran ’ lı ve 16 Pakistan'lı stajyer muhtelif mü- 
esseselerim izde eğitime tâbi tutulacaktır. Memleketim izden ise, İran ’a 
12, Pakistan ’a de 11 stajyer gönderilecektir.

iii) Seminerler :

Memleketim izde, 1965 yılı içinde, Devlet P lânlam a Teşkilâtı tarafından 
tesbit edilecek bir konu üzerinde bir seminer tertiplenecektir. Önüm üz
deki sonbaharda, İran «M anpower M anagem ent», Pakistan 'da «P lan
ning and Iplementation of Industrial Development İncludîng Régional 
Coopération» konularında birer seminer tertipleyeceklerdir.

MİLLETLERARASI KALAY KONSEYİNİN 
İSTANBUL TOPLANTISI

1 —  M illetlerarası Ka lay Konseyinin 18 nci toplantısı 4 - 9  Haziran ta rih 
leri arasında İstanbul Sanayi Odasında aktedilm iştir. Toplantıya A vustra lya , 
Avusturya, Belçika, Bo livya, Kanada, Kongo, D anim arka, Fransa, H indistan, 
Endonezya, İngiltere, ispanya, İta lya , Japo nya , Kore, M alezya , Meksiko, Hol
landa, N ijerya, Tayland ve Türkiye olmcık üzere 21 devlet iştirak etmiştir.



2 —  M illetlerarası K a lay  Konseyi, ikinci M illetlerarası K a lay Anlaşm ası 
hükümleri gereğince, y ılda dört defa toplanm akta ve bu toplantılar umumiyetle 
Londra'da Konseyin merkezinde akdedilınektedir. Ancak Konsey üyesi memle
ketlerin daveti üzerine, toplantılar üye memleketlerde de yap ılab ilm ekted ir. N i
tekim bu devre toplantılar, Hükümetimizin daveti üzerine İstanbul'da tertip len
miştir. 21 Eylül de başlayacak 19 ncu dönem toplantısı ise V iy a n a ’da ya p ıla 
caktır.

3 —  Kalay Konseyi, ça lışm alarına Sayın Ticaret Bakanı Macit Zeren'in 
açılış konuşm asıyla başlam ıştır. Sayın Bakan bu konuşmasında ezcümle Türk 
Hükümetinin m illetlerarası ana madde meseleleriyle yakından ilg ilend iğ in i, ana 
madde istihsal ve istih lâk edenlerin meselelerini görüşmek üzere aynı çatı a l
tında toplanm asından büyük bir ilgi duyulduğunu, Türkiye'nin K a lay  Anlaş- 
m a’sına 1965 yılında müstehlik bir memleket o larak iltihak ettiğini, Beş Y ıllık  
Kalkınm a Plânım ız neticesinde Türkiye'de ka lay  tüketim inin artacağını söyle
miş ve Birleşmiş M illetler Ticaret ve Kalkınm a Konferansı çerçevesinde girişilen 
m illetlerarası ana madde çalışm aların ın  ehemmiyetini belirtm iştir.

4 —  K a lay Konseyi Başkanı Mr. Ailen müstahsil memleketler Başkan 
Yardımcısı Mr. Moe ve müstehlik memleket Başkan Yardım cısı Mr. Van Achter 
Ticaret Bakanım ıza, Konseyin çalışm alarına gösterdiği yakın a lâkadan  dolayı 
teşekkür etmiştir.

5 —  Konsey bu açılış merasim ini m üteakip, gündemin kabul ile normal 
çalışm alarına başlam ıştır.

İlk önce Finans ve AAüesseseler Komitesi Başkanı olan Kanada delegesi 
Komitenin raporunu takdim  etmiştir. Rapor Konsey Sekreteryasının genişletil
mesi, Tanzim  Stoku Müdürünün emekliye ayrılm ası, Tanzim  stokunun fin an s
manı ile ilg ili meselelerle de iştigal edebilmesi için Finansm an Komitesinin se- 
lâhiyetlerinin genişletilmesi konularında bilgi ihtiva etmektedir.

6 —  Konsey, 4 Haziran Cuma Günü öğleden sonraki toplantısında İsta
tistik Komitesinin raporunu incelemiştir. Bu rapora göre dünya ka lay  ihtiyacın
da 1964 yılında 20.600 ton, 1965 yılında ise 17.000 tonluk bir eksiklik  gözük
mektedir.

7 —  Konsey müteakiben müstehlik ve müstahsil memleketlerin rey ve 
umumî yekûna yüzde nisbetlerini, Tanzim Stokunun m alî im kânların ı, 196 5-70  
yılları arasında dünya ka lay  vaziyetin i inceleyen Robertson raporunu gözden 
geçirmiştir.

8 —  7 Haziran Pazartesi günü Konsey istihsal Komitesi halinde top lan
mış ve bu hususla ilg ili meseleleri ele alm ıştır. Konsey Endonezya'nın Tanzim 
Stokuna iştirak payını muayyen şartlarla  çekme hususundaki talebini incelemiş
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ve bu konuda bir karar sureti kabul etmiştir. Konsey bundan sonra, Mart ay ın 
da N ew -Y o rk 'ta  aktedilen Birleşmiş M illetler Ka lay  Konferansı tarafından ka
bul edilen Üçüncü M illetlerarası Ka lay  Anlaşm ası ile ilgili o larak, birincisi Kon
feransa iştirak eden memleketleri, İkincisi Konferansa iştirak etmeyip halen yü 
rürlükte olan an laşm aya taraf memleketleri, yeni an laşm ayı bir an önce tasdik 
etmeye davet eden iki karar suretini de tasvip  etmiştir.

9 —  8 Haziran Salı günü müstehlik ve müstahsil memleketler ayrı grup
lar halinde toplanm ışlardır. Bu toplantı sonunda her iki grup, önümüzdeki yıl 
için Başkan Yardımcısını seçmiştir. 1 96 5-66  yılı için Müstehlik memleketlerin 
Başkan yardım cılığını Hollanda’ lı Mr. De Bloeme, Müstahsil memleketler içinde, 
Tay lan d ’ lı Mr. Saman Brawes déruhte edecektir.

10 —  Konsey çalışm aların ı 9 Haziran Çarşam ba günü yaptığı kapanış 
toplantısıyla bitirm iştir.

ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI KONSEYİNİN 12 İNCİ TOPLANTISI

Uluslararası Zeytinyağı Konseyi 12 inci toplantısını 2 0 - 2 6  M ayıs 1965 
tarihleri arasında İzm ir’de Büyük Efes Otelinde yaptı.

Toplantıya İspanya, Fransa, İsra il, İtalya Ingiltere - Tunus ve Türkiye He
yetleri tam üye sıfatiyle Yunanistan ise an laşm ayı im zalam ış ülke sıfatiy le  k a 
tıld ılar.

Am erika Birleşik Devletleri, Federal A lm anya Cumhuriyeti ve Arjantin ça
lışm aları müşahitleri ile takip ettiler. Beş u luslararası teşekkül (BİRPİ, CEE, CCİ, 
FAO, FİO) de toplantıda müşahit temsilciler bulundurdular.

Konsey çalışmalarında ele alınan başlıca konular şunlardır:

1 —  Zeytinyağı piyasasının düzenlenmesi :

Gündemin en önemli maddesini teşkil eden bu konu üzerinde bir konuş
ma yapan Fransız delegesi Hükümet eksperleri Komitesi tarafından hazırlanan 
ekonomik tedbir ve tavsiyelerle Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun bu a landa 
alacağı kararlar arasında uyuşma temini gereğine dokundu ve O rtak Pazar 
Yağ lı M addeler Yönetm eliği n ihaî şeklini alm adan Zeytinyağı Konseyİ’nin tek
lif ettiği sisteme m uvafakat cevabı verem iyeceklerini belirtti. İtalya Heyeti de 
Fransız delegesinin konuşmasına iştirak ettiğini ifade etti.

Ancak Ortak Pazar üyelerinin, sistemin prensibine aleyhtar o lm adıkların ı, 
bazı kavram lara (excédent, déficit v.b .) farklı an lam lar verilm esinin önüne geç
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mek endişesiyle hareket ettiklerini ifade etmeleri üzerine bir hal şekline va r
mak mümkün oldu. Hükümet Eksperleri Komitesinin 13 ncü toplantıdan hemen 
önce top lanarak bu konuda CEE ile bir uzlaşm aya varm ası teklifi kabul edild i.

Sistemin lehinde prensip mutabakatım bildirm iş olan İspanya ve Türk i
ye'den başka üç üye ülke müspet beyanda bulunduğu takdirde, zeytinyağı p i
yasasın ın 1966 yılında itibaren düzenlenmesi mümkün olacaktır.

2 —  İtalya’nın zeytinyağı ithalâtına koyduğu çifte vergi :

Zeytinyağı kam panyası bilançolarının tesbiti ile ilg ili gündem maddesinin 
görüşülmesi sırasında söz alan Heyetimiz Başkanı, İtalya'n ın zeytinyağı ith a lâ
tını kısma temayülüne işaretle ithalâta uygulanan çifte vergi (abbinamento) 
usulünün kaldırılm asını istedi. Bunun üzerine bir konuşma yapan Italyan dele
gesi (abbinamento)nun 1 Kasım 1965'den itibaren yürürlükten kaldırıldığını 
söyledi. Diğer Heyet başkanları da yaptık ları konuşm alarda ticaretin yeniden 
normal hale dönmesi ve İta lya 'ya  zeytinyağı ihraç eden müstahsil ülkelerin 
karşılaştığı güçlüklere son verilmesi bakım ından bu verginin en kısa zam anda 
kaldırılm asının zaruretini belirttiler. Neticede, İtalya Hükümetinin bu mesele 
üzerine eğileceği yolunda sözkonusu ülke temsilcisi tarafından yap ılan  vaad in  
not edilmesi kararlaştırıld ı.

3 —  COİ-UNCTAD ve FAO arasındaki ilişkiler:

a) UNCTAD —  İ spanyol Heyet Başkanı, açış konuşmasında Dünya Ticaret 
ve Kalkınm a Konferansına değinerek Zeytinyağının da bir ana madde olması 
hasebiyle UNCTAD yetkililerin in bu hususa d ikkatlerin in çekilmesi gerektiğini 
söyledi. Toplantının son oturumunda kabul edilen bir kararla , Konsey Direk
törüne, U luslararası Zeytinyağı A n laşm a’sının hedeflerinin d ikkate alınm ası ve 
bu hedeflerin gerçekleşmesine katkıda bulunması am aciyle UNCTAD Genel Sek
reteri ve bağlı kuruluşları ile tem asa geçmek hususunda yetki verild i.

b) FÂO —  28 M ayıs - 5 Haziran 1965 tarihleri arasında FAO M erkezin
de yap ıian  Hindistan Cevizi çalışm a Grubu toplantısında yağlı m addeler a la 
nında U luslararası bir Anlaşm a aktedilm esi yoiunda bazı tekliflerin de görüş
me konusu yap ılacağ ın ın  Konsey Direktörü tarafından belirtilm esi üzerine, FAO 
temsilcisinden izahat istendi. Söz alan  FAO müşahidi bu yoldaki taleplerin Zey
tinyağı An laşm ası'na ta ra f o lm ayan bazı A sya ve A frika devletlerinden gel
d iğini söyledi.

Zeytinyağı konusunda u luslararası bîr Anlaşm a mevcut olduğuna göre 
FAO'nun aynı işi yapm asının doğuracağı mahzur işaret edildi ve Konsey D i
rektörünün bu hususun dikkate alınm asını temin için anılan toplantı ça lışm a
larını izlemesi kabul edild i.



4 —  İtalyancanm Çalışma dili olarak kuüanslması :

Dünya Zeytinyağı üretiminde ikinci, ithalât ve tüketiminde 1 nci sırayı 
işgal eden İta lya , Konsey çalışm alarına faa l bir şekilde katılmasını teminen, 
m alî vecibeleri yatıracağı katılma paylarından karşılanm ak üzere, İtalyancanm  
çalışm a dili o larak  kabulünü teklif etti. Bu teklif iç tüzük’te yap ılan  değişiklik  
ve belirli şartlar çerçevesinde kabul edild i.

5 —  Arbitrai bürosu üyelerinin seçimi :

Uluslararası Arbitraj bürosuna seçilecek 5 üye için gösterilen 8 ad ay a ra 
sından A n laşm a'ya üye 5 devletin (Cezayir, İspanya , Fransa, İtalya ve İngiltere) 
hakem leri seçildi. Yunanistan , İran ve A rjantin 'in  gösterdiği ad ay la r «concilia
teur» tayin edild i.

Diğer yandan memleketimiz de dahil o lm ak üzere 7 ülkenin sunduğu h a
kem (Arbitre) listeleri kabul edildi ve bundan sonra sunulacak listelerin Kon
seyin onayından geçmeden hüküm ifade etmemesi kararlaştırıld ı.

6 —  Propaganda faaliyeti :

Konsey propaganda şefi tarafından verilen geniş izahatı takiben Konsey 
Direktörü Cezayir, İsrail ve Türkiye dışındaki diğer üye ülkelerin propaganda 
fonuna katılma paylarını henüz ödemediklerini beyan etti ve bunun üzerine 
propaganda faaliyetin in  program lanm asının önümüzdeki toplantıda görüşül
mesi kararlaştırıld ı.

7 —  Teknik uzman :

Zeytincilikle iştigal eden Akdeniz bölgesi ülkelerine bu a landaki teknik 
çalışm alarında yardımcı olm ak üzere bir bölgesel uzman temini konusunda 
Kasım 1965'de Roma’da yap ılacak  X III. FAO Konferansında sunulacak karar 
tasarısının kabulü için çaba gösterilmesi kararlaştırıld ı.

Birleşmiş M illetler Genişletilm iş teknik yardım  Programı gereğince sağ 
lanacak bu uzman 1967 yılı başlangıcından itibaren faaliyet göstereceğinden 
ve u luslararası koordinatör M. Bonnet'nin görevi 1965 sonunda nihayet bu la
cağından, aradaki bir y ıllık  boşluğu doldurm ak için aşağ ıdaki formül üzerinde 
m utabakata varıld ı :

—  Normal teknik yardım programı çerçevesinde FAO Genel Direktörü em 
rine tahsis edilen fondan istifade sağlanm ası için İspanyol Heyetinden M. Can- 
tos Figuerola'nın şahsî teşebbüste bulunması,

—  Bu teşebbüsten sonuç alınam adığı takdirde, EPTA’dan yardım  gören 
ülkelerin 1 -2  ay lık  uzman hizmetini karşılık göstermesi.
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Heyetimiz başkanı, İkinci iktisat Daİresi’nin UNTAB m ahallî temsilcisi ile 
yapmış pla'uğu görüşmelere istinaden Hükümetimizin 1 -2  ay lık  uzman m as
rafının bu işe tahsisine m uvafakat ettiğini ifade eyledi.

8 —  Yemeklik zeytinin standardizasyonu :

Cezayir'in  teklifi üzerine Hükümet Eksperler Komitesi tarafından haz ırla
nan ön proje hakkında üye Hükümetlerin gelecek toplantıya kadar görüşlerini 
bildirmeleri istendi. Bu cevap lar, ilg ili u luslararası kuruluşlar temsilcilerinin de 
katılacağı genişletilm iş bir komitede incelenecek ve tasarı nihaî şeklini a la c a k 
tır.

9 —  Diğer konular:

a) Başkan Yardım cısı seçimi : Italyan Parlâmento üyesi H. Donato de 
Leonardis 1964/65 kam panyası için Başkan Yardım cısı seçildi.

bj O nayla r ve ka tılm a la r: Başta İtalya o lm ak üzere Tunus ve B e lç ik a - 
Lüksemburg Ekonomik Birliği ad ına Belçika’nın A n laşm a'ya  katılm aları mem
nunlukla kaydedild i ve Yunan istan ’ın da gelecek toplantıya kadar A n laşm a'y ı 
onaylam ası temennisi izhar olundu.

c) M illî mevzuatın A nlaşm a ile hem ahenk hale getirilm esi, uluslararası 
garanti etiketi (label)nin ve tek tip mukavelenin ku llan ılm ası, esterifikasyonun 
yasaklanm ası, zeytinyağı sicilinin tutulm ası, zeytinyağının fizyo lo jik  etkileri.

Bu konular üzerinde normal görüşmeler cereyan etti. Heyetimiz başkanı, 
Türk Zeytin Standartlarının yürürlüğe girmesinden sonra, label ve tek tip mu
kavelenin kullanılab ileceğin i, memleketim izde esterifikasyon tesisleri bulunm a
dığını, bu konunun Sağlık  Yönetm eliğine konulacak bir madde ile y a sa k la n a 
cağını, zeytinyağı sicilin in tutulması hususunda m illî koordinatör'ün ça lışm a
larına başladığını ifade etti.

d) M aiî m eseleler: 1963 -64  m alî yılı gelirler ve giderler bölümleri ve 
m alî işler Komisyonu başkanının raporu kabul edild i. 1 96 4 - 65  Bütçesinin ye
niden gözden geçirilm iş şekli tasvip edild i,

e) Gelecek to p lan tı: Konseyin gelecek toplantısının 28 Ekim - 3 Kasım 
1965 tarih leri arasında M adrid'te yapılm ası kararlaştırıld ı.

T a r ih i :  4 H az iran  1965
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DÜNYA G!DA PROGRAM! TATBİKATI İLE İLİGİLİ SEMİNER

Dünya Gıda Programı'nın üç y ıllık  tecrübe devresindeki tatbikatını göz
den geçirmek ve bu hususta muhtelif memleketlerde ortaya çıkan meseleleri ve 
bunların halli yolunda alınması gereken tedbirleri Program’ın ilerideki ça lışm a
larında fayda lan ılm ak  üzere tesbit etmek için A nkara 'da  17- 25  M ayıs 1965 
tarih leri arasında bir «Bölgelerarası Yu varlak  M asa Konferansı» tertip ed il
miştir.

Birleşmiş M illetler ve Dünya G ıda Program ı’nın yönetimi altında tertip
lenen Konferansa memleketimizden başka A fgan istan , Birleşik Arap Cum huri
yeti, Fas, Lübnan, Irak, İran, M oritanya, Sudan, Suriye, Tunus, Ürdün ve Y u 
goslavya delegeleri ile bu ülkelerdeki Birleşmiş M illetler Teknik Yardım  Dairesi 
temsilcileri ve Dünya Gıda Programı, Gıda ve Tarım Teşkilâtı, Dünya Sağlık Teş
kilâtı, M illetlerarası Çalışm a Teşkilâtı tem silcileri katılm ışlard ır.

Konferans çalışm alarına Tarım Bakanı Sayın Turhan K ap an lı’nın açış nut
ku ile başlanm ış ve müteakiben yap ıian  seçimde Konferans Başkanlığ ına Türk

Heyeti Başkanı, ikinci İktisat Dairesi Genel Müdürü N azif Cuhruk seçilm iştir.

Program İcra Direktörü A. H. Boerma’nın konuşmasından sonra ça lışm a
lar dört ana konu etrafında geçm iştir:

I —  PROJELERİN HAZIRLANMASI:

DGP müşaviri Dr. V . M arram a'nın takdim konuşması ve bunu takib  eden 
görüşmeler projelerin hazırlanm ası konusunda şu ilkelerin gözetilmesi gerek
tiğini ortaya koym uştur:

1 —  Yeni projeler kalkınm a p lân larındaki am açlara uygun ve yüksek
öncelik sırasını haiz o lm alı,

2 —  Projelerin uygulanm ası için lüzumlu iç finansm an kaynakları ve per
sonel önceden temin edilm eli,

3 —  G ıda dağıtımının normal ticareti aksatm am asına d ikkat edilm eli,
4 —  G ıdaların  aynî o larak dağıtılm asına gayret edilm eli, o lağanüstü h a l

ler dışında satışları cihetine gidilm em eli,

5 —  Projeler gerçekçi tahm inlere dayanm alı,

6 -— DGP’ce kısa zam anda muameleye konabilm esi bakım ından, proje
ler ayrıntılı b ilg iler ihtiva etmelidir.
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19 —  PROJENİN U YG U LA N M A SI:

Program yöneticilerinden bay Feridun Üstün'ün, g ıdaların şevkinden önce, 
şevki sırasında ve yardım a lan  ülkeye varışından sonra karşılaşılan problem
leri açık layan konuşmasından sonra Heyetlerin şikâyet ve temennileri daha çok 
şu noktalar etrafında top lanm ıştır:

1 —  Sevk belgelerinin geç gelmesi veya hiç alınam am ası,

2 — - Gem ilerin sevk lim anına varış tarih i hakkında vaktinde bilgi ve rile 
memesi,

3 —  İki yıl süreli projelere ait g ıdaların bir defada gönderilmesi dolayı-
siyle depolam a bakım ından güçlükler ortaya çıkm ası,

4 —  Çeşitli gıda maddelerinin ayrı ayrı zam an larda ve bazen büyük fa 
s ıla la rla  teslim edilmesi muvacehesinde, dağıtımının geç başlan
ması,

5 —  İlk tek lif edilen gıda yerine başka bir gıdanın verilm esinin yardım
alan  ülke için m üşkilâf doğurm ası,

6 —  Peynir, yağ ve konserve gibi soğuk yerde m uhafazası gereken gıda
maddelerinin depolam a şartları ve süresi hakkında yeterli bilgi a lı
nam am ası,

7 —  A m bala jların  elverişli olması zarureti,

8 —  Tatb ikatla ilg ili meseleler hakkında m aha llî DGP tem silcilerinin yet
kilerinin genişletilm esi.

SİS —  DEĞERLENDİRM E:

DGP’dan yardım  gören bir projenin am açlarına ulaşıp ulaşm adığını tes- 
bİt etmek, özellikle tecrübe devresinde bulunan bir teşkilât İçin büyük önem 
taşım aktadır.

Bu konuda seminer çalışm alarında belirtilen hususlar şun lard ır:

1 —  Proje uygulam ası hakkında üç ay lık  ilerleme raporları ve proje so
na erdikten sonra hazırlanacak n ihaî rapor üzerinden bir değerlen
dirme yap ılacaktır. Buna İlâveten, DGP ve Birleşmiş M illetler Teknik 
Yardım  Dairesi temsilcileri ile bağım sız m üşavirler değerlendirme 
faaliyetlerinde bulunabileceklerdir.
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2 —  Ekonomik bakımdan gelişme halinde bulunan dikeler istatistik bilgi
temininde güçlüklerle karşılaştık larından , değerlendirmenin gereğin
ce yapılabilm esi için projeler asgarî belirli bir büyüklükte o lm alı
dır.

3 —  Değerlendirme sırf ekonomik gelişme yönünden değil, sosyal etki
lerin de dikkate alınm ası suretile yap ılm alıd ır.

IV —  KOORDİNASYON :

1 —  U luslararası Koordinasyon - Program'ın ilk üç y ıllık  tecrübe devresi
zarfında yapılan gıda yardım ı nisbeten mahdut ölçüde ka ld ığ ın
dan - dünyadaki toplam gıda yardım ının % 2 ’si - bu safhada gıda 
yardım ları ile diğer yard ım ların ahenkli bir şekilde yürütülmesi bü
yük problemler ortaya çıkarm am ıştır. Ancak, 1966’dan itibaren DGP 
tecrübe devresine nazaran daha geniş bir faa liye t göstereceği ve 
devamlı bir nitelik taşıyacağ ından, u luslararası koordinasyon bü
yük önem kazanacaktır.

2 —  M ahallî Koord inasyon: Değişik projeleri yürüten çeşitli m akam lar
arasında koordinasyonun sağlanm ası ve DGP ile tem asların tek m a
kam tarafından yürütülmesi ve o’nun bünyesinde toplanm ası fa y 
dalı ve bir çok ahvalde zarurid ir.

Konferansta, memleketimizdeki tatb ikat bakım ından Dışişleri Ba
kan lığ ın ın  bu görevi üzerine alm ış olduğu belirtilm iştir.

Konferansla ilg ili tatbiki çalışm alar m eyanında Kızılcaham am  Su 
Toplam a Havzası ile İzmit Sellüloz ve Kâğıt Sanayiin in  G enişletil
mesi projeleri m ahallerinde incelenmiştir.
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İ D A R Î  K O N U L A R

K ara rn am e le r:

1 —  Genel Sekreter Ümit Halûk Bayülken, 15.6.1965 tarih inde BİRİNCİ dere
ceye yükseltilm iştir. (Karar sayısı : 3477).

2 —  A rşiv ve Ulaştırm a Dairesi Genel Müdürlüğünü vekâleten tedvir et
mekte bulunan Sakıp Bayaz, 216.1965 tarih inde adıgeçen Genel Müdürlüğe 
asaleten tayin olunmuştur.

3 —  Dışişleri Bakanlığ ı Yüksek M üşavirlerinden Şadi Kavur'un, Dakar 
Büyükelçiliğine atanm ası, Bakan lar Kurulunca, 26 .6 .1965 tarihinde kararlaştı
rılm ıştır. (Kai'ar sayısı : 6/4907)

4 —  İkinci derece maaşını üst o larak alm akta olan üçüncü derece me
m urlardan Hikmet Bensan ve üçüncü derece m em urlardan Hüveyda Mayate- 
pek, Vah it Halefoğlu, Turan Tuluy ikinci dereceye, ikinci derece m aaşını üst 
o larak alm akta bulunan dördüncü derece mem urlardan G alip  Evcen üçüncü 
dereceye 26.6 .1965 tarih inde yükseltilm işlerdir.

5 —  A şağ ıda isim leri yazılı Dışişleri Bakanlığ ı mem urlarının, gösterilen 
yerlere nakil ve tayin leri, 15.6.1965 tarih inde kararlaştırılm ıştır. (Karar sa y ıs ı: 
3478)

1 —  Atina Büyükelçiliğinde Elçi - Müsteşar M ustafa BOROVALI, Kolonya 
Başkonsolosluğunu tedvire memur M aslahatgüzar Celâdet K IYASİ, Münih Baş
konsolosluğunu tedvire memur M aslahatgüzar Ercüment TATARAĞASI, Londra 
Başkonsolosluğunu tedvire memur M aslahatgüzar Fikret BERKER, Gümülcine 
Başkonsolosluğunu tedvire memur M aslahatgüzar Orhan GÜN EY, Yen i-D e lh i 
Büyükelçiliği Müsteşarı Zübeyr AKER, V iyana Büyükelçiliği Müsteşarı Nezih 
KARAM AN, Berut Büyükelçiliği Müsteşarı Nüzhet DURUKAN, Frankfurt Birinci 
Sınıf Başkonsolosu Sadi AKARCALIO ĞLU, Selânik Birinci Sınıf Başkonsolosu Şa
hin KEKEV İ, Avrupa Ekonomik Cam iası Nezdindeki Türkiye Daim î Delegeliğinde 
Büyükelçilik Müsteşarı Dündar Tevfik SARAÇOĞLU, Londra Büyükelçiliği Müs
teşarı Özdemir Y İĞ İT , Cenevre Başkonsolosluğunda Birinci Sınıf Başkonsolos 
Haşan Fahir ALAÇAM , Kuzey A tlantik Andlaşm ası Teşkilâtı Nezdindeki Türkiye 
Daim î Delegeliğinde Büyükelçilik Müsteşarı O ktay İŞCEN, Vaşington Büyükel
çiliğ inde O rtaelçiIik  Müsteşarı Mehmet BAYDAR, Rodos Başkonsolosu Cengiz 
SEBÜKCEBE, Şikago Başkonsolosluğunda Maiyette Başkonsolos Salih DİLER/ 
Birleşmiş M illetler Teşkilâtı nezdindeki Türkiye Daim î M isyonunda Ortaelçilik
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. M üsteşarı. Nurettin KARAKÖYLÜ, M oskova Büyükelçiliğinde OrtaelçiIik M üste
şarı Dündar Emin İDİZ, Tahran Büyükelçiliğinde OrtaelçiIik Müsteşarı N iyazi 
KALENDERLİ, Bern Büyükelçiliğinde OrtaelçiIik Müsteşarı Osman Fuat Ö ZKILIÇ , 
Kabil Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Başkâtibi Güngör Kaya TOPERİ, Berlin Baş
konsolosluğunda Konsolos ilhan SARIHAN, Berut Büyükelçiliğinde Ortaelçilik 
Başkâtibi Güngör Aydın ALACAKAPTAN , Atina Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Baş
kâtibi Nejat TAYLAN , Ottava Büyükelçiliğinde O rtaelçilik  Başkâtibi Mete AK- 
K A YA , Kahire Büyükelçiliğinde O rtaelçilik Başkâtib i Barlas ERİKAN, M arsilya 
Başkonsolosluğunda Konsolos Kemâl G İRGİN , Bağdat Büyükelçiliğinde O rtae l
çilik Başkâtibi Orhan A KA , Tahran Büyükelçiliğinde O rtaelçilik  Başkâtibi Birsen 
TOPÇUOĞLU, Londra Büyükelçiliğinde O rtaelçilik  Başkâtib i Betin KUNTOL, Ka- 
raçi Büyükelçiliği İkinci Kâtibi Samim Erol GÜNÇER, Am m an Büyükelçiliği İkinci 
Kâtibi Aydın TOSUN, Bankok Büyükelçiliği İkinci Kâtibi Bülent GÖRKEM , Bük
reş Büyükelçiliği İkinci Kâtibi Cahit ÖZCAN, Cenevre Başkonsolosluğunda M u
avin Konsolos Cengiz YAVUZCAN , Kuzey A tlantik Andlaşm ası Teşkilâtı Nez- 
dindeki Türkiye Daimî Delegeliğinde M üşavir Celâl ATAER ve Hüseyin KARA- 
KAYA  Merkez'e;

M erkezden M aslahatgüzar Recep YA ZGA N  Selânik Başkonsolosluğunu 
tedvire, Tevfik Yavuz AKTULGA Kolonya Birinci Sınıf Başkonsolosluğuna, O ktay 
CANKARDEŞ Cenevre Birinci Sınıf Başkonsolosluğuna, ilhan YASAR Paris Bü
yükelçiliği M üsteşarlığına, Y ılm az İKİZER Yeni - Delhi Büyükelçiliği M üsteşarlı
ğına, Kemâlettin DEMİRER Bern Büyükelçiliğinde O rtaelçilik  M üsteşarlığ ına, 
Semih AKBİL Avrupa Ekonomik Cam iası Nezdindeki Türkiye Daim î Delegeliğ in
de O rtaelçilik  M üsteşarlığına, A lâattin  GÜLEN Amm an Büyükelçiliğinde O rtae l
çilik M üsteşarlığına, Hamit UZGÖREN Berlin Başkonsolosluğunda Maiyette 
Başkonsolosluğa, Mehmet TURAN Cenevre Başkonsolosluğunda Maiyette Birinci 
Sınıf Konsolosluğa, Kemâl ÖZBİLGİN Santiyago dö Şili Büyükelçiliği Başkâtip li
ğine, Kâm uran TÜZEL Atine Büyükelçiliği Başkâtip liğ ine , A li M ikmet ALP K a
hire Büyükelçiliği Başkâtip liğ ine, İldeniz DİVANLIOĞLU Birleşmiş M illetler Teş
kilâtı Nezdindeki Türkiye Daimî M isyonunda Büyükelçilik Başkâtip liğ ine , A d 
nan PAYİDAROL Kâbil Büyükelçiliği Başkâtip liğ ine, Argun ÇOBAN Bükreş Bü
yükelçiliğinde Ortaelçilik Başkâtip liğ ine, Sadettin NURGÜN Lagos Büyükelçi
liğinde O rtaelçilik  Başkâtip liğ ine, ilhan KICIMAN M oskova Büyü ke. çi fiğinde 
O rtaelçilik Başkâtip liğ ine, İnal BATU Vaşington Büyükelçiliği İkinci Kâtip liğ ine, 
Umut ARIK Londra Büyükelçiliği ikinci Kâtip liğ ine, Ahmet ERMİŞOĞLU Tokyo 
Büyükelçiliği ikinci Kâtip liğ ine, O ktay AKSO Y Cenevre Başkonsolosluğu M uavin 
Konsolosluğuna, Temel İSKİT Bonn Büyükelçiliği İkinci Kâtip liğ ine, Üstün DİNÇ- 
MEN N e w -York Başkonsolosluğu M uavin Konsolosluğuna, Burhanettin MUZ 
V iyana Büyükelçiliği İkinci Kâtip liğ ine, Erhan TUNÇEL A tina Büyükelçiliği İkinci 
Kâtipliğine, Filiz DİNÇMEN Birleşmiş M illetler Teşkilâtı Nezdindeki Türkiye D a i
mî M isyonunda İkinci Kâtip liğe, Akgünhan KICIM AN Londra Büyükelçiliği İkinci
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Kâtip liğ ine, Tahsin ÖZER Berut Büyükelçiliği Üçüncü Kâtip liğ ine, Kerem Aymut 
ALTAN Tahran Büyükelçiliği Üçüncü Kâtip liğ ine,

Moskova Büyükelçiliğinde Elçi - Müsteşar ilham i MÜREN Tahran Büyükel
çiliğinde Elçi M üsteşarlığa, Karaçi Büyükelçiliğinde Elçi - Müsteşar Doğan TÜRK
MEN Moskova Büyükelçiliğinde Elçi M üsteşarlığa, Kudüs Başkonsolosluğunu 
tedvire memur M aslahatgüzar Orhan CONKER Londra Başkonsolosluğunu ted
vire, Santiyago dö Şili Büyükelçiliği Müsteşarı Sait SAHİPOĞLU Bağdat Büyükel
çiliği M üsteşarlığına, Tahran Büyükelçiliği Müsteşarı Sıtkı COŞKUN Münih B i
rinci Sınıf Başkonsolosluğuna, Sofya Elçiliğinde Büyükelçilik Müsteşarı Osman 
SÎRMAN Frankfurt Birinci Sınıf Başkonsolosluğuna, M adrid Büyükelçiliği M üs
teşarı M. A li TENİKALP Cidde Elçiliğinde Büyükelçilik M üsteşarlığ ına, Meksiko 
Büyükelçiliği Müsteşarı Fıtrat ATASEL Karaçi Büyükelçiliği M üsteşarlığ ına, K a
hire Büyükelçiliği Müsteşarı Osman BAŞMAN V iyana Büyükelçiliği M üsteşar
lığ ına, Birleşmiş M illetler Teşkilâtı Nezdindeki Türkiye Daim î M isyonunda Bü
yükelçilik Müsteşarı Muammer TUNÇER Şikago Birinci Sınıf Başkonsolosluğuna, 
Bağdat Büyükelçiliği Müsteşarı Feridun PİRALİ Buenos-A ires Büyükelçiliği M üs
teşarlığ ına, Selânik Başkonsolosluğunda M aiyette Başkonsolos Sakıp CORUK 
Akra Büyükelçiliğinde O rtaeİçiIik M üsteşarlığ ına, Londra Başkonsolosluğunda 
Maiyette Başkonsolos Lemi KEMALYERİ Rodos Başkonsolosluğuna, V iyana Bü
yükelçiliğ inde O rtaelçiIik Müsteşarı Tevfik  ÜNAYDIN Gümülcine Başkonsolos
luğuna, Lefkoşa Büyükelçiliği Başkâtib i Vedat ERKUL Meksiko Büyükelçiliği 
Başkâtip liğ ine, Cidde Elçiliği Başkâtib i İzzet TUNABAŞ Bangkok Büyükelçiliğ in
de Ortaelçi i i k Başkâtip liğ ine, Akra Büyükelçiliğinde Ortaelçi I i k Başkâtib i S. Zeki 
KARACA M arsilya Başkonsolosluğunda Konsolosluğa, A d is -A b a b a  Büyükel
çiliğinde OrtaelçiIik Başkâtibi İhsan AKSO Y Tiran Elçiliği Başkâtip liğ ine, Tokyo 
Büyükelçiliğinde Ortaelçilik Başkâtib i Teoman SÜRENKÖK Karaçi Büyükelçili
ğinde O rtaelçilik Başkâtip liğ ine, Kâbil Büyükelçiliği İkinci Kâtibi Hayri BAY- 
KAL Sofya Elçiliği ikinci Kâtip liğ ine, Sofya Elçiliği İkinci Kâtibi Yüksel GERMEN 
Londra Başkonsolosluğu M uavin Konsolosluğuna, Rabat Büyükelçiliği İkinci Kâ
tibi S. Ergül GÖKÇEN M oskova Büyükelçiliği ikinci Kâtip liğ ine, Lagos Büyükel
çiliği ikinci Kâtibi Doğan ALPAN A d is -A b a b a  Büyükelçiliği İkinci Kâtip liğ ine, 
Tiran Elçiliği İkinci Kâtibi Ayhan DUMLU Selânik Başkonsolosluğu M uavin Kon
solosluğuna, V iyana Büyükelçiliği İkinci Kâtibi Bilgin UNAN Tahran Büyükel
çiliğ i İkinci Kâtip liğ ine, Kolonya Başkonsolosluğu M uavin Konsolosu Gözen 
UNAN Tahran Büyükelçiliği İkinci Kâtip liğ ine,

dereceleriyle nakil, tâyin ve memur edilm işlerdir.
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E S K İ  M İ S Y O N  B İ N A L A R !

Evvelce iktisap olunan bazı misyon binaların ın gerek bu günkü ihtiyaç
lara cevap vermekten uzak olm aları ve gerekse eskilik leri do layısiyle devamlı 
ve büyük onarım ları gerektirmeleri m uvacehesinde, bunların kısmen veya ta 
mamen tasfiye o lunarak karşılıklariyle yenilerinin satın alınm asının veya ya p 
tırılm asının, hizmet ve m alî icaplar bakım ından daha uygun olacağı düşünce- 
sile metni ve gerekçesi aşağıda yazılı bir Kanun tasarısı hazırlanm ış ve m üta
lâasının iş’arı zımmında M aliye Bakanlığ ına gönderilm iştir.

Tasarın ın kanuniyet kesbetmesine m atuf muamelelerin ikmalinden sonra 
eski misyon b inalarının tasfiyesi cihetine gidilebilecek ve bir plân dahilinde 
m isyonlarım ızın modern konforu haiz b ina lara kavuşturulm ası tahakkuk sa f
hasına girmiş olacaktır.

G E R E K Ç E

İkinci Dünya Harbinden sonra M illetlerarası münasebetlerin muhtelif sa 
halarda aldığı yeni veçheler ve kurulan devletlerle d iplom atik münasebetler 
tesisi zarureti muvacehesinde bir çok m illetlerarası teşekküller ve m em leketler
de Türkiye’nin de m isyonlar veya delegelikler açması zarureti hasıl olmuştur.

Türkiye'den A vrup a ’ya müteveccih son işçi hareketleri muvacehesinde de 
aynı şekilde yeni bazı Konsolosluklar açılm ası veya mevcutlarının takviyesi z a 
rureti duyulmuştur. Bunun tab iî bir neticesi o larak da bahis konusu m isyonlar 
için, meslekî ve temsilî ihtiyaçlara cevap verebilecek b ina lar bulunması zarureti 
ortaya çıkm aktadır. Binaların kira ile tutulması halinde, her sene külliyetli m ik
tarlara varan m eblâğların döviz o larak dışarıya transferi gerektiği g ib i, çok 
defa ihtiyaçlara kâfi tek bir bina bulunam adığ ından, birçok ayrı yerler tutu l
ması mecburiyeti hasıl olmakta ve bu da kira kadar çeşitli idare ve oersonel 
masraflarını da kabartm aktadır. Kira ile ayrı ayrı b ina lar tutulmasının y a ra t
tığı bu m alî ve idarî m ahzurlar dışında hizmette koordinasyon ve disip lin sağ 
lanam am ası gibi meslekî m ahzurlar dcı ortaya çıkm aktadır.

Bahis konusu m alî, İdarî ve meslekî zaruretlere b inaen, aynı yerde cıkre- 
dite bulunan muhtelif kançılarya, m üşavirlik  ve ataşeliklerin tercihan bir a rada 
toplanması ve bu m aksatla , kira ile tutulan daireler yerine, Devlet namına bina 
satın alınm ası veya yaptırılm ası konusunda Hükümetçe evvelce alınan prensip 
kararı dahilinde Dışişleri Bakanlığ ınca gereken faaliyetlerde bulunulm akta ve 
bütçenin bahşettiği im kânlar nisbetinde bu gayenin peyderpey tahakkuku yo
luna gidilm ektedir.
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Bu istikamette çalışm alar yap ılırken , İkinci Dünya Harbinden evvelki M il
letlerarası münasebetlere ve şartlara göre satın alınan veya yaptırılan bazı m is
yon binaların ın ihtiyaçları karşılam adığ ı, büyük bakım ve onarım m asrafların ı 
istilzam  eylediği de görülmüştür. Yap ılan  ihzarî tetkiklerden, modern konforu 
haiz o lm ayan bu eski b inaların , hizmetin icaplarını gereği gibi karşılam adıktan 
başka her sene birçok fuzulî m asraflara da sebebiyet verdiği ve muhtelif a ta 
şeliklere kâfi m iktarda yer tahsis o lunam am ası neticesinde bazı ahenksizlik  ve 
huzursuzluklara da yol açtığı müşahede edilm iştir.

Evvelce ciddi tetkike tâbi tutulm ayan turizm ve tanıtm a konusuna son 
senelerde Hükümetçe atfolunan haklı ehemmiyet karşısında, misyon b inalarında 
memleketimizin turizm bakım ından tanıtılm asına yardım  edecek im kânların da 
sağlanm ası gerekmektedir. Devlete ait bazı eski misyon binaları bu bakım dan 
da ihtiyaçlara cevap verememektedir. Bu itibarla , şim diki ve ileride hasıl o la 
bilecek ihtiyaçları karşılayacak misyon binaları alınm ası veya yaptırılm ası fa a 
liyetlerine muvazi o larak, eski, bakım ve onarım m asrafları yüksek b inaların 
da uygun şartlarla  tasfiyesi yoluna gidilm esi ve bu nevi tasfiye ler karşılığı e l
de edilecek m eb lâğ larla , bugünkü duruma cevap verebilecek yeni b ina lar yap 
tırılm ası im kânları üzerinde durulması gerekmektedir. Böyle bir imkânın ta 
hakkuku ise, evvelem irde özel bir kanun ç ıkarıla rak  b inaların tasfiyesine cevaz 
verilm esine ve bunların karşılıkların ın aynı m aksada tahsisine bağlı bulun
m aktadır.

Esasen 1050 sayılı M uhasebei Umumiye Kanununun, 6537 sayılı kanunla 
muaddel 24 üncü maddesi de, yukarıda temas olunan m addî zaruretler dışında 
gayrim enkulün değeri bakım ından böyle bir özel kanun çıkarılm asını icap ettir
mektedir.

İşbu kanun tasarısı ile, ihtiyaçlara cevap verm edikleri, Dışişleri M aliye ve 
Bayındırlık Bakanlıklarınca müştereken yap ılan  tetkikler neticesinde sabit olan 
misyon binaların ın elden çıkarılm ası ve bunların karşılıkların ın yeni b inalar 
alınm ası veya yaptırılm asına tahsisi imkân dahiline girmiş o lacaktır.
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K A N U N  T A S A R I S I

Eski Misyon Binalarının ve A rsaların ın  Satılarak , Elde Edilecek Karşılık- 
larile Yeni Misyon Binaları Satın A lınm ası veya Yaptırılm ası Hakkında Kanun 
Tasarısı :

Madde 1 —  İhtiyaçlara cevap verm edikleri ve faz la  bakım ve onarım 
m asrafları gerektird ikleri, Dışişleri,' M aliye ve Bayındırlık Bakanlık larınca müş
tereken yap ılan  tetkikler neticesinde sabit olan misyon binaları ile arsaların ın , 
değerleri ne olursa olsun, tam amını veya bir kısmını satm ağa veya değiştirm e
ğe M aliye Bakanı yetkilid ir.

M aliye Bakanı, bu yetkiyi Dışişleri Bakanı vasıtasile  ku llanab ilir.
Madde 2 —  Satılm asına karar verilen misyon b ina larile  arsaların ın  be

delleri, ayni memlekette yeni misyon binası veya arsa satın a lınm asına veyahut 
yaptırılm asına tahsis olunur.

Madde 3 Misyon binası veya arsa satışından mütevellit m eblâğları 
yeni arsa veya bina satın alınm ası veyahut yaptırılm ası m aksad ile , Dışişleri 
Bakanlığı bütçesinin ilgiii tertibine gider ve genel bütçeye gelir kaydetmeğe 
Maliye Bakanı yetkilid ir.

Madde 4 —  Senesi zarfın tam amen veya kısmen ku llan ılm ayan bu meb
lâğlar, Dışişleri Bakanlığ ının müteakip malı y ılla r bütçelerine ayni m aksatla 
intikal ettirilir.

Madde 5 —  Bu kanun yayım ı tarih inde yürürlüğe girer.

Madde 6 —- Bu kanunu Dışişleri, M aliye ve Bayındırlık Bakan ları yürütür.

HARCIRAH KANUNUNUN TÂDİLİ HAKKINDAKİ TEKLİF

6245 sayılı Harcırah Kanununun 47 inci m addesinde:

«Bu kanunun yer değiştirme masraf* verilmesini tecviz ettiği hallerde y a 
bancı memleketlerde veya bu memleketlerden yurda yapılacak seyahatlerde, 
bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı miktardaki eşya için ihtiyar olunacak 
hakikî nakliye masrafları yer değiştirme masrafı olarak ilgiliye ödenir», den
mektedir.

Bu maddede mevzu bahis olan cetvel aynen aşağ ıya çıkarılm ıştır.
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(2) Sayılı Cetvel

Daim î bir memuriyetle yabancı memleketlere veya 
mezkûr memleketlerde bir yerden diğer bir yere 
veya merkeze tâyin ve tahvil olunan memurların 
seyri seri, seyri âdi ve diğer vasıta larla  nakled ile
cekleri âzam i eşya miktarı

Memurların seyri seri ile Memurların seyri âdi veya 
nakledilebilecekleri eşya diğer vasıtalarla

miktarı (*) kilo nakledebilecekleri eşya
miktarı {**}

4 7 5 -1 0 0 0  120 200

475 den aşağı 75 150

(*) Uçakla seyahatte m em urlar ya ln ız bilet bedeline hadil bagaj hakkın
dan istifade ederek. Bu halde seyri ve seyri âd i ile yukardaki m iktarlarda 
eşya nakletm ek hakkında baki kalır.

(**) A ile  efradından her biri için bu sütunda gösterilen m iktarın yarısı 
ilâve olunur.

( *** )  Seyri seri ve seyri âdi birlikte yap ılırsa yukarıki m iktarlar için ayrı, 
ayrı bütün eşya seyri âd il naklolunursa İki sütunun miktarı yekûnu için m as
raf ödenir.

Daim î vazife  ile yabancı memleketlerde bulunan Bakanlığ ım ız mensup
larının :

a) Dış memleketlere ilk tâyin sırasında beraberlerinde götürdükleri eşya,

b) M aha llî yaşam a şartlarının zarurî kıldığı ihtiyaçlar için tedarik edilen 
ev eşyası ve malzeme,

c) Memleketim izi temsil, tanıtma ve icabında yabancı m eslektaşların ev
de ağ ırlanm ası zurumluluğunu doğurduğu ihtiyaçlar do layısile  temininde z a 
ruret duyulan möble ve bütün bu eşyanın kara veya deniz yolu ile nakled ile
bilecek hale getirilmesi için yapılm ası mecburi olan am balâj (Lift gibi) ın ağ ır
lığı,

d) Harcırah Kanununun meriyeti tarihinden bu yana daim î vaz ife  ile y a 
bancı memleketlere giden veya bu memleketlerden yurda dönen m em urları
mızdan hiç b irin in, yukarıda metni yazılı 47 inci madde hükümlerinden istifade
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ederek ve eşyalarının tamamını nakletmek imkânını bulam adıklarından y a 
bancı memleketlerde bir çok maddî fedakârlık lar bahasına tedarik edilen ev 
eşyalarının çok kere yok bahasına elden çıkarıldığı veya kanunen ödenmekte 
olan hakik î nakliye m asraflarının bir kaç misli ödenmek suretiyle, te lâfisi uzun 
zam an mümkün olm ayan maddî güçlüklerle karşılaşıld ığ ı,

e) Harcırah Kanunun tanıdığı bu hakkın , diğer yabancı memleketlerin 
bu mevzuda kendi memurların tanıd ıkları hak ve ko laylık lar yanında hiç de
necek mesabede olduğu,

Nazarı dikkate a lınarak yabancı memleketlerde vaz ife  gören mem urların, 
ev eşya ların ı, sosyal durum lariyle mütenasip bir şekilde naklettirmelerini sağ 
lam ak üzere Haarcırah Kanununa bağlı (2) sayılı vetvelde günün icapla-rına 
uygun bir değişiklik  yapılm ası hususunda M aliye Bakanlığ ına teklifte bulu
nulmuştur.

Teklife göre (2) sayılı cetveldeki m ik ta rla r:

Seyri seri i!e Seyri adî ile
nakledilebilecek nakledilebilecek

eşya (kilo) eşya (kilo)

950 - 2000 200 600

950 den aşağı 150 400

olacaktır. Bundan başka bu m iktarlara , 1 /3 nisbetinte bir am balâj ağır 
lığı ilâvesi île am balâj m asrafların ın da ayrıca ödenmesi teklifte yer almış 
bulunm aktadır.

N O T :  Harcırah K anu nu na b ağ l ı  (2) say ıl ı  cetveldeki m a a ş  tutarları 7244 s a  
yılı K anu nla  (2) misline çıkarılmıştır.

Bu konuda y ap ı lan  tem aslar  M aliye B akan lığ ı  yetkilileri , yeni Devlet Memur 
la n  K an u n u n u n  kabulünden sonra, Harcırah Kanunu'nun bir kül halinde yeni b aş tan  
tanzim olunacağın ı  i fâde  etmişlerdir.
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F A Z L A  M E S A İ  Ü C R E T L E R İ

3656 Sayılı Kanunun 22 inci maddesinin 2 inci fıkrası; Kanunun tahmil 
etmediği munzam bir vazifeyi münferiden ifaya  memur edilenlere muayyen 
mesai saatleri haricindeki çalışm alarına m ukabil İcra Vekilleri Hey'etince takdir 
o lunacak bir ücret verilebileceği hükmünü ihtiva etmektedir.

Bu madde hükmüne göre, mesai saatleri dışında çalıştırılan memur ve
hizm etliler fazla  mesai ücreti ödenebilmesi için memur ve h izm etlile rin :

a) Kanunun tahmil etmediği munzam bir iş yapm ası,

b) Bu iş münferiden ifaya memur edilm iş bulunması,

c) AAunzam işin, çalışm a saatleri dışında görülen icabetmekte ve a n 
cak bu şartların tahakkukundan sonra ilg ililere , Bakanlar Kurulu kararile  ta k 
dir edilecek bir ücretin tediyesi mümkün bulunm aktadır.

1965 Yılı bütçesile (Bölüm 12 000 M adde 12 410) alınan 20.000 lira lık  
tahsisatla , Bakanlığ ım ız Hazinei Evrakında mevcut çok eski y ılla ra  ait dosya 
ve eski and laşm aların  derlenip seneleri îtibariIe tasnifi işlerinde çalıştırılan larla  
son senelerde artan M illetlerarası münasebetler ve b ilhassa Kıbrıs hadiseleri 
do layısiyle faz la  mesai yapm ak zaruretinde kalan Kripto ve telsiz servislerinin 
takviyesi m aksadile mesai saatleri dışında bu servislerde çalıştırılacaklara öde
necektir.

Fazla mesai ücreti hakkında Bakanlar Kurulundan karar istihsaline ça
lışılm aktadır.
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(*} DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ KANUNU’NUN TATBİKATI

18.2.1963 gün ve 196 numaralı kanun ile, Türkiye'deki şahıslarınher tür
lü dış seyahatlardaki harcam aları (mahsup suretiyle satınalınan lar dahil) dış 
seyahat harcam aları vergisine tâbi tutulmuştur.

Bu konu ile ilişkin seyahat çeşitlerine göre yap ılan  ödemeler ile yolcu
larla ilgili hükümler ve Türk pasaportu hâm ili yolcuların yurt dışına çıkışlarına 
m üteallik esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Döviz Tahsis ve Transferlerindeki esaslar:

A) Şahsî karakterli seyahatlarla ilg ili ödem eler:
1 —  Turizm :
a) Bir yıldan az süreli o lm ayan muteber ve muntazam pasaport hâm ili 18 

yaşını bitirmiş Türkiye’de mukim her Türk va tandaşı, takvim  yılı itibariyle y ıl
da bir defaya mahsus olm ak üzere yetkili bankalardan 200 dolar veya m ua
dili tuttarında seyahat dövizi talep edebilir. 200 dolardan daha az m iktardaki 
talepler i s’ af olunm az. Tebliğin diğer maddelerine müsteniden kenrilerine döviz 
tahsisi yapılm ış bulunanlara , ayrıca talep edildiği taktirde, bu madde esasları 
dairesinde 200 dolarlık turistik döviz verileb ilir. Bankalar ibraz edilen p asa
portların üzerine turistik seyahat için 200 (ikiyüz) dolar veya m uadili döviz ve 
rilm iş olduğunu kayıt ve döviz satış bordrosunun tarih ve num arasını z ik re
derler.

Bu madde gereğince seyahat dövizi talebinde bulunanların diplom atik 
hizmet, özel pasaport ve NATO memleketlerine gönderilen Türk S ilâhlı Kuvvet
leri m ensuplarına Stanag an laşm asına göre verilm ekte olan seyahat emirleri 
hâm ili o lm aları halinde, pasaport veya seyahat em irlerinin bir yıldan az süreli 
olmaması kaydı aranm az.

b) 18 yaşından küçük olup da 1 yıldan az süreli o lm ayan münferit p a
saport ham illeri yıldan bir defaya mahsus olm ak üzere yetkili banka lardan  
1000 liraya kadar döviz talep edebilirler.

Veli veya vasileriy le  birlikte seyahat eden 18 yaşını bitirm iem iş küçükler 
için pasaportuna kayıtlı bulunduğu şahsın istihkakına asıl istihkakı tahsis eden 
mercilerce 1000 liraya kadar döviz ilâve olunur.

( * )  Dış se y ah a t  h arcam ala r ı  verg isi  hakkındaki 196 say ıl ı  kanun 23 Ş u b at  1963 
ve bu k an u n a  ait  M aliye  Bakan lığ ı  genel tebliği 11 Mart 1963 tarihli resmî gaze te le rde  
yayınlanmıştır.
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c) Türkiye'de mukim bulunduğunu gerekli resmî belgelerle tevsik eden 
yabancı tabiiyetindeki şah ıslara takvim  yılı itibariyle y ılda bir defaya mahsus 
olm ak üzere yetkili bankalarca 200 dolar (Veya muadili) tutarında seyahat dö
vizi tahsis edileb ilir. 200 dolardan daha az talepler is af olunm az.

Aynı durumda olan 18 yaşından küçük yabancı tab iiyetindeki şahıslara 
münferit pasaport hâm ili o ldukları takdirde ad larına , refakatte seyahat ettik
leri takdirde veli veya vasilerin in  istihkaklarına iâve suretiyle 1000 liraya ka
dar döviz tahsis olunur.

d) İşbu madde gereğince döviz alan şah ıslar alm a tarihinden itibaren 
iki ay içerisinde yurt dışına çıkm adıkları takdirde ald ıkları döviz müteakip bir 
ay içinde yetkili banka lara satm ak mecburiyetindedir. Bu süre içerisinde dö
vizlerin iade edilmesi halinde, o takvim  yılı için, turistik seyahat hakkı sâkıt 
olur.

e) Pasaportlarında «M ünhasıran Kıbrıs Cumhuriyeti İçin geçeri id i r» kaydı 
bulunanlar, d iledikleri takdirde, 200 dolardan daha az döviz talep edebilirler. 
Bu fık raya  göre seyahat döviz alınm ası evvelki fık ra larda yazılı turistik seya
hat döviz hakkını bertaraf etmez. Bu fıkra hükmünden fa yd a lan ıla ra k  kollek- 
tif pasaportla toplu o larak tertip edilecek seyahatlerde kolektif pasaportta 
isim leri yazılı şahıslardan her biri için talep edilen döviz kafile başkanı veya 
mutemedi ad ına topluca tahsis edileb ilir.

2 —  Kültürel seyahat vesa ir iş seyahatleri :

a) Yabancı memleketlere tahsil için gidecek dövizli özel öğrencilere M illî 
Eğitim ve M aliye Bakanlıklarınca müşterek tesbit edilecek kontenjan d ah ilin 
de gerekli döviz Merkez Bankasınca tahsis edilir.

Dövizli özel öğrencilerin imtihan harcı, kayd iye , doktora, diplom a harcı 
gibi öğrenim leriyle ilg ili giderler ve mutad m asrafları Merkez Bankasınca
transfer olunur. Öğrenci o lm ayanların  yabancı memleketlerde girecekleri im ti
han lara ait kaydiye ücretleri de bu hükme tab id ir.

M illî Eğitim Bakanlığ ınca dövizsiz özel öğrenci o larak yabancı memleket
lerde öğrenimleri kabul edilen döviz özel öğrencilerle öğretim lerinin icabı
o larak hariçte üç ayı geçmeyen kurs veya sta jlara  iştirak ettirilecek öğrencilere, 
bu hususla ilg ili belgenin ibrazı m ukabilinde 1000.—  liraya kadar döviz M er
kez Bankasınca tahsis edilir.

b) Bankalar ve bankacılık muameleleri ile iştigal eden benzeri müesse
seler, sigorta şirtekleri, ödenmiş serm ayeleri 10 milyon Türk lirasını geçen her 
türlü sınaî ve ticarî teşebbüsler, Türkiye Ticaret odalar, Sanayi O daları ve T i
caret Borsalcırı B irliğ i, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından mes
lekî b ilg i, görgü ve İhtisaslarının artırılm ası m aksadiyle her takvim  yılında 5
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kişiyi ve turizm belgesini haiz otelcilik işletmeleri tarafından birer kişiyi aşm a
mak şartiyle harice gönderilecek memur ve hizmetlilere tesbit edilecek m iktar
larda döviz Merkez Bankasınca tahsis edilir.

c) Genel ve katma bütçeli idareler M arcırah Kanuna tabi müesseseler 
ile Harcırah Kanununa tabi o lm ayan özel kanunlarla kurulmuş banka ve te
şekküller ve kamu yararına hadim dernekler tarafından ister gündelik isterse 
başka nam larla kendilerine belirli m iktarda ödenek verilm ek suretiyle ve m es
lekî b ilg i, görgü ve ihtisaslarının artırılm ası m aksadiy le  hariçte kurs ve s ta j
lara iştirak ettirilecek memur ve hizmetlilere döviz tahsisi M aliye Bakanlığ ının 
önceden müsaadesine tabidir. M aliye Bakanlığ ı lüzumlu gördüğü takdirde i l
gili bakan lıkların  m ütalâasını a lm ak suretiyle ve müesseseler itibariyle konten
jan lar tâyin edebilir.

Bu tebliğin resmî ve özel diğer seyahatlerle ilg ili hükümleri m ahfuzdur.

d) Yukarıda (a) ve (b) fıkra larında yazılı hallerde ilgilere ayrıca tesbit 
edilen m iktarda yolluk verilir.

e) Davetiye ibraz edilmek suretiyle u luslararası kongre konferans, sergi, 
seminer ve resmî davetlere katılm ak İsteyen serbest meslek erbabı, öğretim 
üyeleri, meslekî teşekküller m ensuplarına günde en çok 20 dolar hesabı ile y ıl
dan en fazla  25 günlük (Kongre a idat veya ücreti ayrıca tahsis edilir) ve d a 
vetiye ibraz edilmek suretiyle ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün tasvibi 
a lınarak  dışarıda spor tem aslarında bulunacak sporcularla toplu spor tem as
larında 4 kişiyi geçmemek üzere idarecilerine 1000.—  liraya kadar,

f) İlgili gazeteler (Haber A jansları ile kültür dergileri dâhil) mesul m üdür
leri tarafından müracaat edilm ek kayd iyle  sarı ve mavi basın kartı hâm ili bulu
nan basın mensuplarının her birine 200 dolara kadar,

g) Hukukî bir ihtilâfın halli m aksadiyle hariç gitmek zorunda olan ve 
keyfiyeti kanaat verici belgelerle tevsik eyleyen avukat, eksper veya ih tilâ fla  
ilg ili şahıslardan her birine 200 dolara kadar,

h) Hariçte iş temin ettiğini Çalışm a Bakanlığ ı İş ve İşçi Bulma Kurumunca 
tasdikli iş mukavelelerinin ibrazı sureetiyle tevsik edenlere 1000.—  liraya  ka
dar,

(Serbest meslek erbabı için bu kayıt, aranm az. Artık hariçte İş temin ed il
diğinin Türk veya Türkiye ’deki Yabancı Konsolosluklarca tasd ikli iş m ukave
leleriyle tevsiki şarttır.)

i) U luslararası müesseselerden temin olunan yard ım larla  yap ılacak  se
yahatlere iştirâk edenlere, bu hususu tevsik eden resmî bir yazı ibraz etmeleri 
kaydiyle 1000.—  liraya kadar,
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¡) Yabancı öğretim ve öğrenci teşekkülleri tarafından staj veya benzeri 
m aksatlarla  tertip edilen mübadele esasına müstenit öğrenci ve öğretmenlere 
mahsus seyahatlere katılacaklardan her birine bu hususu tevsik eden davetiye 
veya resmî yazı ibrazı kayd iyle  1000.—  liraya kcıdar,

k) Hariçten aynî veya nakdî burs temin ettiğini tevsik edenlere 1000.—  
liraya kadar Si fıkrası dışında kalan haller)

ı) M illî Eğitim Bakanlığ ı veya üniversite rektörlerince izin verilm iş olmak 
kaydiyle öğretim ve öğrenci teşekkülleri tarafından tertip edilecek toplu gezi
lere katılacak olan o teşekkül mensubu öğretmen, öğrenci ve mem urlara (Se
yahatin bir öğretim üyesi başkanlığ ında yapılm ası şartiyle) 1000.—  er liraya 
kadar,

m) Türk vatandaşı o larak, yabancı elçilik , konsolosluk askerî ve sivil m is
yonlar, yabancı kurum ve müesseseler ve müteahhitler yanında çalışan lardan 
mensup oldukları veya temsil ettikleri elçilik , konsolosluk, askerî ve sivil m is
yon, kurum, müessese ve müteahhitlerce, görev, staj, meslekî etüd, istişara gibi 
m aksatlarla  yurt dışında bulundukları süre zarfında her türlü giderlerinin kar
şılanacağının taahhüt edilmesi kayd iyle  harice gönderileceklerle bunların eş
lerine ve çocuklarına ve aynı şartlar haiz yabancıla rla  evli Türk va tan d aşla rı
na ve çocuklarına (Yabancı eşin izinli o larak harice gönderilmesi hali dâhil) 
yoldaki zarurî giderlerini karşılam ak üzere 1000.—  liraya kadcır,

n) Hariçte ikamet eden, hariçte iş sahibi bulunan vatandaşla rım ızla , me
mur ve öğrencilerimizden iş, gezme veya tedavi gibi geçici m aksatlarla  yurda 
gelip dönmek istiyenlere, yurda gelişlerinden itibaren dört ayın geçmemiş o l
ması, (Memur öğrenci ve işçilerin izin belgelerinde yazılı sürenin geçmemiş bu
lunması) kaydiyle keyfiyeti tevsik edici belgelerle müracatları halinde Merkez 
Bankası Şubelerince 1000 liraya kadar döviz tahsis edilir.

Yukdcı tedavi m aksadiyle gelenlerde, m üracaat süresi, tedavinin b itim in
den itibaren bir aydır.

Yukarıdaki fıkrada yazılı şahısların yurt dışında birlikte oturdukları eş 
ve çocukları ile bakm akla mükellef oldukları yakın ların ın  birlikte veya ayrı o la 
rak geçici m aksatlarla  yurda gelişleri halinde de yukarıdaki fıkra hükmü uy
gulanır.

Yukarıda yazılı şahısların yurda gelişlerinde yan larında getirdikleri ve 
ihtiyarî o larak deklere ettikleri veya havale suretiyle getirttikleri dövizler, aynı 
süreler içinde döndükleri takdirde, beyannam elerinin ibrazı veya Merkez Ban
kası Şubelerince pasaportlarına derci suretiyle serbestçe yurt dışına ç ıkarılab ilir.

o) Yabancıla ra  mahsus dam galı pasaport hâm ili bulunanlara 1000.—  
liraya kadar seyahat dövizi, .

Merkez Bankasınca tahsis o l u n u r .  -
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p) Türk hava , kara ve deniz nakliyat işletmelerine ait vasıta ların  yurt d ı
şında kaza, arıza veya hukukî ih tila fla r sebebiyle sefere devam ına imkân bu
lunmaması halinde en çok idareci, bir huhkuk veya m aliye müşaviri ve iki 
er liraya kadar döviz, hadiseyi tevsik eden mektup, te lgraf veya sair belge- 
teknisyen olm ak üzere 5 kişiye kadar yurt dışına gönderilecek personele 1000.—  
lerin ibrazı m ukabilinde avans o larak Merkez Bankasınca tahsis edilir.

r) Yukarıda (e) fıkrası ile ¡ - 2  maddesindeki toplu spor tem aslarına ve 
(j) ve (ı) fıkra larındaki seyahatlere katılacakların  istihkakları, kolektif pasaport
la seyahat etmeleri halinde, kafile başkanı veya kafile mutemedi ad ına tahsis
olunur.

3 —  Sıhhi sebeplerle yap ılacak  seyahatle r:

Yabancı memleketlere sıhhi sebeplerle yap ılacak  seyahatler ile bu mem
leketlerde ihtiyar edilecek tedavi, operasyon ve benzeri m asraflar için vâki o la 
cak döviz talep leri, Merkez Bankasınca aşağ ıdaki esaslar dairesinde tetkik ve 
intaç olunur.

Sıhhi sebeplerle hariç yap ılan seyahatlere döviz tahsis edilebilm esi İçin, 
hastalığın bir yabancı memlekette tedavisin in zarurî bulunduğunun Sağlık  ve 
Sosyal Yardım  Bakanlığ ınca usul ve şekli tesbit edilecek raporlarla tevsiki şart
tır.

Bu raporlara istinaden döviz tahsis edilebilm esi için m üracaat tarih inde,
raporun tanzim tarihinden itibaren bir yıl geçmemiş olması lâzımdır.

Bu raporlarda :

a) Hastalığın yabancı memleketlerde tedavisin in zarurî olduğunun ve 
muhtemel tedavi süresinin,

b) Hastaya bir kimsenin refakati zarurî ise bu zaruretin açık o larak  be
lirtilmesi şarttır.

Sıhhi sebeplerle yabancı memleketlere giderek o lan lara ikam et, tedavi, 
operasyon ve benzeri m asrafların ı karşılam ak üzere Am erika Birleşik Devlet
leri için 8 .000, diğer memleketler için 6 .000 lira lık  döviz tahsis ed lir. Tedaviye 
başlanm ası için bir m iktar peşin döviz gönderilm esinin icap ettiğine veya am e
liyat ve hasîahane ücreti o larak daha yüksek bir meblâğın tediyesinin şart o l
duğuna dair hastahanelerden alınan mektupların ibraz halinde, bu m iktarlar 
tahsis edilir. Yukarıda bahis konusu edilen dövizlerin tedavi m asrafla rına yet
memesi veya tedavinin devam etmesi halinde,

A) Tedavinin devam ına zaruret bulunduğunun tedavi yapan sağ lık  kuru
mu şefinden veya müdavi doktorlardan a lına rak , tedavinin hariçte yap tır ıl
masına lüzum gösteren sağ lık  kurum başhekim liğine tasd ik  ettirilecek raporla- 
tevsik edilm esi,
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B) Evvelce verilen ve bilâhcırcı verilecek dövizlere ait hesapların aşağıda 
(C) fıkrasında yazılı esaslar dairesinde kapatılacağ ına dair, usulüne uygun bir 
taahhütnam enin Merkez Bankasına verilmesi şartiyle teşvik olunacak ihtiyaç 
nisbetinde avans o larak munzam döviz verileb ilir.

C) A lınan dövizlere m üteallik hesapların kapatılm asında aşağ ıdaki esas
lar dairesinde hareket olunur.

a) İlk tahsise ilâve döviz talebinde bulunulm adığı takdirde, ilgilerin te
davi için seyahate çıkıp dönmüş olduklarını pasaport ve sa ir belgelerle tevsik
etmeleri kaydiyle başkaca vesika aranm az.

b) Munzam döviz talebinde bulunulan ahvalde son avans katî m ahiyet
te olup mahsubu aranm az.

c) M asrafların  tevsiki icabeden ahva lde , tedavi, operasyon m asrafları ile 
benzeri m asrafla r ilg ili tarafından tedavi edild ikleri sağlık kurumu şef veya 
idare âm irlerinden veya tedavi eden doktorlardan a lına rak  m ahallî konsolos
luğa tasdik ettirilecek lüzumlu belgelerin asılların ın  Merkez Bankasına tevdii 
suretiyle kapatılır.

Yo lda geçecek her gün için 100 ve hastahanede geçecek her gün için 40 
lira zarurî gider karşılığı o larak  hesaplanır.

d) Tedavinin ayakta yap ılm ası halinde ikam et, iaşe ve sair zarurî m asra f
lar İçin günde 135 lira hesaplan ır ve bakaca vesika aranm az.

e) Yeni avans, bidayette verilen m iktarları geçemez. Yeni avans ve rileb il
mesi için evvelki avan slar ilg ili mahsup evrakının Merkez Bankasına ibraz şart
tır. Şu kadarki hasta nezdinde 2 .000 .—  lira ka lab ilir.

f) Döviz hesaplarının yurda dönüş tarih inden itibaren 60 gün zarfında 
kapatılm ası şarttır. Zaruret halinde sürenin hitam a ermesinden önce müracaat 
ve muhik sebepleri izah edilm ek kaydiyle  Merkez Bankasınca munzam süre 
verileb ilir. Ölüm halinde hesap Merkez Bankasınca ölüm halini tevsiki kay
diyle re'sen kapatılır.

D) Sağ111k raporlarında zaruret gösterildiği ahva lde veya hastanın 18 y a 
şını doldurmamış bulunması halinde hastaya refakat edecek tek şahsa ikamet 
ve iaşe m asrafları için hastaya verilenin yarısı kadar döviz tahsis edilir.

Refakat edecek olan şahsa bu suretle verilen dövizlere m üteallik hesap
ların kapatılm asında iaşe, ibate vesa ir zaruri m asrafla r için günde 100 lira
maktuen hesaplanır.

Bu şah ıslara yeniden döviz gönderilebilm esi için hastanın refakate muh
taç o lduğuna, tedavi eden doktorlarca luzum gösterilmesi şarttır.



E) Yabancı memleketlerde bulunduğu sırada vukua gelen ve mühasıran 
âni tıbbı ve cerrahî müdahaleyi gerektiren hallere müdavi tabib veya sıhhî 
kurumlarca verilecek ve Sağlık Bakanlığ ına tasdik ettirilecek raporlara ve fa tu 
ra lara istinaden Merkez Bankasınca döviz tahsis edilir.

F) Yabancı memleketlerde ölüm halinde, cenazenin yurda getirilmesi için 
gerekli m asrafları karşılayacak m iktarda döviz Merkez Bankasınca tahsis edilir.

G) Hesapların kapatılm ası sırasında, Merkez Bankası ilgililerden p asa
portlarının veya lüzum gördüğü diğer delegelerin ibrazını isteyebilir.

H) Her nev'i m alûller tarafından m alûllükleri ile ilg ili o larak talep edilen 
tekerlekli koltuk (Motörle müteharrik vasıta lar dâhil otomobil ve benzeri hariç) 
takm a uzuv, am alara mahsus saat, daktilo m akinası, işitme alet ve pilleri gibi 
kotalara dahil olsun olması özelliği olan cihaz alet ve vasıta lar için gerekli dö
viz, Sağ lık  Bakanlığ ınca tasdikli raporlara istinaden Merkez Bankasınca tahsis 
o lunabilir.

4 —  A ilevî sebeplerle yap ılacak seyahatler :

a) Hariçte emlâki bulunduğunu tevsik edenlere veya bunların kanunî ve 
killerinden veya usul ve füruundan birine, her takvim  yılında en çok bir kere,

b) Hariçte mukim ve hariçte çalışan veya hariçte iş temin ettiğini tevsik 
eden dördüncü dereceye kadar kan, 2 nci dereceye kadar sıhrî hısım larının veya 
kurs, staj öğrenim için yahut geçici görevle hariç giden eş veya ebeveynin 
yanına gidecek veya bunlarla birlikte yurt dışına ç ıkacaklara , iaşe ve ibate leri
nin yanına gidilen veya birlikhe çıöılan şahıs tarafından deruhte edileceğine 
dair noterlerden veya konsolosluklarım ızdan akraba lık  derecesini de belirten 
tasdikli bir taahhütnam e ibraz edilm iş olm ak (eş ve çocuklar için taahhütna
me aranm az) ve en az bir yıl süreli pasaport hâm ili bulunm ak kaydile , (Taah
hütnamelerin tanzim  tarihinden itibaren bir yıl geçmemiş olması lâzım dır.)

c) Göç m aksadiyle yurt dışına ç ıkacaklardan , keyfiyeti gidecekleri mem
leketin Türkiye ’deki mümesillerinden a lacak ları göç vizesi ile tevsik eden ve 2 
yıl süreli pasaport hâm ili bulunanlara,

Merkez Bankasınca 1.000 liraya kadar seyahat dövizi tahsis edileb ilir.

B —  Türkiye'ye gelen yolculara ilişkin hükümler

I —  Tu ristle r:

a) Döviz ith a li: Türkiye'ye döviz ithali serbesttir. Beyana veya herhangi 
bir işleme tabi tutulam az. Binaenaleyh turistler beraberlerinde getirlikleri dö
vizleri cins ve m iktarları ne olursa olsun serbestçe ithal edebilirler. Ş ifahi veya 
yazılı o larak beyan zorunda değild irler.
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Turistlerin Türkiye ’de dövizle tediyede bulunm aları ve efektif dövizlerini 
veya seyyah çeklerini (Travellers çek) diledikleri yerlere bozdurmaları serbest
tir. Turistler bozdurdukları dövizler için makbuz alm ak veya ald ıkları m akbuz
ları sak lam akla  mükellef değild irler.

Şu kadarki;

I —  Türkiye'de ihtiyaçtan faz la  bozdurdukları dövizlerden mütehassıl 
Türk lira ların ın tekrar dövize tahv ili, dövizlerin , turistlere mahsus döviz alım 
bordrosu tanzim eden banka veya müesseselere satılm ış olm asına bağlıdır. 
Bu husustaki bordro veya m akbuzların banka lara veya döviz bulundurm ağa 
ve satm ağa yetkili müesseselere ibrazında Türk lira ları tekrar dövize tahvil ve 
iadeten satılan döviz miktarı bordro veya m akbuzların arkasına kaydedilir.

II —  Değeri (Beşbin) 5 .000 liranın üstünde bulunan mal ve eşyanın ih
racında bu miktarı aşan kısım için döviz bozdurulmuş olduğunun tevsiki lâzım 
geldiğinden bu husustaki döviz satışların ın da keza turistlere mahsus döviz alım 
bordrosu tanzim eden banka ve müesseselere yapılm ası zarurid ir.

b) Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağ layan belgelerin ithali : Tür
k iye ’ye gelen turistler beraberlerinde 500 (Beşyüz) Türk lirası getirebilirler.

Binaenaleyh turistlerin beraberlerinde bulunan bu miktarın fevkindeki 
Türk paraları ile Türk parası ile ödemeyi sağ layan belgelerin ithaline izin ve 
rilemez. Beyannamelerde kayıtlı tahdit faz lası Türk lira ları ve Türk parası ile 
ödemeyi sağ layan belgeler emanete alın ır veya gösterecekleri adrese yahut 
çıkışta kendilerine iade edilir.

Turistlerin Türk uçak veya yolcu gem ilerinde sattıkları dövizler m ukabi
linde ald ıkları Türk lira ların ın ithali, keyfiyet turistlere mahsus döviz alım bor
drolarının ibrazı suretiyle tevsik edilm ek kayd iyle , m iktar bakım ından herhangi 
bir tahdide tâbi değild ir.

c) Kıymetli madenler, kıymetli taşlar ve kıymetli eşyaların  ithali : Turistler 
Türkiye ’ye kıymetli taşla r ve kıymetli eşya lar île Merkez Bankasına satılm ak 
kaydiyle kıymetli madenlerini serbestçe ithal edebilirler. Turistlerin beraberle- 
linde getirdikleri gümrüklerce takdir edilecek değeri 1000 (Bin) lirayı geçmeyen 
kıymetli madenlerin ithal ve satışı serbesttir.

Turistler değeri ne olursa olsun tekrar yurt dışına çıkarm ak üzere bera
berlerinde getirdikleri kıymetli madenlerini pasaportlarına kaydettirmek ve 
Türkiye'den çıkışta ihraç etmek şartiyle yurda sokabilirler.

Turistler tarafından ta I ebed i İd i ğ i takdirde değeri 1000 lirayı geçen kıy
metli madenler hariçte gösterilecek bir adrese gönderilmek veya çıkışta kendi
lerine iade edilm ek üzere emanete alın ır.
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d) Menkul kıymetlerin ithali : Turistler beraberlerindeki her türlü menkul 
kıymetleri Tü ık iye ’ye serbestçe ithal edebilirler.

e) Mal ve eşyaların ithali : Turistlerin kıymet tutarına bakılm aksızın ticarî 
m aksatlar dışında kendilerinin veya aile lerin in  ihtiyacı için beraberlerinde ge
tirdikleri şahsî ve meslekî eşya ve makinelerin ithali serbesttir.

Bedelsiz ithale m ütaallik hükümler m ahfuzdur.

II —  Turistler dışındaki hariçte mukim yabancı tabiiyetindeki şa h ıs la r : 
(Yabancı kara , deniz ve hava nakil vasıta ları görevli personeli dâhil)

Turistlere ait hükümler uygulanır. Şukadarki yabancı kara , deniz ve hava 
nakil vasıta ları görevli personeli mutad zatî eşyaları dışında mal ve eşya ithal 
edemezler.

II! — - Hariçte mukim Türk tabiiyetindeki şah ıslar, Türkiye'de mukim Türk 
ve yabancı tabiiyetindeki şah ıs la r:

Turistlere ait hükümler uygulanır. A n ca k :

a) Zatî eşyaları dışında serbestçe ithal edecekleri mal ve eşyaların güm 
rüklerce takdir edilecek FOB Kıymet tutarı (1000) lirayı geçemez.

b) Tekrar çıkarm ak veya yetkili bir banka nezdinde döviz hesabı açtırm ak
m aksadiyle beraberlerinde getirdikleri dövizleri beyannam elerine kaydedeb ilir
ler.

c) Beraberlerindeki kıymetli madenleri m uvakkaten yurda ithal edem ez
ler.

d) Daimî vazifelerinden dönen Türk memurlarının beraberlerindeki ev eş
yalarının ithali serbesttir. (Gümüşten mamul o lan lar dâhil)

IV —  Türk kara , deniz ve hava nakil vasıta ları görevli personeli :

III üncü madde hükümleri uygulanır. Ancak yolculara a it 1000.—  TL. 11k 
ithal hakkından istifade edemezler. (Bedelsiz ithalâta m üteallik hükümler m ah
fuzdur).

Türk uçaklariyle yolcu taşıyan gemilerde İçki, s igara , hatıra ve hediyelik 
eşya satışlarından mütahassıl Türk liraların ın ithali m iktar bakım ından her h an 
gi bir tahdide tabi değild ir.

V  —  Pasavan ve benzeri hâm illeri :

a) DÖviz ithali : Pasavan ve benzeri vesa ik  mam ûlleri beraberlerindeki 
dövizleri Türkiye ’ye serbestçe İthal edebilirler. Ancak, beraberlerinde getird ik
leri dövizleri tekrar yurt dışına çıkarm ak veya Türkİyede döviz hesabı açtırm ak 
istedikleri takdirde, beyannam elerine kaydedebilirler.



b) Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağ layan belgenin ithali : Pa
savan ve benzeri vesa ik  mâmülleri Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağ
layan belgeler ithal edemezler.

c) Kıymetli maden, kıymetli taşlar ve kıymetli eşyaların ithali : Pasavan 
ve benzeri vesa ik  hâm illerinin beraberindeki kıymeetli taş ve kıymetli eşya
ların ve Merkez Bankasına satılm ak üzere kıymetli m addelerin ithali serbesttir.

d) Menkul kıymetlerin ithali : Pasavan ve benzeri vesa ik  hâm illeri bera
berlerindeki menkul kıymetleri Türkiye ’ye serbetsçe ithal edebilirler.

e) Mal ve eşyaların ithali : Pasavan ve benzeri vesa ik hâm illeri mutad 
zatî eşyaları dışında mal ve eşya ithal edemezler.

Pasavan rejimi dahilinde ilgili Bakanlık larca müştereken alınacak karar
lar mahfuzdur.

TÜRKİYE’DEN ÇIKAN YOLCULARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

I —  Tu ristle r:

a) Döviz ihracı : Turistler beraberlerindeki dövizleri serbetsçe harice ç ıka
rabilirler.

b) Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağ layan  belgelerin ihracı : Tu
ristler beraberinde 200 (İkiyüz) Türk lirası çıkarab ilirler. Bu miktarın üstünde 
Türk1 parası ihracı girişte yazılı o larak beyan edilm iş olm asına veya döviz boz
durulduğunun tevsikine bağlıdır.

Tahdit fazlası Türk lira la rıy la  Türk parası ile ödemeyi sağ layan  belgeler 
hakkında blokaj hükümleri uygulanır.

c) Kıymetli' maden, taş ve eşyaların ihracı : Turistlerin beraberlerindeki 
kıymetli eşyaların ve gelirken tekrar çıkarm ak üzere pasaportlarına kaydetti
rilerek yurda soktukları veya döviz bozdurmak suretiyle satın ald ıkları kıymetli 
madenlerin ihracı şerbettir.

d) Menkul kıymetlerin ihracı : Turistler yabancı menkul kıymetlerini ser
bestçe harice ç ıkarab ilirler. Türk menkul kıymetlerinin ihracı, M aliye Bakan lı
ğının müsaadesine tab ilir.

e) Mal ve eşyaların ihracı : Turistlerin beraberlerindeki şahsî ve meslekî 
eşya larla  makinelerin ve gümüşten mamûl zatî ve şahsî ziynet eşyaların ın ve 
değeri (5000) lirayı geçmemek kayd iyle  kanun ve kararlarla  özel bir izne bağlı 
tutulmamış her türlü eşyalarının (Hatıra ve hediyelik eşya lar dahil) ihracı ser
besttir. Değeri 5000 .—  liranın üstünde bulunan mal ve eşyaların ihracı, bu 
miktarı aşan kısım için döviz bozdurulmuş olduğunun tevsikine bağlıd ır.
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Resmî daire , teşekkül ve müesseseler tarafından verilen hatıra ve hediye
lik eşya lar ile gümrüklerde bırakılıp geri götürülmek istenen mal ve eşyaların 
ihracı serbesttir.

Bedelsiz ihracata müteallik hükümler m ahfuzdur.

II —  Turistler dışındaki hariçte mukim yabancı tabiiyetindeki şa h ıs la r : 
(Yabancı kara, deniz ve hava nakil vasıta ları görevli personeli dâhil)

Bu şah ıslar hakkında Turistlere ait hükümler uygulanır. Ancak, bunların 
serbestçe ihraç edebilecekleri mal ve eşyaların kıymeti 1000 (Bin) lirayı geçe
mez. Değeri 1000 liranın üstünde’ mal ve eşya ihraç edebilecekleri döviz boz- 
duruklarının tevsikine bağlıdır.

III —  Hariçte mukim Türk vatandaşları ile Türkiye'de mukim Türk ve y a 
bancı tab iiyetindeki şah ıs la r:

a) Döviz ihracı : Bu şahısların döviz ihraç edebilmeleri M aliye Bakanlığ ı 
veya yetkili kılacağı mercilerin m üsaadesine bağlıd ır.

Bu itibarla mezkûr Bakanlık veya yetkiti merciler tarafından verilm iş m ü
saadeler, döviz satış bordroları ibraz veya ihraç edilm ek istenen dövizlerin cins 
ve miktarı bu dövizleri satan banka lar tarafından ilg ilinin pasaportuna verilen 
şerhle tevsik edilmedikçe gümrük idareleri beyannam elerinde kayıtlı dövizlerin 
hariçe çıkarılm asına müsade edemezler.

Yolcunun Türkiye'ye gelirken beraberinde getirip ihtiyari o larak beyan
namesine kaydettiği dövizlerle İlg iliye yetkili banka lar nezdindeki döviz hesap
larından veriyen dövizlerin yolcu beraberinde ihracı için ayrıca müsade istih
saline lüzum yoktur. Gümrük idareleri bu gibi dövizlerin ihracına, giriş beyan
namesindeki kayıtlara veya yetkili banka lar tarafından ilg ilin in pasaportuna 
bu konuda verilecek şerhlere istinaden m üsaade ederler.

Beyannamelerde kayıtlı dövizlerden m üsaalesiz o lanların karşılığı Türk 
liraları Türkiye ’de göstereceği bir adrese veya avdette kendisine iade olunur

b) Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağ layan belgelerin ihracı :
Bu şah ıslar da beraberlerinde 2000 (İkiyüz) Türk lirası çıkarab ilirler.

Beyannamelerde kayıtlı bulunan tahdit fazlası Türk lira ları emanete a lı
nır. Ve avdette kendilerine veya Türkiye'de gösterecekleri bir adrese iade o lu
nur.

c) Kıymetli maden, taş ve eşyaların ihracı : Kıymetli maden ve kıymetli 
taşlarla kıymetli eşyaların ihracı M aliye Bakanlığ ı veya yetkili kılacağı m erci
lerin m üsaadesine bağlıdır.

Ancak bu şahısların kıymetli madenlerden mamûl mütemmim cüzü ile 
birlikte bir adet saat ve nişan ve nikâh yüzükleriy le bümrük idarelerince ta k 
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dir edilecek değeri 1500 (Binbeşyüz) lirayı geçmiyen kıymetli eşyaların ihracı 
serbetsttir.

Daim î vazife  ile harice giden dış teşkilâtım ız memurlarının beraberin
deki kıymetli eşyanın ihracı değer bakım ından bir tahdide tabi değild ir.

d) Menkul kıymetlerin ihracı Bu şahısların menkul kıymet ihraç edebil
meleri Merkez Bankasının m üsaadesine bağlıd ır.

e) Mal ve eşyaların ih ra c ı: Bu şahısların beraberlerindeki zatî eşyaları 
İle mutad yiyecek maddelerinin gümüşte mamül zatî eşya ile şahsî ziynet eş
ya ların ın  ayrıca Gümrük İdarelerince takd ir edilecek değeri 1000 (Bin) lirayı 
geçmeyen sa ir mal ve eşyaların ın ihracı serbesttir.

Daim î vaz ife  ile harice giden dış teşkilâtım ız memurlarının beraberlerinde 
götürecekleri gıda m addeleri, hal ve gümüşten mamûl ve eşyaların ın ihracı 
değer bakım ından bir tahdide tâbi değild ir.

Türkiye'den naklihane suretiyle harice gidecek şahısların kendilerine ait 
ev eşyaları ile yabancı memleketlerden zat ve eşyaları arasında getirilip güm
rük resmine tâbi tutulm asından dolayı geri götürmek istenen eşyanın ihracı, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığ ınca tesbit edilecek esaslar dairesinde serbetssir.

Bedelsiz ihracata hükümler m ahfuzdur.

IV —  Türk kara , deniz ve hava vasıta ları personeli :

Bunlar hakkında III üncü madde hükümleri uygulanır. Şukadar ki, Türk 
parası, mütemmim cüzi ile birlikte bir adet saat ve nikâh ve nişan yüzükleıi 
dışında kıymetli eşya ve mutad zatî eşyaları dışında sair mal ve eşyaları ihraç 
edemezler.

V  —  Pasavan ve benzeri vesa ik  hâm illeri :

a) Döviz İh rac ı: Pasavan ve benzeri vesa ik  hâm illeri döviz ihraç edemez
ler. Ancak girişte beyannam elerine kaydettikleri dövizlerin ihracı serbetssir.

b) Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağ layan  belgelerin ihracı : 
Pasavan ve benzeri vesa ik  hâm illeri Türk parası ile Türk parası ile ödemeyi 
sağ layan  belgeler ihraç edemezler.

c) Kıymetli maden, kıymetli taş ve kıymetli eşyanın ihracı : Pasavan ve 
benzeri vesa ik  hâm illeri kıymetli maden, taş ve eşya ihraç edemezler.

d) Menkul kıymetlerin ih ra c ı: Pasavan ve benzeri vesa ik  hâm illeri men
kul kıymet ihraç edemezler.



e) Mal ve eşyaların ihracı : Pasavan ve benzeri vesa ik  hâm illeri mutad 
zatî eşya ve yiyecek maddeleri dışında mal ve eşya ihraç edemezler.

Yabancı pasavan ların  döviz bozdurmak suretiyle ald ıkları mal ve eşya
ların ihracı herhangi bir kayda tâbi değild ir.

Pasavan rejimi dahilinde ilgili Bakan lık larca müştereken alınacak kara r
lar mahfuzdur.

TÜRK PASAPORTU HÂMİLİ YOLCULARIN YURT DIŞINA 
ÇIKIŞLARINA MÜTEALLİK ESASLAR 

Genel Esas :

Türk pasaportu taşıyan yolcuların yurt dışına çıkabilm eleri, Seri IV. N o . : 3 
Görülmeyen muameleler Tebliği esasları dairesinde kendilerine seyahat dövizi 
tahsis olunm asına ve keyfiyetin pasaport kayıtları ile tevsik edilm esine b ağ lı
dır.

İstisnaî ha ller:

Aşağ ıdaki hallerde pasaportlarına çıkış için gerekli şerh verilen şah ıslar 
kendilerine sayahat dövizi tahsis edilm iş şahıs addolunur.

a) Hariçte ikamet eden, hariçte iş sahibi bulunan vatandaşla rım ızla , me
mur ve öğrencilerimizden iş ve gezme gibi m aksatlarla yurda gelip dönmek 
isteyenlere, yurda gelişlerinden itibaren 4 ayın geçmemiş olması (Memur ve öğ
rencilerin izin belgelerinde yazılı sürenin geçmemiş olması) kaydı ile keyfiyeti 
tevsik edecek belgelerle m üracaatları halinde Merkez Bankası Şubelerince p a
saportlarına hariçte geçimlerini temin ettikleri şerhi konulur. Yurda tedavi mak- 
sadiyle gelenlerde veya Türkiye'de hasta lanan larda hastahaneden alınacak 
doktor raporu ibraz edilmek kaydiyle yukarıda zikrolunan 4 ay lık  süre ile b ağ
lı olmaksızın m üracaat süresi tedavinin bitiminden itibaren 1 aydır.

Yukarıdaki fıkrada yazılı şahısların Türkiye'den yan larına getirecekleri eş 
ve çocukları ile bakm akla m ükellef oldukları yakın ların ın  ilk çıkışlarında lykarı- 
daki fıkra hükmü uygulanır.

Ayrıca bu şahıslardan geçici m aksatlarla birlikte olsun olmasın yurda a v 
det edenler de tekrar çııkışlarında yukarıdaki fıkra hükmünden istifade ettirilirler.

Yurt dışında çalışan İşçilerin Türkiye ’ye izinli gelişlerinde senede bir defa 
olm ak üzere ve Türkiye'deki ikametleri altı ayı geçmemek kayd iyle  iş ve İşçi 
Bulma Kurumu Şubelerince pasaportlarına hariç geçimlerini temin ettikleri 
şehri konulur.
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b) Türk vatandaşı o larak, yabancı e lçilik , konsolosluk, askerî ve sivil m is
yonlar, yabancı kurum ve müesseseler ve müteahhitler yanında çalışm alardan 
mensup oldukları veya temsil ettikleri elçilik , konsolosluk akserî ve sivil m is
yon, kurum, müessese ve müteahhitlerce görev, staj, meslekî etüd istişare gibi 
m aksatlarla  yurt dışında bulundukları müddet zarfında her türlü iaşe ve ibate 
vesair m asrafların ın tam amen karşılanacağının taahhüt edilmesi kaydile harice 
gönderilecekler ve bunların eşlerinin ve aynı şartlara haiz yabancıla rla  evii 
Türk vatandaşların ın  (Yabancı eşin izinle gitmesi hali dâhil) pasaportlarına 
Merkez Bankası Şubelerince «Hariçte geçimini temin etm iştir», şehri verilir.

c) Harice sefer yapan Türk kara nakil vasıtaların ın  pasaportla seyahat 
zorunda olan görevli personelinin pasaportlarına Merkez Bankasınca sefer 
müddeti İle m ukayyet olm ak üzere ve muntazam sefer yap ılm akta ise birer y ıl
lık süreler itibariyle hariçte geçimini temin etmiş olduğuna da ir meşruhat ve 
rilir.

d) Hariçte U luslararası bir kurul, müessese ve teşekkül veya yabancı bir 
firm anın Türkiye memurluğunu yapm akta olan ve m aaşları döviz o larak yurda 
getirilip Türk parasına çevrilen Türk vatandaşla rına , Merkez Bankası ta ra fın 
dan pasaportlarına «  takvim  yılı içinde hariçte geçimini temin etmiştir.»
Kaydı konulmak suretiyle, o takvim  yılı zarfında serbetsçe harice seyahat im 
kânı verilir.

e) Yabancı devletler, resmî teşekküller, u luslararası müesseselerden te
min olunan yard ım larla seyahat edenlerin pasaportlarına Merkez Bankasınca 
bu hususu tevsik eden resmî bir yazının ibraz edilmesi kaydıyde (Hariçte geçi
mini temin etmiştir), şerhi verilir.

Türk deniz, hava ve kara nakil vasıta ları ile yap ılan  turistik bir sefere 
îştirâk eden görevli personel ile iki kişiyi geçmemek üzere sefere katılan idare
cilerinin pasaportlarına ilg ili Merkez Bankası Şubelerince sefer müddeti ile mu
kayyet olm ak üzere hariçte geçimi temin olduğuna da ir meşruhat verilir.

g) 18 yaşını bitirmemiş küçüklerin münferit pasaportla seyahatlerinde dö
viz kaydı veya Merkez Bankası şehri aran ılm az.

h) Diplom atik, hususî ve hizmet pasaportu taşıyan ların  seyahatlerinde 
döviz kaydı veya Merkez Bankası şehri aran ılm az.

j) Yurt dışına çalışm aya giderek işçilerim izin çıkışlarında pasaportla
rına İş ve İşçi Bulma Kurumu Şubeleri tarafından «Hariçte geçimini temin et
miştir» şerhi verilir.

İşçilerim izin yurt dışına ilk çıkışlarında beraberlerinde götürecekleri veya 
sonradan yan larına ald ıracakları eş ve çocukları ile bakm akla m ükellef o lduk
ları yakın ların ın  ayrı ayrı yurda gelip dönmek istedikleri hallerde dâhil olmak
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üzere pasaportlarına İş ve İşçi Bulma Kurumu Şubelerince (ee) fıkrasında yazılı 
belgelere müsteniden «Hariçte geçimini temin etm iştir», şehri verilir.

Yukarıda «a» fıkrası şümulü dahiline giren şah ıs la rd an :

aa) Hariçte ikamet eden şahıslar, hariçte ikam et ettiklerini m ahallî Konso
losluklarım ızda a lacakları belgelerle,

bb) Hariçte iş sahibi bulunan şahıslar, hariçte iş sahibi bulunduklarını 
Çalışm a Bakanlığ ı İş ve İşçi Bulma Kurumu veya m ahallî Konsolosluklarım ız
dan alacak ları belgelerle,

cc) Hariçte vazife li memurlar, bağlı bulundukları daire ve müesseselerden 
a lacak ları belgelerle,

dd) Hariçte öğrenimde bulunan öğrenciler, m ahallî Konsolosluklarım ızdan 
bölge talebe müfettişliklerinden veya M illî Eğitim Bakanlığ ından alacak ları bel
geler,

ee) Hariçte ikamet eden ve hariçte iş sahibi bulunan şahısların eş ve ço
cukları ile bakm akla mükellef bulundukları yakın ların ı yan la rına a ld ırab ilm e
leri için hariçte ikamet ettiklerini ve hariçte iş sahibi bulunduklarını m ahallî 
Konsolosluklarım ızdan a lacakları belgelerle, eş, çocukalrının pasaport veya nü
fus cüzdanı veya kayıt suretiyle ve yakın ların ın infak ve iaşeleriyle mükellef 
o lduklarına dair resmî bir yazı ile, tevsik etmeleri gerekir.

 0O 0 —

Verginin m ükellefi, dış seyahat sebebiyle harcam alarda bulunan şah ıs
lar olup veli veya vasisin in  pasaportunun refakat hanesine ekayıtlı o larak se
yahat eden 18 yaşını bitirmemiş küçükler için, pasaportuna kayıtlı bulunduğu
şahsa munzam bir döviz tahsis edilm ektedir. Bu taktirde vergi ve asgari vergi 
bu kimseye verilen döviz tutarı üzerinden hesaplandığı cihetle küçük ayrıca 
nazara alınm am akta ve vergi mükellefi sayılm am aktad ır.

Bu verginin tatbikine esas m atrah, dış seyahat harcam aları için tahsis
edilen meblâğ ile yolcu biletlerinin Türk lirası tutarıdır.

Verginin matrahı % 50 olup tahsil edilecek vergi her türlü m ükellef için 
500 .—  liradan az olm am ak kaydına bağlıd ır.

Döviz alm ıyan ve biletleri hariçten gönderilenler ile Türkiye'de mukim
şahıslara hariçten havale suretiyle gönderilen dövizler veya Türkiye'de bir ban
ka nezdinde açtırma oldukları döviz hesabındaki para la rla  veya doğrudan 
doğruya dövizle satınalınan bilet bedelleri sahipleri ayrıca vergiye tâbi değ il
dir.
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Dış seyahat harcam aları vergisi ödeyenlerden seyahate çıkm ayanların 
kullandıkları m eblâğlar ile b ilâhara mahsuba tâbi tutulmak kaydile kendi
lerine avans verilm iş o lanların , mahsup neticesinde iade etmeleri gereken meb
lâğların yetkili banka lara  satm aları halinde, bu tahsislere isabet eden vergiler 
talep vukuunda banka lar tarafından kendilerine verilir.

Tamamen iptal edilen yolcu ve bagaj biletleri ile seyahate çıkılm am ası 
sebebiyle tamamen iade edilen m eblâğlara münhasır olm ak üzere kanunun 
5 inci maddesindeki asgarî vergi haddi de yukarıdaki esaslar dairesinde iade 
olunur.

Kısmen iptaller ve m ahsuplarda, ancak asgarî vergi haddinin üstündeki 
m iktarlar iade edilir.

Seyahatin iptal edilmesi veya mahsup neticesinde, tahsis edilen dövizden 
borçlu kalınm ası sebebiyle yetkili banka lara  iade edilmesi gereken döviz bor
cunun, dövizin tahsisi sırasında olduğu gibi efektif veya transfer suretiyle ia 
desi gerekmektedir.

T. C. Merkez Bankası bu kanunun tatb ikatında, iadesi gereken döviz bor
cunun yukarıda açıklandığı şekilde tahsis usulündeki şekle göre yani efektif 
veya transfer suretiyle iade edilmesi halinde isabet eden vergiyi iade etmekte 
fakat bir seyahattan mütevellit döviz borcunun dış maaş gibi transferable istih
kakından tevkif suretiyle mahsup edilm esini iade mahiyetinde kabul etmeyerek 
vergisini iade etmekte olduğundan ilg ililerin  % 50 verg ili o larak  a ld ıkları 
avans miktarı üzerinden borçlu kald ıkları m iktar için normal kurdan a lacakları 
m aaş ve ücret istihkakından mahsup yapılm ası halinde iadesi gereken dö
viz miktarının % 50 si nisbetinde fazla  bir ödeme durumunda kalm am aları için 
döviz borcunun tahsis usulündeki şekle göre aynen iade edilmesi menfaatleri 
icabıdır.

Ayrıca bu konu ile ilg ili o larak şu hususa da temas etmek yerinde o la 
caktır, iç ve dış seyahatlerde bazı yolcular, Türk Hava Yo lları uçaklarında yo l
cuların sigorta'ya tâbi olup olmadığını bilm ediklerinden ekseriyetle yabancı 
şirketlere ait uçakları tercih etmekte iseler de aslında , Türk Hava Yo lları uçak
ları ile seyahat eden bilet hâm ili her yolcunun kazaen maruz kalabilecekleri 
m addî ve bedenî za ra rla r sebebiyle doğacak m alî m esuliyetler beynelm ilel ha
va an laşm aları tahtında teminat altına alınmıştır.

Bu itibarla , uçaklarım ızla memleket dahilinde ve dış memleketlere seya
hat eden şahıslar,

Yolcu b aş ın a : 150.000.—  TL. sı yolcu,

Yolcu Bagaj ve zatî eşyaları içinse, 7 .500 .—  TL. sı 

Lim itleriyle tem inata dahil o lm aktadır,
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B E L G E L E R





HAZİRAN 1965’TE : TÜRKİYE’NİN DİŞ İLİŞKİLERİ 
VE BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ

ANKARA BELEDİYE HEYETİ

20 Mayı* - 11 Hazi. 1965 : 20 M ayıs'ta Sovyetler Birliğine giden Ankara Be
lediye Heyeti, 3 H aziran 'da M oskova’dan V arşo 
va 'ya  geçmiş ve 11 H aziran ’da A n ka ra ’ya dönmüş
tür

İSTANBUL BELEDİYE HEYETİ

25 Mayıs - 11 Hazi. 1965 : 25 M ayıs’ta Sovyetler Birliğine giden İstanbul He
yeti, 6 H aziran 'da M oskova'dan V iy a n a ’ya geçmiş 
ve 15 H aziran ’da İstanbul'a dönmüştür.

ZAKİR HÜSEYİN’İN ZİYARETİ

1 - 6  Haziran 1965 : 31 M ayıs'ta A nkara 'ya  gelen H indistan Cum hur
başkanı Yardım cısı Dr. Zak ir Hüseyin, 1 H aziran ’da 
Cum hurbaşkanım ız tarafından kabul edilm iş, daha 
sonra Dışişleri Bakanım ızı ziyaret ederek, A sya - A f
rika Konferansı hakkında fik ir teatisinde bulunulan 
bir görüşme yapm ış, 2 H aziran ’da İnönü'yü ziyaret 
etmiştir.

4 H aziran 'da İstanbul'a giden Zakir Hüseyin, 6 H a
z iran ’da memleketimizden ayrılm ıştır.

NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISI

1 - 6 Haziran 1965 : 31 M ayıs ta Paris’te başlayan  NATO Savunm a Ba
kanları toplantısı, 1 H aziran 'da sona ermiştir. A y 
nı gün, M illî Savunm a Bakanım ız, Paris'te , «Top
lantılar sırasında NATO m üttefiklerim izin, Türkiye ’-
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nin askerî meseleleri üzerine d ikkatle eğildiklerin i 
ve ihtiyaçlarım ızın acilen karşılanm ası içinde ge
rekli tedbirler üzerinde durduklarını» söylemiştir. 
6 H aziran ’da yurda dönen Dinçer, Yeşilköy hava 
alanında gazetecilere, toplantılar hakkında bir de
meç verm iştir. (Bak. BELGELER: 1)

TÜRK-YUNAN İKİLİ GÖRÜŞMELERİ

1 - 3 0  Haziran 1965 : Yunanistan yeni Ankara Büyükelçisi Sgurdeos,
1 H aziran 'da A nkara 'ya  gelmiş ve Tü rk-Yu n an  
ilişkilerinin düzeleceğine kani bulunduğunu söyle
miştir. Atina Büyükelçim iz Tuluy, aynı gün, Kosto- 
pulos’ la bir görüşme yapm ıştır. 2 H aziran 'da Iş ık la  
ilk görüşmesini yapan Sgurdeos, 3 H aziran ’da bir 
gazeteye Tü rk-Y u n an  görüşmeleri hakkında demeç 
verm iştir. (Bak. BELGELER: 2)

Işık, 4 H aziran 'da Sgurdeos’u kabul ederek, 
görüşmüştür.

Yunan basınının , Türkiye ’yi, Bandung ilkelerine a y 
kırı hareket eder göstererek müşkül duruma düşür
mek gayesiyle , Türkiye'nin Kıbrıs ve Yunan istan '
dan bin kilom etrekarelik bir toprak talep ettiği yo
lundaki haberleri üzerine, Bakanlığ ım ızca, 7 H azi
ran'da bir açık lam a yap ıla rak  bu şa y ia la r yalan- 
lanmıştır. (Bak. BELGELR : 3)

8 H aziran 'da , Yunanistan 'ın  Kıbrıs Büyükelçisi 
A leksandrakis , M akarios'a T ü rk -Y u n an  görüşme
leri hakkında, istişarî mahiyette bilgi verm iştir. A y 
nı gün, Kıbrıs Rum K aynak ları, Tü rk -Y u n a n  görüş
meleri kararın ın , Yunan Kraliyet Konseyinde oyb ir
liği ile alındığ ını, M akarios'un toplantıya bu kara r
dan sonra çağırıldığını b ild irm işlerdir.

Işık, 8 H aziran 'da gazetecilere, T ü rk -Y u n an  görüş
meleri hakkında bilgi verm iş (Bak. BELGELER: ) ve, 
«Türkiye’nin hiç bir memlekette toprak talebi yok
tur» demiştir.
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Tü rk-Yu n an  ikili görüşmelerinde, Kıbrıs meselesi
nin, ENOSİS karşılığı Türkiye'ye toprak tavizi ve ril
mek suretiyle halline çalışıld ığ ına rivayetlerle ilgili 
o larak, Bakanlığ ım ız sözcüsü, 1 1 H aziran 'da , bu 
şayia ların  mesnetsiz olduğunu belirten bir a ç ık la 
ma yapm ıştır. (Bak. BELGELER .- 5)

10 H aziran ’da itim atnam esini Cum hurbaşkanım ıza 
sunan Sgurdeos, 14 H aziran ’da Işık'la yaptığı gö
rüşmeden sonra, «Tü rk-Y u n an  görüşmeleri, itim at
namemi Gürsel'e sunduğundanberi resmen b aş la 
mıştır» demiştir. Aynı gün, Işık, gazetecilere, «Bü
yükelçinin, T ü rk -Y u n an  ilişkilerin in vikayesi lüzu
munu, hükümetinin de arzu ladığını ifade ettiğini» 
söylemiştir.

Tuluy, 23 H aziran 'da , Kostopulos’ la bir görüşme 
yapm ış, aynı gün, Yunan Parlâm entosunda konu
şan Terakkiperver Parti lideri M arkezinis, T ü rk -Y u 
nan görüşmelerine değinerek memnuniyetini ifade 
etmiştir.

Hükümeti ile istişarelerde bulunm ak üzere, 20 H a
ziran 'da A tin a ’ya giden Sgurdeos, 27 H aziran ’da 
A n ka ra ’ya dönmüş aynı gün, A tin a 'd a , A. A. m u
habirine, görüşmeler hakkında bir beyanat verm iş
tir. (Bak BELGELR : 6)

Işık, 28 H aziran 'da Sgurdeos ile bir görüşme ya p 
mıştır.

30 H aziran 'da Tuluy ile Kostopulos arasında ya p ı
lan görüşmede, Kıbrıslı Türklerin yiyecek ve g iye
cek durumları ile, M akarios’un 15 yaşını aşkın Türk 
öğrenciler için aldığı karar da gözden geçirilm iş
tir.

II. AFRİKA-ASYA KONFERANSI VE CEZAYİR OLAY
LARI

2 - 3 0  Haziran 1965 : II. A fr ik a -A sy a  Konferansına katılacak Türk Heyeti,
2 H aziran 'da açıklanm ıştır. (Bak. BELGELER: 7) 
Cezayir Devlet Başkanı Ben Be lla ’nın şahsî tem sil
cisi Büyükelçi Boulharouf, 9 H aziran 'da A n kara 'ya
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gelm iş, aynı gün, Işık tarafından kabul edilm iştir. 
10 H aziran ’da, Bayülken'İ ziyaret eden Boulharouf, 
öğleden sonra Gürsel’e, Ben Be lla ’nın şahsî m esa
jını tevdi etmiştir. Büyükelçi, 1 1 H aziran 'da A n ka
ra'dan ayrılm ıştır.

16 H aziran 'da , gazetecilere, «biz, A fr ik a -A sy a  
devletlerinin lam  bir tesanüt içinde olm alarını a r
zuluyoruz» diyen Işık, A nkara 'da Konferans’ la ilgili 
hazırlık ların da bitmek üzere olduğunu açık lam ış
tır.

19 H aziran 'da , Cezayir'de, M illî Savunm a Bakanı 
A lb ay  Boumeclian'ın yönettiği askerî darbe teşeb
büsü başarıya ulaşmış ve Ben Bella iktidardan 
uzaklaştırılm ıştır. Aynı gün yayın lanan  resmî b ild i
ride, Ben Bella, «diktatörlük, vatana ihanet ve yo l
suzluk yapm akla» suçlandırılm ış, Konferansın ka
rarlaştırılan tarihte başlıyacağı bild irilm iştir.
İhtilâli takip  eden günlerde, Commonwealth d e v
letleri başta olm ak üzere birçok A fr ik a -A sy a  dev
leti, Konferansın tehiri istikam etinde cephe a lm ış
tır.

21 H aziran 'da , Kabine toplantısından çıkan Işık, 
«Cezayir'deki o layların  bir iç mesele mahiyeti taş ı
dığı an laşılm aktad ır. Türkiye o larak temennim izi, 
Cezayir'in  kendi seçtiği idare altında müreffeh bir 
m illet o larak yaşam ası ve gelişm esidir» demiş, Ce
zay ir Hükümetinin tanınm ası konusunda, o lay bir 
iç mesele mahiyeti taşıd ığ ına göre, tan ım aya lü
zum olmadığını söylem iştir. 21 H aziran 'da , D ışiş
leri Bakanlığ ından, Konferansa katılacak Türk he
yetinin hareketinin tehir edild iği b ild irilm iştir. (Bak. 
BELGELER: 8)

22 H aziran 'da Işık, Konferansın ve heyetim izin du
rumu İle ilgili o larak, gazetecilere bir açıklam a 
yapm ış (Bak BELGELER : 9), aynı gün, Cezayir Rad
yosu, Konferansın 29 H aziran ’da açılacağını b ild ir
miştir.

23 H aziran ’da , Konferans’da Türkiye'yi temsil ede
cek heyetin, Genel Sekreter Büyükelçi Halûk Bayül-



ken Başkanlığ ında, Rabat Büyükelçim iz Kâmuran 
Acet, Akra Büyükelçim iz Mahmut Dikerdem, Ceza
yir Büyükelçim iz Semih Günver, II. Daire Genel M ü
dürü Bediî Karaburçak ve S.P .G . Başkanı İlter Türk
men’den teşekkül edeceği b ild irilm iştir. Aynı gün, 
Işık, Konferans ve hazırlık toplantısı ile ilg ili o larak, 
basın m ensuplarına bir demeç verm iştir. (Bak. BEL
G ELER : 10)

24 H aziran 'da Cezayir’e hareket eden Bayülken, 
Yeşilköy hava a lan ında, A fr ik a -A sy a  Konferansı 
hakkında gazetecilere bir demeç verm iştir. (Bak. 
BELGELER: 11)

C ezay ir’e gidecek Kıbrıs heyetinde bir Türk delege
nin de yer alm ası yolunda, Dr. Küçük'ün teşebbüste 
bulunması üzerine, 24 H aziran 'da , rum hükümet 
sözcüsü, Dr. Küçük ve diğer üç Türk Bakanın , hükü
mette yerleri olmadığını bildirm iş ve bu beyanat 
Dışişlerine yakın çevrelerde yorum lanm ıştır. (Bak. 
BELGELER: 12)

26 H aziran 'da , «15 üyeli Daim î Komite» ta ra fın 
dan alınan bir kara rla , II. A fr ik a -A sy a  Konferansı, 
1965 Ekim ayına ta lik  edilm iştir.
Cezayir’de bulunan Bayülken, 27 H aziran 'da , «El 
Mücahid» gazetesine bir m ülakat verm iştir. (Bak. 
BELGELER: 13)

28 H aziran 'da , D ışişlerinin bir yetkilisi, Konferansın 
tehiri ile ilgili o larak, «gayet mahdut kadrolu bir 
konferansın alelacele yap ılm asındansa , bütün A f
r ik a -A sy a  memleketlerini içine a lacak  bir konfe
ransın yap ılm ası, elbetteki Türkiye bakım ından şa 
yanı tercihtir. Tehiri olumlu karşılıyoruz» demiştir. 
Cezayir'e giden heyetim iz, orada kaldığı süre za r
fında İran, Pakistan, H indistan, Irak, Tunus, Endo
nezya, Fas, Tayland , Japonya ve diğer bazı de le
gasyonlarla çeşitli görüşmeler yaptıktan sonra, 29 
Haziran 'da Türkiye'ye dönmüştür. Yeşilköy'e  m u
vasa latında , Bayülken, basın m ensuplarına, Kon
ferans hakkında bir demeç verm iştir. (Bak. BELGE
LER ■ 14)
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30 Hcıziran'da bir basın toplantısı yapan Bayülken, 
Konferansın tehiri ve Cezayir'de yaptığı tem aslar 
hakkında bilgi verm iştir. (Bak. BELGELER: 15)

KIBRIS RUM YÖNETİMİ

7 - 3 0  Haziran 1965 : Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Klerides, 7 Hazi-
ran ’da «gerek Hükümetin, gerek parlâmentonun 
görev sürelerini uzatacak kanun yapılm ası yolunda 
ilerliyoruz» demiştir.

Bir Rum sözcüsü, 10 H aziran 'da , Bakanlar Kurulu
nun bütün bakan ların , «Tü rk-Yu n an  m üzakerele
rinin m illî mücadele için zararlı olduğu ve derhal 
kesilmesi» konusunda, M akarios'la  hem fikir o lduk
larını açıklam ıştır.

Rum idaresinin cum hurbaşkanlığı ve m illetvekilliğ i 
seçimlerini yapm aktan vazgeçtiğ i, hükümet ve par
lâmentonun görev sürelerinin özel bir kanunla uza
tılacağ ı, 22 H aziran 'da , bir rum sözcüsü tarafından 
açıklanm ıştır.

26 H aziran 'da , Kıbrıs rum hükümeti, yabancı mem
leketlerde okuyan 15 yaşından büyük Kıbrıslı Türk 
öğrencilerin Kıbrıs'a g irem iyeceklerin i, aksi halde 
tutuklanacakların ı b ild irm iştir. Bakanlığ ım ız, bu 
kararın kaldırılm ası için, Barış gücü m akam ları, 
Birleşmiş M illetler Genel sekreterliği ve Yunanistan 
nezdinde derhal teşebbüse geçmiştir. 28 H aziran '
da, Kıbrıs Türk cem aat lideri Rauf Denktaş, bu ka
rarla İlgili bir açık lam a yapm ıştır. (Bak. BELGELER: 
16)

30 H aziran ,da , rum hükümeti, «kız öğrencilerin ve 
Türkiye dışında okuyan erkek öğrencilerin Kıbrıs'a 
girebileceklerini» açıklam ış, Yorgacis Türkiye'de 
okuyan erkek öğrencilerin askerî eğitim gördükleri 
için, Kıbrıs'a sokulm ayacakların ı b ildirm iştir.
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MALAYSİA ÇALIŞMA BAKANI

9 - 1 1  Haziran 1965 : M alaysia  Çalışm a Bakanı V asagam , bir iyi niyet
ziyaretinde bulunm ak üzere, 9 H aziran ’da A n ka 
ra’ya gelm iş, aynı gün İşık ’ ı ziyaret etmiş ve 1 1 
H aziran ’da memleketimizden ayrılm ıştır.

BARIŞ GÜCÜ

11 - 15 Haziran 1965 : Genel Sekreter U Thant, 11 H aziran 'da , K ıbrıs’taki
Barış Gücü’nün M art-H az ira n  faa liye t raporunu 
Güvenlik Konseyine sunmuş (Bak. BELGELER: 17), 
ve Barış Gücü’nün görev süresinin 6 ay daha uza
tılmasını teklif etmiştir.

Bakanlığ ım ız sözcüsü, 12 H aziran 'da , U Thant'ın 
raporunun olumlu karşılandığını b ild irm iştir. (Bak. 
BELGELER: 18)

G üvenlik Konseyi, 15 H aziran 'da U Thant’ ın rapo
runu görüşürken söz alan K ipriyanu, Arabulucu Pla- 
za ve Kıbrıs rum yönetim inin tutumunu öven, Kıb- 
rıslı Türkleri ve liderlerini itham eden bir konuşma 
yapm ış, Temsilcim iz Eralp , cevabî konuşm asında, 
K ip riyanu ’nun iddiaların ı çürütmüş ve Barış Gücü 
ile Kıbrıs Türkleri hakkındaki Türk Hükümetinin gö
rüşlerini izah etmiştir. Aynı gün, Güvenlik  Konseyi, 
K ıbrıs’taki Barış Gücü'nün görev süresinin 6 ay d a 
ha uzatılm asını öngören karar tasarısın ı oybirliğ i ile 
kabul etmiştir. (Bak. BELGELER: 19)

ENVER AKA’NIN İRAN’I ZİYARETİ

12 - 20 Haziran 1965 : Enver A ka , İran Senato Başkanı Şerif im am î’nin d a 
vetlisi o larak , resmî bir ziyarette bulunm ak üzere 
12 H aziran ’da İran ’a gitm iştir. 14 H aziran 'da Şah 
tarafından kabul edilen A ka , 1 5 -1 9  H aziran 'da 
İran ’ ın çeşitli bölgelerini gezmiş ve 20 H aziran 'da 
yurda dönmüştür.
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VİNH THO - İŞIK

15 - 16 Haziran 1965 : Güney Vietnam  Başbakanının özel temsilcisi Bü
yükelçi Vinh Tho, 15 H aziran 'da A n ka ra ’ya ge l
miştir. 16 H aziran 'da V ietnam 'daki s iyasî durum ve 
son gelişm eler hakkında Işık ’a bilgi veren Vinh 
Tho aynı gün A n ka ra ’dan ayrılm ıştır.

TÜRKİYE-SUUDÎ ARABİSTAN

16 Haziran 1965 : Türkiye ve Suudî A rab istan ’ın birbirileri nezdindeki
Elçilik leri, Büyükelçilik seviyesine yükselttikleri bu
gün açıklanm ıştır.

COMMONWEALTH TOPLANTISI VE KIBRIS

17 - 27 Haziran 1965 : 17H aziran ’da Londra’da başlıyan Com m anwealth
devletleri toplantısı sonunda, 27 H aziran 'da ya y ın 
lanan b ild iride, Kıbrıs konusu da yer alm ıştır. (Bak. 
BELGELER: 20)

İTALYA SAVUNMA BAKANI

24 - 26 Haziran 1965 : M illî Savunm a Bakanı Haşan Dinçer'in ziyaretini
iade etmek üzere, İtalya Savunm a Bakanı G iuilio 
Andreotti, 24 H aziran ’da A n ka ra ’ya gelm iştir. 25 
H aziran ’da , iki memleketin NATO ittifakı içindeki 
durumları ele alınan Savunm a Bakanları görüşme
sinden sonra bir bildiri yayın lanm ış (Bak. BELGE
LER: 21), aynı gün Işık ve Ürgüplü’yü ziyaret eden 
Andreotti, 26 H aziran ’da İstanbul’a gitmiş ve a k 
şam memleketimizden ayrılm ıştır.
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IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI

24 H aziran  1965 : Cezayir'de bulunan Irak Dışişleri Bakanı Naci Ta
lip, A . A . muhabirine verdiği demeçte, T ü rk - İra k  
münasebetlerinin her zam ankinden iyi bir durumda 
olduğunu söylemiş ve kısa zam anda ticarî ve İkti
sadî ilişkilerin daha da artacağını belirtmiştir.

P A PA N D R EU ’MUN KO N UŞM ASI

25 H aziran  1965 : Yunan Başbakanı, 25 H aziran ’da Meclis'te yaptığı
konuşmada, Kıbrıs meselesine de temas etmiştir. 
(Bak. BELGELER: 22)

T Ü R K -S O V Y E T  İLİŞKİLERİ

25 - 29 H aziran  1965 : Sovyet Gazeteciler Birliğin in davetlisi o larak  Sov-
yetler Birliğine giden Akis başyazarı Metin Toker, 
25 H aziran 'da , Sovyet Başbakanı Kosigin ile bîr 
m ülakat yapm ıştır. (Bak. BELGELER: 23)

Ürgüplü’nün Sovyetler Birliğine yapacağı ziyaretle 
ilg ili, o larak, Dışişleri Bakanlığ ı 28 H aziran ’da bir 
bildiri yayın lam ıştır. (Bak. BELGELER: 24)

Toker’ in Kosİgİn’ le yaptığı m ülâkkatta , 1925 Türk- 
Sovyet sald ırm azlık  Paktının yenilenm esinin söz 
konusu olduğu yolundaki haberlerle ilg ili o larak , 
Ürgüplü, 29 H aziran ’da gazetecilere «henüz hiç bir 
teklif te a lm adık» demiştir.

IŞIK - BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

26 H aziran  1965 : Birleşmiş M illetler Teşkilâtının 20. Kuruluş y ıldö
nümü m ünasebetiyle, Dışişleri Bakanım ız basına 
bir demeç verm iştir. (Bak. BELGELER: 25)
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SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI

H aziran  1965 : C ezay ir’de bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Haşan
M ureyved, bugün, A .A . m uhabirine verdiği özel 
demeçte, Kıbrıs konusunda, iki cemaatin de bağım 
sız bir Kıbrıs bayrağı altında, askerî üslerden ve 
dış müdahalelerden uzak yaşam asın ı istiyoruz de
miş, self - determinasyon prensibini benim sedikle
rini belirterek, Türkiye - Suriye münasebetleri hak
kında, «bizim tutumumuz, Türkiye'nin İsrail ile 
olan münasebetleri ile ilg ilid ir. Türkiye bu m ünase
betlerine sam im î bir şekil verm ediği takdirde, Tür
kiye ile Suriye arasında d iled iğ im iz yapıcı yolu 
bulm ak güç olacaktır» demiştir.



B E L G E : !

HAŞAN DİNÇER’İN DEMECİ

«31 M ayıs - 2 Haziran tarihleri arasında Pariste toplanan NATO mem
leketleri savunm a bakanları toplantısına katıldım . Toplantının devam ettiği 
günlerde, Paris’te Anadolu A jansına verdiğim  beyanatta açıkladığım  g ib i, bir 
savunm a paktı olan NATO ittifakı içinde geliştirilm esi düşünülen, savunm a 
mefhumu ile nükleer silâhların kullanılm ası esasları görüşüldü. Ayrıca, bu top
lantıda, NATO içinde Türkiye'ye yap ılacak  askerî yardım  ile buna ait fo rm alite
lerin hızlandırılm ası ve kısa bir süre içinde yardım ın kuvveden fiile  ç ıkarılm a
sında teşebbüsümüzle olumlu bîr sonuca varılm ıştır. Bu a rad a , A m erika, A l
m anya ve Kanada Savunm a Bakanları ile de konuşarak ittifak içinde mem
leketimizi ilgilendiren hususlar hakkında fik ir teatisinde bulunduk. Bundan 
başka , Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı Orgeneral Lemnitzer ile de 
çeşitli savunm a konuları ve Türkiye'nin askerî problemleri hakkında görüşm e
ler yaptık . Gerek bakan la rla , gerek başkomutan ile yaptığım  tem aslarda konu
larım ıza karşı büyük bir an layış ilgi ve işbirliği ruhu m üşahade ettim .»

6,6.1965

E L G E : 2

SGURDEOS’UN CUAAHURİYET’E DEMECİ
«MESELENİN MÜZAKERE YOLU İLE HALLİNE TARAFTARIZ»

Yunan istan ’ın A nkara 'ya  atadığı yeni Büyükelçi A leksandros Sgurdeos 
dün kendisiyle konuşan bir m uhabirim ize «Kıbns mes’eiesinin bir Türk-Yunan
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mes’elesi durumuna geldiğine hiç şüphe yoktur.» dedikten sonıa «Biz buraya 
herhangi belirli bir plân ya da teklife gelmedik. Tamamen açsk kalble Kıbrıs 
mes’eîesine, bütün ilgili tarafları tatmin edecek olan bir çözüm çaresi bulmak 
çabasındayız.» şeklinde konuşmuştur.

Sgurdeos, «Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı ile 30 milyon nüfuslu Türkiye ile 
8 milyonluk Yunanistan arasındaki dengenin bozulacağına inanmadığını be
lirterek Lozan andlaşmasının iki ülke arasında yarattığı denge ile ilg ili o larak 
şöyle konuşm uştur:

«Lozan andlaşmasının Türkiye ile Yunanistan arasında bir denge sağla
mış olduğu iddiası doğrudur. Fakat, bundan sonra 2. Dünya Savaşının sonuç
ları da bir gerçektir. 12 Adanın Yunanistana veriliş sebebi, bu adalardaki hal
kın büyük çoğunluğunun Yunanlı olması, Yunananisîan’ın savaşta büyük feda
kârlıklara katlanmış bulunması, ayrıca bu toprakların komşumuz Türkiye’nin 
hükümranlığı altında olmamasıydı, Kıbrıs için de durum bugün aynıdır. Bu ada, 
Türklerin elinde bulunmamaktadır.»

Büyükelçi daha sonra şunları söylem iştir:

«Buna rağmen, Türk kamu oyunun Kıbrıs mes’elesinde gösterdiği büyük 
hassasiyeti biliyoruz. Bu sebepten dolayı, mes’elenin müzakere yoluyla çözüm
lenmesine taraftarız.»

3 Haziran 1965 tarih li «CUMHURİYET» gazetesi

B E L G E :3
7.6.1965

D I Ş İ Ş L E R İ  B A K A N L I Ğ I N I N  Y A L A N L A M A S I

Türkiye’nin Kıbrıs veya Yunan istan ’dan bin kilometre karelik  bir arazi 
talep ettiği yolunda bazı Atina gazetelerinin yayın lad ığ ı haberler üzerine Dış
işleri Bakanlığ ı yetkilileri şu açık lam ada bulunm uşlard ır:

Türkiye’nin her hangi bir devletten toprak talebi olmadığı herkesin m a
lûmudur. Türkiyenin istediği şey, Kıbrıs meselesinin müzakere yolu ile âd ilâne 
bir hal çaresine biran önce bağ lanm asıd ır. Bu da , Türkiye ile Yunanistan a ra 
sında Lozan'da teessüs etmiş olan toprak muvazenesinin vikayesi ve Kıbrıs'daki 
iki cemaatten herhangi birinin diğeri üzerinde tahakküm ü im kânının önlenme
sidir.

Dışişleri Bakanlığ ına yakın çevrelerde yeni Yunanistan Büyükelçisinin 
henüz itim atnam esini verm ediği, kendisinin şim diye kadar Dışişleri Bakanımı-



zcı vaki ziyaretlerinin iki memleketi ilgilendiren konularda umumî tem aslar çer
çevesini aşmadığı belirtilmektedir.

Bu itibarla , aynı çevreler A tina gazetelerinin bahiskonusu haberlerini 
mesnetsiz bir takım spekülâsyonlar o larak vasıfland ırm ışlard ır.

B E L G  E : 4
8.6.1965

IŞİK’IN GAZETECİLERE BEYANATI

«Yunan istan 'la , şimdiye kadar istişarî mahiyette müzakerelerde bulun
duk. Esas görüşmeler, Büyükelçinin itim atnam esini takdim inden sonra, önü
müzdeki günlerde başlıyacaktır. Kıbrıs m üzakerelerine başlarken, bizim gözö- 
nünde bulunduracağım ız hareket noktası, Türk Cem aatin in ve Türkiye’nin K ıb
rıs’taki haklarının korunmasıdır. Diğer taraftan , bulunacak hal çaresinin Tür
kiye ile Yunanistan arasındaki iyi münasebetlerin v ikayesine yardımcı olması 
da özel önem vereceğimiz bir hususdur. Türkiye'nin hiçbir memleketten toprak 
talebi yoktur».

Dışişleri Bakanı Haşan Esat Işık, ikili tem asların yürütülmesinde, A . B. D. 
nin desteğinin istenip istenmediği yolundaki bir soruya da şu cevabı verm iş
tir :

«Kıbrıs meselesi, gerek NATO içinde, gerek Birleşmiş M illetlerde görüşü
len bir meseledir. Bu bölgede sulhun v ikayesiy le  İlg ili o lan ların , bu meselenin 
tara fla rı tatmin edecek bir hal çaresine bağ lanm asında gayret göstermesini 
m emnunlukla karşılam aktayız ve temenni ediyoruz».

B E L G E : 5
11.6.1965

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMASI

T ü rk -Y u n an  ikili görüşmelerinde, Kıbrıs meselesinin ENOSI5 karşılığ ında 
Türkiye'ye bir toprak tâvizi verilm ek suretiyle halline çalışıld ığ ına da ir rivayet
ler ile ilg ili o larak Dışişleri Bakanlığ ı Sözcüsü İsm ail Soysal bugün şu a ç ık la 
mayı yap m ıştır :

Bilindiği üzere bu gibi rivayetler Atina basınında çıkınca Bakanlığ ım ız 
7 H aziranda bir açıklam a yaparak  bunların cisılsız olduğunu belirtmiş ve Tür
kiye'nin istediği şeyin Kıbrıs meselesinin Lozan'da teessüs etmiş olan toprak
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muvazenesinin vikayesi ve Kıbrıs'taki iki Cemaatten herhangi birinin diğeri üze
rinde tahakküm ü imkânının önlenmesi suıetiyle, müzakere yo luyla ad ilane bir 
hâl çaresine bir an önce bağlanm ası olduğunu kaydetm işti.

Ankara da Dışişleri Bakanım ızla Yunan Büyükelçisi arasındaki görüşme
ler henüz çok gene! bir çerçeve içinde ve ancak zeminin hazırlanm ası m ahiye
tinde cereyan etmiştir. Bu itibarla bu görüşmeler ile ilg ili baı haberler bir takım 
mesnetsiz söylentilerden ibarettir.

B E L G E : 6

27 HAZİRAN 1965 TARİHLİ ANADOLU AJANSI 
SGURDEOS’UN DEMECİ

«Evvelki gün, Başbakan Papandreu tarafından kabul edild iğini söyleyen 
Büyükelçi» : Dışişleri Bakanı Kostopulos'un da hazır bulunduğu bu kabulde, 
Tü rk-Y u n an  münasebetleri ve Kıbrıs'la ilg ili meseleler ele alındı. Şim diye ka
dar istişarî mahiyette yap ılan  görüşmelere A nkara 'ya  dönüşünde resmen baş
lanacaktır. Bu hususta, hükümet başkanından gereken d irektif ve yetkiyi alm ış 
bulunuyorum. Parolam ız, önce, lüzumuna inandığım ız T ü rk -Y u n an  ilişkilerin i 
düzeltmek, daha sonra da Kıbrıs problemine bir çözüm yolu bulm aktır» dem iş
tir.

B E L G E : 7
2.6.] 965

CEZAYİR’E GİDECEK HEYET

Dışişleri Bakanlığ ı Sözcüsünün bugün açık lad ığ ına göre, Dışişleri Genel 
Sekreteri Büyükelçi Halûk Bayülken, Birleşmiş M illetler Daimî Delegemiz Bü
yükelçi Orhan Eralp, Şam Büyükelçim iz Sadi Eldem, Rabat Büyükelçim iz Kâmu- 
ran Acet ve Akra Büyükelçim iz Mahmut Dikerdem ile Genel Sekreter İktisadî 
İşler Yardım cısı Kâmuran Gürün, İkinci Daire Genel AAüdürü Bediî Karaburçak, 
S iyaset P lânlam a Grubu Başkanı İlter Türkmen ve diğer 5 siyasî memur A f r ik a - 
A sya Konferansına katılacaklard ır.

Konferansa katılacak olan delegasyonun büyük kısmı 22 H aziran ’da Dı
şişleri Bakanı Haşan Işık'la birlikte Frankfurt üzerinden Cezayir'e gidecek, Baş
bakan Suat Hayri Ürgüplü ise muhtemeln 28 H aziran ’da Cezayir'e hareket ede
cektir.



B E L G E : 8
2 1 .6 .1965

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

«İkinci A sy a -A fr ik a  Konferansının bir müddet tehiri yolunda Common- 
vvealth’e mensup A sy a -A fr ik a  memleketleri tarafından bugün resmî bir mü
racaat vukuu bulduğundan, bu müracaatın neticesine intizaren hey’etimizin 
Türkiye'den hareketi tehir edilm iştir».

B E l  G E : 9
2 2 .6 .19 65

IŞIK’ IN BASIN MENSUPLARINA B EYA N A TI

«Konferansın bir gecikme ile başlayıp  başlam am ası hâlâ söz konusudur. 
Gecikme başka , ta lik  başkadır. İngiliz U luslar Topluluğu, Asya - A frika lı üye
lerinin Konferansın geciktirilmesi yolunda aldığı kararın sonucuna intizar ed i
yoruz. Ayrıca, çeşitli ülkelerin tutumlarının sarahate kavuşm ası da beklenm ek
tedir. C ezay ir’deki durum ve Cezayir Konferansına katılacak ülkelerin tutum la
rının aydınlanm ası önem lidir».

B E L G E : 1 0 
2 3 .6 .1 9 6 5  

IŞIK’IN BASINA DEMECİ

«İkinci A fr ik a -A sy a  Konferansının birinci kademesinin evvelce ka ra rla ş
tırıldığı g ibi, 24 H aziran 'da toplanacağı, Cezayir'de resmen b ild irilm iştir. Bu 
vaziyet karşısında Türk Hey'eti Konferansın birinci kademesine katılacaktır. 
Konferansın ikinci kademesinin tehir edilip edilm iyeceği, 24 H aziran 'da baş- 
lıyacak toplantı sırasında cereyan edecek müzakereler sonucu belli o lacağından 
ben şahsen, toplantıya katılm ıyacağım . Hey'etim ize beni temsilen Genel Sek
reter Bayülken Başkanlık edecektir. Genel Sekreter Bayülken ve diğer heyet 
mensupları, yarın sabah uçakla Türkiye ’den hareket edecek ve akşam  C eza
y ir ’de o lacaklard ır. Büyükelçi Dikerdem ve Büyükelçi Acet şimdiden C ezay ir’de 
bulunm aktadır. Kendileri Büyükelçi Günver ile birlikte Hey'etim ize dah ild irler» .
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B E L G E : !  1

BAYÜLKENİN YEŞİLKÖY’DE DEMECİ

«¡kinci A sy a -A fr ik a  Konferansının ilk kademesi olan Dışişleri Bakanları 
seviyesindeki toplantıya arkadaşlarım la beraber gidiyoruz.

Cezayir milleti ile mevcut olan tarih î bağ larım ız ve kardeşçe hisler dola- 
yıs iyle , bu toplantıya katılm aktan ayrıca hususî bir memnuniyet duym aktayız.

Cezayir’deki gelişm eler münasebetiyle, toplantı, değişik şartlar altında 
vuku bulm aktadır. A sy a -A fr ik a  devletlerinden bir kısmı, Dışişleri Bakanları 
seviyesindeki konferansa iştirak edemiyeceklerini açık lam ışlard ır. Diğer ta ra f
tan, bu toplantıya iştirak edecek devletlerin bir kısmının da, 29 H aziran ’da b aş
laması ön görülen devlet ve hükümet başkanları seviyesindeki konferansın te
hir edilmesi fikrin i ileri sürecekleri an laşılm aktad ır.

Türkiye, İkinci A sy a -A fr ik a  Konferansına başlangıçtan beri önem verm iş, 
bu konferansın tanzim i için, C aka rta ’da yap ılan  hazırlık ça lışm alarına , Ban- 
dung'a iştirak eden bir memleket o larak  katılmış ve daim a yapıcı bir rol oy
nam ak arzusunu taşım ıştır. İkinci A sy a -A fr ik a  Konferansının başarılı o lm asını, 
iştirak edecek m illetler arasında an layış havasının gelişm esini, yapıcı işbirliği 
im kânlarının arttırılm asını ve aynı zam anda bu iki kıt’anın dünya barışına h iz
met etmesini sağ lıyacak şartların takviyesin i, sam im iyetle temenni etm işizdir. 
Son gelişm elerle, toplanması hususunda ortaya çıkan ve m alûm unuz bulunan 
çeşitli cereyan ve tem ayüllere rağmen, tutumumuzun daim a bu sam im î düşün
ce ve kanaatlerden mülhem olacağını belirtmek isterim.

Buradan hareket ederken, toplantı hakkında daha başka ve kat’î ifade 
ve tahm inlerde bulunmanın isabetli olm ıyacağını takd ir edersiniz. Fakat temen
nim iz, son o lay lar ve gelişm eler do layısiyle beliren farklı fik irlerin , A s y a - A fr i
ka memleketleri arasında tesisine çalışılan tesanüde zarar vermemesi ve top
lantıda usul hakkında kararlar ittihaz edilirken, toplantının mühim olan nihaî 
gayelerin in gözönünde tutulması ve an layış zihniyeti içinde hareket edilmesine 
çalışılm asıd ır.

«B ild iğ in iz g ib i, Türk Hükümeti, Cezayir o laylarından iki gün sonra, Tür
kiye'nin A sy a -A fr ik a  Konferansına evvelce kararlaştırılan şartlar altında ka
tılacağını açıklam ıştır. Bu açık lam a, Konferans hakkındaki sam im î tutumumu
zun ve iyi tem ennilerim izin bir ifadesid ir.

Cezayir deki son o lay lara  gelince, Dışişleri Bakanı Sayın Işık ’ ın bir iki gün 
evvel İfade etmiş olduğu g ib i, Türkiye'nin temennisi, Cezayir'in  kendi seçtiği 
idare altında müreffeh bir millet o larak yaşam ası ve gelişm esid ir».

24.6.1965
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Dışişleri Bakanlığ ı Genel Sekreteri Halûk Bayülken : « A sy a -A fr ik a  Kon
feransına Başbakan Yardımcısı ile Dışişleri Bakanı katılm ıyacaklar mı?» sorusu
na şu cevabı verm iştir:

«Konferansın tehir edilmesi istikam etinde cereyanlar vard ır. Konferansa 
iştirakin nisbeti, bugünden yarına daim î surette gelişm eler kaydetmektedir. 
Hükümet ve Devlet Başkanları seviyesinde, başlangıçta düşünüldüğü şartlara 
uygun ve kâfi derecede temsilî bir iştirak olursa, Hükümetimizin aldığı karara 
uygun o larak, hey'etim izin o toplantı ile mütenasip daha yüksek seviyede işti
raki mümkündür».

Genel Sekreter, «Konferansta Kıbrıs konusu götürülecek mi?» sorusunu 
şu şekilde cevaplandırm ıştır:

«Nerede olursa olsun, m illî mes’ele olan Kıbrıs dâvam ızın an latılm ası ve 
lehimizde bir durum yaratılm ası, her zam an temine çalıştığım ız bir husustur. 
A sy a -A fr ik a  Konferansı g ibi, diğer mühim toplantılarda ve Birleşmiş M illet
lerde, Türkiye, bu dâvasını izah etmiş, lehinde im kânlar hazırlam ağa çalışm ış
tır ve çalışm aktad ır» .

«Kıbrıslı rumların gayretleri» ile ilg ili bir soruya da Halûk Bayülken şöyle 
mukabele etmiştir-. «Kıbrıslı rum lar, bundan önce de katıld ıkları konferans ve 
toplantılarda olduğu gibi, yine ayni istikamette faa liye t sarfedeceklerdir. Uzun 
bir süredir dünya efkârını aydınlatm am ızın özellikle A s y a -A fr ik a  m em leket
lerine gönderdiğim iz iyi niyet hey’etlerinin fayda lı çalışm aların ın  Türkiye için 
daha müsait bir ortam hazırladığını düşünüyoruz. Herhalde self - determination 
gibi bir prensibin, müstakil bir Birleşmiş M illetler üyesinin varlığ ına son ver
mek yolunda suiistim al edilm esine, pek çok memleketin razı o lm ıyacakların ı 
ve bu suretle, bu prensibin, Türkiye ve K ıbrıs’taki Türk Cem aati aleyhinde kul
lanılm asına meydan verilm iyeceğini temenni ediyoruz. Ça lışm alarım ız ara lıksız  
devam etmektedir».

B E L G E : 1 2
24.6 .1965

K1SRÎS RUM İDARESİ - DR. KÜÇÜK

—  Rum hükümet sözcüsünün, Dr. Küçük ve üç Türk Bakan hakkında ya p 
tığı açıklam a ve bunun Dışişlerine yakın çevrelerde yorumu

AFP - Rum hükümet sözcüsü, «1963 Aralığ ındanberi Kıbrıs Cum hurbaş
kanı Yardım cılığını bıraktığını bıraktığı ve devlete baş kaldırdığı için, Dr. Fazıl 
Küçük’ün Cum hurbaşkanı Yardım cısı o larak  tanınm adığını, ne Dr. Küçük’ün, ne de
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devlete karşı vaziyet a lan  diğer üç Türk bakan ın , hükümet nezdinde herhangi 
bir yerleri olm adığını» söylem iştir.

Dışişleri Bakanlığ ına yakın çevrelerde bu beyanat, tam am iyle keyfî, gay- 
gayri hukukî telâkki edilm iş ve Cezayir'e gitmesi m utasavver Kıbrıs heyetine 
bir Türk delegenin katılm ası için Dr. Küçük’ün vâki teşebbüsünün Konferansda 
hasıl edeceği tesiri izale etmeye matuf bir hareket o larak vasıflandırılm ıştır.

B E L G E : !  3
27.6 .1965

BÂ YÜ LKEN İN  «EL M ÜCAHİD»E VERDİĞİ DEMEÇ

«Cezayir'e gelmekten son derece mutluyuz.
«Türk halkı, Cezayir halkının bağım sızlığ ına kavuşm ak ve ülkesinin ge

lişmesini sağ lam ak için g iriştiğ i yiğitçe mücadeleyi büyük hayran lık  ve ilgi ile 
izledi.

«Türk halk ı, kendini bunca tarihi bağ ve kaynaşm a ile bağlı hissettiği 
kardeş bir halkın , Kemal Atatürk'ün önderliğinde yarım  yüz yıl önce kendisinin 
de girişm iş olduğu bir mücadeleyi başarı ile sonuçlandırm asından sevinç duy
m aktadır.

«Cezayir Ulusunun efsanevi cesareti, özgürlük aşkı ve dünya barışı d a 
vasına olan bağlılığı ile, ulusal hayatında hariku lâde bir hamle yapacağ ına ve 
uluslararası sorunlarda gittikçe artan bir rol oym yacağına inanıyoruz.

«Bir Türk için, Cezayir topraklarına ilk defa ayak  basm ak, bir kaç gün 
için dahi o lsa, ortak tarihi yaşam ak , bu güzel ülkenin havasını teneffüs etmek, 
Türk ulusunun derin hayran lık , takd ir ve kardeşlik duyguları beslediği bu de
ğerli ve yiğ it Cezayir halkının arasında, kardeşler arasında olmanın mutluluğunu 
duym aktır.

«işte bu duygularla , hatta heyacanla diyeceğim ki, ben ve m eslekdaşla- 
rım, Cezayirde olm aktan sevinç duym aktayız.»



B E L G E : 1 4
29.6.1965

BÂYÜLKENİN CEZAYİR DÖNÜŞÜ 
YEŞİLKÖY’DE VERDİĞİ BEYAN ÂT

«—  Perşembe günü Cezayir’e hareket ederken Dışişleri Bakanları seviye
sindeki konferansın dahi toplanm asını müşkülleştiren şartların mevcudiyetine 
işaret etmiştim. Filhakika Cezayir’e esasen 6 0 ’ı aşkın A sy a -A fr ik a  m em leketi
nin iştiarak etmeleri lâzım gelirken ancak 32 heyet gelebilm iştir. Bunların da 
ancak yarısına bizzat dışişleri bakan lan başkan lık  etmekte idi. Cezayire va rd ı
ğım ızda daha fazla  heyetin iştirak edebileceği ümidi ile dışişleri bakan ları kon
feransının 26 haziran cumartesi gününe tehir edild iğini gördük. Bu kararı b il
d iğ in iz gibi 15 üyeli daim î komite verm işti. 26 H azirana kadar bir iki heyet 
müstesna daha fazla  bir katılma olm adı. Bu arada konferansın tehiri yolunda 
pekçok heyetlerin kulis faaliyetleri sarfettikleri görüldü. Hakikaten A frika mem
leketlerinden katılma pek az nispette idi. Bu sebeble konferansın A frika lılık  ka
rakteri hemen hemen kalm am ış bulunuyordu. Heyetler mevcut iştirakle konfe- 
fansı toplam ak yoluna gittikleri takdirde A sya - A frika memleketlerinin tesa- 
nüdünden bahsetmek ve konferanstan beklenen gayeleri sağ lam ak her halde 
çok müşküldü. Bu durumda tehir istikam etindeki cereyan ve ve tem ayüller kuv
vetlendi.

İştirak eden heyetlerin büyük bir kısmı konferansın akdi için özel hazır
lık lar yapm ış büyük m asraflara katlanm ış olan Ceza ir'in , 19 Haziranda bu mem
lekette vuku bulan ihtilâl do layısiyle tehirin Cezayire, herhangi bir suretle atfe
dilecek bir kusurdan ileri geliyormuş gibi bir intiba yaratm am aya b ilhassa iti
na etmişlerdir.

Konferansın resmen açılıp orada uzun ve m ünakaşalı müzakerelerin ön
lenmesi için konferansın Ekim ayına tehiri kararı gene daim î komite m arife
tiyle alınm ıştır. Tehir kararının bu şekilde alınm ası pek çok heyete üzerinde 
menfi tesir yapm ıştır. Biz Türk heyeti o larak kararın böyle bir komitede a lınm a
sından memnun olm adık ve bu düşüncemizi ifade ettik. Bu tehir konferansın ile 
ride Asya - A frika karakterini taşıyabilecek geniş bir iştirakle toplanm asına ve 
sile teşkil ederse tehir keyfiyetinden faz la  bir üzüntü duym am ak yerinde olur».

Bayülken bu arada heyetimizin Cezayir'de , 20 kadar heyet başkanı ve 
mensupları ile tem aslarda bulunarak konferans ve dünya meseleleri ile kıbrıs 
konusunda aydınlatıcı görüşmeler yaptığını sözlerine eklem iştir.
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B E L G E : 1

Ankara : 30. a. a. —  ikinci A frika  - Asya Konferansı hazırlık toplantısına 
katılm ak üzere gittiği Cezayir'den dün akşam  A nkara 'ya  dönen Dışişleri Ba
kanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Halûk Bayülken, bugün düzenlediği basın 
toplantısında, «bizim  bakım ım ızdan, konferansın açılm adan tehiri için takip 
edilen usul, tenkidi muciptir» demiştir.

Genel Sekreter Bayülken, Cezayir'de yaptığı tem aslar konusunda gazete
cilere şunları söylem iştir: «Konferansa giderken ifade etmiş olduğumuz gibi, 
bu toplantının yapılm am ası İstikam etinde kuvvetli cereyanlar mevcuttu. Ceza
yir'deki m üşahadelerim iz, dün İstanbul'daki beyanatım da da belirttiğim gibi, 
Cezayir'e ancak 32 memleketin geldiğini göstermiştir. Ö zellik le A frika  kıtası 
temsil bakım ından istenilen ve arzu edilen m iktara erişmemiştir. Bu sebeple 
Asya - A frika  konferansının A frika lılık  karekterinin m ünakaşa edilmesi müm
kün bir hale girm iştir.

Hazırlık toplantısının 24 haziran 'dan 26 haziran 'a tehiri, A frika 'n ın  tem
sili konusunda yeni bir gelişm eye imkân hazırlam am ıştır. Bu itibarla , iştirak 
edenlerin yarısının Arap memleketleri diğeı yarısının da Asya memleketleri o lu
şu konferansın açılm asının fayda lı olu o lm ayacağı yolunda İlk problemi teşkil 
etmiştir.

Konferans resmen açıldığı takdirde A sya 'dan  bazı önemli ülkelerin m ev
cut terekküp tarzı ile konferansa katılm aktan fayda görmiyecekleri ve bu b a
kımdan konferanstan ayrılacakları kuvverli bir ihtim al o larak belirm iştir. Bu 
bakım dan heyetlerin büyük çoğunluğu hem d ışişleri, hem de devlet ve hükümet 
başkanları seviyesindeki iki toplantımnda ileri bir tarihe b ırak ılarak  gerek tem
sil, gerek katılma seviyesi bakım ından Asya - A frika  ülkeleri için dünya n aza
rında daha olumlu karşılanacak bir tehire gidilm esinin fayda lı bir hüküm o la
cağı kanısında birleşm işlerdir.

Cezayir'de konferansın toplanm am ası yolunda karşılaşılan  en büyük 
müşkül toplantı için büyük fedakârlık lar yapmış olan C ezay ir’ in konferansın 
akdi hususundaki ısrarı olmuştur.

F ilhak ika , 19 H aziran ’daki ih tilâ lin , toplantının önemi bakım ından m ah
zurlar gösterdiği fikri revaç bulduğundan şüphesiz Cezayir hükümeti ve Ceza
yirlile r, büyük hassasiyet izhar etmişler ve toplantının akdini ısrarla İstem işler
dir. iki günlük kısa süre içinde devam lı tem aslar ve kulis faaliyetleri dış görü
nüşte çeşitli söylenti ve yorum lara yol açmıştır. Bizim m üşahadelerim iz yukarı
da arzettiğim g ib id ir. Emniyet bakım ından da şayet Asya - A frika ülkelerinin

30.6.1965

BAYÜLKEN’fN BASIN TOPLANTISI
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çoğunluğunu sağ layacak bir katılma o lsayd ı, konferansa mani bir durum ka
naatim izce olm azdı. Filhak ika , ihtilâlden sonra fevkalâdelik lere intizar şek lin
de bir kanaatin mevcudiyeti vard ı. Ancak, nüm ayişler, toplantının emniyeti 
için Cezayir Hükümetinin aldığı tedbirlerin müessiriyetine etkili değild i.

Toplantının akdi ile ilgili ça lışm alar devam ederken, büyük ihtim alle 
bazı sabotaj hareketlerine de tevessül olunmuştur.

Konferans binasında patlatılan bomba bunun bir örneğidir. Buna rağ
men, 26 H aziran 'da toplantı m ahalline kâfi bir emniyet içinde gidilm esi ve kon
ferans binasının çevresinde yeterli emniyet tedbirlerinin alındığı görülmüştür.

Konferansın açılm am asında, orantı bakım ından katılm anın düşüklüğü 
ve dengesizliğin rolü vard ır. Bizim bakım ım ızdan, konferansın açılm adan tehi
ri için takip  edilen usul, tenkidi müciptir.

Çünkü bilindiği g ib i, bu karar, mahdut üyeli konferans daim î komitesi 
tarafından alınm ıştır. Ayrıca, 30 küsur heyetin C ezay ir’e gelmesi ve bunların 
yarısına yakın dışişleri bakanları ile konferansın resmen açılm ası ve tehir ka ra
rının orada alınm asının daha yerinde bir tutum olacağı kanaati hâkim olm uş
tur.

Biz bu görüşümüzü, daim î komite üyelerine bildirm iş bulunm aktayız. Bu
nunla beraber, şuna işaret yerinde olur ki, normal yol takip  edilm iş o lsayd ı, 
açık o larak cereyan edecek müzakereler do layısıy la tehir kararının alınm ası, 
bir mesele halin i a lır ve bazı ülkeler, ya ln ız propaganda yoluna saptıkları için 
A frika - Asya konferansı bakım ından bazı müşkiller ortaya ç ıkab ilird i.

Tehir kararı, b ilindiği g ib i, hissiyata ve ihtirazî kayıtlara rağmen, Ceza
yir'e gelm iş olan bütün heyetlerce tasvip  edilm iş ve neticede konferans, Ekim 
sonu veya Kasım başına bırakılm ıştır.

Türkiye ve konferansa gerekli önemi verm iş ve gerekli hazırlık ları uzun 
bir süredir yapm ıştır. Konferansın başarısı için sam im iyetle gayret gösterm işiz
dir. Bu tutumumuzun pek çok üye üzerinde olumlu etkileri olmuştur ve Cezayir 
tarafından da sempati ile karşılanm ıştır.

HELde olm ayan sebeplerle konferansın tehirinden sonra yap ılacak  iş, top
lantıya aynı sam im iyet ve zihniyet ile hazırlanm aktır.

C ezay ir’de geçirdiğim iz birkaç günden istifade ederek, mümkün olduğu 
nisbetYe, geniş tem aslar yaptık . Bunların olumlu karşılandığı yolunda kâfi ka
naat edindik.

Öte yandan , yaptığ ım ız tem aslar sonunda şu intibaı edindik kİ, se lf-  
determination prensibi, istik lâlin  devamı demek olduğu sürece, yayg ınd ır. Ken
dim izi İyi anlattığ ım ız takdirde her çevrede sempati kazanıyoruz».



B E L G E : 1 6
28.6.1965

D EN KTA Ş’IN BEYA N ATI

«M akarios»un gayesi Türk cem aatini usandırm aktır. Bu öğrenciler hakkın- 
daki insanlık dışı davranışı yüzlerce öğrencinin ailesin i endişeye ve üm itsizli
ğe garketmektedir. Bunlar, aynı zam anda, Türk - Yunan görüşmelerinin Kıbrıs 
rumlarını bağ lam ıyacağını ispat için girişilen taktik hareketlerdir. Türk köyleri
ne saldırı da aynı mahiyeti taşım aktad ır» .

B E L G E : 1 7
11.6.1965

ü T H A N T ’IN RAPORU

U Thant'ın 51 sayfa lık  raporunda d ikkati çeken noktalar şöyle ö zetleneb ilir:

1 —  Son üç ay içerisinde adada «kısmi bir sükûnet» hüküm sürmüştür. 
Temel durumda bir değişme olmadığı g ib i, esas meselelerin çözümünde de mü
şahhas bir ilerleme kaydedilem em iştir.

2 —  «Ünficyp» (barış kuvveti) olm aksızın çatışm aların yeniden b aşlam a
sı kuvvetle muhtemeldir.

Genel sekreter, barış gücünün görev süresinin niçin altı ay uzatılm ası 
gerektiğini şöyle İzah e d iyo r :

«Böyle bir zam anda, kuvvetin görev süresinin, eskisi gibi üç ay yerine 
altı ay daha uzatılm ası fikrinin üyelerce (Güvenlik Konseyi) benimseneceğini ümit 
ederim. Görev süresinin daha uzun süreli uzatılm ası, kuvvetin etkili bir şekilde 
faa liye t gösterebilmesi için gereken p lânlam a işlerine büyük ölçüde yardımcı 
olacağı g ib i, bazı ekonomik avan ta jla r da sağ lıyacaktır.

«Kuvvete b irlik veren hükümetlerle yaptığım  istişareler, kendilerinin bu 
şekildeki bir uzatm aya itirazları olmadığını belirtm iştir...»

Genel Sekreter raporunun bir bölümünde, «Türkiye ile Yunanistan a r a c ı n 

da, Kıbrıs meselesi ile ilg ili o larak ikili görüşmelere b a ş l a n m ı ş  o l u n d u ğ u n u n  

bilindiğ in i» belirterek, bu tem asların yapıcı sonuçlar d o ğ u r a c a ğ ı  t e m e n n i s i n d e  

bulunm akta ve buna ilâveten «ad adaki rum yöneticileri ile t ü r k  c e m a a t i n i n  li
derleri arasında da bu çeşitten görüşmeler h a z ı r l a n m a s ı n ı n  fayda lı olabileceği» 
görüşünü ileri sürmektedir.
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Genel sekreter barış kuvvetinin kuruluşuna ait şu bilgileri ve riyo r: Kuv
vetin toplam mevcudu 6346 kişidir. Kuvvete asker veren ülkeler ise şunlardır: 
Avusturya - 47, Kanada - 1149, Danim arka - 1008, Fin landiya - 926, İrlanda - 
1061, İsveç - 964, İngiltere - 1016, buna ilâveten adada faa liye t gösteren polis 
birliği ise 42 A vustura lya 'lı, 34 Avusturya'lı 40 D anim arka'lı, 20 Yeni Ze land a ’- 
lı ve 39 İsveçliden meydana gelmektedir.

U Tant kuvvetin şimdiki mevcudunun «etkili bir faa liye t için m utlak a s
garî rakam ı» teşkil ettiğini de işaret etmekledir.

Genel Sekreter, Ada'daki uyuşm azlığın sebeplerini izah ederek, iki tarafı 
da Kıbrıs rum hükümetinin 21 Nisa.n'da açıkladığı yatıştırm a programının gerçek 
leştirilebilmesi için işbirliğine davet etmiştir.

U Thant ayrıca arabuluculuk meselesine de dokunarak, «arabuluculuk 
m ekanizm asının şu an için işlemez durum da» olduğunu bildirm ekte, bunun se
beplerinin konseyce gayet iyi bilindiğini işaret etmekle beraber, herhangi bir
şekilde detaya inmemektedir.

B E L G E : !  8
12.6.1965

DIŞİŞLERİ SÖ ZCÜ SÜ V E  U T H A N T ’IN RAPORU

Dışişleri Bakanlığ ı sözcüsü İsmail Soysal, bugün, konuyla ilg ili o larak y a p 
tığı aç ık lam ala rda , Genel Sekreterin, barış gücü görev süresinin altı ay daha 
uzatılm ası tavsiyesin i, Türk - Yunan görüşmelerinin daha rahat bir hava içinde 
yürütülebilmesi bakım ından olumlu bulduklarını söylem iştir.

Soysal, U Thant'ın raporunda Türk - Yunan görüşmelerini destekler an lam 
da bir ifade kullanm asını da memnunlukla karşılad ık ların ı, arabulucu Galo 
P laza ’nın raporu hakkında yorumda bulunm am asının da , lehim ize bir nokta o l
duğunu belirtm iştir.

B E L G  E : 1 9
15.6.1965

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER G Ü V E N LİK  K O N SEY İN İN  
KABUL ETTİĞİ KARAR TASARISININ METNİ

Güvenlik Konseyinin 15 Haziran 1965’te yap ılan  1224 ncü oturumunda 
kabul edilm iştir.

Güveolik Konseyi,
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Konseyin 4 Mart 1964 tarih li karan ile tesis olunan Birleşmiş M illetler 
Barış Gücü’nün, görev süresinin altı ay daha uzatılm asına mütedair Genel Sek- 
reter'in Raporunu dikkate a la rak ;

Birleşmiş M îlletler Barış Gücünün, K ıbrıs’ta kalış süresinin, 25 Haziran 
1965'ten sonra da devam ettirilmesi yo lunda, Kıbrıs hükümetinin izhar ettiği a r
zuyu nazar'ı dikkate a larak ;

İnceleme konusu süre zarfında askerî durum da, genellikle sükûnet hâkim 
o lm asına ve Birleşmiş M illetler Barış Gücü’nün bunun tesisinde önemli şekilde 
müessir bulunm asına rağmen, Ada'dan  hüküm süren bu sükûnetin zay ıf oldu
ğunu, gerçekten Barış Gücü'nün yokluğu halinde, kısa bir zam anda çarp ışm a
ların yeniden başlam asın ın muhtemel bulunduğunu Genel Sekreterin Raporun- 
müşahade ederek;

Güvenlik  Konseyi’nin 4 Mart, 13 M art, 20 H aziran , 25 Eylül ve 18 A ra 
lık 1964 ve 19 M art 1965 tarih li kararların ın tatb ikinde, Genel Sekreterin sar- 
fettîğî gayretlerden duyduğu derin memnuniyetin tekrarlayarak ;

4 M art 1964 tarih li kararın uygulanabilm esi için m alî destek, melzeme ve 
askerî kuvvet katkısında bulunan devletlere memnuniyetini ifade ile;

1 —  4 M art, 13 M art, 20 H aziran , 9 Ağustos, 25 Eylül ve 18 A ra lık  1964 
ve 19 Mart 1965 tarih li kararların ın ve 11 Ağustos 1964 tarih inde yap ılan  1143 
ncü oturumunda, Başkan tarafından beyan edilen m uvafakati teyid eder;

2 —  Bütün Birleşmiş M illetler üyesi devletlerden sözü edilen kararlara 
uym aların ı talep eder;

3 —  İlg ili tara fla rdan  azam î itidal göstermeye devam etmelerini ve Bir
leşmiş M illetler Kuvvetleri ile işbirliğ i yapm aların ı talep eder,-

4 —  Genel Sekreterin Raporunu (S/6 - 126 and Corr. 1) m ütalâa eder;

5 —  Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1964 kararı ile tesis edilen, Birleşmiş 
M illetler Barış Gücü’nün görev süresinin 26 A ra lık  1965 tarih ine kadar altı ay 
müddetle uzatır.

B E L G E : 2 0 /. r  x
2 7 .6 .19 65

C O M M O N W E A LT H  BİLDİRİSİNDE KIBRIS

«Başbakan lar, Kıbrıs meselesi hakkında endişelerini izhar etm işler ve 
Kıbrıs konusunda, Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyi kararının tam am en; des
teklediklerini teyid etmişlerdir.
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«Başbakan lar, Kıbrıs meselesinin, Birleşmiş M illetler çerçevesi içinde, Bir
leşmiş M illetler Şartına, demokrasi ve adalet prensiplerine ve Kıbrıs halkının 
arzusuna uygun o larak halledilm esi arzusunu beyan etmişlerdir.

«Başbakan lar, Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarih li kararına göre 
hareket etmelerini ve Commonwealth üyesi devletlerden bazıların ın iştirak etti
ği Birleşmiş M illetler Barış Gücü’nün görevini güçleştirecek herhangi bir hareket
ten kaçınm aları hususunda, bütün ilg ili devletlere çağında bulunmuşlardır.

«Başbakan lar, aynı zam anda, Birleşmiş M illetler Arabulucusunun devam 
lı gayretlerinden ve çalışm asından duydukları memnuniyeti ifade etm işlerdir».

S E L G  E : 2 1
25 .6 .1 9 6 5

M .S.B. BASIN VE HALKLA MÜNASEBETLER GURUP 
BAŞKANIN BİLDİRİSİ

«Türkiye M illî Savunm a Bakanı Haşan Dinçer, bu sabah İtalya Savunm a 
Bakanı Guilio Andreotti ile, iki memleket akserî uzm anlarının da katıldığı bir 
görüşme yapm ıştır.

Bu görüşmede Türkiye ile İta lya ’nın Atlantik İttifakı çerçevesindeki özel 
durumları incelenmiş ve iki Bakan, İttifakın , bütün üye devletlerin katgıları ile 
takviyesi zarureti konusundaki görüşleri arasında tam bir m utabakat olduğunu 
müşahede etm işlerdir.

Türkiye ile İta lya'y ı ilgilendiren askerî meselelerde Bakanlar Güney A v 
rupa bölgesindeki NATO işbirliğ inin dünya sulhu için en önemli unsurlardan 
biri oluşu prensibini teyid etmişlerdir.

Aynı prensipten hareketle Savunm a Bakan ları, İttifakın Güney Avrupa 
kanadının bir NATO askerî yardım ı ile takviyesin i sağ lam ak üzere NATO Ba
kanlar Konseyine alınmış olan kararın bir an evvel tatbiki için lüzumlu bütün 
gayretin gösterilmesi hususunda mutabık kalm ışlard ır.

Türkiye M illî Savunm a Bakanı Dinçer ile İtalya Savunm a Bakanı Androte- 
tî ayrıca, iki memleket arasında askerî işb irliğ ine verilecek m üşahhas şeklin 
tesbiti am acıyla iki memleket uzm anlarının görevlendirilm esinin uygun olacağı 
hususunda an laşm ışlard ır» .
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B E L G E : 2 2

PA P A N D R EU ’NUN PA RLÂ M EN TO  KO N UŞM ASI

25.6.1965

«K ıbrıs’ta durum düzelm iştir. A da 'da barış hüküm sürmektedir. Muhte
mel bir çıkarm anın artık askerî bir gezi niteliği taşım ıyacağı ölçüde savunm a 
tedbirleri alınm ıştır. Kıbrıs konusundaki Türk - Yunan görüşmelerinin Birleşmiş 
M illetler Yasasına uygun bir çözüme, yani kendi geleceğini seçme hakkıyla do
natılmış tam bir bağım sızlığa ulaşm asını diliyoruz. Fakat bu sonuca u la şab il
mek için K ıbrıs’ta ve Kıbrıs ile Yunanistan arasında b irliğ in hüküm sürmesi 
esastır.»

3 E L G  E : 2 3
2 5 .6 .19 65

3 Temmuz 1965 tarihli  «A KİS»derg is inden  
K O S İG İN ’İN M. T O K ER ’E VERDİĞ İ M Ü LÂ K A T

—  Sovyetler Birliği Başbakanı devam la şunları söyledi :

Sovyetler Birliği ile Türkiye'nin münasebetleri yüksek bir p lânda ele a lın 
malıdır. Biz politik sahada , ekonomik sahada , kültürel sahada işb irliğ i yap m a
lıyız. M ünasebetlerim iz bu ölçülerde, Türkiye ile Sovyetler Birliğin in karşılıklı 
menfaatlerine en uygun tarzda düzenlenm elidir. Buna biz hiçbir mâni görmü
yoruz. Sovyetler Birliğ i'n in Türkiye'den hiçbir toprak tâlebi bulunmadığını size 
beyân ederim. Sizin de bizden bu çeşit bir taleb in iz olm adığını biliyorum . A ra 
mızda hiçbir ihtilâf yoktur. Komşuyuz, yanyana yaşıyoruz. Niçin dost o larak 
yaşam ıya lım ? Sovyet halkı Türk halkının tecâvüz emeli beslemediğinden em in
dir. Am a biz Türk topraklarının bize karşı tecâvüz emeli besleyen bir üçüncü 
devlet tarafından vâsıta diye kullan ılm asından endişeliyiz. Bu bizim güvenlik 
meselem izdir. Bunu istemiyoruz. Barışsever komşuluk münasebetlerine ta raf tâ - 
rız. Sizden de bunu bekliyoruz. Dostumuz olm anız bizim için kıym etlidir, önem
lidir. Sovyet Rusya bunu temin etmek için elinden gelen herşeyi yapm ağa h a
zırdır.

M ünasebetlerim izin bugün iyi istikâmete girm iş olduğunu söylemekten 
bahtiyarlık  duyuyorum. Aram ızda tem aslar başlam ıştır. Şimdi b irbirim izi daha 
da iyi tan ıyacağız. Zira m ünasebetlerim izin kesilmiş olduğu devrede halk  o la 
rak, devlet adam ları o larak birbirim izden habersiz kald ık . Karşılıklı b irb irim iz 
hakkında yanlış kanaatlar sahibi olmuş bulunuyoruz.
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Bundan bir süre önce M oskova'ya gelen Dışişleri Bakanınızı gördüm. G e
çenlerde Ankara ve İstanbul Belediye Başkanları ile görüştüm. Gromiko Türki
ye'ye gitti. Bize çok iyi haberler getirmiş olduğunu söyliyebilirim . Şimdi Baş
bakanınız Ürgüplü’yü bekliyoruz. Bugüne kadar olan tem aslarım ızda Türklerde 
de bizdeki fik irle ri, arzuları müşcıhade ettim. H alk lar zaten budur. Attığım ız 
ad ım lar önemli adım lardır. Yol açılm ıştır. Tekrar ediyorum neden dost o lm aya
lım? Buna ne mâni var? Herbirim izin içişleri sadece kendi halklarım ızı ilg ilen
dirir. Türkiye ’nin iç meseleleri Türk halkının işid ir. Biz ona karışm ayız, Sovyetler 
Biri iğ i ’ n in iç meseleleri de Sovyetler Birliği Halkının işid ir. Siz ona karışm azsı
nız. Bizim bütün dünyada arzuladığ ım ız bu esasa sahip dostluklardır ve Sov
yetler Birliği Dış Politikasında bu esası daim a ön plânda tutumaktadır.

Metin Toker Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki münasebetlerin ink i
şâfı konusunda fikrinin ne olduğunu, meselâ 1925 Andlaşm asının tazelenmesi 
hususunda Sovyetler Birliğinin ne düşündüğünü sorunca, Başbakan Kossigin :

Kanaatim ce Sovyetler Birliği 1925 Andlaşm asının esasları ve prensipleri 
dahilinde, tab ii mevcut yeni unsurları da gözönünde bulunduran ve sureti k a f i 
yede bir üçüncü devlete karşı o lm ayan yeni bir andlaşm anın Türkiye ile Sov
yetler Birliği arasında im zalanm ası için çalışm alara başlanm asını a rzu lam ak
tadır. Böyle bir andlaşm anın memleketlerim iz arasında mevcudiyeti büyük fa y 
da sağ layacaktır. Biz bu istikamette çalışm alıy ız . Başbakan Ürgüplü’nün z iy a 
reti son derece önemli bir adım olacaktır, demiş. Daha sonra devam la, b irb i
rimizi iyi an lam alıy ız . Türkiye ile dostluk için herşeyi yapm aya hazır bulundu
ğumuzu b ilin iz. M ünasebetlerim iz eskiden olduğu gibi değil eskisinden de iyi 
olacaktır. Bunun bütün im kânları vard ır ve Başbakanın ız Ürgüplü’yü M osko
va 'da ağ ırlam ak bizim için müstesna bir zevk olacaktır» demiştir.

B E L G  E : 2 4
2 8 .6 .1 9 6 5

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞIMIN AÇIKLAMASI

«Daha önce açıklandığı üzere, Sovyetler Birliği Hükümeti, Türkiye Başba
kanı Suat Hayrİ Ürgülü'yü, resmî bir ziyarette bulunm ak üzere, Sovyet Rusya’ya 
dâvet etmiştir.

Suat Hayrİ Ürgüplü’nün, bu ziyarete 9 Ağustos 1965 tarih inde başlam ası 
hususunda m utabakata varılm ıştır.
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8 E L G E : 2 5
26.6.1965

İ Ş I K ’ İN  D E M E C İ

«Tarihin uzun tecrübeleri ve M illetler Cemiyetinin başarısızlığa uğram a
sını intaç eden sebepler gözönünde tutu larak kesif çalışm alar sonunda, Birleş
miş M illetler Teşkilâtı, büyük bir harb felâketinden tarif edilmez ölçüde geniş 
kayıp lara uğramış ve inancı sarsılm ış olan insanlığın arzuladığı barışı ve refahı 
ve inandığı prensipleri tahakkuk ettirmek için kurulmuştur.

«Birleşm iş M illetler Andlaşm ası bundan tam 20 yıl evvel 26 Haziran 
1945'de San Francisco şehrinde 51 devlet tarafından im zalanm ış ve 110. m ad
desi hükümleri gereğince 24 Ekim 1945 tarihînde yürürlüğe girm iştir.

«Birleşm iş M illetlerin kuruluşunun yirm inci yıldönümüne tesadüf eden 
1965 senesi «M illetlerarası İşbirliği Y ılı»  adı altında bütün üye devletlerce kut
lanm aktadır. Bu yıl süresince Teşkilâtın 20 senelik çalışm aları sonunda sa ğ la 
dığı olumlu neticeler ve hizmetler dünya kamu oyuna m uhtelif va s ıta la rla  arze- 
dilm ektedir. Teşkilât andlaşm asının 20 yıl evvel im zalanm ış olduğu San Fran
cisco şehrinde bugün yap ılan  kutlam a töreninin manâ ve ehemmiyetini bu aç ı
dan görmek uygundur. Teşkilât, o tarihten bu yana gelişm iş, üye sayısı 51'den 
114’e ulaşm ış, kayda değer bir hız ve vüs'atte müstem lekecilik sona erdirilerek 
bu idareler altında yaşayan  halkların  müstakil birer devlet o larak m illetlerarası 
a landa lâyık oldukları yeri kazanm aları çabasında öz plânda rol oynam ış, çe
şitli mes’elelerin hallinde büyük gayretler göstermeğe devam la , faa liyetlerin i 
her geçen gün daha genişlete gelm iştir.

«Birleşm iş M illetlerin kurucuları s ıfatıy la San Francisco'da Birleşmiş M il
letler Andlaşm asına imza koyan devletler arasında bulunan Türkiye, Teşkilâtın 
ilke ve am açlarının bu m eyanda bütün sulh sever devletlerin egemen eşitliğ i, 
ihtilâfların  sulhçü yo lla rla  adalet ve genel hukuk prensiplerine uygun o larak 
çözümlenmesi, M illetlerarası Adalet Divanının kaza yetkisinin mecburî olması 
prensiplerini Teşkilâtın kuruluşuna takaddüm  eden müzakereler sırasında ol
duğu gibi Teşkilât kurulduktan sonra da her zam an desteklemiş ve Teşkilâta 
karşı olan vecibelerini devam lı o larak sadakatle  yerine getirm iştir.

«1960 yılında Birleşmiş Milletlerce kabul edilm iş olan» Sömürge H a lk la 
rına ve Memleketlerine Bağım sızlık Verilm esi B eyan n am esin i teklif eden dev
letler arasında bulunan Türkiye, sömürgeciliğin kaldırılm ası yolunda ça lışm a
lara faa l o larak katılmış ve istik lâline kavuşan genç devletleri Birleşmiş M illet
ler Cam iası içinde görmekten ve bunlara an layış ve dostluk havası içinde bu
lunmaktan memnuniyet duymuştur. İnsan hakları ve hukuk prensiplerine bağlı
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olan Türk M illeti, m illetler arasında saygı ve an lay ışa  dayanan müessir bir 
işbirliğine verdiği önem ve hürriyetlere sarsılm az inancıyla milletler ararsında 
barış ve güvenliğin korunması, refah ve huzurun sağlanm ası yolundaki Teşkilât 
çabaların ın başarıya ulaşm ası için elinden gelen gayreti göstermiştir.

«M illetler arasında iktisadı ve İçtimaî a lan larda gerekli şekilde yard ım laş
m a, memleketler arasında en geniş ölçüde işbirliğ i teminini dünyaya barış ve 
refahının teminatı o lm akla , Türkiye Birleşmiş M illetlerin bu yöndeki büyük ça
baların ı desteklemekte ve bu çabalara faa l o larak iştirak etmektedir.

«Teşkilâtın yirm inci yıldönümünün «M illetlerarası İşbirliği Y ılı»  o larak 
tesbit ve kutlanm asından memnuniyet duyan Türkiye'n in , bu y ılı, kendi hudut
ları içinde, mâna ve ehemmiyetine uygun bir şekilde kutlamaktan büyük bir 
haz duyduğu şüphesizdir. İlg iii Bakanlık  ve teşekküllerin temsilcilerinden mü
rekkep bir M illî Komite teşkilâtın olumlu neticelerini, sağlad ığı hizmetleri ve 
işbirliği mevzularını her türlü haber ve yayın vasıta ları ile Türk kamu oyuna 
sunm ak için hazırlık lıd ır.

«Temennimiz Birleşmiş M illetler Teşkilâtının, kendisinden beklenilen gö
revi müessir bir şekilde ifa etmesi ve m illetlerarası işbirliğinin ve dostluğun 
sembolü ve âd il ve sürekli bir barışın koruyucusu o larak daim a pây idar o lm a
sıdır.»
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S İ Y A S Î  O L A Y L A R

Temmuz ayının siyasî o layları arasında Kıbrıs önemli bir yer tutm aktadır.

M akarios idaresi, Temmuz başında aldığı bir kararla Türkiye ’de öğrenim 
yapan Kıbrıslı Türk öğrencilerin A d a ’ya sokulm ayacağını b ildirm iş ve bu öğren
cilerin Türkiye'de askerî eğitim gördüklerini iddia etmiştir.

Daha sonra da , Kıbrıs Temsilciler Meclisinin Rum üyeleri 23 Temmuz 1965 
günü bir toplantı aktederek Cum hurbaşkanı ve Temsilciler Meclisi üyelerinin 
görev sürelerinin bir yıl uzatılm asını kararlaştırm ışlard ır. A yrıca , Tem silciler 
Meclisinin Rum üyeleri, yine bu toplantıda, mevcut seçim kanununun K ıbrıs’ ın 
Rum ve Türk Cem aatleri için ayrı ayrı seçim yapılm asını derpiş eden hüküm le
rini yürürlükten kald ıracak surette değiştirilm esine tevessül etm işlerdir.

Bu durum üzerine, Türk Hükümeti, gerek Birleşmiş M illetler gerek dost ve 
ilg ili memleketler nezdinde teşebbüste bulunmuş ve durumu protesto etmiştir.

Avrupa Konseyi S iyasî Komisyonunun Londra’da yaptığ ı toplantılarda da 
Türk temsilcileri konusuna değinm işler ve Türk görüşünü izah etm işlerdir.

Ayrıca NATO Bakanlar Konseyinin Paris'te yap ılan  top lantılarında da 
Kıbrıs, genel problemler çerçevesi içinde ele alınm ıştır.

Yunanistan’daki durum :

Yunan Başbakanı Papandreu'nun 15 Tem m uz’da istifa etmesi üzerine 
Yunanistan 'da m eydana gelen hükümet buhranı Temmuz ayının sonunda de
vam  etmiş ve Kabineyi kurm akla görevlendirilen Novas güven oyu a lam am ış
tır.
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İ K T İ S A D İ  V E  T E K N İ K  O L A Y L A R

I —  KALKINMA İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ PLÂNLAMA VE BAKANLAR 
KONSEYLERİ TOPLANTILARI

Kalkınm a için Bölgesel İşbirliği P lânlam a ve Bakanlar Konseylerinin 
üçüncü toplantısı, 1 6 -1 7  ve 21 -23  Temmuz 1965 tarih leri arasında A nkara 'da 
yapılm ıştır. Bakan lar Konseyi'nin bu toplantısı 21 Temmuz 1964 tarih inde üç 
ülke Devlet ve Hükümet Başkanları arasında yap ılan  ve RCD’nin kurulm asına ka
rar verild iğ i Z irve Toplantısı'nın birinci yıldönümüne rastlam ıştır.

1 6 -1 7  Temmuz tarih lerinde toplanan RCD Plânlam a Konseyi top lantıla
rına Devlet Plânlam a Teşkilâtı Müsteşarı Memduh Aytür başkan lık  etmiştir. Top
lantılara İran, Plân lam a Teşkilâtı Başkan Yardım cısı Dr. K azem -Z ah eh , Pakis
tan ise Plânlam a Komisyonu Başkan Yardım cısı Said H asan ’ın başkan lık  ettik
leri hey’etlerle katılm ışlard ır.

P lânlam a Konseyi, RCD içerisinde faa liye t gösteren bütün Komitelerin ra 
porlarını inceleyerek Bakanlar Konseyi’ne tavsiye lerin i sunmuştur.

21 -23  Temmuz 1965 tarih leri arasında yap ılan  Bakan la r Konseyi top
lantısı, Başbakan Sayın Suat Hayri Ürgüplü targfından yap ılan  bir konuşma ile 
açılm ıştır. İran, Pakistan ve Türkiye Dışişleri Bakanların ın açılış konuşm aların
dan sonra Konsey, Dışişleri Bakanı Sayın Haşan Esat Işık ’ ın Başkanlığ ında ça
lışm alarına başlam ıştır.

II _ _  TÜRKİYE - AET ORTAKLIK KONSEYİ’NİN İKİNCİ TOPLANTSSİ

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile mem leketim iz arasında bir O rtaklık  y a 
ratan Ankara A n laşm ası’nın 6 ncı maddesi uyarınca kurulan O rtaklık  Konseyi 
ikinci toplantısını 27 Temmuz 1965 günü, Brüksel'de, Bakanlar seviyesinde a k 
detmiştir.

Birinci toplantısı, O rtaklık  Anlaşm am ızın yürürlüğe giriş tarih i olan 1 A ra 
lık 1964’de yapılm ış olan O rtaklık  Konseyi'nin bu defaki toplantısında, Kon- 
sey'in İç Tüzüğü mucibince, Dışişleri Bakanım ız başkan lık  etmiştir.

Toplantıda Avrupa Ekonomik Toluluğunu, O rtak Pazar Konseyi Başkanı 
sıfatiyle  İtalya Dışişleri Bakanı M. Fanfani temsil etmiş, Topluluk üyesi altı Dev
let ile AET Komisyonu da bîrer Delegasyonla Konsey,de hazır bulunm uşlardır.
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Toplantının açılışında Dışişleri Bakanım ız ve M. Fanfani birer konuşma 
yapm ışlar, daha sonra gündemde yer alan m addelerin müzakeresine geçilm iş
tir.

Bilindiği g ib i, Ankara Anlaşm asının 22 nci maddesine göre, O rtaklık  Kon
seyi, A n laşm a’nın hedeflerini gözönünde tutarak, ortaklık rejim inin sonuçlarını 
belli a ra lık la rla  incelemekle görevlid ir.

Bu m aksatla , Delegasyonum uz, Ortak Pazar'la  ticarî ve m alî ilişk ile ri
mizin Anlaşm am ızın 8 ay lık  uygulam a devresi içindeki gelişim i hakkında Kon- 
sey’de geniş aç ık lam alar yapm ıştır.

Ticarî ilişkilerim izin durumu hakkında yap ılan  exposé’de belirtilen bazı 
mesele ve güçlüklerin , olumlu çözüm yolları bulunması am acıy la , tab î bir organ 
olan O rtaklık Komitesi tarafından incelenmesi kararlaştırılm ıştır.

Delegasyonumuzun m alî konularla ilg ili o larak yaptığı exposé, O rtaklık 
Anlaşm am ızın ikinci ekini teşkil eden M alî Protokol’ün memnunluk verici bir 
şekilde uygulanm akta olduğunu ortaya koymuştur.

Toplantıda Delegasyonum uzun, Türkiye ’nin elemeği ve yurtdışına işgücü 
ihracı konularında yaptığı aç ık lam alar da , A ltıla r ve Komisyon temsilcileri ta 
rafından ilg iyle  karşılanm ış ve Türkiyenin işgücü promlemmin de, Hükümeti
mizin getireceği m üşahhas meselelerle birlikte, O rtaklık  Kom itesi’nde incelen
mesi uygun bulunmuştur.

Komite’nin yakın bir tarihte çalışm alarına başlam ası beklenmektedir.

Konsey, ayrıca T. B.M .M. ile Avrupa Parlâmentosu arasında bîr Karm a 
Parlâmento Kom isyonu’nun kurulması hususunu da not etmiş ve Topluluğun 
İzmir Fuarına katılm ası, Türkiye'de bir enformasyon Bürosu kurması ve O rtak 
Pazar'ın bazı neşriyatının Türkçe yayın lanm ası yolunda Delegasyonum uzca y a 
pılan tekliflerin Topluluk m akam ları tarafından tetkik ve intacını da ka ra rla ş
tırmıştır.

Konsey toplantısını m üteakip, Dışişleri Bakanım ız ve M. Fanfani bir basın 
konferansı düzenlem işlerdir.

Gerek Konsey toplantısına hakim olan karşılıklı dotsluk ve iyi niyet havası 
gerek Topluluk ileri gelenleriyle yap ılan  görüşmelerden edinilen intiba O rtak 
Pazar'la  ilişkilerim izin olumlu bir yönde başlayıp  gelişmekte olduğunu tevid 
etmektedir. Bu bakım dan, ikinci O rtak Konseyi toplantısının Türkiye - AET 
ilişkilerin in geleceği bakım dan ümit ve cesaret verici olduğu söylenebilir.



T Ü R K İ Y E ’ N İ N  T A N I T I L M A S I  (*)

İsmail SOYSAL
Dışişleri Bakanlığ ı 

Enformasyon Dairesi 
Başkanı

Dışişleri Bakanlığ ı 
Kültür Münasebetleri Dairesi 

Başkanı

Hamit BATU

1 _  TANITMA DOKTRİNİMİZ VE METODUMUZ NE OLMALI?

Kıbrıs meselesinin ortaya çıkardığı gerçeklerden biri de tanıtma siyaseti
mizdeki eksiklik ler olmuştur. Hattâ, bugüne kadar Türkiye ’de böyle bir siyasetin 
toplu o larak ele alındığını söylemek bile kolay değild ir. Biz, bu ortak yazım ızla , 
Türkiye'yi ve onun dava ların ı kültür ve enformasyon yolundan dünyaya tanıt
manın ve böylece dış münasebetlerim izce fayda lı olmanın çareleri üzerinde şah
sî düşüncelerim izi an latm ak istiyoruz. Böyle bir denemeyi yaparken de, önce 
tanıtma politikam ızın felsefî tem elinin, yani doktrininin ne olması gerektiğine 
ve hangi metodla hedefim ize varabileceğ im iz konusuna değinm ek, sonra da 
bu politikanın gerçekleşmesine yarayan  vasıta la rı, bunlardaki eksiklikleri ve ça
releri gözden geçirmek istiyoruz.

Tanıtm ayı daha ziyade s iyasî bir çerçeve içinde, yani bir taraftan Türkiye 
hakkında bilgi verici (Enform atif), öte yandan kültürümüzü yaym ak (Kültürel) 
m anâsında alıyoruz. Turizm tanıtm ası ise, her ne kadar siyasî tanıtm a ile kar
şılıklı etki halinde bulunuyorsa da, teşkilâtı ve metodu bakım ından, daha çok 
ticarî - İktisadî bir nitelik taşım ası sebebiyle, konumuzun dışında bırakılm ıştır.

Herşeyden önce şunu belirtmek isteriz ki, tanıtm a yolundaki gayretler dış 
politika için adeta bir yatırım dır. Türkiye gerek jeopolitik durumunun bir sonu
cu o larak  güvenlik bakım ından, gerek İktisadî problemlerinin hallin i ko lay laş
tırm ak bakım ından, dış münasebetlerine son derece önem verm ek m evkiinde 
bulunan bir memlekettir. Bu itibarla , onun bu hayatî önemdeki dış m ünasebet
lerine sağlam  ve faa l bir tanıtm a po litikasıyla destek sağ lam ak zorunluğunda- 
yız.

Acaba neyi tanıtm am ız gerekecektir? Öyle sanıyoruz ki, bu sorunun ceva
bını vermeden önce memleketimizin tarih i, coğrafyası ve toplumsal bünyesiyle

( * )  Bu yazının a s l ı  26 ve 27 Temmuz 1965 tarihli «Yeni G azetende  yayınlanm ıştır.
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ilg ili gerçekleri gözönünde tutm ak lâz ım d ır: Türkiye, Doğu ile Batı
arasında köprü durum undadır. Müslüman Türkler, 9 asırdır bu topraklar üze
rinde yerleşm iş ve onun herşeyine varis o lm uşlardır. Şu halde bu topraklar, ta 
rih iyle, maddi ve moral değerleriyle, b izim dir. Hititler ile başlayan Anadolu ta 
rihinin, arkeolojisi de dah il, varisleri b izleriz. M ilâttan 2 bin sene kadar önce 
Hititlerle M ısırlılar arasındaki Kadeş muharebeleri sonunda yap ılan dünyanın 
ilk  barış andlaşm ası nasıl bizim memleketimizin bir eseri ise, Selçuklulardan 
beri Müslüman Türklerin tarihe malettiği her eser ve fik ir de bizim dir. Tıpkı B i
zans İm paratorluğunun, Roma ile Doğu uygarlıkların ın birleşim ini temsil etmesi 
g ib i... N itekim , tanınmış modern şarkiyatçı Bernard Lewis (*), Türkiye'yi m ey
dana getiren Türklük ve İslâm iyet unsurlarının yanında bir de m ahallî (Local) 
unsurun büyük etkisi bulunduğunu belirtmektedir.

Şu halde, biz tarih bakım ından bütün «Anadolu u y g a r lık la r ın ı temsil et
meli, hattâ bunun efsanesine de sahip olm alıyız. Türklerin Batı ile ilişkileri uzun 
as ırla r H ristiyanlık  - M üslüm anlık mücadelesi boyunca sınırlı kalmış o lab ilir. Fa
kat Türkiye, III. Selim ’den, veya hiç değilse Tanzim at'tan beri gittikçe artan bir 
arzu ile Batı uygarlığını benimsemeye başlam ıştır. Daha sonra Atatürk, lâ ik  bir 
devlet m eydana getirmiş ve Batılılaşm a politikasını kesin şekilde memlekete 
maletmiştir. Bugün lâ ik ve Batı tipinde bir devlete sahip olmayı nasıl benim si
yor ve bunun zaruretine İnanıyorsak, Müslüman bir m illet olduğumuz ve diğer 
Müslüman m illetlerle tarih ve kültür bağ larım ız bulunduğu gerçeğini de tered
dütsüz kabui etmek durum undayız.

Biz, ancak böyle bir fe lsefî temel üzerine kurulan tanıtm a politikası saye
sinde dünyada kendimize itibarlı bir mevki s a ğ la y a b ilir i Başka bir deyişle , Ba
tı entegrasyonu içine girerken, Doğu’nun ne inkârına, ne ihm aline sapm adan, 
aksine, onun da bir parçası ve Batı istikam etinde öncüsü olm ak sıfa tıy la , Batı 
içindeki önem ve değerim izi arttırm amız mümkündür. Öte yandan , gelişm enin 
çaresini Batının yaratıcı düşünce tarzı, metod ve tekniğinde aram ak gerektiğini 
Doğu memleketlerine söylemekten çekinmemize de sebep yoktur. Hattâ, bir 
bakım a, Doğu ile Batı arasındaki bu müstesna m evkiim iz bize, s iyasî ve fik rî 
bir misyon yüklem ektedir. Atatürk'ün Kurtuluş Hareketinin ve reformlarının A s
y a -A fr ik a  memleketleri üzerindeki etkileri işte bu sebepten, büyük olmuştur. 
Türkiye'n in , Batı ile olsun, Doğu ile olsun, m ünasebetlerinde k işilik , itibar ve v e 
rim liliğ in bu misyona inanm am ız ve onu azim le gerçekleştirm em ize bağlı o ldu
ğu kanısındayız.

Şüphe yok ki, bize karşı bir yandan Batıda mevcut bazı ön ya rg ıla r ve te
reddütler, öte yandan Doğu memleketlerinde Türkiye ’nin Batı ile işb irliğ in in , ya 
da lâ ik  bir devlet oluşunun tenkitleri, tanıtm a işim izi zorlaştırm aktad ır. Fakat

( * )  'Em ergence  of Modern Turkey, London 1962
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özel durumumuzun her iki tara fa  faydası e r-g e ç  an laşılacaktır. O zam ana ka
dar, azim le, sabırla yolum uza devam etm eliyiz, çünkü tanıtma uzun vadeli bir 
iştir, sabır ve disiplin ister.

Herhalde, tanıtm a doktrinim izin ana hatlariy le  tesbiti ve bu doktrine uy
gun o larak nasıl çalışm am ız gerektiğinin tayin i zam anı gelm iştir. 1962 yılında 
ilg ili Bakan lık la r (D ışişleri, M illî Eğitim , Turizm ve Tanıtma) arasında kurulan 
«Tanıtm a ve Kültür Münasebetleri Koordinasyon Komitesi» bugüne kadar çok 
olumlu çaba lar göstermiştir. Öyle sanıyoruz ki, çok zam an geçmeden, bir «M il
lî Tanıtma Kongresi» top lanarak burada ilg ili Bakan lık lar (Dışişleri, M illî Eğitim , 
Turizm ve Tanıtma) ile Kurum lar (Üniversiteler, Güzel San ’atla r Akadem ileri, Ba
sın ve T.R.T.) temsilcilerinin konuyu tartışıp olumlu sonuçlara varm aları ve bu 
sonuçların ışığı altında İkinci Beş - Y 111k Kalkınm a Plânı için bazı projeler hazır
lanm ası memleketimiz için pek fa ide li o lacaktır.

II —  EKSİKLİKLER VE ÇARELER:

Kendimizi layı kıy la tanıtam ıyoruz, diye hep sızlanırız. Gerçi bazı gayret
lerim iz v a rd ır : San'atçılarım ız d ışarda da başarı göstermektedir; zam an zam an 
olumlu tanıtıcı yay ım lar yapılm ıştır; bazı m illetlerarası konferanslarda va rlığ ı
mız hissettirilm iştir; s iyasî a landa davalarım ızı duyurm ak İçin çırpındığım ız çok 
olmuştur. Fakat bütün bunlar, toplu bir görüşün ve ahenkli bir çalışm anın o lm a
dığından dağınık ve yetersiz kalm ıştır.

Biz burada, hangi tanıtma vasıta larım ız la , ne yap ab ild iğ im izi, daha iy i
sini nasıl yapabileceğim izi sırasıy la an latm aya çalışacağ ız.

1 — • Kitle yayın araç ları, yani basın ve kitap, radyo - televizyon ve film 
bakım ından d ışarıya yönelen tanıtm am ız son derece geri durum dadır.

Eğer yanılm ıyorsak, bugün İstanbul'da fransızca «Journal d ’Orient» gaze
tesi ile ay lık  «La Turquie Moderne» dergisi, «Press Register» adlı hafta lık  bir 
gazete; A nkara 'da İngilizce «D aily  News» ve hafta lık  «The W eek», Anadolu 
A jansının İngilizce - fransızca bazı iç haberleri de muhtevi bülteni, İKA , Pulse 
ve Torch haber bültenleri, S iyasal Bilgiler Fakültesi Dış Münasebetleri Enstitüsü
nün çıkardığı «The Turkish Yearbook of International Relations» yıllığ ı ile İstan
bul Hukuk Fakültesinin «Annuales»inden başka yabancı dilden bir gazete ve
ya periyodik mevcut değild ir. Bunların da bir çoğu pek yetersiz durumdadır. 
Komşumuz İran da «The Teheran Journal» ve fransızcası «Journal de Téhéran», 
Yunan istan ’da «Athens Daily» ve «Journal d ’Athènees» ile «Athens D aily Post» 
g ib i, gerçekten şekil ve muhteva bakım ından Batı örneğine uygun gazetelere 
biz henüz sahip değiliz. Üniversitelerim izin ve resmî dairelerim izin yabancı d il
de yay ın lad ık la rı eser ve periyodikler son derece azdır.
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Bu yayım  faa liyetin i mutlaka genişletm eliyiz. Ö zellik le , Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığ ının yabancı dilden kitap, broşür ve deplian yayım ların ın daha geniş 
ve çeşitli olmasını ümit ediyoruz. Bu arada , İngiltere hakkında İngiliz Enform as
yon Dairesince her yıl çıkarılan el kitabının (sonuncusu: Britain 1965) bir benze
rinin Turizm ve Tanıtma Bakanlığ ınca «Turkey» adlı bir y ıllık  halinde yay ım lan
ması çok fayda lı olur. Gene İng ilizlerin «Keesing ’s : Contemporary Archieves» 
adlı günü gününe dünya o layların ın tarih ini m eydana getiren eserinden mülhem 
o larak, sadece Türkiye'nin günlük o layların ın  tarihi meydana getirilm eye baş
lanırsa , ileride bunun İngilizce tercüme, ya da özetini yayım lam ak mümkün olur.

Yegâne m illî ajansım ız olan Anadolu A jansı, hâlâ radyo teleprinterli bir 
verici telsizden mahrum olduğundan Türkiye'ye ait haberler, yabancı m uhabir
lerin gönderecekleri te lg raflara inhisar etmektedir. Anadolu A jansının böyle bir 
telsizle hergün dünyaya İngilizce haber yay ın lam ası, tanıtm a bakım ından en 
âcil işlerden biridir.

Radyolarım ızın teknik kapasiteleri çok uzun y ılla r ihmal edilm iştir. Türkiye 
çapında, hattâ ondan daha küçük çapta birçok devletin radyolarının kilowattla- 
rı bizim kinden üstündür. Ö zellik le , tanıtm a bakım ından ayrı bir önem arzeden 
radyolarım ızın 14 dilden (a lm anca, arapça, bulgarca, elence, farsça , fransızca, 
İngilizce, İtalyanca, lehçe, m acarca, romence, peştuca, sırp - hırvatça, urduca) 
dış memleketlere yaptığı yayın ların  pek çoğu beklenen sonucu vermekten uzak
tır. Gerek bu dillerin seçiminde, gerek yayın kapasitesi ve program larında z a 
manımızın İcaplarını kapsayacak etüdlere girişm ek zorunluğu vard ır. TRT'nîn 
bu konuyu ciddiyetle ele alacağ ına İnanıyoruz.

Herhalde, radyolarım ızla ilg ili gelişmenin ikinci 5 Y ıllık  Plân çerçevesinde 
gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu arada , TRT'nin istidatlı personelinin, lisan
öğrenmek ve BBC gibi tecrübeli kuruluşlarda staj görmek üzere 1 -2  sene için
Batı memleketlerine yollanm ası pek fayda lı olur.

Öte yandan , televizyon her ne kadar m illî ihtiyaçlar için düşünülmekte
ise de, televizyon film i teatisi, röle istasyonları ve özellikle gittikçe gelişen «h a 
berleşme peykleri» sayesinde, m illetlerarası a landa ondan tanıtm a bakım dan 
istifade İm kânları genişlemek îstidadındadır.

Tanıtıcı film ler (dokümanterler, aktüalite film leri, kültür film leri) bakım ın
dan durumumuz, âdeta acıklıd ır. Bugün Turizm ve Tanıtma Bakanlığ ın ın Film 
Merkezi yetersiz im kânlar içinde çırpınır durm aktadır. Türk iye ’yi tanıtan film ler 
pek mahduttur ve bunların Avrupa standardında o lanları ise ekseri yabancıla r ta 
rafından çekilm iştir. 16 mm. lik sesli televizyon film leri zam anım ızda tanıtm a 
bakım ında çok önem kazandığı halde, bu kadar basit bir şeyin bizde hâlâ lâ- 
y ık iyle  yapılm am ası Türkiye ’ye şimdiden pek çok şey kaybettirm ektedir.
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2 — - Memleketim izde yaşayan  yabancı d iplom atların ve basın m ensupla
rının bizi ve davalarım ızın  tan ım alarına yardım  etmemizin büyük önemi vard ır. 
Çünkü biz, kendi vasıta larım ızla  ne kadar tanıtm a faa liyeti yap arsak  yapalım , 
yabancı memleketler herşeyden önce, kendi temsilcilerinin verdiği b ilgilere b a
kar ve onların kanaatlerine itibar eder. Dışişleri Bakanlığ ı, d ip lom atlara daha 
büyük bir ilgi gösterebilir; onlara memleketim izin birçok yerlerini cazip şekilde 
gezdirebilir; kendilerini üniversitelerim izle, ilim muhitleri ve basın temasa geçi
rebilir; daha sık ve enteresan davetler tertip leyebilir. Öte yandan , yabancı g a
zeteciler için özel ko laylık la r gösterm eliyiz. M eselâ, PTT ücretlerinde indirim ler 
yap ılab ilir ; bu gazetecilerin A A  gibi bir m illî a jansım ız veya TRT'nin haberleş
me tesislerinden fayda lanm aları sağlanabilir,- kendilerinin Türk basın mensup
ları ve s iyasî çevreleriyle temasını arttıracak kulüp kuru lab ilir; onları gezilere 
davet etmek gibi gayretler gösterilebilir.

Türkiye ’nin çevresindeki memleketlerden başlam ak üzere, dünyanın b ir
çok yerlerinden, y ıllık  tanıtma program ları çerçevesinde gazeteciler, düşünürler, 
siyaset adam ları san ’atçılar çağ ırılab ilir. Bugün bu a landa yap ılan la r azdır ve 
dağınıktır. Bir yabancının Türkiye'ye bir hafta - on gün için davetin in , yol p a
rası dah il, ortalam a 10 bin la raya  malolduğu düşünülürse, hiç değilse yılda 500 
kişinin daveti bütçeye nihayet 5 milyon lira gibi külfet yükleyecektir.

Bundan başka , gerçekten ciddî ve İlmî nitelikteki m illetlerarası top lantıla
ra değerli elem anlarım ızı yo llam ak, tanıtma bakım ından, önemli bir konudur.

3 —  Kendi tem silcilerim iz yo luyla d ışarda yapacağ ım ız tanıtm aya gelin
ce : Herşeyden önce, bu a landa gösterilecek faaliyette ahenk tesisi bakım ından, 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtm a, M illî Eğitim , M aliye , Çalışm a Bakan lık la rı, TRT ve 
A A  arasında tesbit edilecek müşterek esaslara ve bir p lâna göre hazırlık yap 
mak ve bu Bakanlık  ve Kurum ların dış temsilcileri arasında işbirliğ i kurm ak zo- 
runluğu vard ır.

4 —  Türkiye, yabancı dilleri öğrenme bakım ından em sali memleketlere 
oranla çok geride kalm ıştır. 200 yıla  yakın bir süredir Batılılaşm a çabasında 
olan ve Ortak Pazar yo luyla Avrupa entegrasyonuna katılm ak kararını a lan , üs
telik Doğu ile Batı arasında bir misyonu bulunan bir m illetin, yabancı dil a la 
nında böylesine geri bulunması gerçekten üzücü bir durumdur. Bunun memle
ket çapında ha lli, şüphesiz bizim bu yazım ızın konusunu aşan bir nitelikte ol
m akla beraber, müstakbel tanıtm a politikam ızın gerçekleştirilm esinde rol a lacak  
kadroların di! öğrenme im kânlarını şimdiden düşünüp p lân lam ak zorunluğunda- 
yız.

5 —  Yabancı memleketlere Türk san ’atçılarının ve fo lklor ekiplerini gön
dermek oralarda sergiler açm ak çok hassas bir konudur ve m ütekabiliyet esa
sına dayan ır. Bu İşler, gayet teferruatlı ve girift bir mesele teşkil eden tanıtma
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davam ızın özel ihtiyaçların göre düzenlenemediği takdirde bazan aleyhim izde 
propagandaya sebebiyet verebilir.

Şimdiden Türk milletinin güzel san'atların ı ve folklorunu dünyaya beğen
direcek bir seviyedeyiz. Bu a landa olumlu gayretler gösterilm iştir, faka t daha 
fazlasın ı yap ab iliriz .

Ayni dikkatli gayret, yabancıla ra  verilecek burslarda da gösterilm elidir.
6 —  Dünyada şöhret yapm ış mutfağım ızın Türklüğü fiilen isbat edilm ez

se, korkarız ki, ona yavaş yavaş başkaları sahip çıkacaktır.

Türkiye ’nin ve Türk m illetinin büyük potansiyet kuvvetlere sahip o lduğu
na en azından yabancıla r gibi .biz de inanalım . Artık Türkiye için uyanış devre
si tam am lanm ış, hattâ kadrolar az - çok hazırlanm ış, hamle yap ılacak  m erha
leye gelinm iştir. Kendimize inanarak yapacağım ız hareketlerde etkilerim izi ve 
kişiliğ im izi gösterebilecek durum dayız. Tanıtma alan ındaki hamle bunlardan 
birid ir.

Tanıtm a, m alî bakım dan büyük külfetler yükleyen bir iş de değild ir. Bü
tün mesele, belirli esaslara göre, d isip lin li ve sistemli bir çalışm a tutturm aktadır.



TEMMUZ 1965’TE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE 
BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ

KIBRISLI TÜRK ÖĞRENCİLER

I Temmuz 1965 : Kıbrıs Rum İçişleri Bakanı Yorgacis, B.M. Özel G ö z
lemcisi Bernardes’e Türkiye ’de öğrenimlerini yap m ak
ta olan 15 yaşından büyük öğrencilerin A d a 'ya  sokul
m ayacağını b ild irm iştir. Yorgacis, bu öğrencilerin 
«Türkiye ’de tahsil yerine askerî eğitim görmekte o l
duklarını iddia elm iştir. M akarios idaresi sadece 15 
yaşından büyüz kız öğrencilerin Türkiye ’den Kıbrıs’a 
dönebileceklerini b ild irm iştir. Türkiye dışında okuyan 
Kıbrıslı Türk öğrenciler K ıbrıs'a girebileceklerdir.
Öte yandan , Kıbrıs Rum idaresinin B. M. Temsilcisi Ro- 
sides, U Thant’a gönderdiği bir mektupta Türkiye'de 
öğrenim yapan 15 yaşından büyük Kıbrıslı Türk öğ
rencilerin A d a 'ya  sokulm ayacağını b ildirm iştir.

KIBRIS - BASIN KONUSU

—  Kıbrıs Rum Bakan lar Kurulu bugün yaptığı bir top
lantıda, basın hürriyetini kısıtlayan bir tasarıyı onay
lam ıştır. Mevcut basını kanununu tadil eden tasarı, 
Rum İçişleri Bakanlığ ı tarafından sunulmuştur.

FRÂNSANSN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

2 Temmuz 1965 : Fransa'nın yeni A nkara Büyükelçisi Baron Gontran
Begoügne de Jun ıac, Cum hurbaşkanı Cemal Gürsel'e 
itimatnam esini sunmuştur.

KIBRIS - SGURDEOS

4 Temmuz 1965 : Yunanistan 'ın  A nkara Büyükelçisi Sgurdeos, «Yeni
Gazete» ye verdiği özel bir demeçte, Kıbrıs meselesi
nin karşılıklı tav iz  yolu ile çözülebileceğini söylem iş,
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fakat bu tavizlerin ne olabileceğini henüz kimsenin 
bulm ediğini ileri sürmüştür. Büyükelçi yap ılm akta olan 
görüşmelerin başarıy la  sonuçlanacağını umduğunu, 
çünkü her iki ülkenin ortak çıkarlarının Kıbrıs an laş
mazlığının barışçı yo llardan çözülmesini gerektirdiğini 
belirtm iş, ayrıca Yunan istan ’ın bir olup bittiye taraftar 
olmadığını söylemiştir.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN - BULGARİSTAN TRANSİT
VİZESİ

6 Temmuz 1965 : Bazı gazetelerde Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan
arasındaki transit vizesi konusunda asılsız haberler 
çıkması üzerine Bakanlığ ım ız bir bildiri yayın lam ıştır. 
(Bk. Belge 1)

SURİYE’DE ARAZİSİ BULUNAN TÜRKLER

7 Temmuz 1965 : Dışişleri Bakanlığ ı, Suriye’de arazisi olan va tand aş
larım ızla ilg ili o larak bugün bir b ildiri yayın lam ıştır. 
(Bk. Belge : 2)

HALEFOĞLU - MİKOYAN

—  Yeni Moskova Büyükelçim iz Vah it Halefoğlu , Mi- 
koyan'a itim atnam esini sunmuş ve Türk Hükümetinin 
bütün ülkelerle ve özellikle komşuları ile iyi ilişkiler 
kurma siyaseti izlediğini belirtm iş, Hükümetinin, iki 

• ülke arasındaki ilişkilerin , karşılıklı sayg ı, güven ve 
eşitlik temellerine dayanan samimi ve dostça ilişkiler 
haline gelmesi için kuvvetlenm esini temenni ettiğini 
söylem iştir. M ikoyan verdiği cevapta Atatürk ile Lenin 
zam anında temeli atılan geleneğe sad ık ka la rak  Sov- 
yetler Birliğinin Türkiye ile ilişkilerin i geliştirm eğe ke
sin likle kararlı olduğunu belirtm iştir.

K I B R I S

8 Temmuz 1965 : Son zam an larda , bazı Yunan ve Kıbrıs Rum gazete
lerinde, Türkiye ile Yunanistan arasında Kıbrıs m e



selesinin halli ile ilgili o larak  yap ılan  görüşme
lerde, Kıbrıs'ın Yunan istan ’a ilhakı m ukabilinde 
Trakya 'daki T ü rk -Y u n an  sınırında Türkiye lehine bazı 
hudut tashihatı yapılm asının kararlaştırılm ış olduğu 
yolunda yaz ıla r yayın lanm ası üzerine; bu söylentiler 
hakkında Dışişleri yetkilile ri, aynı konuda, 7 haziran 
1965 tarih inde yapılm ış olan açık lam aya işarei etm iş
lerdir.

Bilindiği gibi bu açık lam ada özetle, «Türkiye ’nin iste
diği şeyin Kıbrıs meselesinin müzakere yo luyla a d ilâ 
ne bir hâl çaresine bir an önce bağ lanm ası olduğu, 
bunun da Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan'da 
teessüs etmiş olan toprak muvazenesinin vikayesi ve 
Kıbrıs'taki iki cemaatten herhangi birinin diğeri üzerin
de tahakküm ü im kânının önlenmesi suretiyle mümkün 
olabileceği» belirtilm işti.

RCD. ENFORMASYON KOMİTESİ

9 Temmuz 1965 : Türkiye, İran, Pakistan arasındaki Bölgesel Kalkınm a
için İşbirliği Teşkilâtının Haberleşme ve Enformasyon 
Komitesi, iki gündür A nkara 'da devam eden ça lışm a
larını tam am lam ıştır. Radyolar arası İşbirliğ i A lt Kom i
tesinin hazırladığı ve kabul edilen raporda tavsiye 
ediyen hususlar arasında üç ülke radyolarının karşı
lıklı o larak ülkeleri tanıtıcı sözlü ve müzikli yayın  ya p 
m ası, sanatçı ve teknik eleman teatisi gibi hususlar 
yer alm aktadır.

KIBRIS - AVRUPA KONSEYİ

—  Avrupa Konseyi S iyasî Komisyonunu Londra'da 
yaptığı toplantıda, Türk Temsilcisi Ertuğrul A kça , Kon
sey Genel Sekreterinin Kıbrıs konusunda hazırlad ığ ı 
rapor hakkında, Profesör Turhan Feyzioğlu da Kıbrıs 
da İnsan Haklarının korunması ile ilg ili rapor hakkın
da birer konuşma yapm ışlard ır. (Bk. Belge 3, 4)
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CEZAYİR HÜKÜMETİ

10 Temmuz 1965

12 Temmuz 1965

12-13  Temmuz 1965

13 Temmuz 1965

14 Temmuz 1965

: Yeni Cezayir Hükümet listesi bugün açıklanm ıştır. 
(Bk. Belge 5)

IŞIK-KIBRIS

: Dışişleri Bakanı Işık, Kıbrıs meselesinin hallin in  se
çimlerden sonraya bırakıldığı yo lundaki idd ia ları y a 
lan lam ış, «Kıbrıs meselesinin biran evvel hallinde fa y 
da vard ır, Bu yolda elim izden geleni yapıyoruz» de
miştir.

NATO BAKANLAR KONSEYİ

: 12 Temm uz’da Paris'te toplanan NATO Bakan lar 
Konseyi toplantılarını 13 Temmuz’da bitirm iştir. Kon
seye 4 Dışişleri Bakanı katılm ış, diğer ülkeler Daimi 
Delegeleri veya Merkezden gönderilen kimseler ta ra 
fından temsil edilm iştir.

Konseyde ABD Dışişleri Bakanı Yardım cısı G . BalI V i
etnam durumu hakkında askerî ve s iyasî bakım dan 
izahat verm iş, diğer önemli meseleler ele alınm ış ve 
M alaysia  ve Dominik problemleri üzerinde durulm uş
tur.

Kıbrıs sorunu da genel problemler çerçevesi içinde ele 
alınm ış, faka t özel bir müzakere konusu olm am ıştır.

YUNANİSTAN’DA DURUM

: Yunanistan Merkez Birliği Partisi Parlâm ento Grubu, 
yaptığı olağanüstü bir toplantıda, parti üyesi M illî 
Savunm a Bakanı G aru fa lias 'ın  partiden ihracına oy 
b irliği ile karar verm iştir.

DÜNYA KAMU OYUNDA KIBRISLI TÜRK ÖĞRENCİLER

: M akarios’un Kıbrıs d ışında öğrenim yapan Türk öğ
rencilerin A d aya  sokulm ayacağı yolunda aldığı karar,
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15 Temmuz 1965

16 Temmuz 1965

2 0 - 2 4  Temmuz 1965

dünya kamu oyunda tepki yaratm ıştır.
Belçika İnsan Haklarını Koruma Cemiyeti Başkanının 
bu konu ile ilg ili o larak M akarios’a göndermiş olduğu 
bir mektup bugün açıklanm ıştır. (Bak. Belge : 6)

ADLAİ STEVENSON’UN ÖLÜMÜ

ABD ’nin Birleşmiş M illetlerdeki Baş Temsilcisi Ad iai 
Stevenson, Londra’da geçirdiği bir kalp krizi sonucu 
Ölmüştür.

R C D DENİZ ULAŞTIRMA KOMİTESİ

: Türkiye, İran, Pakistan Bölgesel İşbirliği Deniz U laş
tırma Komitesi çalışm aların ı tam am lam ış ve U luslar
arası ve Bölgeler arası hatlarda her üç devletin resmî 
ve özel Deniz N akliyat Teşekkülleri tarafından yük 
taşınm ası için ortak bir servis ihdası hakkındaki kon
ferans statüsü kesin bir şeklini a la rak  im zalanm ıştır.

PAPANDREU’NUN İSTİFASI

Yunan Başbakanı Papandreu istifa etmiştir. Yeni Hü
kümeti kurm aya Novas tayin edilm iştir.

IŞIK-YUNANİSTAN’DAKİ DURUM

: Dışişleri Bakanı Işık, Yunan istan ’da vuku bulan hü
kümet değişikliğ i ile ilg ili o larak  bir demeç verm iş ve 
Yunan istan ’ ın iç tartışm alarından Türkiye ’nin Kıbrıs 
konusunda fayd a lanm aya kalkışm ıyacağım  belirtm iş
tir, (Bk. Belge : 7)

RCD BAKANLAR KONSEYİ

: Kalkınm a için Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı (RCD) Ba
kan lar Konseyinde 21 Temm uz’da A n ka ra ’da ya p ıla 
cak toplantılarına katılm ak üzere, İran Dışişleri Bakanı 
Abbas Aram  20 Temm uz'da A n ka ra ’ya gelm iş, hava 
alan ında verdiği demeçte, geçen yıldan beri kaydedi-
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len hamlelerin ülkelerim iz için büyük ve değerli fa y 
da lar sağ layacağın ı belirtm iştir. (Bk. Be lge : 8)

Dışişleri Bakanım ız Işık, verdiği cevapta, ülkelerim iz 
arasındaki tem asların ilişkilerim iz bakım ından fayda lı 
olduğunu söylem iştir. Bk. Be lge : 9)

RCD'nin yıldönümü münasebetiyle Cum hurbaşkanı 
Gürsel, Başbakan Ürgüplü ve Dışişleri Bakanı Işık 
21 Temm uz'da birer mesaj yayın lam ışlard ır. (Bk. Bel
g e : 1 0 - 1 1 - 1 2 )

Aynı gün çalışm alarına başlayan Bakanlar Konseyi
nin ilk toplantısında Ürgüplü, Abbas Aram  ve Pakis
tan Dışişleri Bakanı yerine Büyükelçi Rapp ile Işık, b i
rer konuşma yapm ışlard ır. (Bk. Be lge : 13)
Konsey, çalışm aların ı 23 Temmuz’da tam am lam ış ve 
gelecek toplantının Pakistan 'da yap ılm ası kararlaştı
rılm ıştır. Toplantıların sonunda 24 Temmuz’da Türkiye, 
İran ve Pakistan'ın başkentlerinde aynı anda bir or
tak bildiri yayım lanm ıştır. (Bk. Be lge : 14)

TÜRKİYE’NİN YENİ ROMA BÜYÜKELÇİSİ

23 Temmuz 1965 : Yeni Roma Büyükelçim iz Adnan Kural, bugün İtalyan
Cum hurbaşkanı Guiseppe Saragat'a  itim atnam esini 
sunmuştur.

KIBRIS - B. M.

B. M. Başdelegem iz Eralp , Genel Kurulun gündem ko
mitesine yaptığı m üracaatta Kıbrıs meselesini 20. dö
nem gündemine dahil edilm esini istemiştir. Türk Hü
kümetinin resmî m üracaatında K ıbrıs'da Türk cem aa
tine karşı izlenen politikanın yarattığ ı v a lrm  durumun 
Genel Kurulca müzakere edilmesi istenmektedir.

KIBRIS’TA SEÇİM KANUNUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ

2 3 - 2 7  Temmuz 1965 : Kıbrıs Rum Tem silciler Meclisi M akarios’un ve Tem 
silciler M eclisinin görev süresini 12 ay uzatm ış, ayrıca 
Türk ve Rumlar için ayrı seçim listesini ka ld ırarak  se-
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çimlerde tek bir oy pusulası kullanılm asını öngören 
bir kanun kabul etmiştir. Bu kanunların görüşülmesi 
için yap ılan  toplantıya Türk M illetvekillerinin de katıl
mak istemeleri karşısında, M akarios idaresi aşağ ıdaki 
şartların kabul edilmesi halinde Türk M ille tvekille ri
nin toplantıya iştirak ettirileceğini bildirm iş ancak 
Türk M illetvekilleri bu şartların and laşm alara ve A n a 
yasaya aykırı olduğunu belirterek, toplantıya şartlı 
o larak  katılm ayı reddetmişlerdir.

1 —  Türk tarafı bu güne kadar sadece Rumların oy
ları ile kabul edilen kanunları benimseyecek ve 
Türk bölgelerinde de uygulanm ası gerektiği 
prensibini kabul edeceklerdir.

2 —  Ayrı oy verme usulünden vazgeçilecektir. M ecli
se dönmek isteyen Türk m illetvekilleri rum üye
lerle müştereken oy vermeyi kabul edecekler, 
oylar bütün o larak sayılacaktır.

3 —  Türk m illetvekilleri Meclisin ya ln ız bu b irleşim i
ne değil bundan böyle yap ılacak  bütün top lan
tılarına katılacakları hususunda tem inat vere
ceklerdir.

4 —  Türk m illetvekilleri rum yönetimini tanıd ıkların ı
ve meşru saydıkların ı resmen beyan edecekler
dir.

Dr. Küçük, 25 Temm uz'da U Thant'a gönderdiği bir 
te lgrafta Kıbrıs Rumlarının Türk Cem aatini sindirmek 
için giriştik leri bu teşebbüsün m eydana getirdiği ger
ginliğe Güvenlik  Konseyinin d ikkatin in  çekilm esini is
temiştir. (Bk. Be lge : 15)
Türk Hükûmeti’de bu kararı protesto am acıyla 27 Tem
muz günü M akarios yönetim ine bir nota verm iştir (Bk. 
Belge : 1 6)

Ayrıca ortaya çıkan vahim  durum karşısında A nayasa 
düzenine riayetin sağlanm asını mümkün kılacak ted
birler hakkında istişarelerde bulunm ak üzere Y u n a
nistan ve İngiltere'ye de 29 Tem m uz’da birer nota tev
di edilm iştir.

Türk Cem aat Meclisi de 27 Temmuz tarih inde görev 
süresini 16 Ağustos 1965’den itibaren 1 yıl uzatm ış
tır.



IŞIK’IN BASIN TOPLANTISI

24 Temmuz 1965 : Dışişleri Bakanı Işık, yaptığı basın toplantısında, K ıb
rıs’ta Rum İdaresi tarafından başvurulan tasarru flar 
üzerinde durmuştur. (Bk. Be lge : 17)

TÜRKİYE - AET ORTAKLIK KONSEYİ

24 -2 8  Temmuz 1965 : O rtak Pazar ile memleketimiz arasındaki Anlaşm a
çerçevesinde kurulan O rtaklık  Konseyinin top lantıları
na katılm ak üzere, 24 Temmuz'da Brüksele hareket 
eden Dışişleri Bakanı Işık, verdiği demeçte O rtaklık  
Komisyonu hakkında bilgi verm iştir. (Bk. Be lge : 18) 
Işık 27 ve 28 Temmuz tarih lerinde Bakan lar Seviyesin
deki toplantılara başkan lık  etmiştir. Toplantılar so
nunda bir bildiri yayım lanm ıştır. (Bk. Be lge : 19)

Işık, 27 Temm uz'da Belçika Televizyonuna bir demeç 
verm iş ve Türk-Sovyet ilişkileri ve Türkiye - O rtak Pa
zar ilgileri konusunda gazetecilerin sordukları soru
ları cevaplandırm ıştır. (Bk. Belge : 20)

IRAK-HUDUTTA BİR KÖYÜMÜZÜN BOMBALANMASI

2 8 -2 9  Temmuz 1965 : Irak Hava Kuvvetlerine mensup bir uçak güney sın ı
rımızı geçerek H akkari'n in  Çukurca köyüne ateş açmış 
ve roket atmıştır. Bu konu ile ilg ili o larak, Işık'ın A n
kara Büyükelçisi, 29 Tem m uz'da, Başbakan Yard ım 
cısı ve Dışişleri Bakan Vekili Demirel'i z iyaret ederek 
Irak Hükümetinin, bir yan lış lık  sonucu m eydana ge
len o laylardan duyduğu üzüntüyü belirtm iş, vâk i z a 
rar ve ziyanı tazmin edeceklerini b ild irm iştir.
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B E L G E : 1
6 Temmuz 1965 

T R A N S İ T  V İ Z E S İ

Türkiye - Yunanistan ve Bulgaristan arasındaki transit vizesi konusunda 
Dışişleri Bakanlığ ı bugün şu b ild iriyi yay ım lam ıştır:

«Bazı gazetelerde, Türkiye - Yunanistan ve Bulgaristan arasında transit 
vizeleri ile ilg ili o larak yap ılan  bir an laşm a gereğince bu memleketlerden ge
çecek Türk V atandaşlarından , bundan böyle vize aranm ıyacağ ı, pasaport ve 
gümrük muayenesi yap ılm ayacağ ı yolunda bir haber çıkmıştır.

Bu haber asılsızd ır. Türkiye ’den Yunanistan ve Bulgaristan yolu ile A vru 
p a ’ya giden vatandaşlarım ızdan arandığı g ib i, Türkiye ’den geçecek ve bu iki 
ülke vatandaşlarından da transit vizesi aranm aya devam olunm aktadır. A n
cak, Bulgaristan'dan trenle geçen vatandaşlarım ızın , hattın Yunanistan a ra z i
sindeki kısmı için, ayrıca, Yunan transit vizesi a lm alarına lüzum yoktur.

B E L G E : 2
7 Temmuz 1965

SURİYEDE ARAZİSİ BULUNAN TÜRKLER

Dışişleri Bakanlığ ı, Suriye'de arazisi olan vatandaşlarım ızla  ilg ili o larak  bu
gün şu bild iriyi yay ın lam ıştır:

«Suriye’de, z ira î reform mevzuatı çeıçevesinde, vatandaşlarım ızın  sahibi 
bulundukları büyük arazilerin  belirli hadleri aşan kısmının istim lâkine b aş lan 
m ak üzeredir.
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1 —  İstim lâk ve istim lâk bedellerinin takd iri hususunda yetkili z ira i re
form komisyonları tara fından , usulsüz o larak  a lınacak kararlara , belirli süre
ler içerisinde itiraz etme haklarına sahip o ldukları,

2 —  Arazilerin  kadostrosu, taksim  veya tescili yap ılm ışsa, ilk istim lâk 
kararından sonra, ilg ili kom isyonlar önünde dava açm ak suretiyle mülkiyet 
haklarını isbat etmedikleri takdirde arazilerin in  devlet malı addolunacağı, do- 
lay is iy le  tazm inattan fayd a lanam ıyacak la rı,

3 —  Yukarıda anılan itiraz ve dava açma haklarını kullanabilm elerin i 
teminen, söz konusu kararlardan zam anında haberdar edilebilm eleri için ad 
reslerini, Bakanlığ ım ız Beşinci Daire Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekti
ği,

4 —  Suriye’ye gitmek suretiyle işlerini b izzat izleyem eyecek o lanların , 
ilg ili kom isyonlar önünde kendilerini temsil etmek üzere vekil tayin etmelerinin 
menfaatleri iktizasından olduğu önemle duyurulur».

Bu münasebetle ilg ili vatandaşlarım ıza ,

B E L G E : 3
9 Temmuz 1965

KIBRIS-AVRUPA KONSEYİ

Avrupa Konseyi S iyasî Kom isyonunda bir konuşma yapan Türk temsilcisi 
Erzurum M illetvekili Ertuğrul Akça, Kıbrıs Konusunun çeşitli veçhelerine değin
miş ve özellikle şu noktalar üzerinde durm uştur:

«Sayın Konsey Genel Sekreterine Mr. Galo Plaza raporundan sonra böy
le bir rapor verdiği için memleketim nam ına teşekkür ederim . Mr. P laza'nın 
Kıbrıs konusunda ne kadar ¡hatasız ve kısa görüşü olduğu elim izdeki raporda 
belirtilm iş bulunm aktadır. İşte sırf bu bakım dan dahi konunun Avrupa Konseyi 
tarafından ele alınm ış olmasının isabeti bir kere daha isbat edilm iştir. Ancak 
Sayın Konsey Genel Sekreterinin de teşhisinde isabet kaydedem ediği noktalar 
vard ır. Meselenin vuzuha kavuşm ası için bu noktalar üzerinde hassasiyetle dur
m ak mecburiyetindeyiz.

«M eselâ raporun birinci bölümünde yaptık ları tah lil sonucunda kararın 
«görüşler» kısm ında, «bahis konusu edilen A dadaki cem aatlere ait diğer hak
ların da m illetlerarası tem inat konusu yap ılab ileceğ i» cümlesinden görevinin 
Kıbrıslıların muayyen bir cem aate mensup olm ak sıfatile de hakların ın incelen
mesine im kân verecek şekilde geniş olduğu sonucuna varm ışlard ır. Eğer Sayın
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Genel Sekreter, kararın diğer görüşlerine de aynı önemi verip b ilhassa «cem a
at» «azınlık» ve «etnik grup» gibi soyut mefhumların incelenmesine g irişm e
seydi görevin bu şekilde genişletilm iş olması b ilâkis fayd a lı telâkki ed ileb i
lird i».

Akça, bundan sonra Konsey Genel Sekreterinin kendisine verilen konuyu 
ve görevini aşmış olduğunu m illetlerarası hukuk kuralları ile izah ederek şöyle 
dem iştir: «N ihai çözüm yolu «hakim » ve «tabi» diye bir unsur m eydana çıkart- 
maksızın her iki cemaatin Adanın idaresine iştirakin i temini suretiyle ancak 
bulunabilecektir. Türkiye ’nin görüşü ve işin hakiki m anzarası bu yöndedir. 
Binaenaleyh Sayın Genel Sekreter esasen gerek Kıbrıs A nayasasında gerekse 
teessüs Antlaşm asında mevcut bulunan Avrupa İnsan Hakları hükümleri d ışın
da da bütün Kıbrıs'11 fertler için daha ne gibi hakların mevcut olabileceğine 
da ir bir etüd yapm ak zorundadır. «Azıniık» tabiri A daya hakim olmamış ve 
olm ayan gruplara izafe edilebilecek bir deyim dir. Halbuki m eselâ, İsviçre’de 
bunun tam aksine o larak aynı fedarasyon içinde yaşayan  bir halk vard ır. Düne 
kadar K ıbrıs’ta bir üçüncü idareye bağlı aynı haklara sahip iki cemaat vard ı. 
Sayın Genel Sekreterin raporunda insan hakların ın korunması hususunda en 
büyük garantiyi m illî mevzuatın teşkil ettiği ifade ediliyor ki, buna iştirak et- 
miye imkân yoktur. Ancak, K ıbrıs’ ın m illî mevzuatında belki birçok memle- 
ketlerinkinden faz la  garantiler o lm asına rağmen asam blenin K ıbrıs’ta Kıbrıs- 
lıların hakların ı tem inat altına a lm ak için neden dolayı m illetlerarası munzam 
garantilere ihtiyaç duyduğunun sebeplerini aram ada atılacak her ad ım , bizi 
gerçeklerden daim a uzakta b ırakacaktır.»

Akça sözlerini şöyle b itirm iştir: «Raporun esprisi eka lliyet ve cem aat esp
risid ir. K ıbrıs’ ın realite ve esprisi ise iki cem aat esprisid ir. Bu itibarla rapordaki 
hipotezi mutlaka değiştirm ek lazım dır. Yeni hipotez iki cem aatin birbirine 
hükmetmeden bir (coexistence) fik ir ve an layışı içersinde yaşam aların ı temin 
etmek esasını kapsam alıd ır, işte bunlardan do layıd ır ki, hüsniniyetinden emin 
olduğumuz Sayın Konsey Genel Sekreterinden, raporun bu izahatım ızın ışığı 
altında yeniden gözden geçirilm esini rica ediyorum .»

B E L G  E : 4
9 Tem m uz 1965

KIBRIS - A V R U P A  KO N SEYİ

Avrupa Konseyi S iyasî Komisyonunda S iyasî Komisyon üyesi Kayseri M il
letvekili Profesör Turhan Feyzioğlu, Kıbrıs'ta insan hakların ın korunması ve A v 
rupa ülkeleri arasındaki an laşm azlık la rın  Avrupa Konseyi çerçevesi içinde çö
zülmesi am aciyle bir bölge teşkilâtı kurulması konusundaki iki rapor üzerinde 
etraflı iki konuşma yapm ıştır.
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Kıbrıs'ta insan haklarının korunması ile ilg ili rapor ’ hakkında Profesör 
Feyzioğlu, hazırlanan raporun kuvvetli ve zay ıf ta ra fla rı bulunduğunu belirte
rek şöyle dem iştir:

«25 O cak 1965 günü Strasburg’ta yap ılan  Asam ble toplantısında oy b ir
liğine yakın bir çoğunlukla Kıbrıs'ta insan haklarının korunması ve bu konuda 
m illetlerarası garantiler sağlanm ası hususunda bir karar verilm iş ve Genel Sek
reterden bu hususta bîr rapor hazırlam ası istenmişti. Elim izdeki rapor, Kıbrıs 
Anayasasın ın  insan haklarını tem inat altına a lm ak bakım ından çok ileri hü
kümler ihtiva ettiğini belirtiyor. A nayasa hakkında verilen bu müsbei hükme 
katılıyoruz. Bu anayasan ın , Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesindeki bütün te
mel hak ve hürriyetlere yer verdiği m ünakaşa götürmez.

«Bizim  bugüne kadar şikâyet ettiğim iz nokta anayasan ın  A dadaki Türk 
cem aatine ve bu cemaatin mensuplarına verdiği hakların hukuk tanım ayan bir 
z ihniyetile çiğnenmiş olm asıdır. Fena ve eksik olan an ayasa  değild ir. Fena olan 
rum idarecilere hâkim olan sakim  zihniyettir. Eksik o lan, İnsan haklarının çiğ
nenmesi karşısında m illî ve m illetlerarası teminat ve müeyyidelerin yeterli şe
kilde işleyernemiş o lm asıdır. Genel Sekreter raporunda Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin halen Kıbrıs tarafından kabul edilmemiş bulunan ihtiyarî hü
kümlerinin yani 25 ve 46. maddelerinin Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kabu
lünü tavsiye ediyor. Bu suretle İnsan Haklarının çiğnenmesi halinde Kıbııs Dev
leti vatandaşların ın  25. maddeye göre Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna 
başvurabilm e yolu açılm ış o lacaktır. Ayrıca Kıbrıs, İnsan Hakları M ahkemesinin 
mecburi yargı hakkını kabul etmiş o lacaktır.

«Raporda ayrıca Avrupa sosyal hakları andlaşm asının da Kıbrıs tara fın 
dan kabulü suretiyle sosyal hakların tem inat altına alınm ası tavsiye ediliyor.

«Kanaatim ce Genel Sekreterin raporunda temas edilen bu garantiler me
seleye bulunacak çözüm şeklinin ancak küçük bir kısmını teşkil edebilir. Bu 
ölçüde bir garanti ile yetinilm esi bahis konusu o lam az. Esasen bu garantiler 
ilg ili devletler arasında varılacak  siyasî çözüm şeklînin bir tam am layıcı unsuru 
o larak düşünülmüştür. Asam blenin Genel Sekretere verdiği görevin sınırı da 
bundan ibarettir. Rapor, s iyasî a landaki çözüm şeklini ve s iyasî a landa ce
maatlere sağ lanacak bütün hak ve garantileri saklı tutm aktadır.

«Genel Sekreterin raporunda bilhassa kişilere tanınan veya bundan son
ra tanınması düşünülen haklar ele alınm ıştır. Bizce, Kıbrıs anayasasın ın  en az 
bu kadar önemli olan ve cem aatlere tanınan çeşitli hakları ilg ilendiren hü
kümleri üzerinde yeteri kadar durulmamıştır. Bunu, Genel Sekreterin s iyasî me
seleye ve s iyasî çözüm yoluna karışm am ak endişesiyle izah etmek kabild ir.

«Ancak unutulm am alıdır ki, K ıbrıs’ta çoğunluğu teşkil eden bir m illet ve 
bazı hakları tem inat altına a lınacak  bir azın lık bahis konusu değild ir. Çünkü
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bu adada ayrı bir Kıbrıs milleti yoktur. Meselenin özelliği de buradadır. A d a 
da kendilerini Türk sayan veya yunanlı sayan iki ayrı cem aat ve bu iki ayrı 
cemaatin bir nevi federasyon an layışı içinde kurdukları bir devlet vard ır. K ıb
rıs’ ın bu temel gerçeğini ve özelliğini gözönünde tutm ayan hiçbir teklif mese
leyi çözmeğe yetmez.

«Kıbrıs an ayasas ı, ikinci maddesinde cemaatleri ta rif etmiş ve yirm iden 
faz la  maddesinde cemaatlere tanınan hakları teferruatı ile göstermiştir. Başka 
metinlerde cem aat tarifleri aram ağa lüzum yoktur.

«Kıbrıs dâvasına bir çoğunluk ve azın lık  davası o larak b akan lar durumu 
kavrayam azlar. Kıbrıs iki ayrı millete mensup iki cemaatin barış İçinde y a şa 
mak üzere kurdukları iki resmi’ dili olan bir devlettir. Bu devlet iki ayrı seçme 
kütlesi tarafından ayrı karm a mahkemeler ve iki cem aata mensup m em urlar
la idaresi gereken bir devlettir. M ahallî idarelerin ayrılm ası öngörülmüştür. 
Ada üzerinde cem aat haklarının fiilî o larak  işlemesi sağlanm adıkça kişisel 
hakların m illetlerarası garantilere bağlanm ası hukuk alan ında bazı küçük fa y 
d a la r sağ layab ilir , faka t davanın esasını çözmek bakım ından asla yeterli olm az.

«Türkiye ve Kıbrıs Türk cem aati, kişisel haklar alan ında düşünülecek 
m üeyyidelerle yetinemez. Raporda da belirtildiği gibi meselenin bir s iyasî yö
nü de vard ır. Cem aat haklarında İsrar edilmesi zarurid ir. Son yılların  acı tec
rübeleri, Kıbrıs rum idarecilerinin zihniyetini o kadar açığa vurmuştur ki, bu 
konuda son derece hassas o lm ak mecburiyeti vard ır.

«Avrupa Konseyinin A vrupa lıla r arası uyuşm azlıkları Birleşmiş M illetler
den önce ele alm ağa yetkili bölgesel bir teşkilât haline getirilm esi yo lundaki 
rapor üzerinde yaptığı konuşmada ise Profesör Turhan Feyzioğlu, özetle şun
ları söylem iştir:

«Avrupa meselelerinde Lâtin A m erikalıların  bile A vrupa lardan  daha çok 
söz sahibi o lm asına imkân veren bugünkü durumun zararlı sonuçları ortaya 
çıkmıştır. Kıbrıs buhranı bu konudaki boşluğu bütün vaham etiyle  m eydana çı
karan son olaydır. Rapordaki tekliflere katılıyorum . Avrupa kendine düşen 
sorumlulukları yüklenebilm eli ve bunun gerektirdiği teşkilâtı kurm alıd ır.»

B E L G E : 5
10 Temmuz 1965

YENİ CEZAYİR HÜKÜMETİ

Başbakan ve M illî Savunm a Bakânı : Huvari Bumedyen
Devlet Bakanı : Rabah Bitcıt
Dışişleri Bakanı : Abdülaziz Buteflika
İçişleri Bakanı : Ahmet Medegri
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M aliye B a k a n ı: Ahmet Kaid
Tarım ve Teprak Reformu B a k a n ı: A li M ahsas
İstihbarat Bakanı : Beşir Burnaza
Adalet B a k a n ı: Muhammed Becavî
Eğitim Bakanı : Ahmet Talip
Sağlık B a k a n ı: Tecini Haddam
Eski AAuharipler bakanı-: Bualem Bin Hamuda
P.T.T. Bakan. : Abdülkad ir Zaybek
Bayındırlık Bakanı : Abdenur A li Yahya
İmar ve İskân Bakanı : Muhammed El Hadi Hac Smeyn
Ticaret B a k a n ı: Nureddin Delleci
Çalışm a Bakanı : A bdü laziz Zerdanî
Turizm Bakanı : Abdülaziz M avi
Gençlik ve Spor Bakanı : Abdülkerim  bin mahmud
Diyanet İşleri B a k a n ı: Ahmet Sadunî (Afp. 128. a lp . ag)

B E L G E : 6 
14 Temmuz 1965 

Belçika İnsan Hakların! Korum a Cemiyeti Başkamnm Makarios’a Gönder
diği Mektubun Metni :

Asâletm eap,

Belçika İnsan Haklarını Koruma Cem iyeti, Belçika’nın bütün siyasî ve fe l
sefî kuruluşlarından temsilcilerin b iraraya geldiği ve insan haklarına sayg ıya , 
özellikle bunlara tecâvüzü redderek katkıda bulunm aya gayret eden ve siyasî 
o lm ayan bir kuruluştur.

Merkez Komitemiz, 26 Haziran 1965 tarih înde, 15 yaşını aşkın ve tah 
sillerini yabancı memleketlerde yapan Kıbnslı Türk öğrenciler için, onları a n a
vatan ları K ıbrıs’a girmekten menede bir kararın alınm ış olduğunu teessürle 
öğrenmiş bulunm aktadır. Şu sırada yürürlüğe girmiş olması gereken bu ka
rara hedef o larak öğrenciler, Kıbrıs'a girmeleri halinde tutuklanacaklard ır.

A ld ığ ım ız bu haberin doğruluk derecesini en kısa zam anda bize b ild ir
menizden büyük memnunluk duyacağım ızı bilm enizi isteriz.

Bu haberin doğru olm am ası halinde, bunu en kısa zam anda y a la n la 
m ak için sab ırsız lanm aktayız . Ancak, bir ya lan lam a yapab ilm em iz için, bu 
duruma olan şartları ve özellikle, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkan Yardım cısı Dr.
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Küçük’ün Birleşmiş M illetler Genel Sekreterine gönderdiği mektupta be lirtild i
ği üzere, bu hareketin sadece Kıbrıs Anayasasın ın  şeklî bir ih lâli değil, ayni 
zam anda İnsan H akları Evrensel Beyannam esinin 13. M addesinin ve Kıbrıs 
Cumhuriyetinin de ta ra f olduğu özel hayata ve a ile  hayatına m üdahaleyi red
deden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. M addesinin de çiğnenmesi o l
madığını gösterecek k a f i delilleri bize temin etmeniz gerekmektedir.

Bugünkü durum da, genç K ıbrıslılara empoze edilecek bir sürgün, onların 
özel hayatlarına vahîm  bir tecâvüz teşkil edecektir.

Tarafın ızdan bu duruma sür'atli ve kat’i bir m üdahale ümit edebilir m i
yiz?

M emleketinizin de korum akla m ükellef olduğu İnsan H aklarına saygı 
ile şüphesiz bağdaşam ıyacak böyle bir kararı, sizin s iyasî olduğu kadar m a
nevî yüksek otoritenizle de bağdaştırm a çok güç olacaktır.

Derin saygılarım ızın teyîdini kabul etmenizi rica ederiz, Asâletm eap.

Genel Sekreter Başkan
A. Wolters G . Aronstein

B E L G E : 7
16 Temmuz 1965

IŞIK-YUNANİSTAN

Dışişleri Bakanı Haşan Işık'ın , Yunanistan Başbakanının istifası ile ilg ili 
o larak verdiği dem eç:

«Yunan istan ’da vuku bulan hükümet değişikliğ i bu ülkenin tam amen 
bir iç meselesidir. Türkiye, Yunanistan la bir süredir Kıbrıs konusunda başlam ış 
olan görüşm eleryin, bundan sonra da süratle müsbet bir sonuca ulaştırm ak 
azm iyle devam ettirileceğini ümil etmektedir. Herkesçe malum olduğu g ib i, 
Türkiye daim a Kıbrıs meselesinin Türkiye ile Yunanistan arasında em rivak ile r
le değil, an laşarak  halledilm esi görüşünü benimsemiş ve savunm uştur. Bu 
günkü kanaatim iz de aynıdır. Yunanistan 'da vuku bulabilecek iç tartışm ala r
dan, Kıbrıs konusunda fayda lanm ağa kalk ışm ak Türkiye için asla  söz konusu 
değild ir.»
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B E L G E : 8
20 Temmuz 1965 

ABBAS ARAM’IN HAVAALANINDA VERDİĞİ DEMEÇ

«Bölgesel Kalkınm a İçin İşb irliğ i’nin kuruluşunun birinci yıldönümü mü
nasebetiyle, A nkara 'da bulunmaktan bahtiyarlık  duym aktayım . Türkiye - İran 
ve Pakistan Devlet Başkan ları, geçen y ıl, burada, Bölgesel Kalkınm a için İşb ir
liğ i1 n i n geleceği bakım ından tarih î önem taşıyan bir toplantı yapm ışlard ı. Bu 
toplantıdan bu yana , birçok gelişm eler olmuş, büyük ham leler kaydedilm iş
tir. A radan geçen kısa süre içinde yap ılan  işler, ülkelerim izi, ekonomik, kültü
rel ve teknik a lan la rd a , daha da yakın laştırm ıştır. Halklarım ızın ümitlerini kap
samıştır.

Güzel başkentim izde kalacağım  süre zarfında , Sayın Cum hurbaşkanı Ce
mal Gürsel ve Başbakan Suat Hayri Ürgüplü tarafından kabul edilme şerefine 
nail o lacağım . Çok değerli m eslekdaşlarım  Türkiye Dışişleri Bakanı Haşan Işık, 
Pakistan Dışişleri Bakanı Zü lfikâr A li Butto ile verim li görüşmeler yapacağım . 
Bakan lar Konseyinin, yaratacağ ı gelişme ve ham lelerin , ya ln ız ülkelerim iz için 
değil, bölgemiz içinde büyük ve değerli fa yd a la r sağ lıyacağ ından şüphem 
yoktur.»

B E L G E : 9 
20 Temmuz 1965 

IŞIK’IN DEMECİ

Dışişleri Bakanı Haşan İşi kın, verdiği demeç : Iran Dışişleri Bakanının A n
kara 'ya gelişi münasebetiyle,

«İran Dışişleri Bakanını memleketimizde görmekten özel bir haz duym ak
tayım . Dost ve kardeş ülke İran ’ın Dışişleri Bakanı ile, Tahran ’da ilk  karşılaş
m am ızda yaptığ ım ız görüşmelerin, ülkelerim iz arasındaki ilişk ile r bakım ından 
da ne kadar fayda lı olduğunu müşahede etmiştim. Bu defa A n ka ra ’da y a p a 
cağım ız görüşmelerin de, aynı derecede verim li o lacağından eminim . Bölgesel 
işbirliğiçerçevesinde yap ılan üçlü çalışm aların yanı sıra , İkili görüşmeler y a p a 
bilme fırsatının da bulunm ası, daim a istifadeli o lacaktır.»
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B E L G E : 1 O

SAYIN CUMHURBAŞKANI CEMAL GÜRSELİN 
RCD’NİN BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE 

YAYINLANAN MESAJI

İran, Pakistan ve Türkiye arasında Bölgenin umumî kalkınm asını sa ğ la 
mak am acıyla kurulan ekonomik ve kültürel işbirliği sistemi RCD’ nin birinci 
yıldönümü münasebetiyle, üç milleti se lâm lar ve bu a landaki müşterek ça lış
malarının başarılı sonuçlarını görmekten duyduğum derin memnuniyeti b ild i
ririm.

Majeste Rıza Şah Pehlevî ve Ekselans M areşal Eyüp Han ile ilk defa İs
tanbul'da buluştuğumuz zam an, m illetlerim izin karşılıklı an layış ve dostluğu
nun, memleketlerim iz arasında ekonomik ve kültürel a lan larda daha geniş 
bir işbirliğ inin tesisi için harekete geçmek üzere yeterli sebep olduğuna kesin
likle inanm ıştık. Ümitlerim iz m illetlerim izin iyi vasıfla rın a  dayanıyordu ve mem
leketlerimizin gücünden em indik. RCD’nin hedefleri, böylece, önce ih tiyaçları
mız, sonra da im kânlarım ız nazarı itibara a lınarak  tesbit edild i.

Bugün, ilk toplantım ızdan sadece bir yıl sonra, seçtiğim iz gerçekçi yo l
dan gurur duym aya hak kazanmış bulunuyoruz; z ira , İran, Pakistan ve Tür
kiye ’nin RCD çerçevesinde bugüne kadar başardığı işler, azım sanam az ve bun
lar ileride dcıha büyük işler yapılabileceğin in bariz delillerid ir.

O rtak kalkınm a am acına samîmi inancımız içinde, hedeflerim izin sür'at- 
le gerçekleştirilm esinin!, m illetlerim iz arasında daha geniş bir işbirliği için ze
min hazırlayacağından ve yakın bir gelecekte memleketim izin refahını sağ 
lam a gayretlerim ize yeni ufuklar açacağından emin o lm alıyız.

B E L G E ; 1 1 
21 Temmuz 1965 

BAŞBAKAN SUAT HAYRİ ÜRGÜPLÜ’NÜN RCD’NİN YILDÖNÜMÜ 
DOLAYİSİYLE İRAN VE PAKİSTAN HALKLARINA MESAJI :

Bugün, Türkiye, İran ve Pakistan arasında en yakın  bir işb irliğ i kuru lm a
sı fikrin in gerçek temellere bağlandığı günün birinci yıldönümünü kutluyoruz.

Geçen yıl bugün, üç devlet Başkanı ve Başbakan ları yüzy ılla rd ır üç ülke 
halkı arasında süregelen kardeşlik ve kültür b irliğ i duyguları üzerine ekono
mik yaklaşm anın çatısını kurmuşlardır.
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Bu b ina, bu üç dost ülkenin yanyana yaşad ığ ı bölgeyi kalkındırm ak için 
harcanan çabaların  b iraraya getirilerek daha da güçlendirileceği adım ların 
atılacağı müessesedir.

Biz, Türkiye hükümeti o larak, hepim ize ortak şekilde verilm iş bu görevi
başarı île yürütmeye azim li bulunm aktayız.

Şimdiden olumlu sonuçları belirmeye başlam ış bulunan bu ortak çab a la
rın bizi el ele ve ülkelerim izin gerçek ihtiyaçları gözönünde tutu larak bölgem i
zin ekonomik kalkınm asının tam o larak sağlandığı mutlu devreye u laştıracağ ı
na güveniyoruz.

Böyle değerli bir günde, İran ve Pakistan ’ın dost ve kardeş halklarına
Türk ulusunun en İyi d ileklerini ve derin sevgisini ulaştırm anın verdiği bahti
yarlık  içindeyim .

B E L G E : 1 2
21 Temmuz 1965

DIŞİŞLERİ BAKANI SAYIN HAŞAN IŞIKMN RCD’NİN 
BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE YAYINLANAN MESAJI

Bir memleketin dış politikası tayin olunurken m illetlerarası m ünasebet
lerin umumiyetle mudil ve bazan da müphem çerçevesi içinde, bazı temel un
surlara , özel öncelik verilm esi zarurid ir. Bu ana unsurlar ekseriya devam lı m a
hiyette olup, kısaca jeopolitik, sosyal ve ekonomik şartlar o larak  tavz if ed ile
bilir. Ayrıca, bunlara , doğrudan doğruya halktan doğan ve Hükümetlerin ka
rarlarına büyük ölçüde tesir eden beşerî unsuru da katm am ak kabil değild ir.

Tab iatiy le  Türkiye’nin m illetlerarası a landak i tutumu da , bu unsurların 
kuvvetli tesiri a ltındadır. İran, Pakistan ve Türkiye arasındaki üçlü işbirliği de 
hiç şüphesiz bu faktörlerin müştereken yarattığ ı bir sonuçtur.

Bölgesel Kalkınm a İçin İşb irliğ i, yekdiğerine karşı derin dostluk ve karşı
lıklı duyguları ile meşbu, ekonomik ve kültürel a lan la rd a  daha ileri ve yakın
bir işbirliğ inin teessüsünü hedef tutan üç millet arasında şekillenm iş bir bölge
işb irliğ id ir. İran, Pakistan ve Türkiye bu çerçeve içindeki gayretleri, esas itiba
riyle, m illî kalk ınm alarında birbirlerine dayanışm a gayesine yönelm iştir.

Geçen yıl, İstanbul’da Devlet ve Hükümet ba lkan larım ızın  akdettiği zirve 
toplantısında bir program çizilm iş ve müşterek gayretlerin ana yönleri tayin 
edilm iştir. Bugün bu toplantının birinci yıldönümünü idrak ederken, bir çok iş
birliği a lan larında müşterek faaliyetlerin  bir sene içinde pek müessir bir inkişaf
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temin ettiğini görmekteyiz. Deniz nakliyatı, kara ve demir yo lları, telekom üni
kasyon, bankacılık ve sigorta, ticaret, turizm ve kültürel işbirliği sahalarındaki 
başarılar, teessüs etmiş bu işbirliğ inin istikbali hakkında büyük ümitler ve r
mektedir. Üç bölge ülkesinin gerçek ihtiyaçları gözönünde bulundurularak a lı
nan kararların  sür’atle tatb iki, bölgenin ekonomik kalkınm asını şüphesiz sürat
lendirecektir.

B E L G  E : 1 3 
21 Tem m uz 1965  

R. C. D. B A KA N LA R  KO N SEYİ ÇALIŞM ALA R!

Bakanlar Konseyi toplantısının açılışı m ünasebetiyle ilk konuşmayı Baş
bakan Suat Hayri Ürgüplü yap arak , «Türkiye'de hepim iz, bu toplantıyı, h a lk 
larım ız arasında daha şumullü bir işb irliğ ine ve bölgemiz için daha büyük bir 
refaha doğru atılm ış sağlam  bir adım o larak  selâm lıyoruz» demiştir.

RCD’nin birinci yılını tam am lam ış olm asına değinerek, bu bir yıl içinde 
yap ılan olumlu çalışm aları öven Başbakan Ürgüplü, sözlerine devam la, şunları 
söy lem iştir:

« İktisad î münasebetlerin, daim a artan bir önem kazandığı ve iktisadı re
faha kavuşm a mücadelesinin dünya halkların ın büyük çoğunluğu tarafından 
parola o larak kcıbul edildiği günümüz dünyasında, devlet başkanlarım ızın  ge
çen yılın Temmuz ay ında , İstanbul’da varm ış o ldukları kararlar tam zam anın
da alınmıştır.

Bu kararların  kökleri tarihin en eski sayfa larına  kadar inen, İran, Pakis
tan ve Türkiye, gelenekleriyle haklı o larak  iftihar eden bu üç m illet, temel am aç
ları olan İktisadî kalkınm aya ulaşm a yolundaki gayretlerini mümkün görülen 
her sahada birleştirmeye azm etm işlerdir.

RCD, Kalkınm a İçîn Bölgesel İşb irliğ i, bu arzunun bir sonucudur. Geriye 
bakıldığı zam an, müştereken kurduğumuz bu sistemin gerçekçi ve iyi düşünül
müş ortak çabaların  verim li bîr koordinasyonunu teşkil ettiğini haklı o larak  söy
leyebiliriz.

Bu çerçevedeki çalışm alarım ızın başlangıcından beri, meselelerim izi s a 
mimiyet ve açık kalp lilik le  ele a ld ık . Teknisyenlerim iz ön hazırlık ları yapm akla  
görevlendirilm işlerdi. Mevcut verilere göre, bu işi okadar mükemmel başard ı
lar ki, kısa bir zam anda ortak gayretle olumlu netice a lab ileceğ im iz a lan ları 
açıkça tesbit edebildik.
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Bugün, gerek ekonomik, gerek kültürel işbirliğ i a lan larında ortak incele
melerim iz esnasında ald ığ ım ız kararları gerçekleştirm iş bulunuyoruz. Ticarette 
büyük bir gelişme bekliyoruz, deniz nakliyatında bir konferans düzenlenmesi 
için p lân lar hazırlad ık , sigortacılığa ilişkin konularda, bir sigorta merkezi ile 
üç reasürans fonu tesis ettik, telekom ünikasyonda tarifelerim izi birbirine uy
durarak, indirim ler yaptık».

Başbakan Ürgüplü daha sonra, diğer çalışm aları da belirterek, «İran , 
Pakistan ve Türkiye ’nin kalkınm a yolundaki başarısına tam bir inançla top lan
tıyı açıyorum» demiştir.

Başbakan Ürgüplü'den sonra söz a la rak  Iran heyeti ad ına açış konuşm a
sını yapan İran Dışişleri Bakanı Abbas Aram  da, birinci yılını dolduran RCD'nin 
çalışm aların ın ümit verici ve sağlam  bir yolda olduğuna işaretle demiştir ki :

«İran halkı, Cum hurbaşkanı Cemal Gürsel'in liderliğ inde, ülkenizin sosyal 
ve ekonomik a lan la rd a  yaptığı hamleleri büyük bir ilg iyle  izlem ektedir».

İran Dışişleri Bakanı, heyetinin ve kendisinin gösterilen sıcak ilgi ve m i
safirperverlikten büyük memnunluk duydukların ı b ild irerek, Bölgesel Kalkınm a 
İçin işbirliğ i (RCD)nin kısa bir tarihçesini yapm ış, üç ülke başkanların ın bu yo l
daki düşünce ve kararların ın isabetinden söz açarak , özetle şöyle konuşm uştur:

«Günümüzün parçalanm ış ve bölünmüş dünyasında, aram ızdaki sam im î 
kardeşlik bağ larına sahip ki az ülke vard ır. Topluluğum uzda, herkesin böyle 
düşündüğünden eminim . Bölgemiz, daha büyük bir refah çağına girecektir.

İran, ülkelerim iz arasındaki ticaretin gelişm esine büyük önem verm ekte
dir. RCD’nin kuruluşundan bu yana , üç ülke arasındaki ticaret belirli ve sağlam  
bir tarzda artmıştır. Tereddütsüz söyliyebilirim  ki, başarı yolunda ilerlem ekte
yiz ve m ükâfatım ız büyük olacaktır».

Bakan lar Konseyi toplantısına katılacak olan Pakistan Dışişleri Bakanı 
Zü lfikâr A li Bhutto, henüz A nkara 'ya  gelem ediğinden, Bakanın açış konuşması, 
Pakistan'ın A nkara Büyükelçisi M akbul Rabb tarafından okunmuştur.

Pakistan Dışişleri Bakanının konuşmasında da, üç ülke arasındaki kar
deşlik ve yakın işbirliğ i bağ ları övülerek, özetle şöyle denilm ekted ir:

«Kalk ınm a İçin Bölgesel İşbirliğ inin birinci yıldönümüne düşen bu günde 
geride bıraktığım ız başarılardan kıvanç duyab ilirz. Bir yıl kadar kısa bir süre 
içinde, Kalkınm a İçin Bölgesel İşbirliği olumlu bir yön alm ış ve özellikle ticaret, 
gem icilik, u laştırm a, turizm ve kültürel işb irliğ i a lan larında sevindirici İlerle
meler kaydetm iştir. Posta, Telgraf ve Telefon ücretlerindeki indirim , bölge ha lk
ları arasındaki haberleşmeyi ko laylaştıracak ve birbirlerini daha iyi an lam a
larına yardım  edecektir. Üye memleketler arasında vizelerin kald ırılm ası an laş
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masının im zalanm ası, ha lklarım ız eskiye nazaran daha serbest seyahat edebil
melerini sağlam ıştır. Ekim 1964'de im zalanan turizm an laşm ası sayesinde, üç 
memleket arasında turizm hareketleri desteklenmiş ve diğer memleketlerden 
gelen turist akım ı arttırılm ış o lacaktır. İm zalanm ış olan ikili ticaret an laşm aları, 
üye memleketler arasındaki ticareti geliştirecek ve arttıracaktır. İran, Pakistan 
ve Türkiye gem icilik şirketleri konferansının açılm ası ve ortak ticaret ve sanayi 
odasının kurulması ile ticaret ve yatırım çoğaltılm ış ve desteklenmiş olacaktır. 
Çeşitli endüstrinin, ortak am açlı teşebbüsler o larak kalkınm a için tesbitini ve 
teknik işbirliğ i alan ında genel bir an laşm aya varılm ış olmasını büyük bir mem
nuniyet ile karşılıyoruz.

Kurulmuş olan Bölgesel Kültür Enstitüsü, her üç ülkenin ortak kültürünün 
daha iyi an laşılm asın ı sağ lıyacaktır. Bölgede, endüstrinin gelişm esi bakım ın
dan önemli bir rol oynayacağını ümid ettiğim iz RCD sigorta merkezi, 5 Tem 
muz 1965 tarih înde Karaçi’de açılm ıştır. Açılış töreninden bir gün evvel ya y ın 
ladığı m esajda Cum hurbaşkanı Eyüp Han «Kalk ınm a İçin Bölgesel İşbirliğ i s i
gorta merkezinin işbirliği yo luyla üç ülkenin ekonomisinin kalkındırılm ası için 
çabalarım ızda atılm ış diğer bir ileri adım dır» demiştir. Kalkınm a İçin Bölgesel 
İşbirliğ i çerçevesinde alınmış olan bu ve diğer tedbirler halklarım ızın yaşam a 
standardının yükseltilm esinde ve üç ülkenin ekonomik ve kültürel b irleşm esi
nin sağ lanm asında atılan olumlu ve yapıcı ad ım lard ır» .

Bölgesei Kalkınm a İçin İşbirliği (RCD) Bakanlar Konseyinin sabahki otu
rumunda son sözü Dışişleri Bakanı Haşan Işık a la rak , Türkiye ad ına açış konuş
masını yapmıştır.

Haşan Işık, sözlerine m isafir Dışişleri Bakan larıy la  heyetlerine hoşgeldi- 
niz diyerek başlam ış ve Bakanlar Konseyinin geçenlerde İslâm abad 'da yap ılan  
toplantısına, Kıbrıs sorunu do layısıy la katılam adığından duyduğu üzüntüyü be
lirtm iştir. Işık RCD’nin kuruluşundan bugüne kadar alınan kararların  tam bir 
başarıya ulaştığını söylem iştir.

Dışişleri Bakanı Işık, sözlerine devam la, demiştir ki :

«Şimdi RCD içinde müşterek gayretlerim izin dayandığ ı prensip ve ger
çekler hakkında bir iki söz söylemek istiyorum. Geçen sene başlayıp  başarıy la  
devam  eden müşterek gayretlerim ize verd iğ im iz isim , yani RCD - Kalkınm a 
için Bölgesel İşbirliği - üç unsurdan teşekkül etmektedir.

RCD müşterek bir kültür tarafından yaratılan  ve kuvvetlendirel nortak 
ideallerle rneşbû aynı bölgede yaşayan  üç m illetin yararına kurulmuş bir te
şekküldür.

RCD, başlıca gayeleri ekonomik ve sosyal kalk ınm aların ı başarm ak olan 
m illetlerim izin kültürel ve ekonomik işb irliğ in i içine a lm aktad ır. Bu sistemin te



mel sa ik i, müşterek potansiyellimizin mümkün olduğu kadar en iyi şekilde de
ğerlendirilm esidir. Bütün gayretlerim iz, en rasyonel ve İktisadî bir biçimde dü
şünülmüş ve ortaya konmuştur. Z ira , kaynaklarım ızın hududunu ve bunların 
en küçük ölçüde bile israfına m üsam aha edemiyeceğim izi gayet iyi biliyoruz.

Bu çerçeve içinde, m illetlerim izin RCD dahilinde ülkelerim izin ve bölge
nin refahı için yaptık ları işb irliğ inin kelimenin tam an lam ıyla  İktisadî olduğu
nu, bir defa daha belirtmek gerekir. Bugün, bir y ıllık  başarılı bir tecrübenin so
nunda mümkün olan her sahada ve rasyonel tedbirlerle işbirliğ i yapm ıya hem 
muktediriz, hem de bunu arzuluyoruz. Ancak, gerek bu sahaları tayin ve işb ir
liği yolunda alınacak tedbirleri tesbit ederken, gerek tatb ikat sa fhasında, RCD, 
İktisadî o lm ayan fik ir ve hareketlerin cazibesine iltifat etmeyecektir.

G ayem iz, fak irlik  ve geriliğin ülkelerim izden tam amen ortadan ka ld ırıl
masıdır.

Bugüne kadar, İran, Pakistan ve Türkiye geriliğe karşı olan savaşta bü
yük zaferler kazanm ışlard ır. Aynı yolda devam edecekleri şüphesizdir. M illet
lerim iz, bugün, İktisadî refaha ulaşm a yolundaki ümitlerini kaybetmeyecek 
noktaya gelm işlerdir.

Bize düşen ödev, onlara her türlü destek ve yardım ı sağ lam aktır. M illet
lerim izin, kalk ınm aya yönelen gayretlerinin başarısı için, en elverişli ortamı y a 
ratm ak yolunda artan bir şekilde çalışm alıy ız . Hükümetlerim iz bu gayeye sa 
mimiyetle bağ lanm ışlar ve bunu en iyi şekilde gerçekleştirmeye azm etm işler
dir. Bu gerçekler ve prensipler, İran, Pakistan ve Türkiye ’nin müşterek gayret
lerinin olduğu kadar kendi özel çabaların ın  da temel yapısını teşkil eder.

Ancak bu sağlam  prensipler ve gayeye b ağ lılık la , RCD, bu kadar kısa 
zam anda kurulab ilir ve artan fayda lı sonuçlar elde edebilird i.

Son o larak, gayretlerim izin n ihaî başarısında m illetlerim ize olan inancı
mızı ifade ederken, bugün RCD'nin birinci yıldönüm ünde, ileriki ça lışm aları
m ızda, ha lihazırdaki başarılı işbirliği seviyesine ulaşm am ızı sağ layan  prensip
lere uym aktan asla vazgeçm ememiz gerektiğini de belirtmek isterim».

B E L G  E : 1 4
24 Temmuz 1965

KA LK IN M A  İÇİN  BÖ LG ESEL İŞBİRLİĞİ B A K A N LA R  KO N SEYİ 
TO PLAN TISI SO N U N D A  Y A Y IN LA N A N  M ÜŞTEREK TEBLİĞ

Kalkınm a için Bölgesel İşbirliği Bakan lar Konseyi’nin Üçüncü Toplantısı 
21 -2 3  Temmuz 1965 tarih leri arasında A n ka ra ’da yapılm ıştır. Toplantı, bir 
yıl önce İran Şehİnşahı Muhammed Rıza Pehlevi, Pakistan Cum hurbaşkanı M a
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reşal Eyüb Han ve Türkiye Cum hurbaşkanı Cemal Gürsel arasında aktedilm iş 
bulunan zirve toplantısı sonunda kurulan RCD’nin Birinci Yıldönümüne rastla
mıştır.

2 —  Konsey’in açılış toplantısına Türkiye Başbakanı Ekselans Suat Hayri 
Ürgüplü başkan lık  etmiştir. İran, Pakistan ve Türkiye Heyetleri başkanları top
lantıyı açışından dolayı Türkiye Başbakanına teşekkürlerini ifade etm işlerdir.

3 —  Konsey toplantılarına Türkiye Dışişleri Bakanı Haşan Eesat Işık baş
kanlık etmiştir. İran Dışişleri Bakanı Ekselans Abbas Aram  İran Heyetine ve 
Pakistan Dışişleri Bakanı Ekselans Zu lfikar Ali Bhutto Pakistan Heyetine baş
kanlık etmişlerdir. Türkiye Ticaret Bakanı Ekselans Macit Zeren ve Ekselans 
Fuad Rouhani de toplantıya katılm ışlard ır.

4 —  Konsey M üzakereleri üç ülke arasında mevcut çok yakın münasebet
leri bir defa daha ifade eden tam bir dostluk, kardeşlik ve sam im iyet havası 
içinde cereyan etmiştir. Heyet Başkanları Kalkınm a İçin Bölgesel İşbirliğ inin üç 
ülke arasında ortak gelişme ve barış içinde işb irliğ inin bir örneği olduğuna ve 
halkların ın işbirliğ ini arttırm ak hususundaki arzu ve isteklerinin bir örneğini 
teşkil ettiğine da ir maçlarını tekrarlam ışlard ır.

5 —  Konsey geçen yıl zarfında üç ülke arasında ekonomik ve kültürel 
işbirliğ inin arttırılm ası yolundaki gelişm eleri m üşahade ile bu işbirliğ in i her 
bakım dan geliştirilm esi için gerekli tedbirlerin alınm asını tasvib  etmiştir. Ba
kanlar Konseyi, 1 6 - 1 7  Temmuz 1965 tarih leri arasında A n ka ra ’da toplanan 
Bölgesel P lânlam a Konseyi'nin raporunu da tasvib  etmiştir. Konsey, Plân lam a 
Konseyi Toplantılarına başkan lık  eden Memduh Aytür ile Pakistan Heyeti baş
kanı Ekselâns Said Hasan'a ve İran Heyeti başkanı Ekselâns Kazem Zadeh ’ye 
teşekkürlerini ifade etmiştir.

6 —  RCD çerçevesinde takip  edilen işbirliği faaliyetlerin in  kısa bir özeti 
müteakip p ıograflarda arzedilm iştir.

7 —  Ortak Amaçlı Teşebbüler :

Konsey, daha önceki toplantısında müşterek bir teşebbüse konu teşkil 
edebilecek 19 sanayi dalını tesbit etmiştir. Bu sanayi da lları üzerinde gerekli 
b ilg ilerin teatisinden sonra üç ülke arasında etüdlerin dağıtım ı yap ılm ıştır. Bu 
incelemeler, mevcut ve inşa halindeki kapasite , 1970 için p lân lanan kapasite , 
dah ilî talep tahm inlerin , ihracat im kânları gibi hususları kapsayacaktır. İnce
lemeler Bölgesel bir çerçeve içinde yap ılacak  ve RCD Sekreteryasına tevdi ed i
lecektir. Bu sanayi da lları arasında, elektronik, alim inyum , kim yevi b aya la r, 
makine yağ ı, kim yevî m addeler, ilâç ve eczacılık ana maddeleri üzerindeki in
celemeleri İran, motorlu taşıtlar, elektrikli m akina ve teçhizat, ağ ır sanayi m ad
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deleri, m akina akşam ı, para kâğıdı, z ira î makine ve aletler üzerindeki incele
meleri Pakistan; çimento, lokomotif, şeker, gemi İnşaatı, demir ve çelik, kömür 
üzerindeki incelemeleri de Türkiye yüklenm iştir.

8 —  Konsey, üç ülke arasında müşterek olan m allar için m illî standart
lar yerine RCD standartlarının ikam esini kabul etmiştir. Standardizasyon a la 
nında ayrıca seminerler ve müşterek eğitim program ları düzenlenecektir.

9 —-  Teknik İşb irliğ i :

Bakanlar Konseyi, teknik işbirliğ i program larının kendi özel gayesinden 
başka , bölgesel ahenk ve an layışın  sağ lanm asında oynadığı rol üzerinde de 
durmuştur. RCD çerçevesinde bir teknik yardım programının idaresi için genel 
bir an laşm a Bakan lar Konseyinin geçen toplantısında kabul edilm işti. Bakan
lar Konseyi bu toplantısında, 1965 yılı için bir teknik işbirliğ i programı kabul 
edilm iştir. Bu program çerçevesinde, 122 bur verilecek, 11 uzman mübadele 
edilecek, 6 seminer düzenlenecek ve 5 yayın da bulunulacaktır. Program müte- 
vazi o lm akla beraber, bu konudaki işbirliği için İyi bir başlangıç teşkil edeceği 
düşünülmüştür. Konsey, teknik işbirliğ i sahasında tecrübe kazandıkça progra
mın çerçevesini genişletmek mümkün olabileceği ümidini izhar etmiştir.

10 —  Amme İdaresi sahasında işbirliği im kânlarının mevcudiyeti mu
vacehesinde, Teknik İşbirliği Kom itesinin, Teknik İşbirliğ i ve Amme İdaresi Ko
mitesi o larak  ad land ırılm asına karar verilm iştir.

11 —-  H a va  N ak liyatı :

Hava Yo lları Komitesinin A lt - Komiteleri üç defa toplanm ışlar ve ortak 
bir havayolu idaresi kurulması ile ilg ili meseleleri incelem işlerdir. Konsey, H a
va N akliyatı Komitesinin 15 Eylül 1965 tarih inde toplanm ası ve ortak bir hava 
yolu idaresi kurulması ile ilg ili teklifler ile bu sahada işbirliğ i ile ilg ili diğer 
meseleleri inceleyerek kesin sonuçlara varm ası hususunda karar verm iştir.

]2 ■—  Deniz Nakliyatı :

RCD'nin bir yıl zarfında ulaştığı en sağlam  başarılardan biri O rtak De
nizcilik Konferansının kurulmuş olm asıdır. Konferansın statüsü kabul edilm iş 
ve Konferans «RCD Denizcilik Hizmetleri» o larak ad landırılm ıştır. Bu Konferans 
da , İran'ın % 15, Pakistan ’ ın % 50, Türkiye'nin % 35 hissesi o lacaktır. Konfe
rans, Bölge ile Am erika Birleşik Devletleri hattı üzerinde çalışacaktır. Merkezi 
İstanbul'da olacaktır.

13 Petrol :

Konsey, üç ülke araştırm a ekiplerinin yakında Hükümetlerine, İran'ın ba
zı hudut bölgelerindeki araştırm alara katılm ak hususunda karara varabilm e-
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leri için raporlar sunacaklarını kaydetmiştir. İran ile işbirliği yap ıla rak  ortak 
araştırm a şirketleri kurulm ası, yeni rafineriler tesisi, Pakistan ve Türkiye ’nin 
hudut bölgelerinde benzin istasyonlarının müşterek projeler o larak ele a lın 
ması im kânları da araştırılm aktadır.

14 —  Petro - Kimya :

Konsey, üç ülkenin çeşitli Petro - Kim ya sahalarında, bölgesel p lânda te
ferruatlı incelemelerde bulunduklarını kaydetm iştir. Bu incelemeler bölgenin te
min edeceği pazara dayan arak , bir ülkede teşebbüsler kurma imkânını göster
mektedir. O rtak teşebbüsler o larak geliştirilecek Petro - Kim ya sanayiin  de, 
üzerinde an laşm aya varılacak  bir esas dahilinde uzun vadeli an laşm alar y a 
pılması m aksadiyle müzakerelerde bulunulm asına karar verilm iştir. Konsey, 
bu Petro - Kim ya endüstrilerinin, kuruldukları ülke dışındaki ülke veya ü lke
lere büyük m iktarda mamûl veya yarı mamul madde temin edecekleri m ü lâ
hazasıy la , bunların müşterek iştirak veya plânlı bir şekilde koordinasyonlu is
tihsal suretiyle kurulm alarının avanta jlı olacağı kanaatini izhar etmiştir.

Petro - Kim ya sanayiinde, devam lı bir Komitenin kurulması da ka ra rla ş
tırılm ıştır. Anılan Komite, 6 A ra lık  1965 tarih inde Tahran ’da toplanacaktır.

15 —  Turizm :

Konsey, üç ülke arasında vizelerin kaldırılm ası ve turizm hakkındaki an 
laşm aların İm zalanm ış bulunduğunu memnunlukla kaydetm iştir. Konse, RCD 
ülkeleri arasında turist akım ını kolaylaştırm ak am acıyla pasaportlar yeri Turist 
Kartlarının ikam esine karar verm iştir. Turizmi teşvik m aksadiyle  ortak turist 
büroları, ortak neşriyat, yayın ların  müşterek hazırlanm ası ve turizm alan ında 
müşterek yatırım lar gibi birçok tedbir ve tavsiye öngörülmüştür.

16 —  Tanıtma ;

Konsey, tanıtma sahasında işb irliğ ini geliştirm ek için P lânlam a Konseyi 
tarafından tavsiye edilen tedbirleri tasvip  etmiştir. Bunların arasında başlıca , 
üç ülke m illî haber a jansları arasında haberlerin teati edilmesi am acıyla im za
lanmış bulunan an laşm a, üç ülke radyo teşkilâtları arasında yakın işb irliğ i, 
ticarî film lerin RCD Ticaret ve Sanayi Odası tarafından öncelikle ele a lına rak  
dublajının ve sair hususların incelenmesi, üç ülkenin dışarda bulunan tem silci
liklerinin turizm ve tanıtm aya İlişkin konuda işb irliğ i yapm aları gibi hususlar 
yer alm aktadır.

1 7 —  Ticaret:

Konsey, geçen bir yıl zarfında ticaret sahasında büyük bir gelişm e kay
dedild iğini memnuniyetle m üşahade etmiştir. RCD Ticaret ve Sanayi Odası y a 
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kında kurulacaktır. Pakistan ile Türkiye arasında ikili ticaret anlaşm ası im za
lanmıştır. İran ve Pakistan arasındaki İkamet, Ticaret ve Transit an laşm ası İran 
Parlâmentosu tarafından tasdik edilm iştir. Son oniki ay zarfında üç memleket 
arasındaki ticaret hacmi artarak sıhhatli bir seyir takip etmiştir. Bölge içinde 
ticaretin bu artışı gelecek senelerde daha da yüksek olacaktır.

18 —  Her memleket, bölge içi ticareti arttırm ak am acıyla kendi ihale 
kanun ve nizam ları çerçevesi içinde, açılacak- ihaleler hakkında bilgi verecek
tir.

19 —  Konsey, İktisadî işbirliğ i için temel faktör olan bölge içi ticaretin 
artm asının üye ülkeler Hükümetlerinin en yakın ilg isini çekmekte devam ede
ceğini tebarüz ettirm işlerdir. Konsey, bu yoldaki gayretlerin daha da arttırıl
masını tavsiye etmiştir.

20 —  Kültürel İşbirliği :

Konsey, Tahran 'da , Bölge ülkelerinin müşterek tarihi ve kültürel mirası 
hususunda sistem atik bir araştırm a ifa edecek Bölgesel Kültür Enstitüsünün ku
ruluşunu memnuniyetle m üşahade etmiştir. Kültürel Enstitü İdare Heyeti geniş 
bir program hazırlam ış bulunm aktadır. Bu program , Kültürel İşbirliğ i Komite
sinin 25 Kasım 1965 Tahran toplantısında ele a lınacaktır.

21 —  RCD çerçevesinde müşterek kültürel m irasın anlam  ve önemi hak
kında 1965 Mart ayında Tahran 'da; müşterek eğitim meseleleri ve sosyal re
fah konusunda 1965 M ayıs ayında İstanbul'da; iktisadı gelişm ede müşterek 
problemler konusunda 1965 Haziran ayında kolokyum lar tertip edilm iştir. Bu 
kolokyum larda yap ılan ekspozeler RCD Teknik İşbirliği çerçevesinde ya y ın la 
nacaktır.

22 —  Müşterek fotoğraf sergiler tertip edilm iş olup halk sanatkârları 
ve diğer sanatkârların  mübadeleleri kararlaştırılm ış, spor turnuvaları tertip ed il
miştir. Her üç memleket yıl dönümlerinde kutlanm ak üzere tanınmış şa ir, eğ i
timci ve ilim adam ların ın isim lerinden belirli bir m iktarını tesbiti hususunda 
gerekli işlemi yapm ışlard ır. Aynı zam anda M evlâna Celâlettin Rumi’nin mes
nevisinde çok sayıda nüshanın diğer iki memleket sağlanm ası da kararlaştırıl
mıştır.

23 —  Konsey, RCD çerçevesindeki işb irliğ inin temelini müşterek kültürel 
ve sosyal m irasa dayandığı gerçeğini gözönünde tutarak kültürel işb irliğ i hu
susunda arzusunu tebarüz ettirmiştir.

24 —  Posta, Telgraf ve Telekomünikasyon konsey üye ülkeler arasında 
Posta, Telgraf ve Telekomünikasyon ücretlerinin düşürülmüş o lm asına ve hudut 
bölgelerinde postahaneler açılm ası yolunda gerekli harekete geçilm iş bulun
masını m em nunlukla kaydetm iştir.
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25 —  Kara ve Demiryolları:

Üye ülkeler kara ve demir yolu konusunda daha önce verilm iş bulunan 
tavsiyeleri uygulam ak am acıyla gerekli ad ım ları atm ışlardır. Bu yo ld ak : g a y
retler devam edecektir.

26 —  Bankacılık ve Sigorta :

RCD’nin kuruluşundan itibaren geçen bir yıl zarfında üç ülke Bankacılık 
ve Sigorta konusunda işbirliği sahalarına tesbit etmek, tem aslar temin etmek 
ve diğerlerinin gelişmeleri ve meseleleri hakkında bilgi edinmek im kânına ka
vuşm uşlardır. RCD çerçevesi içinde sigortacılık konusunda teklifler hazırlam ak 
m aksadiyle Karaçi’de bir Sigorta Merkezi kurulmuştur. Yang ın , deniz ve hava , 
kaza ve çeşitli diğer konularda olm ak üzere üç reasürans poolu kurulacaktır. 
Bu pool’ ların kurulması ile ilgili o larak bir Teknik Komite teşkil edilm iştir.

27 —  İdare :

Konsey İcra Sekreterinin bundan böyle Genel Sekreter o larak  ve İcra me
murlarının da müdür o larak ad land ırılm alarına karar verm iştir. Konsey, Ekse
lans Fuad Ruhani'nin liderliği altında Sekreterya tarafından yapılm ış bulunan 
çalışm aları takdirle kaydetmiştir.

28 —  Toplantılar:

Bakanlar Konseyi Ocak 1966 tarihinde Pakistan ’da toplanacaktır. Konsey 
ayrıca Plânlam a Konseyinin Komiteleri ve A lt Komitelerinin toplantı tarih lerin i 
de tasvip  etmiştir.

29 —  Umumî M ülâhazalar:

Pakistan ve İran Heyetleri Türk Hükümetinin gösterdiği cömert m isafir
perverlik ve Türk m akam ları tarafından konferansın tertibinde yap ılan  mü
kemmel organizasyon için sam im î takdirlerin i ifade etmişler ve konferansta 
Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Haşan Esat Işık ’ ın gösterdiği ilham verici görevi 
için tebriklerini sunm uşlardır :

30 —  Konsey, RCD’nin birinci kuruluş senesinde gösterdiği gelişm eyi se
vinçle karşılam ış ve önümüzdeki yılın daha verim li neticelere u laşacağı husu
sundaki inancını ifade etmiştir. Konsey, RCD çerçevesindeki işb irliğ in in  bölgede 
daha büyük bir gelişmeye ve refaha müncer olacağını ve üye memleketleri tam 
bir bölgesel ve m illetlerarası işb irliğ i çerçevesinde kendi kendine yeterliliğe 
ulaştıracağı hususundaki ümidini ifade etmiştir. Bu hiç şüphesiz RCD bölge
sindeki 150 milyon insan üzerinde büyük izler b ırakacak bir gelişm e o lacak
tır.
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DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL SEKRETERİ 
U THANT’A GÖNDERDİĞİ 25 TEMMUZ 1965 TARİHLİ MEKTUP

Temsilciler M eclisinin Rum Üyelerinin, M eclisin, Türk Üyelerinin iştirak 
ettirilmediği toplantısında Kıbrıs Anayasasın ın  temel ilkelerine tam amen zıt ve 
aykırı mahiyette bir seçim kanununu görüşerek kabul ettiği Kıbrıs'taki Özel 
Tem silciniz tarafından size b ild irilm iştir, kanısındayım .

Bu kanunla, K ıbrıs’ ın A n ayasaya  müstenid statü ve kuruluşunun ortadan 
kald ırılm asına ve yerine Kıbrıs’taki Türk Cem aatinin mevcudiyetini hiçe sayan 
ve Ada'n ın hüküm ranlık ve idaresindeki hisse ve iştiraklerinden bu Cemaati 
hamrum eden bir durum yaratılm asına çalışılm akta ve bu suretle, Kıbrıs Dev
letinin müesses bulunduğu iki ana temelden biri ortadan kald ırılm ak istenmek
tedir.

Her türlü hukukî mesnetten mahrum ve A nayasaya  aykırı bu kanunun si
lâh yolu ile tatbiki bahiskonusudur. Bunun, durumu daha da kötüleştirmeye 
ve acı kuvvet ku llanarak  bir cemaatin arzusunun diğer bir cemaate kabul et
tirilm esine matuf olduğu şüphe götürmez. Bu hareketin ilg ili tara fla rca kabui 
edilecek nihaî bir an laşm aya varılıncaya kadar durumu kötüleştirecek her tür
lü hareketten kaçınılm ası hakkındaki 4 Mart 1964 tarih li G üvenlik Konseyi ka 
rarına da aykırı olduğu şüphesizdir.

Ekselansların ın , derhal meseleyi nazarı itibara alm aların ı ve Kıbrıs me
selesine ilg ili tara fla rca kabule şayan bir hal yolu bulunm asında Türk Cem aati
nin eşit şartlarla  varlığ ın ı idamesini im kânsız kılm ak ve A nayasa tanınmış hak
larından mahrum etmek gayesi ile ve Türk cem aatini ortadan kald ırm ak için 
Rumların kasdî o larak yarattık ları bu çok tehlikeli ve vahîm  duruma Güvenlik 
Konseyinin d ikkatin i çekmelerini rica ederim.

Dr. Fazıl KÜÇÜK

28 Te mm uz  1965
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LEFKOŞE’DEKİ TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ TARAFINDAN TÜRK 
HÜKÜMETİ ADINA MAKARİOS YÖNETİMİNE VERİLMİŞ 

BULUNAN PROTESTO NOTASININ METNİ

Türkiye Büyükelçiliği aşağ ıdaki hususları Dışişleri Bakanlığ ının d ikkat n a
zarına sunm ak ister:

Türk Hükümetince alınan- bilgilere göre, Kıbrıs Temsilciler M eclisinin Rum 
üyeleri 23 Temmuz 1965 günü bir topiantı akdederek Cum hurbaşkanı ve Tem
silciler Meclisi üyelerinin görev sürelerinin bir yıl daha uzatılm asını kararlaştır
m ışlardır. Ayrıca an laşıld ığ ına göre, Tem silciler Meclisinin Rum üyeleri, yine 
bu toplantıda, mevcut seçim kanununun Kibrisin Rum ve Türk cemaatleri için 
ayrı ayrı seçim yapılm asını derpiş eden hükümlerini yürürlükten kald ıracak su
rette değiştirilm esine tevessül etmişlerdir.

Dışişleri Bakanlığ ı, bu kararların her ikisinin de, M illetlerarası A n la şm a
ların teminatı altında olan Kıbrıs Cumhuriyeti A nayasasına  aykırı olduğunu 
idrak etmelidir.

Temsilciler Meclisinin Rum üyelerinin yukarıda an ılan kararları a lm ak
üzere toplantı yapacakların ı haber a lan  Meclisin Türk üyeleri, Tem silciler Mec
lisinin bu konular üzerinde A nayasaya  uygun o larak yasam a tasarruflarında 
bulunabilm esini teminen, toplantıya iştirak arzusunda olduklarını Meclis Baş-
kanına b ild irm işlerdir.

Ancak, Meclis Başkanı, Türk üyelerinin toplantıya katılm a arzu ların ın , 
Türk Cem aatinin A nayasa ile tanınmış kanunî hakların ı tam amen ortadan k a l
dıran muayyen bazı şartlar altında kabul edilebileceğini kendilerine b ild irm iş
tir. Türk üyeler, A nayasaya tam amen aykırı olan bu şartlar kabul edilm ediği 
takdirde, kendilerinin toplantıya iştiraklerin in , icabında, kuvvet istim alî ile ön
leneceğinden de haberdar edilm işlerdir.

Temsilciler Meclisinin Türk üyelerinin toplantıya iştirakten men edilm e
leri teşebbüsü ve kendilerinin yokluğunda alınan kararlar, gerek Kıbrıs A n a 
yasasının ve gerekse Kibrisin ahdî taahhütlerinin yeni bir açık ih lâ lid ir.

Temsilciler Meclisinin Rum üyelerinin a ld ık ları ve Cum hurbaşkanı ve
Temsilciler Meclisi üyelerinin görev sürelerini bir yıl uzatm ayı istihdaf eden 
karar aşağ ıdaki sebeplerden dolayı herhangi bir kanunî mesnedden m ahrum 
dur :

27 Temmuz 1965
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a) Y a ln ız  Cum hurbaşkanının görev süresinin uzatılm ası, A nayasan ın
1. m addesine olduğu kadar Anayasan ın  bütün ruhuna da aykırıd ır.

b) Anayasan ın  78. maddesi 2. fıkrası hükmüne göre, seçim kanununda 
yap ılacak  herhangi bir tad ilât, Temsilciler Meclisinin Rum ve Türk üyelerinin 
ayrı ayrı ekseriyeti ile karara bağ lanab ilir,

c) Anayasan ın  52. maddesi hükmü, herhangi bir kanun veya kararın Cum 
hurbaşkanı ve Cum hurbaşkanı M uavinin in müşterek im zalarıy la ya y ın lan a b i
leceğini âm irdir.

B inaenaleyh, Cum hurbaşkanı ve Temsilciler Meclisi Üyelerinin görev sü
relerinin temdidinin A nayasaya  uygunluğunu kabul imkânı yoktur. Bu karar, 
hukukî neticeler doğuram ıyacak olan fiilî bir tasarruf olm aktan ileri geçemez.

Temsilciler Meclisinin Rum üyelerinin akdettikleri toplantıda ayrıca bir 
seçim kanunu kabulüne tevessül olunmuştur. Bu karar, A nayasa  hükümleri 
muvacehesinde hükümsüz ve bâtıld ır. Usui bakım ından A nayasan ın  78. m ad
desi 2. fıkrası, seçimlerle ilg ili herhangi bir kanun tasarısın ın Temsilciler Mec
lisi Türk üyelerinin iştiraki ve Türk üyelerinin oy çoğunluğunun da tasvib i ile 
kanunlaşabileceğim  derpiş etmektedir. Buna ilâveten, bu sözde seçim kanunu, 
A nayasanın 1. ve 62. maddelerinin Cum hurbaşkanı ve Temsilciler Meclisinin 
Rum üyelerinin Rum cemaati Cum hurbaşkanı Yardım cısı ve Temsilciler Meclisi 
Türk üyelerinin ise Türk cemaati tarafından seçimini âm ir olm asına rağmen, 
cem aatlerin ayrı ayrı seçim yapm aları esasını lâğvedip müşterek seçim usulünü 
ihdas eylemektedir. Temsilciler Meclisi Rum üyelerinin ald ıkları bu kararın A n a
yasanın temel maddelerini bertaraf etmeği mâtuf olduğu aşikârd ır.

Dışişleri Bakanlığ ına şu hususu hatırlatm alıd ır ki, işbu teşebbüs ya ln ız 
A nayasa ve M illetlerarası A nd laşm aları ihlâl ile kalm ayıp G üvenlik Konseyinin 
4 M art 1964 tarih li kararına da aykırı düşmektedir. Bu sebeple Türkiye Büyükel
çiliği bu gayri kanunî tasarrufu şiddetle protesto eder.

Türk Tükûmeti, Kıbrıs Anayasasın ın  teminatçısı bir devlet o lm ak sıfatıy la 
A nayasaya aykırı o larak, seçim kanununu tâdil eden kararı tatbik mevkiine 
koym aya m âtuf teşebbüslerinin yaratabileceği çok ciddî neticelere Kıbrıslı Rum 
m akam ların ın d ikkat nazarını çekmek ister.

Türk Hükümeti Garanti Andlaşm ası hükümleri mucibince yüklenm iş oldu
ğu vecibeler çerçevesinde, Kıbrıs'da A nayasa  nizamının korunmasını temin ede
cek gerekli her tedbiri a lm aktan geri kalm ayacaktır.
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Dışişleri Bakanı Haşan Işık'ın yaptığı basın toplantısında, Kıbrıs Rum 
idaresi tarafından son günlerde tevessül edilen hususlar üzerinde durmuş ve 
«Türk camiası da devamedegelen bu isabetsiz fiilî tasarru flar karşısında mu
kabil fii lî tasarruflara tevessülden başka birşey yapam ayacaktır»  demşitir.

Dışişleri Bakanı Işık, K ıbrıs’ta Rum idaresi tarafından bir kere daha baş
vurulan tasarrufların üzücü olduğunu belirterek şunları söylem iştir:

«Gerek Türkiye, gerek A d a ’daki Türk cam iası, K ıbrıs’taki durumun İslahı 
ve Kıbrıs meselesinin yeniden had ihtilâtlara vesile olm am ası için, her türlü 
gayret ve sabrı göstermekten geri kalm am aktad ır. Bu gayretler, karşı taraftan 
herkesin haklı o larak beklediği yardım ı görmemektedir.

Kıbrıs meselesine em rivakilerle hal çaresi bulm ak yoluna sapm ak isteye
cek kimseler m uhakkak ki, er geç bu saptıkları yolun çıkm az bir yol olduğunu 
an layacak lard ır. Türkiye, bütün tarafların  haklarına riayet edecek bir hâl ça 
resi peşindedir. Tab iatıy la , kendi hakkından feragat etmesi söz konusu o la 
maz.

Rum idaresi tarafından seçim konusu ile ilg ili o larak  girişilm iş olan te
şebbüsler, kanunî her türlü vasıftan mahrumdur. Bunlar ancak, isabetsiz f iilî 
tasarru flar o larak  tavsif edileb ilir. Hiç bir- şekilde hukukî bir mesnede sahip 
değild irler. Türk cam iası A d a ’da , yeni ih tilâ fla r ç ıkarm am ak için iktidarında 
olan her türlü gayreti göstermiştir. Fakat m aateessüf, bu fiilî tasarrufların  ön
lenmesi kâbil olam am ıştır. Şüphesiz ki, Türk cam iası da bu fiilî tasarrufların  
tabii ve kaçınılm az neticesi olan mukabil f ii lî tasarru flara  tevessülden başka 
birşey yapam ayacaktır.

Dünya sulhuna bağlı olan m illetlerin haklarına riayetkâr olan herkesin 
K ıbrıs’ta Rum idaresi tarafından girişilm iş olan teşebbüslerin isabetsizliğ inde 
ve Türk cam iası liderlerinin tutum larındaki yapıcı zihniyet ve vekârda ittifak 
edeceklerinden şüphe etmiyorum.

Kıbrıs meselesinin halledilm esinde tek bir yol vard ır; o da , an laşm a yo
ludur».

Dışişleri Bakanı Haşan Işık ile basın tem silcileri arasında daha sonra, 
Kıbrıs konusu ile ilg ili o larak şu konuşm alar geçm iştir:

Soru —  Kıbrıs’taki bu tutum, ikili görüşmeleri etkileyeb ilir m i?

DIŞİŞLERİ BAKANI HAŞAN IŞIK’IN BASIN TOPLANTISI
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Cevap —  Bugüne kadar, A da 'daki Rum idaresi tarafından girişilen bu 
teşebbüslerin Yunan Hükümeti tarafından desteklendiğine da ir bir b ilg im iz 
yoktur. Temennimiz de, Yunan hükümetinin bu tasarrufları ne teşvik ne de tas
vip etmesidir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin bu tasarruflar 
do layısıy la muhtel olması beklenmemelidir.

Soru —  Kıbrıs meselesinde Birleşmiş M illetlerde ne derece üm itliyiz?

Cevap —  Kendimizi ne kadar haklı görüyorsak, o derece üm itliyiz.

Soru —  4'ncü Koalisyon Hükümetinin tutumu ile Kıbrıs meselesinde leh
te bir gelişme kaydedild iğ ine inanıyor musunuz?

Cevap —  M erhalede, bu vazifey i deruhte ettiğim andanberi Kıbrıs me
selesinin Türkiye'nin derpiş ettiği âdil hâl şekli lehinde inkişaf kaydetmesi g a y
reti ile vazife  gördüm. Müsbet netice verm işse bahtiyar olurum. Bunun takd iri, 
benden ziyade o layları takip  edenlere aittir. Diğer yandan , Kıbrıs meselesinde 
iktidar ve muhalefet tam bir görüş birliği içindedir.

Soru —  Türkiye Kıbrıs meselesinde devam lı o larak nazik hareket etmek
tedir. Bu tasarruflardan sonra hareket şekli ne o lacaktır?

Cevap —  Nezaketim iz azim li bir nezakettir ve böyle devam  edecektir.

Dışişleri Bakanı, bir soru üzerine Kıbrıs meselesinin hallinde riayeti z a 
rurî olan iki şartın mevcudiyetini tekrarlam ış ve demiştir ki :

«Bunlardan birincisi, A d a ’da hiçbir cam ianın diğer cam iaya tahakküm  
edememesi, İkincisi de Lozan Konferansı ile Türkiye ile Yunanistan arasında 
vukubulmuş olan toprak düzeninin ihlâl edilm em esidir».

Haşan İşık diğer bir soru üzerine de, Türkiye'nin vazgeçilm ez diğer bir 
dış politika ilkesinin de, hiçbir kimseden toprak isteminde bulunm am ak oldu
ğunu ifade etmiştir.

B E L G E : !  8 26 Temmuz 1965

IŞSK - ORTAK PAZAR

Ortak Pazarla memleketimiz arasında 1 A ra lık  1964’den beri yürürlükte 
bulunan Anlaşm a çerçevesinde kurulan O rtaklık Konseyi’nin 28 Tem m uz’da 
yap ılacak  ikinci toplantısına katılm ak üzere, yarın Brüksel’e hareket ediyorum. 
Hatırlarda olduğu veçhile, O rtaklık Konseyi ilk toplantısını yine Brüksel’de, A n
laşm anın yürürlüğe girdiği tarihte, aktetmiş idi.



O rtaklık Konseyi bu defa kabul edilm iş olan usul veçhile Türkiye’nin baş
kanlığında toplanacaktır. Bu itibarla Konsey’e ben başkan lık  edeceğim. Bunun 
benim için özel bir anlam ı var. Z ira , O rtaklık Anlaşm asını 25 Haziran 1963 ta 
rihinde Brüksel'de Hükümetimiz adına bizzat ben parafe etmiştim. Bundan a y 
rıca bahtiyarım .

Toplantıda, 1964 A ra lık  ayından bu yana geçen 8 ay lık  sürede, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile memleketimiz arasındaki ortaklık ilişkileri gözden ge
çirilecek, Anlaşm anın uygulanm ası incelenecektir.

Bu m aksatla , Konsey’de tarafım ızdan ticarî ve m alî konularda Başkan 
sıfatiyle  açıklam a yap ılacaktır.

B ild iğ in iz g ib i, birinci O rtaklık  Konseyi, tütün, kuru üzüm, kuru incir ve 
fınd ıklarım ıza, 1964 A ra lık  ayı için kısmî kontenjanlar açmış bulunm aktaydı. 
Öte yandan , O rtaklık Anlaşm ası da aynı maddelere 1965 için y ıllık  kontenjan
lar dahilinde mezkûr dört ihraç m addem iz, O rtak Pazar devletlerine gümrük 
indirim lerinden istifade ettirilmek suretiyle girm ektedir.

Deerhal kaydedeyim ki, A ra lık  ayı için açılm ış olan kısmî kontenjanlar 
O rtak Pazar devletlerince memnuniyet verici seviyede kullanılm ıştır.

Y ıllık  kontenjanlara gelince; bu konuda Türkiye ’nin ihracat istatistikleri 
değil, kontenjanın kullanılm ası mevzuubahis olduğu cihetle A ltıla r’ ın ithalât 
istatistikleri esas alınm aktad ır. O cak ayından bu yana mevcut tatb ikata ait o la 
rak şu anda ancak ilk beş ay lık  bir süreye ait rakam lar elim izdedir. Bu süre 
hem çok kısadır, hem de dört ihraç maddemizin yoğun o larak ihraç edild iği 
ay ları kavram am aktad ır. Bu bakım dan, 1965 kontenjanlarının kullan ılm a şekil 
ve seyri ve gerçekleşme im kânları hakkında şimdiden kesin sonuçlara v a r ıl
ması mümkün ve doğru olm ayacaktır.

B ild iğ in iz üzere, O rtak Pazar Üyesi Devletlerin memleketimize açtıkları 
y ıllık  kontenjan m iktarları O rtaklık  An laşm ası'na ekli geçici' Protokol’ün 2. m ad
desinde gösterilm iştir.

ton kontenjan tanınmıştır.

Altı Devletin elim izdeki 5 ay lık  f ii lî ithalât rakam larına nazaran , bu kon
tenjan lar müteakip nisbetlerde ku llan ılm ıştır:

Buna göre : Tütün’e 12.500

Kuru Üzüm’e 

Kuru İncir’e 

Fındık'a

30.000

17.000

13.000
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Tütün

Kuru Üzüm 

Kuru İncir 

Fındık

3 .293 ton ( % 26) 

8.044 ton (%  27) 

1.292 ton (%  10) 

7 .486 ton (%  44)

Fiilî ihracat m evsim im iz Eylül ayında başladığı cihetle Ey101’den A ra lık  
sonuna kadar kontenjanların tam amen kullanılm ası için gereken gayretin sar- 
fedileceği tab iîd ir.

O rtaklık An laşm asına ekli M alî Protokol çerçevesinde Ortak Pazar, A v 
rupa Yatırım lar Bankası vasıtasiy le  memleketimize ilk krediyi açmış bulunm ak
tadır. Gerçekten, 25 M ayıs 1965 tarih inde Hükümetim izle Avrupa Yatırım lar 
Bankası arasında im zalanan Anlaşm a mucibince, O rtak Pazar, Kovada II Hid- 
ro - elektrik santralin in finansm anı için 5 milyon dolar vermeyi taahhüt etmiş
tir. Avrupa Yatırım lar Bankası ayrıca, Keban projesinin finansm anına da ge
niş bir şekilde katılm aktad ır. (30 milyon dolar). N ihayet, Banka İzmit'teki M an
nesman Boru Fabrikasının tevsii ile ilg ili projeyi finanse etmek kararını a lm ış
tır. (400 bin dolar)

Ticarî ve m alî a landaki gelişm eler yanı sıra , Türkiye Büyük M illet Meclisi 
ve Avrupa Parlâmentosu arasında temas ve işb irliğ in i sağ lam ak üzere, Türk 
ve Avrupalı Parlâm enterlerin katılacakları Karma bir Parlâmento Komisyonu 
kurulmuştur. Bu Komisyonun kuruluşu Ortak Pazarla m ünasebetlerim izin ge liş
tirilmesi bakım ından çok hayırlı ve önemli bir adım olduğu g ib i, dış po litika
mızın yürütülmesi bakım ından da büyük m enfaat ve fa yd a la r sağ layacaktır.

O rtaklık Konseyi toplantısı gündeminde önemli bir konu o larak  Türkiye ’
deki işgücü sorunları da ele a lınacak ve O rtaklarım ızla birlikte incelenecektir.

Konsey toplantısı için yurdum uzdan ayrılırken şu hususu önemle belirtmek 
isterim : O rtak Pazarla m ünasebetlerim iz tam bir eşitlik , karşılıklı an lay ış , d a 
yanışm a ve işb irliğ i içinde gelişm ektedir. O rtaklığ ım ız bundan kuvvet kazan
m aktadır.

B E L G E : 1 9
28.7.1965

TÜRKİYE - ORTAK PAZAR GÖRÜŞMELERİ

Türkiye AET O rtaklık Konseyi Bakan lar seviyesindeki ikinci toplantısını 
27 Temmuz Salı günü Brüksel’e Palais des Congres’de yapm ıştır.



Bu toplantı Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Haşan Esat Işık ’ ın baş
kanlığında vereyan etmiştir. Topluluk Delegasyonu ise İtalyan Dışişleri Bakanı ' 
ve AET Konseyinin Başkanlığını deruhte eden Amintore Fan fan i’nin riyasetinde 
idi.

O rtaklık Konseyi Türkiye AET O rtaklık  Parlâmento Komisyonunun kurul
ması ile ilg ili kararı Avrupa Parlâmentosunun 14 M ayıs 1965 tarih inde Türki
ye M illet Meclisi ve Senatosunun ise sırasıyla 22 Haziran ve 14 Temmuz 1965 
tarih lerinde onayladıkların ı gözönünde bulundurarak A nkara Anlaşm asının 27. 
ci maddesi hükmü gereğince bir karma O rtaklık  Komisyonu kurulması ile ilg ili 
karar metni üzerinde m utabakata varm ıştır. Türkiye Büyük M illet Meclisinden 
15 üye ile Avrupa Parlâmentosundan 15 üye ile Avrupa Parlâm entosundan 15 
üyeden teşekkül eden bu komisyonun görevi Avrupa Parlâmentosu ile Türkiye
B.M. Meclisi arasındaki temas ve işb irlişin i kolaylaştırm ak olacaktır. Bu ça lış
m alara yardımcı o lm ak üzere O rtaklık Konseyi her yıl bir faa liye t raporu su
nacaktır.

O rtaklık  Konseyi bundan sonra Ankara Anlaşm asının 2 nci maddesinin 
ikinci fıkrası gereğince O rtaklık  rejim inin sağlad ığ ı neticeler üzerinde görüş te
atisinde bulunmuştur.

Türkiye ile Topluluk arasındaki ticarî münasebetlerin gelişm esine tahsis 
edilen birinci Expose de Türk Delegasyonu Topluluk tarafından dört maddeye 
yani Tütün, Kuru Üzüm, Kuru İncir ve Fındığa açılan tarife kontenjanlarının 
kullanılış durumu hakkında izahat verm iş ve bu arada Türkiye ile topluluk a ra 
sındaki ticarî münasebetlerin ve b ilhassa üye devletlerin Tütün ihracatının T a 
rafların O rtak menfaatleri icabı o larak arttırılm ası temennisinde bulunmuştur.

ikinci bir expose de Türk delegasyonu an laşm aya ek m alî protokolün 
tatbatından duyduğu memnunluğu belirtm iştir.

Bu exposeler üzerinde yap ılan  fik ir teatisi sonunda O rtaklık  Konseyi O r
tak lık  Rejiminin başlangıç safhasında elde edilen neticelerin tatm inkâr telâkki 
edilebileceği kanaatine varm ıştır. O rtaklık  Komitesi bu neticeleri daha teferru
atlı o larak tetkik edecek ve çalışm aların ın sonuçlarını O rtaklık  Konseyine arz 
edecektir.

Bundan başka Türk Delegasyonu büyük önem verdiği Türk iye ’de işgücü 
meselesi üzerinde teferruatlı bir expose yapm ıştır. Türk Delegasyonu m em leke
tin nüfus durumu büyük m iktarda mevcut işgücü ile yetersiz kalan iş im kân
ları üzerinde durmuş ve Avrupa ve b ilhassa işgücü temininde zorluk çeken O r
tak Pazar üyelerine işgücü ihraç etmenin sosyal ve ekonomik a lan la rd ak i öne
mini belirtm iştir. Bu mevzuda yap ılan  görüş teatisinden sonra O rtak lık  Kon
seyi bu meseleleri daha derin bir şekilde tetkik edip rapor verm ek üzere O r
tak lık  Komitesini görevlendirm iştin

51



Nihayet Topluluk Delegasyonu, Türk Delegasyonunun, topluluğun İzmir 
Fuarına iştiraki Türkiye'de bir Enformasyon Bürosu kurulması ve Topluluk Y a 
yınlarının bîr kısmının Türk dilinde neşri yolundaşi temennilerini not etmiştir. 
Bu temenniler ilg ili topluluk mercilerinin tetkikine sunulacaktır.

Toplantıda alınan kararların  yazılı usule tabi tutu larak tatbil mevkiine 
konmesı hususunda Topluluk Delegasyonunun talebi O rtaklık Konseyince müs- 
bet karşılanm ıştır.

B E L G E : 20 
27 Temmuz 1965 

DIŞİŞLERİ BAKANIMIZIN BELÇİKA TELEVİZYONUNA BEYANATI

Avrupa Ekonomik Topluluğunun Türkiye ile O rtaklık  Konseyine başkan lık  
etmek üzere Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanım ız Haşan Esat Işık'ın top lan
tıdan sonra tertiplediği basın konferansı ve Belçika televizyonu için konuşm a
sın ele alınan meseleler şu n la rd ır ;

Sovyet Rusya’nın Türkiye ’ye bazı avanslarda bulunduğu ve bunun hak
kında ne düşündüğüne da ir sorulan bir suale karşılık Dışişleri ile Bakanı H a
şan Esat Işık şöyle dem iştir: «Bu sualinizden Türkiye ile Rusya arasındaki mü
nasebetlerin halihazır durumu hakkında bilgi edin mek istediğiniz an laşılıyo r. 
Memleketlerin dış siyasetlerinde ve her türlü po litika larında kendi m enfaatle
rini ön plânda tutm aları tab id ir. Ancak, bu dem ekdeğildir ki m enfaatler kar
şılıklı o larak bağdaşm asın . Öyle zam an lar olmuştur ki, m illi m enfaatler ancak 
başkaların ın m enfaatlerinin zararşna o larak temin ed ileb ilir sanılm ıştır. Bu gö
rüş bugün devrini geçirmiştir. Bunun iç,indir ki sulh içinde beraber yaşam a ta 
biri ya ln ız söz olm aktan çıkmıştır. Karşılıklı münasebetler bugün karşılıklı istek
lerin ifadesi olm aktadır. Türkiye diğer NATO üyeleri gibi dünya çapında bir 
işbirliğ inin lüzum ve faydasına inanm aktadır»

Türkiye'nin Ortak Pazarla ilg ilerinin bugün ne halde bulunduğuna dair 
soruyan bir suale karşılık Dışişleri Bakanı Işık, Türkiye'n in Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile im zaladığ ı O rtaklık  Anlaşm asının hazırlan ışına ve tatb ikatına te
mas etmiş, ve Türkiye'nin Ortak Pazar ve onun üyelerile yakın tem asyarını ge
liştirmeye büyük önem verdiğini belirtm iştir. Bakan Haşan Esat Işık bugün bir 
ortaklık şeklinde olan münasegetlerin an laşm ada öngörülen kademeleri geçe
rek tam bir üyeliğe müncar o lacağına işaret etmiştir.
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S İ Y A S Î  O L A Y L A R

—  Ayın Siyasî Olaylarına Topiu Bir Bakış: 

Başbakan Ürgüplünün Sovyet Rusya’yı ziyareti :

Başbakan Suat Hayri Ürgüplü Andre Gromyko'nun davetine icabetle 9-17  
Ağustos tarih leri arasında Sovyet Rusya'ya resmî bir ziyaret yapm ıştır.

Başbakan Ürgüplü A n ka ra ’dan ayrılm adan önce Sovyetler Birliğine y a 
pacağı ziyaret esnasında herhangi bir an laşm a im zalanm asının bahiskonusu 
olm adığını, Sovyetler Birliğinde Türk-Sovyet ekonomik ilişkilerinin gözden ge
çirileceğini, bazı projeler getirmekte olduklarını ve şartlar uygun olursa bun la
rın görüşüleceğini b ildirm işti.

Başbakan Ürgüplü'ye bu seyahatinde Cumhuriyet Senatosu Üyesi ve 
Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı Nadir Nadi, İstanbul M illetvekili ve Ulus G a 
zetesi Başyazarı Cihat Baban ile, İzmir M illetvekili ve Ege Ekspres Gazetesi 
Başyazarı N ihat Kürşad, Devlet Plânlam a Teşkilâtı Müsteşarı Memduh Aytür, 
Bakanlığ ım ız Genel Sekreter Ekonomik İşler Yardımcısı Kâmuran Gürün, M a li
ye Bakanlığ ı Hazine Genel Müdür ve M illetlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilatı G e
nel Sekreteri Kemal Cantürk, Bakanlığ ım ız I. Daire Genel Müdürü Pertev Suba
şı, Ticaret Bakanlığ ı Dış Ticaret ikinci Başkanı Çelil Bahisoğlu ve Ticaret Bakan
lığından Özger A kat refakat etmişlerdir.

Heyetin teşekkül tarzı görüşmelerde daha ziyade ekonomik konuların ağır 
basacağını göstermektedir. Nitekim , bu görüşmelerde çoğunlukla iki ülke a ra 
sındaki ticarî ve İktisadî ilişkilerin geliştirilm esi konusuna önem verilm iş ve çe
şitli projeler yüksek dereceli teknisyenler seviyesinde tetkik ve müzakere edil-



miştir. V arılan  m utabakatla ilg ili, önümüzdeki ay larda bir Rus Teknisyenler He
yeti Yurdum uza gelerek çeşitli sahalardaki projeler konusunda etüdler ve isti
şareler yapacaktır. Başbakanın seyahati esasında ekonomik meseleler yanında 
çeşitli konulara da değinilm iş ve muhtelif sahalarda m utabakata da varılm ış
tır. Sovyetlerin, ayrıca Kıbrıs konusunda yakın ilgi gösterdikleri sehayatten 
dönüşünde b izzat Başbakan Ürgüplü tarafından ifade edilm iştir. F ilhak ika , y a 
yın lanan müşterek tebliğin Kıbrıs ile ilg ili bölümünde «Türk tara fı, K ıbrıs’daki 
son tehlikeli gelişm eler hakkında Sovyet tarafına bilgi verm iştir. İki ta ra f, bu 
meseledeki tutumlarını belirtm işler ve Sovyet tara fı, SSCB. Dışişleri Bakanının 
21 Ocak ve 21 M ayıs 1965 tarih li beyanlarındaki görüşleri teyit etmiştir.

İki Hükümet, ilg ili tara fla rca desteklenmiş ve Güvenlik Konseyince oyb ir
liğ iyle kabul edilm iş olan 4 M art 1964 ve 10 Ağustos 1965 tarih li kararlara  il
gili bütün tara fla rın  ve bilcümle Birleşmiş AAiiletler üyesi memleketlerin uym a
sı ve Kıbrıs durumu vahim leştirebilecek her türlü hareketten kaçınması lüzum u
nu, teyiden beyan etm işlerdir.

Ta ra fla r, Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs'ın bağım sızlığına ve toprak bütünlüğü
ne saygı gösterilmek suretiyle ve K ıbrıs’taki iki m illî cemaatin -Türk ve Rum- 
kanunî haklarına riayet edilmesi ve iki m illî cemaatin varlığ ını tanım a üzerine 
barış içinde yaşam aların ı sağ layacak şekilde barışçı yo llarla  halledilm esi ge
rektiği kanaatindedirler.

Bilumum M illetlerarası meselelerde olduğu g ib i, Kıbrıs meselesinde de, 
iki Hükümet her türlü an laşm azlık ların  sulh yolu ile ve kanunî haklara ve a d a 
let prensiplearine uygun o larak halline taraftar olduklarını beyan etm işlerdir.»

Başbakanın bu seyahatinin genel o larak başarı ile sonuçlandığı söyle
nebilir. Ayrıca, Sovyetler b irliğ in in , an laşm alardan ve m ahalli kanunlardan do
ğan hakların tek taraflı o larak ortadan kald ırılm asına rıza göstermeyeceğini 
belirtmesi ve A da 'da iki ayrı cemaatin varlığ ın ın kabul edilmesi bakım ından 
olumlu karşılanm ası gerekir.
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İKTİSADÎ ve TEKNİK OLAYLAR

O R T A K  P A Z A R ' I N  1 9 6 5 ’ İN  İ L K  A L T I  A Y I N D A K İ  

E K O N O M İ K  D U R U M U

1965’in ilk üç ayında ve ilkbahar süresince, ekonomik genişlemenin bü
tün Topluluk çapında devam ettiği göze çarpm aktadır.

Dış talebin konjonktürei artış ritminde, 1964 yılının son üç ayına oranla, 
çok h a fif bir aza lm a kaydedilm iştir. Dışticaret istatistiklerine göre - Am erika 
Birleşik Devletleri ve Anvers’deki liman işçileri grevi İngiltere'nin ithalâta 
uyguladığı surtaxe' larla  Nisan sonunda indirim yapacağın ı haber vermesi gibi 
bazı özel faktörlerin yarattığı geçici durgunluğa rağmen - Topluluğun üye o l
m ayan ülkelere mal ihracı, kıymet itibariyle , bir yıl önceki miktarı en az % 12 
aşmıştır.

Nominal iç talebin konjonktürei gelişmesinde de genişlemeye doğru b a
riz ibryönelme devam etmiştir. Bununla birlikte özellikle stok çekilindeki ya tı
rım ların mütereddit g idişinin etkisiyle, iç talebin artış ritminde de yeni bir y a 
vaşlam a bel irebi lecekti r.

Sabit serm ayenin teşekkülünde, temayül itibariyle hemen hemen değiş
meyen bir tempo içinde, artışın devam ettiği söylenebilir. Bu husus, en başta, 
konjonktüre! artışı bir ölçüde yavaşlayan , teçhizat yatırım ları için doğrudur. 
Gerçekten, İtalya ve Fransa'da, bu a landa , özel sektörün talebi zay ıf kalm ış, 
Belçika'da - ve daha dar bir ölçü dahilinde H ollanda'da - aynı harcam aların 
gelişme ritminde bazı yavaşlam a eğilim leri görülmüştür. Böylelikle, Federal 
A lm an ya ’da m üşahade edilen hızlı artış, Topluluk seviyesinde, zıt eğlim lerle 
karşılanm ış o lm aktadır.

Mesken inşaatı a lan ında, halâ zay ıf kalan İtalya hariç tutulursa, inşaat 
şeklindeki yatırım  harcam alarının konjonktürei gelişim i canlılığını m uhafaza 
etmiştir. Bununla birlikte, ilk sanuçlar, zam an zam an müsait a lm aya ı  hava 
şartlarının olumsuz etkilerini taşım aktadır.

Ö zellik le ücretlerin belirli bir şekilde yükselm e sonucu, tüketim harca
m alarında hissedilir bir artış görülmüştür. Bu artış İta lya 'da daha açıkça beli
rirken Fransa'da ağır kalm ış; H o llanda’da , Federal A lm an ya ’da ve artm a oran
larında hafif bir yavaşlam a kaydedilm ekle beraber - Belçika - Lüksenburg Eko
nomik Birliğinde önemini m uhafaza etmiştir.

İç arzın konjonktürei gelişim i, 1965 İlkbaharına kadar, faz la  deşiğ i klik 
arzetmeyen bir tempoda gitmiştir. Avrupa Toplulukları İstatistik O fisin in , m ev



sim lik değişmeleri ve arızî durumları da nazara a la rak  tesbit ettiği endekse gö
re, sanayi üretiminin artışı, 1965’ in ilk üç ayında - 1964'ün son üç ayına oran
la - ancak % ’ yakın bir yükselm e gösterebilm iştir. G ayrisa fî endeksin 1964’ün 
ilk üç ayını ancak % 3 oranında aşabilm esinin başlıca sebeplerini, hava şart
larındaki ve çalışılab ilen işgücü sayısındaki aleyhte fa rk  g ib i, özel durumların 
yarattığ ı yavaşlatıc ı etkilerde aram ak gerekir.

İta lya ’da başlam ış olan hızlanm a devam ederken, Fransa ’nın sanayi üre
tim indeki hafif düşme sona ermişe benzemektedir. H o llanda'daki üretim te
mayülünde bir iyiye gidiş kaydedilm iştir. Talep elastikiyetindeki gerileme yü 
zünden Federal A lm anya 'da üretimin konjonktürel gelişmesi bir m iktar ya va ş
lam ış, ancak, talebin tem ayülüne bağlı o larak asıl yavaşlam a Belçika - Lüksem- 
burg Ekonomik Birliğinde hissedilm iştir.

İşgücü p iyasasındaki gerginlik Fransa'da biraz daha azalm ış ve aynı 
düzelme emarelerine Belçika ile - daha az bir ölçüde - H o llanda'da da rastlan
mıştır. İta lya ’da işsiz sayısı bir m iktar daha artm akla birlikte, -bazı sektörlerde 
görülen- çalışm a süresinin uzam ası g ib i, değişik faktörler bu ülkede işgücü 
p iyasasın ın kararlılık  kazandığını göstermektedir. H o llanda'da , süregelen hafif 
düzelme belirtilerine rağmen, işgücü teminindeki zorluk hâlâ had bir sa fh a
dadır. A lm a n ya ’da ise, aynı durum, kendini daha fazla  hissettirmektedir.

ihracatian farklı o larak, ithalâttaki konjonktürel gelişme yavaşlam asına 
devam etmiştir; ithâl edilen ham ve yarı mamul maddede stoklarının doğrula
dığı, ithalâta karşı artan bir çekingeenlik ve tedbirli davranm a düşüncesi bu 
a landa önemli etkiler husule getirmiştir. Gümrük istatistiklerine göre, Toplu
luğun üye olm ayan ülkelerden mal ithalâtı, 1964'ün ilk üç ayında yap ılan ı, 
kıymet itibariy le , ancak, % 1 civarında aşm ışsa da , bu o layı, daha çok - lim an
lardaki grevler gibi - etkileri ihracattan çok ithalâtta hissedilen özel faktörlere 
bağ lam ak gerekir.

Y ine gümrük istatistiklerine göre tesbit edilen ticaret bilânçosu, ilk üç 
ayd a , 336 milyon dolar açık verm iştir. Bu m iktar, geçen yıl aynı devrede kay
dedilen açığın hemen hemen 1 /3 ’ü kadardır. Genel ödemeler dengesinde ise 
lehte bir fa z la lık  göze çarpm aktadır. Ancak, net sermaye ithalâtı devam et
mekle birlikte, bu fazla lığ ın , 1964'ün son üç ayındakine oranla daha düşük 
olacağı tahmin edileb ilir; bu gerilemenin sebebi 1964’ün son üç ay ındaki ser
maye ithalinin daha önemli olmasıdır.

Topluluk iç ticaretin konjontürel gelişmesi 1965'in ilk ay larında da de
vam  etmiştir. Gümrük istatistiklerine göre ve ithalât rakam ları esas a lın ırsa , 
Topluluk iç mal mübadeleleri, 1964'ün ilk üç ayındaki m iktarı, kıymet itib a
riyle, % 10 geçmiştir. Bu arada , Federal A lm anya'n ın  ithalâtındaki h issedilir 
artışı kaydetm ek g erek ir: Gerçekten, bu ülke, içinde bulunduğum uz y ıld a , di-



ğer Topluluk üyesi ülkelerden mal ithalâtını, geçen yılın aynı mevsim ine oran
la , % 40' yakın bir oranda arttırmıştır.

Topluluk içi m übadelelerin yaratm ak istidadında olduğu üyeler arasın 
daki fark ları giderici etkiye rağmen, talebin tazyiki konusunda, fiya t yükse li
şine yönelen konjonktüre! eğilim leri Federal A lm an ya ’da , ha fif bir artışla , 
devam ettiği söylenebilir. H o llanda’da , bir süre m uhafaza edilen fiyatların  ka
rarlı durumu, yerine tekrar fiya tla r üzerindeki konjonktürel yükselm elere b ırak
mıştır. Buna karşılık , konjonktürel artış faktörlerindeki zay ıflam a Fransa, İta l
ya ve - daha az bir oranda - Belçika’da daha belirli bir şekilde hissedilm iştir. 
Ancak, fiyatların  g id işi, kamu sektöründeki fiyat dahlerinin tesbitinde gecik il
mesi, gibi tam amen m ahallî faktörler ve tarım politikası konusunda alınan ka
rarlarla  da etkilenm iştir. Öte yandan , özellikle gayrim üsait olan hava şartları 
sebze, patates ve meyva fiyatlarında etkilerini göstermiştir. 1965’in ikinci üç 
ayında Benelux ülkelerinde görülen tüketim m allarındaki hızlı fiyat artışının da 
sebebi budur.

Bütün bu şartları gözönüne alan Komisyon, Topluluğun konjonktürel ge
nişlemesinin 1965 yılı sonuna kadar zay ıflam adan devam edeceğini um m ak
tadır.

BAZI MİLLETLERARASI KURULUŞLARA 1966 YILI KATILMA 
PAYLARIMIZ VE BUNLARDAN SAĞLANAN YARDIMLAR 

1966 Yılı Katılma Payları:

Birleşmiş M illetler M ümessilliği m asrafları . . . 350 .000 ,—  TL.

Genişletilm iş Teknik Yardım  ve «Regular» Teknik
Yardım  Uzmanlarının M ahallî Seyahat M asrafları 75 .000 ,—  T l .

Genişletilm iş Teknik Yardım  Uzmanlarının M a
ha llî G iderlerine katılma p a y ım ız ................................ 585 .000 ,—  TL.

Birleşmiş M illetler Genişletilm iş Teknik Yardım
Programı Fonuna katılma p a y ım ız ................................ 2 .460 .000 ,—  TL.

Birleşmiz M illetler Özel Fonuna katılma payım ız 2 .967 .000 ,—  TL.
M illetlerarası Zeytinyağı Konseyi İdarî Bütçesine

katılm a p a y ı   90.858 ,65 TL.
M illetlerarası Zeytinyağı Konseyi Propaganda Fo
nuna katılma payı   10.866,76 TL.

CENTO Çok Taraflı Teknik İşbirliği Fonuna katıl
ma p a y ı   227 .000 , TL.
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Birleşmiş Mîlletler Teknik Yardim Mümessilliğinin mahallî giderlerine katılma
payı

Birleşmiş M illetler Genişletilm iş Teknik Yardım  ve Özel Fon projelerinin 
memleketim izdeki tatb ikatına yardım cı o lm ak ve bu yardım ların idaresini sağ 
lam ak üzere A nkara 'da bulunan Teknik Yardım  M ym essilliği m asraflarına Hü
kümetimiz bu baptaki Birleşmiş M illetler kararları gereğince iştirak etmektedir.

Teknik Yardım  M üm essillikleri bulundukları memleketlerde Teknik Y a r
dım ve Özel Fon projelerinin tatzikatına yardım etmek m aksariy le  kurulm uş
lardır.

Teknik Yardım  M üm essilliğin in m ahallî giderlerine Hükümetimizin 1966 
yılı katılm a payı 350 .000 ,—  TL.'sı o lacaktır.

Birleşmiş Milletler «Reguicur» ve Genişletilmiş Teknik Yardım uzmanlarının se
yahat masrafları

Birleşmiş M illetler «Regular» ve Genişletilm iş Teknik Yardım  Programları 
çerçevesinde memleketim izde vazife lendirilen uzm anların görevleri ile ilg ili o la
rak yapacak ları seyahatlerin 1966 yılı için tutarı 75 .000 ,—  TL. o larak tahmin 
edilm ektedir.

Birleşmiş Milletler Genişletilmiş Teknik Yardım Programı çerçevesinde 
memleketimizde görevi uzmanların mahallî giderlerine katılma payımız

Birleşmiş M illetler Teknik Yard ım larından istifade eden memleketler Bir
leşmiş M illetler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin alm ış olduğu bir karar gere
ğince mezkûr program lar çerçevesinde memleketlerinde hizmet göreen Birleş
miş M illetler uzm anlarının m asraflarına kendi m illî p ara la rıy la  yüzde 12,5 o ra
nında iştirak bulunm aktadırlar.

Birleşmiş M illetler Teknik yardım programları çerçevesinde memleketimize 
gelen uzm anların m ahallî geçim m asraflarına Hükümetimizin 1966 yılı katılma 
payı 585.000 TL.'sı o larak  tesbit edilm iştir.

Birleşmiş Milletler Genişletilmiş Teknik Yardımı

Birleşmiş M illetler Ekonomik ve Eosycıl Konsey faaliyetleri çerçevesi içinde
üye memleketlere yap ılm akta olan teknik yard ım lar mezkûr Teşkilâtın fa a liye t
lerinin önemli bir kısmını teşkil etmektedir.

Mezkûr teknik yard ım ları şumutüne uzman celbi, elem anların staj ve eğ i
tim görmeleri için yabancı memleketlere gönderilm eleri, seminerler ve konfe
ranslar tertibi ile eğitim ve lâboratuar malzemesi temini gibi hususlar girm ek
tedir.
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Genişletilm iş Teknik Yardım  Programı adı altındaki söz konusu program 
dan memleketimiz 1951 yılından 1964'e kadar 7 .32 0 .67 7 ,—  dolar yardım  sağ 
lamıştır. Bu m eblâğ, 658 uzmanın memleketimizde hizmet görmesi ve 773 v a 
tandaşım ızın burslu o larak harice gönderilmesi m asrafları karşılıd ır. Ayrıca, 
236 .921 ,—  dolar tutarında malzeme yardım ı alınm ıştır.

1965 -66  Genişletilm iş Teknik Yardım  Programı çerçevesinde ise memle
ketim ize, herbiri ortalam a 15 ay  hizmet görecek 44 uzm an, vasati 8 ay süreli 
95 burs ve 12.000,—  dolarlk  teçhizatı kapsam ak üzere, 1 .356.000,—  dolar 
tutarında teknik yardım  sağ lanacaktır.

Genişletilm iş Teknik Yardım  Programı 1966 yılı bütçesine Türkiye ’nin ka
tılm a pay ı2 .460 .000 ,—  TL.’sı o lacaktır.

Birteşmiş Milletler Özel fonu

Genişletilm iş Teknik Yardım  Programını tam am lam ak m aksad ıy la 1958 
yılında Öze! Fon Teşkilâtı kurulmuş olup, gayesi gelişme halindeki memleket
lerin,

a) Tab iî ve fiz ik î kaynakların ı araştırm ak ve yatırım  öncesi etüdleri ya p 
mak,

b) Teknik gelişm elerin tatbikatı için araştırm a enstitüleri kurulm asına y a r
dım etmek,

c) M illî kaynaklardan fayda ian ılab ilm esi m aksadıyla m illî elem anlar eğit
mektir.

Finansm an şekli EPTA ile aynı olu, memleketimizle Özel Fon arasında im 
zalanan  1959 an laşm asında kabul edilen 8 projemize Özel Fon tarafından 9,7 
milyon dolarlık iştirak vuku bulmuştur.

1964 yılında kabul edilen «Orta Doğu Deknik Üniversitesi M im arlık ve 
Mühendislik Fakülteleri» Projesi için 2 .014.385 dolar, «Meyve ve Sebze İstih
sa li, Hazırlanm ası ve Pazarlanm ası Araştırm a ve Eğitim M erkezleri» Projesi için 
ise 1 .680.000 dolar tutarında teknik yard ım lar sağlanm ıştır.

Böylece 1964 yılı zarfında Özel Fon’dan memleketimize 3 .694.385 dolar 
sağlanm ış olup, 1965 Haziran ayında Özel Fon tarafından kabul edilen iki pro
jemiz (İstanbul’un Su ve Kanalizasyon İşlerinin İslâhı ve Am bar Haşeratına karşı 
radyasyon yo luyla mücadele projeleri) için ise 1.724.700 dolar tutarında uz
man, burs ve malzeme yardım ı sağlanm ış o lm aktadır.

Birleşmiş M illetler Özel Fonu 1966 yılı bütçesiie Türkiye'nin katılma payı 
2 .967 .000  T.L.'sı olacaktır.
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M emleketim iz zeytinyağı üretiminin artırılm ası, Türk zeytinciliğin in en son
bilgi ve teknikten istifadesinin sağlanm ası ve zeytinyağı ihracatının teşviki
m aksadiyle üye olduğumuz M illetlerarası Zeytinyağı Konseyi 1965 -66  yılı İda
rî m asraflarına memleketim izin katılm a payı, iştirak nisbetinde memleketimiz 
lehine vaki tenzilât do layısıyle bu yıl 10.006,46 dolar o larak tahmin edilmekte, 
Yunan istan ’ın da M illetlerarası Zeytinyağı Anlaşm asını tasdik eylemesi halinde 
bunun 8.830 dolar kadar olacağı belirtilm ektedir.

Propaganda Fonu için ödenmesi gereken 1.196,78 dolar karşılığı İspan
yol Pasetası ise (ki bu meblâğ Yunanistan 'ın  tasdiki halinde 1.030,88 dolara
inecektir) Türkiye Zeytinyağı ve Nebatî Y ağ la r İhracatçıları Birliği tarafından 
ödenecektir. Ancak, ihracatın hiç veya Propaganda Fonu’na iştiraki mümkün 
kılm ıyacak nisbette yapılm ası halinde bu taahhüt gene Flükümetîmiz ta ra fın 
dan deruhte edileceği cihetle Bakanlığ ım ız bütçesine bu meblâğı karşılayacak 
ihtiyatî bir ödenek konulması gerekmektedir.

CENTO Çok Taraflı Teknik İşbirliği Fonu

CENTO (Merkezi Andlaşm a Teşkilâtı) Ekonomik Komitesine bağlı o larak 
tesis olunan Çok Taraflı Teknik İşbirliği Fonu, bölge dahilindeki üç üye mem
leket arasında teknik sahada işb irliğ ini geliştirm ek, karşılıklı stajyer ve uzman 
teatisini mümkün kılm ak bölge memleketlerinin istifadesine açık eğitim mü- 
esseselerine teçhizat ve malzeme temin etmek üzere m eydana getirilm iştir.

Fonu’un y ıllık  bütçesi 225.000 dolar olup bu toplama Hükümetimizin ka
tılm a payı 25.000 dolar karşılığı Türk lirasıdır.

Mezkûr Fon’dan, üye bölge memleketleri tarafdan sunulan projelere 
tahsisler yap ılm akta bu tahsislere karar veren Çalışm a Grubuna gönderilen 
temsilci vasıtas ıy la  Bakanlığ ım ız tahsisler hususunda söz sahibi bulunm aktadır. 
Çalışm a Grubunun carî yıl içindeki toplantılarında, Hacettepe Tıp ve Sağ lık  B i
lim leri Fakültesi teçhizat ihtiyaçların ın karşılanm ası için 1966 yılında yeniden 
16.500 dolar tahsis olunması kararlaştırılm ış, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
okuyan Pakistanlı ve İranlı öğrencilere muvazi o larak 15 Türk öğrenciye de ilk 
o larak  burs verilm esi kabul edilm iş, İran ve Pakistan ’daki muhtelif kurs ve eğ i
tim im kânlarından memleketimizin istifadesi sağlanm ıştır.

Milletlerarası Zeytinyağı Konseyi
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RCD ORTAK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
HAKKINDA NOT

Kalkınm a için Bölkesel İşbirliği Ticaret Komitesi'nin tavsiyesine uygun o la
rak Bakan lar Konseyi tarafından alınmış olan karar gereğince, Türkiye, İran ve 
Pakistan Ticaret ve Sanayi O daları'n ın katıldıkları O rtak bir Ticaret ve Sanayi 
Odası kurulmuştur.

Bakanlar Konseyi’nin A nkara 'da yapılan son toplantısında, an ılan O d a ’- 
nın en geç Ağustos 1965 sonuna kadar faaliyete başlam ası kararlaştırılm ıştı.

Bu karar gözönünde butundurularak, RCD Ortak Ticaret ve Sanayi O dası, 
28 Ağustos tarih inde Tahran ’da yapılan bir törenle açılm ış ve 29 Ağustos ta 
rihinde de ilk toplantı yapılm ıştır.

Açılış iörenine Türkile ve Pakistan ’dan Ticaret ve Sanayi O daların ı tem- 
silen hey'etler iştirak etmiştir.

O rtak Ticaret ve Sanayi O dası’nın statüsü ve RCD içinde çalışm alarda bu
lunan Komiteler tarafından bu O da'ya verilm iş bulunan görevlerle ilg ili bir not 
aşağ ıdad ır.

Amaç ve Hedefler:

1. Bölge içi ticareti teşvik etmek ve geliştirm ek; üye ülkeler arasında y a 
tırım o lanakların ı arttırm ak; üye ülke hükümetlerine, bölge ticaretini 
geliştirmenin yolları ve İm kânları hakkında tavsiyelerde bulunmak;

2. Üye ülkelerde, özel teşebbüsün özellikle ticaret, sanay i, nakliyat, m a
liye ve hizmetler a lan ındaki m enfaatlarını temsil etmek, benimsenmiş 
görüşlerini ifade etmek;

3. Gerek RCD Odası içindeki ve gerek m illetlerarası ticaret ve sanayi te
şekkülleri ile işbirliğ ini geliştirmek;

4. T icaıet ve sanayi a lan ındaki istatistik? b ilg ileri toplayıp , üye ülkelere 
yo llam ak;

5. Üye ülkelerdeki teşebbüsler arasında sanayi ve ticaret a lan ındak i iş
birliğini arttırm aya ve ortak teşebbüsler kurulması am acıyla m üzake
reler yap ılm asına yardım etmek;

6. RCD O dası’nın karar ve yarg ılarına uym ayı kabul eden ta ra fla ra , t i
carî işlemlerden doğan ihtilâ flarda hakem lik görevi yapm ak;

7. Ticarî fuarla r, ortak meşherler, sergiler, seminerler, konferanslar ve ilân 
kam panyası gibi çalışm aların düzenlenmesine yardım  etmek;



8. Üye ülkeler arasındaki ticarî işlemleri kolayiaşt(rm ak am acıyla , ticaret 
usullerinde yeknesaklık  sağ lam ak ve bunu idame ettirmek;

9. Bölgenin mamûl m addeleri ve m alla r üzerinde pazar araştırm aları dü
zenlemek ve bu çalışm aları taşv ik  etmek;

10. RCD Ddası’nın gayelerine uygun olan diğer çalışm aları yapm ak.

RCD Ortak Ticaret ve Sanayi Odası’mn Oi'ganiesn ;

(1) Konsey,
(1) Yönetim Komitesi,
(3) Sekretarya (Genel Sekreter ve memurları),
(4) Her ülkede bir kolu.

Konsey

Üye kuruluşlar tarafından ad ay gösterilecek 14'er temsilciden teşekkül 
edecektir. Görev süreleri iki yıl olup, RCD Odası'nın en yüksek merciidir.

Yönetim Komitesi :

(1) Başkan,
(2) İki Başkan Yardım cısı,
(3) Üye teşekküller tarafından kendi Konsey üyeleri arasından ad ay gös

terilecek üçer kişi,
(4) Oy hakkı bulunm adan Genel Sekreter,

Yönetim Komitesi'nin üyelerini teşkil edecektir.

Başkan ve Başkan Yardım cıları Konsey tarafından iki yıl için seçilirler. 
Başbakan lık  O fisi üye ülkeler arasında rotasyon usulüne göre yer değiştirecektir. 
Başkan ve Yard ım cıları, Konsey’e ad ay gösterilmiş bulunan tem silciler a rasın 
dan seçilecektir.

Genel Sekreter üç yıl için seçilecektir.

O d a ’nın bölge tem silcilikleri üye teşekküller tarafından yürütüleceütir. 

Korrsey’iri Görevleri ;

—  Yönetim Kurulu Üyelerini seçmek,

—  RCD Ticaret ve Sanayi Odası'nın gene! politikası ve program larını tes- 
bit etmek,

—  Devamlı veya ad hoc Komiteler, Kom isyonlar ve A lt - Komiteler kur
m ak,

—  O d a ’nın çalışm a şekli ile ilg ili hususları tasvip etmek.
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Yönetim Kurulu’nun Görevien i

—  Teknik işleri, y ıllık  raporu, Komitelerin tavsiyelerin i incelemek ve Kon- 
sey ’e sunm ak,

—  Başkan 'a RCD O d ası’nın temsilcilerini ve m isyonlarını seçerken yardım  
etmek ve tavsiyelerde bulunm ak,

—  O d a ’nın bütçesini hazırlam ak ve üye teşekküllerin katkılarını tesbit için 
tavsiyelerde bulunm ak,

—  RCD Odası'nın tüzüğünü ve tadillerin i hazırlam ak,

—  Konsey toplantılarının tarih ve yerlerini tesbit etmek,

—  Konsey tarafından verilecek görevleri yerine getirmek,

—  RCD O d ası’nın am aç ve hedeflerine ulaşm asında fayda lı o labilecek d i
ğer tedbirleri alm ak.

B a şk a n :

Başkan, O d a ’nın yönetiminden başlıca sorumlu olacaktır. Görevleri :

—  Yönetim Kom itesi’nin kararlarına uygun o larak RCD O d ası’nı temsil 
edecektir.

—  Konsey’in Yönetim Kom itesi’nin toplantılarını akdetmesini sa ğ laya
caktır.

—  RCD O dası’nın bütün toplantılarına başkanlık  edecektir.

—  Konsey ve Yönetim Kom itesi’nin ve RCD Odası Statüsünün kendisine ta 
nıdığı yetkiye dayanarak  bütün evrakları, b ild irileri ve yazıları im za la
yacaktır.

—  Sekıeterya çalışm aların ı denetleyecektir.

—  Başkanlık m akam ına düşen bütün işleri yürütecektir.

Sekreîarya :

Yönetim Ko m itesi’nin vereceği görevlere bağlı kalm ak suretiyle ve Baş- 
kan ’ın denetimi altında Genel Sekreter aşağ ıdaki görevleri yerine getîıecektir:

—  RCD Odası Sekreteryası’nın verim li ve fa ideli çalışm asından sorumlu 
o lacaktır.

—  O d a ’nın yetkisine giren meselelerde RCD Sekreteryası ve diğer ilg ili 
m illetlerarası teşekküllerle yazışm alarda bulunacaktır.

  Oda toplantılarının gündemlerini, toplantı tarih inden asgarî iki ay önce
ilg ili yerlere gönderecektir.
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—  Toplantı zabıtların ı hazırlayacak ve dağıtacaktır.

—  Üye ülkelerden ve diğer teşekküllerden gerekli b ilg ileri top layacak,

Araştırm a program ları hazırlayacak , broşürler yay ın layacak  ve üye te
şekküllere dağıtacaktır.

—  RCD Odası faaliyetlerin i kapsayan Y ıllık  Rapor ve M alî B ild ir iy i hazır
layacak ve Yönetim Komitesi'ne sunacaktır.

—  RCD O d ası’nın hesaplarını tutacak, bütçeyi hazırlayacaktır.

—  Oy hakkı o lm adan RCD O dası’nın bütün toplantılarına katılacaktır.

K o n s e y  Toplantıları :

Konsey y ılda asgarî bir defa ve rotasyon usulü ile o lm ak üzere, Yönetim 
Komitesi tarafından tesbit ve tayin edilecek tarih ve yerde toplanacaktır. Konsey 
toplantılarına RCD Odası Başkanı veya yokluğunda Başkan Yardım cıları Baş
kanlık  edecektir.

Konsey toplantıları, toplantı tarihinden asgarî üç ay önce bildirilecektir.

O y  V e r m e  :

Her üye teşekkülün Konsey’de temsilci sayısına bakılm aksızın bir oyu o la
caktır.

Konsey'in bütün kararları oy b irliğ iyle alınacaktır.

Konsey’ in toplantı nisabı bütün üye teşekküller temsil edilm ek kayd ıy la , 
Konsey üyelerinin tam amının yarısıd ır.

Yönetim Komitesi Toplantıları :

Yönetim Komitesi toplantılarına RCD Odası Başkanı başkanlık  edecektir. 
Başkan'ın yokluğunda rotasyon usulü ile Başkan Yardım cıları Başkanlık edecek
lerdir. Y ılda asgarî iki defa rotasyon usulü ile Yönetim Komitesi toplantısı y a 
pılacaktır. Başkan toplantılara uzm anlar ve danışm aları davet edebilir.

Toplantı n isabı, her ülkeden asgarî bir temsilci bulunm ak şartıy la , Ko
mite üyelerinin tamamınınüçte ik isid ir.

Her üye teşekkülün sadece bir oyu olacaktır.

Kararların  muteber o labilm esi için oy birliği şarttır.

Bütçe :

RCDOdası'nın bütçesi, Yönetim Komitesi tarafından bir y ıllk  bir süre için 
hazırlanacak ve tasd ik edilm ek üzere Konsey’e sunulacaktır.
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Muhtelif Hükümler:

Oda'nın resmî d ili İngilizcedir.

RCD O dası’nın Sekreteryası, şim dilik  Tahran ’da bulunacak ve RCD Sekre- 
teryası ile birlikte yer değiştirecektir.

Tâdiller :

RCD Odası'nın statüsünde yap ılacak  her türlü değ işiklik  oy birliği ile o la 
caktır.

RCD Komiteleri Tarafından Ortak Ticaret ve Sanayi 
Odasına Verilen Görevler 

Ticaret Komitesi :

RCD çalışm aların ın başından beri, bölge içi ticaretin geliştirilm esine büyük 
önem verilm iş ve bu çalışm aların özellikle İktisadî bakım dan fa i d e I i ve memle
ketimiz yararına sonuçlar yaratm asına İtina edilm iştir.

Ticaret geliştirilm esinde, kanunî tedbirlerin yanısıra ve bunlardan daha 
önemli o larak, üç ülke sanayicileri ve ticaret adam ları arasında yakın tem aslar 
kurulmasının ve işbirliğ inin daha etkili o lacağı, özellikle üzerinde durduğumuz 
bir husus olmuştur.

A nılan işbirliğ ini sistem atik ve plânlı bir şekilde gerçekleştirmek için ku
rulmuş olan RCD Ortak Ticaret ve Sanayi Odası bu düşüncelerin mahsulüdür.

O rtak Ticaret ve Sanayi Odası'nın çalışm a programının hazırlanm asında, 
iş adam ları arasında yap ılacak  ziyaretlerin mümkün olduğu kadar erken bir ta 
rihte gerçekleştirilm esine gayret edilmesinin fa ideli olacağı düşünülmektedir. 
Z ira , Türkiye ’nin özellikle Pakistan ’a olan ihracatında ve bazı mamûl m alla rı
mızın Pakistan p iyasasına arzında geniş im kândar bulunduğu m üşahade ed il
mektedir.

RCD Ticaret Komitesi’nin çalışm aları sonucunda, O rtak Ticaret ve Sanayi 
Odasına verilecek görevlerle ilg ili tavsiyelerde bulunulmuştur. Bölgesel P lân la
ma Konseyi raporunda da yer alan ve Bakanlar Konseyi tarafından tasvip  ed i
len bu görevler aşağ ıda gösterilm iştir.

P lânlam a Konseyi Raporu, Paragraf 62/

(¡i) RCD Odası bir çalışm a programı hazırlayacaktır.
(iii) Ticaret adam ları ve sanayiciler arasında ziyaretler tertiplenecektir.
(iv) Müşterek teşhir salonlarının kurulması öncelikle ele alınacaktır.
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(vi) RCD Odası üye ülkelerin bölge dışındaki m illetlerarası fuarlara  ka
tılm aları konusunda tavsiyelerde bulunacaktır.

(vii) RCD O dası, üç ülke için müşterek olan m allar hakkında, Ticaret Ko- 
metesi’ne ortak bir ihraç politikası tesbiti veya müşterek satış düzen
lemeleri ile ilg ili tekliflerde bulunm alarını temin am acıyla , anılan 
m allar ihracatçıları arasında toplantılar düzenlenecektir.

(x) RCD Odası üç ülkenin ithalâtçıları ve ihracatçılarını gösterir listelerin 
dağıtımı meselesini öucelikle ele a lacaktır.

(xii) RCD O dası, bazı mamul maddelerin ticaretini kolaylaştırm ak amacı 
ile incelemeler yapacak ve tavsiyelerde bulunacaktır.

Turizm Komitesi :

Bölge içi turizmin geliştirilmesi ve d ışardan bölgeye turist akım ını h ızlan
dırm a amacı ile Turizm Komitesi tarafından ça lışm alar yap ılm aktad ır. Bu ça
lışm alar sırasında, üç ülke seyahat acenteleri sahipleri arasında yakın tem as
lar kurulm ası meselesi ele alınmış ve bunun en iyi bir şekilde Ortak Ticaret ve 
Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilebileceği düşünülmüştür. Gerek bölge d ı
şından gelecek turistlere, gerek bölge içi turizmin arttırılm ası m aksad ıy la sağ
lanacak ko laylık la r, ortak gezi program larının düzenlenmesi g ibî hususlar, se
yahat acenteleri tarafından ele alın ıp , gerekli tedbirlerin bulunması böylece 
gerçekleşmiş o lacaktır.

Bölgesel P lânlam a Konseyi Raporu, Paragraf 5 3 /4 -

«RCD Odası üç ülke seyahat acenteleri sahip leri arasında tem aslar temin 
edecektir».

Tanıtma Komitesi :

Tanıtm a Kom itesi'nin tavsiyesine uygun o larak, Bakan lar Konseyi ta ra fın 
dan alınan ve Plânlam a Konseyi raporunda da yer alan  karar gereğince, «RCD 
Odası ticarî film lerin dublaj ve satışı işine öncelik verecektir».

Bilindiğ i g ib i, memleketimizin dış ülkelere film  satışı konusundan son za 
m anlarda devam lı çalışm alarda bulunulm aktadır. RCD Odası kanalı ile film 
lerim ize pazar bulma imkânı daha da artmış o lacaktır. Bu husus gerek mem
leketim ize munzam döviz geliri sağ lam ası,..gerek  ülkemizin sosyal ve kültürel 
yönlerinin tanıtılm ası bakım ından büyük önem taşım aktadır, Gelişen film  sa 
nayiim iz , böyle bir pazarın temin edeceği im kânlardan RCD Odası'nın ça lışm a
ları sayesinde yararlanm ak im kânına kavuşabilecektir.



TALİMAT

İ D A R Î  K O N U L A R

T. C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI Tarihi : 6 /8 /196 5

Kâtibi Umumî
İdarî İşler M uavinliğ i Talim at : 1965/29

G E N E L G E

1 —  Merkez Dairelerine (1) 115

2 —  Büyükelçilik, Elçilik ve Delegeliklere 134

3 —  Başkonsolosluk ve Konsolosluklara 109

KONU : Demirbaş eşya tadadı ve defterinin tanzim i Hk.

Demirbaş eşya esas deflerlerinin ayn iyat talim atnam esin in derpiş eylediği 
esaslar dahilinde tanzim i muhtelif genelgelerle tebliğ olunmuş idi.

Buna rağmen, bazı tem silciliklerim izin bu esaslara riayet etmediği veya 
işleri noksan yaptığı Bakanlığa gönderilen deflerlerin tetkikinden an laş ılm ak
tadır.

Böyle o lanların ın tashihi ve noksanlarının tam am lanm ası bakım ından 
tem silcilik lerim izle yap ılan  yazışm alar çok zam an kaybına sebep olm akta, 
İdarî hesapların verilmemesi Sayıştay Başkanlığ ına karşı Bakanlığ ı müşkül ve 
mes'ul durumda bırakm aktadır.
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Bu itibarla , 1965 m alî yılına ait mevzuubahs hesapların Sayıştay Başkan
lığına zam anında ve usulüne uygun şekilde tevdi edilmesine esas teşkil eden 
dem irbaş eşya deflerlerinin yeniden ve aşağ ıda yazılı hususlar göz önünde 
tutu larak tanzim in i, en geç 1 Ocak 1966 tarih inde Bakanlığ ım ızda bulundurul
masının teminini tekrar rica, aksi halde 15/10/1962  tarih ve 100001 - İd. - 
1 /5 0 9 -1 0 3 -1 0 2  sayılı talim ata (2) göre muamele yap ılacağ ın ı arz ederim.

DIŞİŞLERİ BAKANI Y .
Hikmek BENSAN 

Kâtibi Umumî 
İdarî İşler M uavini

1. Sayım ve dem irbaş eşya deflerinin tanzim inde:
a) Mevcut eşyanın teker, teker tedat ve tesbit edilerek üzerine numara 

çakılm ası veya numeratör bandı yap ıştırılm ası. Bu iş yapılırken (Örnek: 67) ta
dat cetvelinin de tanzim i.

b) Eşyanın alınış bedelleri ile alındıktan sonraki tam ir ve nakil bedelle
rinin de dem irbaş defterindeki bir eşya için ayrılm ış bulunan sütunu m ahsu
suna yazılm ası. (Örnek: 64)

c) Her eşyanın vasıfların ın  ve a lın ış, kullanılış tarih lerinin behemal z ik 
redilmesi.

d) Defter sahifeferi arasında eşya adedi ve bedel yekûnlarının mütesel- 
silen gösterilmesi.

e) İstih lâk m addeleri ile elbise, ayakkab ı, palto gibi m iadlı zatî eşyanın 
hiç bir suretle dem irbaş defterine yazılm am ası.

2. İcmal cetvelinin tanzim inde ise.- (Örnek: 68)
a) Demirbaş eşyaların  a lfabetik  o larak cins, cins yazılm ası.
b) Cins, cins yazılan  eşyaların bir kalemde mecmu bedelleri ile mecmu 

adetlerinin gösterilmesi.
3. Demirbaş eşya defterindeki adet ve bedel yekûnları ile icmal cetveli 

yekûnlarının da m utabakatının temini.
4. Tanzim  edilecek dosyalar meyanına senesi içinde alınan eşyaların 

fatura suretlerinin de ilâvesi,
5. Demirbaş eşya defteri tanzim  edildikten sonra alman eşya için tanzim 

edilecek ayn iyat tesellüm m akbuzlarında demirbaş eşya num aralarının mu
hakkak surette gösterilmesi,

geremektedir.

(1) B ilgi için
(2) Bu talim at, D em irbaş e şy a  e s a s  deflerin i tanzim  etm iyen m isyo n lara  «Büro 

g iderleri s tertib inden a v a n s  gönderilem iyeceği istikam etindedir.

N O T :  M evzuubah s defter ve cetvellerin  iki n üsh asın ın  S a y ışta y  B a şk an lığ ın a  
verilm esi iktiza ettiğinden  bun ların  üçer n ü sh a  o larak  irsa li, 4 üncü bir 
n ü sh asın ın  d a  m isyond ak i d o sy a s ın d a  m u h afazası lâzım dır.
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T. C.
DIŞİŞLERİ B A KA N LIĞ I Talim at : 1 965/32

Kâtibi Umumî 
İdarî İşler M uavinliğ i Tarihi : 13/8/1965

İ Z İ N L E R :

3 —  B aşkonso lo sluk  ve Konso lok luk lara  112 

2 —  B üyükelçilik , Elçilik  ve D elegelik lere 138

1 —  M erkez D airelerine 118

1965/17 sayılı talim atta memurlara ne gibi hallerde mazeret izni verile
bileceği 1154 ve 788 sayılı Kanun hükümlerine atfen tebarüz ettirilm iştir.

Son defa , 23 Temmuz 1965 tarih li, 12056 sayılı Resmî Gazetede yay ın 
lanıp 237 ve 328 ’ inci maddeleri münderecatına tevfikan yürürlüğe giren 657 
sayılı «Devlet Memurları Kanunu» izin repimlerinde gerek süreler, gerekse izin
lerin nev’i bakım ından yenilikler getirdiğinden bu konuda teşkilâta m alûm at 
verilm esinde fayda m ülâhaza olunmuştur.

Kanunun ilg ili maddeleri aynen aşağ ıya ç ıkarılm ıştır:

Y ıllık  izin :

Madde 102 —  Devlet memurlarının y ıllık  İzin süresi, hizmeti bir yıldan
beş y ıla  kadar ı(Beş yıl dâhil) o lanlar için yirm i, beş yıldan on yıla kadar (On
yıl dâhil) o lan lar için otuz, daha faz la  hizmeti o lan lar için de kırk gündür; bu 
sürelere, gîdiş ve dönüş dâdild îr.

Y ıllık  izin lerin  kullanılışı :

M adde 103 —  Y ıllık  izinler, âm irin uygun bulacağı zam an larda , top
tan veya ihtiyaca göre kısım kısım ku llan ılab ilir. Birbirini izliyen iki yılın izni 
bir arada verileb ilir. Bu takdirde önceki y ılla ra  ait kullanılm am ış izin hakları 
düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli say ılırlar. Bunlara,
hastalık ve diğer mazeret izinleri d ışında, ayrıca yıllık  izin verilm ez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışın larla çalışan personele, her yıl yıllık 
izinlerine İlâveten bir ay lık  sağ lık  izni verilir.
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M azeret izni :

M adde 104 —  A) Kadın memura doğum yapm asından önce 3 hafta ve 
doğurduğu tarihten itibaren 6 hafta müddetle izin verilir.

B) Erkek memura, karısının doğum yapm ası sebebiyle isteği üzerine üç 
gün izin verilir.

C) Memura isteği üzerine,

1. Kendisinin evlenmesi halinde üç gün,

2. Çocuğunun evlenmesi halinde üç gün,

3. Anasının , babasının , eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü ha lin 
de 3 gün, izin verilir.

Ç) Yukarda belirtilen hallerden başka , merkezlerde atam aya yetkili âm ir
ler, illerde va lile r, ilçelerde kaym akam lar ve yurt dışında, d ip lom atik misyon 
şefleri tarafından dairesi âm irin in m uvafakatiy le , bir yıl içinde toptan veya 
parça parça o larak, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verileb ilir.

Zaruret halinre on gün daha aynı usulle mazeret izni verileb ilir. Bu tak 
dirde ikinci defa aldığı izin y ıllık  izninden düşülür.

Bu fıkra hükmü öğretmenler için uygulanm az.

Bu izinler sırasında özlük haklarına dokunulmaz.

Hastalık izni :

M adde 105 —  Devlet m em urlarına hastalık ları halinde, verilecek rapor
larda gösterilecek lüzum üzerine, ay lık  ve özlük haklarına dokunulmaksızın 
aşağ ıdaki esaslar dairesinde izin verilir':

A) Beş y ıla  kadar (Beş yıl dâhil) hizmeti o lanlara üç aya  kadar,

B) Beş yıldan on y ıla  kadar (On yıl dâhil) hizmeti o lan lara altı aya kadar,

C) On yıldan daho çok hizmeti o lan lara on i ki aya kadar,

Ç) Konser, verem ve akıl hastalık ları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç 
gösteren hastalığa yaka lan an la ra  onsekiz aya  kadar,

İzin süresinin sonunda hastalık ların ın devam ettiği resmî sağ lık  kuru lla
rının raporu ile tesbit edilenlerin izin leri, bir katına kadar daha uzatılır. Bu sü
relerin de sonunda iyileşemiyen Devlet memurları hakkında em eklilik hüküm
leri uygulanır. Bunlardan bu kanunda ve sınıfının özel tüzüğünde gösterilen 
sağ lık  şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağ lık  kurallarca tesbit edileen- 
lere, tekrar görev a lm ak istelikleri takd irde, eski sınıf ve derecelerine öncelikle 
atan ırla r.
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Görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı bir kazaya uğrıyan veya bir 
meslek haslatığ ına tutulan Devlet memurlar, hizmet süreleri ne olursa olsun, 
iyileşinceye kadar izinli sayılırlar.

İyileşm e h a lin d e  göreve dönüş :

M adde 106 —  105 inci maddede yazılı en çok süreler kadar izin a lan la r, 
izinlerinin sonunda işe başlıyabilm ekt için, iyileştiklerine da ir raporunu (Yur 
d ışındaki memurlar için m ahallî usule göre verilecek raporu) getirmek zorun
dadır.

Raporları verecek hekim  ve sağ lık  kuralları hakk ın d a  Yönetm elik  :

M adde 107 —  Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya 
resmî sağ lık  kuralları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer 
hususlar, Sağ lık  ve Sosyal Yard ım , M aliye ve Dışişleri Bakanlıkların ın m ütalâ
aları a lınarak  Başbakan lık  Devlet Personel Dairesince düzenlenecek bir Yönet
melikle belirtilir.

A yiık  izin :

M adde 108 —  Devlet memurunun bakm aya mecbur olduğu veya memur 
refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları 
tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartiyle Dev
let m em urlarına, istekleri üzerine en çok üç aya kadar görevlerinden ayrılm a 
m üsaadesi verileb ilir.

Bu m üsaade süresince memurluk yüküm lülükleri devam eder; ay lık , iler
leme, yükselm e ve diğer hakları işlemez.

M üsaade süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin ka lk
ması halinre, memur derhal görevine dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin 
kalkm ası halinde veya müsaade süresinin bitiminde görevine dönmiyenlerin 
görevlerine son verilir.

Hükümlerin sarahati muvacehesinde bu hususta mütemmim m aiûm at ve 
rilmesİne pek lüzum duyulm am akla beraber b ilhassa Bakanlığ ım ızı ilg ilend i
ren bazı özelliklere işaret etmek te faydadan hâli görülm em iştir:

a) Bir senelik f iilî hizmetten evvet memura y ıllık  izin verilememektedir. 
A day m em urlar ancak mazeret izinlerinden istifade edebilm ektedirler.

b) 104 üncü maddenin (Ç) fıkrasında yurt dışında d iplom atik misyon şef
leri tara fından , dairesi âm irinin m uvafakatiy le  bir yıl içinde toptan veya parça 
parça o larak, mem urlara mazeretleri sebebiyle on gün İzin verilebileceği der
piş olunm aktadır.



Zaruret halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilm ekte ise 
de bu son yısım yıllık  izinden düşülmektedir. Bu hükmün eskisinden farkı K a 
nunda tadat olunan hallerde verilecek mazeret izni süresinin onbeş günden 
on güne indirilm esi ve izin verilmeden evvet dairesi âm irin in m uvafakatin in  
alınm asıd ır. Bu itibarla , d ip lom atik misyon şeflerinin mazeret izni vermeden 
Bakanlığ ın ve diğer m üşavir ve Ataşelik lerin  mensub bulundukları Bakan lık
ların m uvafakatin i istihsal etmeleri gerekmektedir. Başkonsolos ve Konsolos
ların da bu nevi' izin taleplerin i bundan böyle diplom atik misyon kanalı ile 
istihsal etmeleri icap eyliyecektir.

108 inci maddede tasrih olunan hallerde memurlara üç aya kadar gö
revden ayrılm a müsaadesi verilebilm ekte, ancak bu halde ay lık la r, ilerleme, 
yükselm e ve diğer hakla r işlenmemektedir.

Maddelerin tetkikinden an laşılacağ ı üzere mazeret izni ile ay lıksız İznin 
verilm esine m üteallik hükümler âm ir değil, fakat ihtiyarî m ahiyettedir. Bu de
mektir ki Bakanlık  m akam ı takd ir yetkisini haizdir.

Kanunun derpiş ettiği rejim ler dahilinde izin istenirken yukarıda tem as 
olunan esas ve usuller dahilinde hareket olunmasını rica ederim.

DIŞİŞLERİ BAKANI Y . 
Hikm et BEN SAN

Kâtibi Umumî 
İdarî İşler M uavini
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A Ğ U STO S 19 6 5 ’de : TÜ R K İY E’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ 
V  E

M İLLETLERARASI O LA Y LA R  KR O N O LO JİSİ





A Ğ U ST O S 19 6 5 ’DE : TÜ R K İYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ 
VE

M İLLETLERARASI O LA Y LA R  KR O N O LO JİS İ

IŞIK - N İK EZİÇ  GÖRÜ ŞM ESİ

1 A ğustos 1965 : Brüksel’deki O rtak Pazar O rtaklık Konseyi top lantıların
dan dönen. Dışişleri Bakanım ız Haşan İşık, Yugoslavya 
Dışişleri Bakanı Marko Nikeziç ile görüşmek üzere Bel- 
grad'a uğramıştır. Günün bazı m illetlerarası meselelerine 
ve özellikle bölgesel konulara temas eden Bakan lar, iki 
ülke arasındaki münasebetlerin gitgide daha iyileşmekte 
olduğu ve daha da mükemmelleşmesi yolunda çaba sar- 
fetmek gerektiği hususunda görüş birliğine varm ışlar
dır.

BA ŞB A K A N  Ü R G Ü LÜ ’NÜN DEM ECİ

1 A ğustos 1965 : Başbakan Ürgüplü Basına verdiği bir demeçte, «Yu n a
nistan'la ikili görüşme için bekliyoruz» demiştir.
Ürgüplü Kıbrıs konusunda özetle şunları söylem iştir: 
«G üvenlik Konseyine m üracaatım ız iyi karşılandı. Emri 
vakileri kabul edemeyiz, z ira , Kıbrıs bizim için artık m illî 
bir dâva olmuştur. Yunanistana gelince, durum yatışm a- 
mıştır. İkili görüşme için bekliyoruz».
Başbakan, daha sonra Moskova seyahatine değinm iş ve 
şöyle dem iştir:

«Bu, herkesin bildiği g ib i, bir turistik gezi değild ir. İki 
memleket arasında başlayan tem asların devam ıdır. S i
yasî görüşmeler olacaktır. Bu arada ink işaf eden İktisadî 
meselelerimizi ve im kânlarım ızı görüşeceğiz. Kültür And- 
laşmasını Meclisin tasdik etmemesi Koalisyon kanad ın
daki bir parti liderinin yani Bölükbaşı’nın muhalefeti ile 
karşılanm asından ileri gelm iştir. O ysa , karşılıklı andlaş- 
ma vard ır. Bu andlaşm a tekrar gözden geçirileb ilir ve 
b ilâhare Meclis'e g idebilir» .



KIBRIS TÜRK C EM A A TİN İN  KARARLARI

1 A ğustos 1965 : Kıbrıslı Türkler bu gece kendilerine ait kanunlar, karar
nameler çıkarmış ve liderlerinin görev sürelerini uzatm ış
lardır. Kararnam elerden biri, Kıbrıs Türk Cem aat Meclisi 
seçim lerinin ne şekilde yap ılacağ ı hakkındadır. Diğer bir 
kararnam e ile de Cum hurbaşkanı Yardım cısı Fazıl Kü- 
çük’ün ve Temsilciler M eclisindeki Türk Cem aat Meclisi 
üyelerinin görev süreleri uzatılm aktadır.

Kıbrıslı Rumların Türkler ve Rumlar arasında ayrı ayrı se
çim yapılm ası hususunda 1960 A nayasasında yer alan 
m addeleri iptal etmeye karar vermeleri üzerine Türkler, 
kendi cem aat meclislerini bir yasam a organı haline ge
tirm işlerdir.

T U L U Y -M E LA S  GÖ RÜ ŞM ESİ

2 A ğustos 1965 : A tina Büyükelçim iz Turan Tuluy aldığı ta lim at üzerine
Yunan Dışişleri Bakam ile görüşerek Kıbrıs Rum idareci
lerinin son fiilî tasarruflarından m eydana gelen tehlikeli 
duruma Yunan Hükümetinin dikkatin i çekmiş ve bu ko
nuda Türk Hükümetinin görüşmelerini bir kere daha be- 
lirtmşitir.

KIBRIS RUM YÖ N ET İM İN İN  G Ü V EN LİK  K O N SEY İN E M Ü 
RACAA TI

2 A ğustos 1965 : Kıbrıs Rum Yönetim i, Türkiye ’nin, A da 'dak i son gelişm e
leri gözden geçirmek üzere G üvenlik  Konseyinin top lan
ması talebi karşısında, aynı konu üzerinde Güvenlik 
Konseyinin harekete geçmesini istemiştir.

Kıbrıs Rum Delegasyonu, Konsey Başkanlığ ına yaptığı 
m üracaatta «Türkiye’nin A d a ’nın içişlerine m üdahale et
mekle kalm ayıp aynı zam anda Kıbrıs'ı tehdit ettiğini» 
ileri sürmüştür.
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IŞIK-MELAS GÖRÜŞMESİ

2 A ğustos 1965 : Brüksel’den A nkara 'ya  dönmekte olan Dışişleri Bakanı
Işık, A tina Hava A lan ında Yunan Dışişleri Bakanı Melas 
ile bir görüşme yapm ıştır. Görüşmeden sonra Işık gaze
tecilere şu demeci ve rm iştir: «Tü rk-Yunan  münasebet
lerini gölgeleyen ihtilâ f noktalarını gidermek hususunda 
mevcud karşılıklı iyi niyeti memnuniyetle m üşahade et
tim. Bu arada Türkiye'nin önem verdiği Tü rk-Y u n an  mü
nasebetlerini etkilememesi için Kıbrıs’da bir oldu - bitti 
politikası son bulm alıdır.

Öte yandan , Yunan Dışişleri Bakanı M elas, görüşmeden 
evvel verdiği bir basın konferansında şunları söylem iş
tir :

Tü rk-Yu n an  dostluğuna büyük önem veriyoruz. Bu se
bepten Kıbrıs Rum Hükümetine itidal tavsiyesinde bu
lunuyoruz. Kıbrıs bağımsız bir devlet olduğu için e li
mizden budan başka birşey yapm ak gelm iyor». 
Türkiye ’nin, garantör devletlerin Kıbrıs konusunda üçlü 
bir konferans teşkil etmeleri teklifine Yunan istan ’ ın G ü
ven lik  Konseyinin vereceği cevaba değinen M elas, «bu 
cevap Yunanistan ’ ın m illî menfaatlerine uygun o lacak
tır» demiştir.

Ayni akşam yurda dönmüş olan Dışişleri Bakanı Işık, se
yahati ve tem asları hakkında gazetecilere bilgi verm iş
tir. (Bk. Belge : 1)

KIBRIS K O N U SU N D A  ÜÇLÜ G Ö RÜ ŞM E TEKLİFİ

2 A ğustos 1965 : Kıbrıs Rum Yönetim inin , A nayasa düzenini vahim  şekilde
bozan son kararları üzerine Hükümetim izin, Garanti And- 
laşmasının dördüncü maddesinin birinci fıkrası gereğin
ce diğer teminatçı ülkeler olan İngiltere ve Yunanistan 'a 
gönderdiği notalara cevap gelm iştir. İngiltere, durumun 
düzeltilmesi için üçlü danışm a görüşmelerinin yap ılm a
sını, prensip bakım ından kabul etmiştir. Yunan Hükû- 
metî ise, 4 Ağustos’ta teklifi reddettiğini bildirm iştir.
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İNÖNÜ’NÜN KÎBRIS HÂKKIN DAKİ DEMECİ

2 Ağustos 1965 : CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, İstanbul'da düzenlediği
bir basın toplantısında, Kıbrıs’daki gelişm elerin bir tah 
lilin i yap arak  (Bk. Be lge : 2) özetle şunları dem iştir: 
«Kıbrıs Rum idaresinin geçen hafta aldığı kararlar buh
ranın başından bu yana A nayasaya  ve m illetlerarası 
an d laşm alara indirilen darbelerin en vah im id ir  Y u 
nan istan ’ la ikili görüşmenin bir oyalam a taktiği olması 
ihtim aline bundan daha evvel d ikkati çekm iştik  Hü
kümetin Kıbrıs dâvam ızın hallinde alacağ ı bütün enerjik 
tedbirleri desteklemeye hazırız.

Başkan Ürgüiü, İnönü'nün Kıbrıs konusunda ileri sürdü
ğü hususları şöyle cevap land ırm ıştır:

«Yunan Hükümetinin bir oyalam a niyetinde olduğunu 
biliyoruz. Biz de elim izde olan bütün im kânlarla müca
dele edeceğiz. Elim izde öyle im kânlar vard ır ki, çok sür’- 
atle tatb ik ed ileb ilir ve sonuç alın ır. Biz sulh yolu ile bir 
hâl tarzı bulm ak istiyoruz. Kıbrıs için değişm iş bir po li
tikam ız yoktur. Kararlı politikam ız vard ır. Endişe edecek 
biz değil, karşı taraftır. Em rivâkileri yapm am aları kendi 
lehlerine olur».

Başbakan Yardım cısı Süleyman Demirel ise, ayni konuya 
değinerek, Kıbrıs meselesinin iç politikada bir polemik 
mevzuu haline getirilm esinin memleket m enfaatlerine 
uygun olmadığını kaydetm iş, Kıbrıs meselesinin bugünkü 
ha li, hükümet o larak  ayni meseleyi devrald ık ları zam anki 
halinden, çok daha İyi olduğunu söylem iştir.

DR. FAZIL K Ü Ç Ü K ’ÜN DEM ECİ

3 Ağustos 196S : Kıbrıs Cum hurbaşkanı Yardım cısı Dr. Fazıl Küçük, Lefko
şe ’deki T.R .T. m uhabiri bir demeç vererek (Bk. Belge : 3) 
Rumların A nayasay ı çiğneyen kararlarına değinmiş ve 
«Cem aatım ız hiçbir zam an teslim o lm am ak azm indedir 
ve bunu da başaracağ ından emindir» demiştir.
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GÜVENLİK KONSEYİNİN KIBRISLA İLGİLİ TOPLANTISI

3 A ğustos 1965 : Birleşmiş M illetler G üvenlik Konseyi, M akarios idaresi
nin A nayasa  ve 1960 and laşm alara aykırı o larak  seçim 
kanununda yaptığı değişiklik ler hakkındaki Türkiye ’nin 
şikâyetin i görüşmek üzere 3, 5 ve 10 Ağustos tarih le
rinde toplanmıştır. Konsey, 3 Ağustos tarih li olağanüstü 
toplantısında ilk o larak Türkiye delegesi Orhan Eralp'ı 
d inlem iştir. (Bk. Belge: 4)

Eralp , M akarios Yönetim inin bu son tedbirlerinin Kıbrıs- 
daki barışı tehlikeye düşürdüğüne G üvenlik Konseyinin 
d ikkatini çekerek, Kıbrıs Rum idaresinin 1960 A n a y a sa 
sını değiştirme teşebbüslerine derhal bir son verm eye d a 
vet edilmesini istemiştir. Türkiye’nin bu tehlikeli tedbir
ler üzerine Garanti Andlaşm asını im zalam ış olan devlet
lerden istişarelere girişilm esini istediğini hatırlattıktan 
sonra, Birleşmiş M illetlerin el koymuş olduğu bir uyuş
m azlıkta m illetlerarası and laşm aları ihlâl ederek ve tek 
taraflı o larak kuvvete başvurulm asının kötü emsal teşkil 
edeceğini belirtmiştir.

Türk delegesinden sonra söz alan Kıbrıs Rum temsilcisi 
K iprianu, Garanti Andlaşm asının hükümsüz olduğu id
diasına dayanarak , Türkiye’nin şikâyetinin «boş ve tedir
gin edici» olduğu Kıbrıs Hükümetinin, «yabancı bir ülke 
karışm adan ve Güvenlik Konseyi ele a lm adan , kendi se
çim kanununu değiştirebileceğini ve Cum hurbaşkanının 
görev süresini uzatabileceğini» söyledikten sonra, hükü
metinin B. M. arabulucusu ile «Kıbrıs Parlâmentosunda 
Türk azınlığın temsili meselesini» incelemeye hazır oldu
ğunu bildirm iştir.

K iprianu'nun Galo Plaza hakkındaki sözlerine cevap ve
ren Türk temsilcisi Orhan Eralp , Türk Hükümetinin bu 
mesele üzerindeki görüşlerinin değişm ediğini ve değiş- 
miyeceğini b ildirm iştir.

Daha sonra konuşan Yunan temsilcisi A leksis Liatis, 
Türk şikâyetinin hayellere dayan ıla rak  ortaya atıld ığını, 
Türkiye’nin Kıbrıs karşısındaki tutumunun daim a « işb ir
liğinden uzaklaşıcı, engelleyici, olumsuz» olduğunu söy
lemiştir.

31



Yunan delegesine kısaca cevap veren Eralp , hüküm eti
nin asılsız bir tehlike hissi yaratm aya çalışm adığını b il
dirdikten sonra, «Bugün dünya kamu oyu önünde suçlu 
sandalyesinde Türkiye değil, Kıbrıs Rum hükümeti oturu
yor» demiştir.

Güvenlik Konseyinin bu oturumu hakkında basın men
suplarının sorularını cevaplandıran Dışişleri Bakanı Işık, 
ertesi günü A n ka ra ’da şu demeci ve rm iştir:
SORU : Yunan delegesi dün yaptığ ı konuşmada Türkiye- 
nin tutumunu, ikili görüşmeleri engelleyici ve işbirliğ i f ik 
rinden yoksun o larak vasıfland ıra rak , müracaatım ızı 
olumsuz karşıladığını belirtm iş. Bu konuşma karşısında, 
Yunan Dışişleri Bakanı ile yaptığ ın ız görüşmeyi nasıl de
ğerlendiriyorsunuz?

C EV A P : Yunan Dışişleri Bakan ıy la yaptığ ım ız görüşme
de, Türkiye ile Yunan istan ’ ın, Kıbrıs meselesine tatm in
kâr bir hâl çaresi bulunması için aram ızdaki ikili görüş
melere devam olunm asında Yunan Hükümetinin de mu
tabık olduğu kanaatin i edindim . Ancak, şurasını em ni
yetle söyliyebilirm  ki, Kıbrıs meselesi, oyalam a ile ha lle 
dilebilecek bir mesele değild ir. Böyle bir niyeti de, Y u 
nan Hükümetine izafe etmek istemem. Her ha lükârda , 
Türkiye, Kıbrıs konusundaki haklarından feragat edecek 
değild ir. Muhtemel her harekete karşı gerekli teşebbüs
lere girişileceği m uhakkaktır. Aynı zam anda Kıbrıs me
selesine, an laşm a yolu ile bîr hal çaresi bulunması arzu 
muz da sam im idir ve devam etmektedir.

Güvenlik Konseyinin 5 Ağustos tarih li ikinci oturumunda 
sırayla söz alan İng iliz, Am erikan, Fransız ve Sovyet de
legeleri Kıbrıs Rum Yönetim inin son fiilî tasarruflarından 
duydukları endişeleri belirtm işlerdir. (Bk. Be lge : 5)

3 - 1 0  A ğustos 1965 : Bundan sonra, Türk Baş Temsilcisi Orhan Eralp , Yunan 
Delegesine cevap vererek, Yunanistan 'ı topyekûn bir s i
yasî el koym aya ilk adım o larak A d a ’yı askerî bakım dan 
istilâ etmekle suçlamıştır. Eralp, Dışişleri Bakanı Haşan 
Işık ın bundan bir süre önce, Türkiye'nin Yunan istan ’d a 
ki siyasî buhrandan istifade cihetine gitm iyeceğîni aç ık
ça belirtmiş olduğunu hatırlatarak buhranının son z a 
m anlarda kötü bir seyir takip etmesinde Yunan istan ’ın
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da Rumlarla aynı derecede sorumlu olduğunu kaydet
miştir. Eralp, Ankara ile A tina arasındaki görüşmelerin 
ufuktaki tek ümit belirtisi olduğunu, buna rağmen Tür
kiye ’nin politikasının Yunan istan ’ın mesnetsiz ve haka- 
retamiz hücümlarına maruz kaldığını söylem iştir.

G üvenlik Konseyi daha sonra Kıbrıs Türk Cem aat Mec
lisi Lideri Rauf Dentaş’ ı tanık o larak dinlemeyi oybirliğ i 
ile kabul etmiştir.

Denktaş, Kıbrıs Rum Yönetim inin kabul ettiği son karar
ların da Türklerinin siyasî hakları ve an ayasa  haklarını 
ellerinden alm ak amacını güttüğünü belirterek, bu ka
rarların uygulanm asının ciddî ihtilâtlar yaratabileceğin i 
ihtar etmiştir.

Müzakerelerin seyri hakkında, Dışişleri Bakanı Haşan 
Işık şu demeci ve rm iştir:

«Söz alan Delegeler, hakkın sesini işittirm işler, bundan 
memnunluk duym ak lâzımdır.

Yunanistan 'la  A tina ve A nkara 'da cereyan eden görüş
melerin havası ile Güvenlik Konseyinde Yunan Delege
sinin yaptığı konuşm alar, çelişme halindedir. Yunan De
legesinin ifadesin i, Hükümetinin talim atından ziyade b iz
zat kendi hislerine izâfe etmek belki daha doğru olur». 
Öte yandan , Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de m üzakere
lerin sonuçları hakkında şu açıklam ayı yap m ış la rd ır :

«Kıbrıs an laşm aların ın  yürürlükte olduğu, Birleşmiş M il
letler Teşkilâtının en yetkili organlarından biri olan G ü
venlik Konseyinde açıklık ve kesinlikle ifade edilm iştir. 
İngiltere ve Am erika bu konudaki görüşlerini bir kere 
daha açıklam ışlard ır.

M akarios yönetiminin son çıkardığı kanunların A d a ’da 
durumu vahim leştirdiği ve do layısıy la Konseyin 4 Mart 
tarihli karar suretini çiğnediği ortaya çıkmıştır.

Bugüne kadar Kıbrıs konusundaki görüşünü aç ık lam a
mış olan bazı ülkeler, gerek G üvenlik Konseyinin bu de- 
faki oturumunda ve gerekse kulisinde genellikle lehim i
ze olan görüşlerini b ild irm işlerdir. Bu arada Fransa’nın 
da lehimize sayılab ilecek durumu dikkati çekmiştir.



Bütün bu gelişm elerin ışığı altında M akarios ve Yöneti
minin A n ayasa , hukuk ve insanlık dışı tutumunun takbih 
edildiği an lam ına varm ak güç değild ir».
10 Ağustos 1965 toplantısında, Güvenlik  Konseyinin K ıb
rıs'la ilg ili o larak  oybirliğ i ile kabul ettiği karar tasa rı
sının metni şö y led ir:

«Son o layların  Kıbrıs'ta gerginliği arttırdığına da ir G e
nel Sekreterin 27 Temmuz, 2, 3 ve 10 Ağustos tarih li ra 
porlarını göz önünde tutan G üvenlik  Konseyi,

1 —  4 M art tarih li kararı teyid eder,

2 —  İlg ili bütün tara fla rı yukarıda bahsi geçen tasa rı
nın ruhuna uygun o larak, durumu gerginleştirecek 
hareketlerden kaçınm aya davet eder.»

Bu metin, Konseyin 6 geçici üyesi olan M alaysıa , Bo liv
ya , Fildişi Kıyısı, Urugay, Ürdün ile Hollanda tarafından 
hazırlanm ıştır.

Güvenlik Konseyinin kararını ertesi günü olumlu bir sa- 
nuç o larak yorum layan Başbakan Vekili Dr. Faruk Sükan 
ile Dışişleri Bakanı Haşan Işık, kararın ifade ettiği hu
susları ve özellikle M akarios idaresinin tasvip  edilm edi
ği ve an ayasaya  riayet esasının teyid edild iği anlam ını 
taşıdığını belirtm işlerdir. (Bk. Belge 6).

AFGANİSTAN TARIM MÜSTEŞARININ KIBRIS’LA İLGİLİ 
DEMECİ

3 Ağustos 1965 : Türkiye ’de zira i incelemelerde bulunan A fganistan Tarım
Müsteşarı Mehmet Ekber Riza, Kıbrıs konusunda şunları 
söy lem iştir:

«B iz Türkleri kardeş m illet b iliriz . Her şeyden önce şu
rası m uhakkak ki, K ıbrıs'taki toplulukların bir a rad a , bir 
idare altında yaşam ası im kânı yoktur. Bütün u luslara 
hürriyet hakkı tanım ası gereklid ir. Kültür., d il, d in, y a 
şam a seviyesi ayrılığ ı, K ıbrıs’da tek bir topluluk o lm a
dığını ortaya koym aktadır. Temennimiz u luslararası bir 
mesele halini alm ış olan Kıbrıs dâvasının bir an önce 
halled ilm esid ir.»
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- TÜRK-IRAK TİCARET ANLAŞMASI

Türkiye ile İrak arasında Bağdat’ta bir ticaret an laşm a
sı im zalanm ıştır.

MİLLET PARTİSİ -TÜRK-SOVYET KÜLTÜR ANLAŞMASI

8 Ağustos 1965 : M illet Partisi Genel İdare Kurulu, Türk - Sovyet Kültür
Anlaşm asının M .P .’ li Bakan lar tarafından im za lanm a
ması ile ilg ili o larak bir tebliğ yayın lam ıştır. (Bk. Belge 
7). Başbakan Ürgüplü, bu konuya değinerek, şu aç ık la 
mada bulunm uştur:

«M oskova'da im zalanan kültür an laşm asına M .P. itiraz 
ettiği g ib i, kabinedeki bazı arkadaşların  da, tereddütü 
olmuştur. Tereddüt noktası tesbit edilm iş ve yeni bir ka
rarnam e hazırlanm ıştır. M illet Partisi kanadı bu kararna
meyi de kabul etmemektedir.

Başbakan ayrıca, «Sovyetler Birliğine yapacağım  z iy a 
ret esnasında herhangi bir an laşm a im zalam am  mevzuu 
bahis değild ir. Sovyetler Birliği'nde Türk-Sovyet İktisadî 
münasebetler gözden geçirilecek, bazı projeler götürüle
cek ve şartlar uygun olursa bunlar görüşülecektir» de
miştir.

Görüşmelerde Türk - Sovyet münasebetleri ile dün
ya meseleleri gözden geçirilm iştir. İkili münasebetlerde 
son zam anlarda olumlu gelişm eler kaydedild iği mem
nuniyetle müşahade olunmuş ve bunların devam ının iki 
memleketin m enfaatine ve bölge ve dünya sulhünün 
hayrına olduğu hususunda görüş birliği ifade edilm iştir. 
Ürgüplü, K ıbrıs'daki son gelişm eler ve Türk Cem aatinin 
yaşam akta olduğu gayri İnsanî şartlar hakkında geniş 
izahat verm iş.

Kosigin, Sovyetler Birliğinin Kıbrıs meselesindeki tutu
munun değişm ediğini, kâtî o larak ENOSİS’e karşı bulun
duklarını b ildirm iş.

İki memleket arasındaki ticarî ve İktisadî münasebetlerin 
geliştirilmesi konusuna da değinilm iş ve Başbakanım ız, 
Kosigin'e bazı tesis projelerinin listesini tevdi etmiştir.

35



Bu projeler yüksek dereceli teknisyenler seviyesinde tet
kik ve müzakere edilm iştir.

Ayni gün, Ürgüplü, Kosigin’ in şerefine Moskova Büyük
elçiliğ im izde bir öğle lemeği verm iştir. Bu yemekte Baş
bakan , Ürgüplü, Sovyet Bakanlar Kurulu Başbakanı A lek
si Kosigin'i Türkiye ’ye davet etmiş, Sovyet Başbakanı da 
bu daveti kabul etmiştir. (Bk. Beİge 10).

1 1 Ağustos sabahı Başbakan ve beraberindeki heyet II- 
yuşin uçak fabrikasın ı gezmiştir -Akşam üzeri, Ürgüplü, 
Sovyet Devlet Adam ların ın geniş ölçüde katıldığı bir d a 
vet verm iştir.

12 Ağustos’ta Başbakan lar seviyesinde cereyan etmiş 
olan resmi görüşmelerden sonra şu bildiri yay ın lanm ış
t ır : «Başbakan lar, bugünkü samimi ve dostane görüşme 
sırasında, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında İktisadî 
münasebetlerin gelişmesi de dahil o lm ak üzere Türk - 
Sovyet münasebetleri üzerinde durm aya devam etm iş
lerdir.» Akşam  üzeri, Sovyet Hükümeti tarafından Krem
lin Sarayında tertiplenen kabul resminde, Kosigin ile Ür
güplü Türk - Sovyet münasebetlerinde m utabakata v a r
dıklarını b ild irm işlerdir. (Bk. Belge 11).

Z iyaretin dördüncü günü Kief'e hareket eden Başbakan, 
Sovyet Hükümet Başkanı tarafından askeri merasim le 
uğurlanm ıştır. Kief'te Ukranya Bakanlar Kurulu 1 nci 
Başkan Yardım cısı tarafından karşılanan Ürgüpiü sonra 
Ukranya Cum hurbaşkanını ziyaret etmiş ve Ukranya Hü
kümeti tarafından şerefine verilen akşam  yem eğinde bir 
konuşma yapm ıştır. (Bk. Belge 12).

14 Ağustos sabahı, Başbakan Kief'ten ay rıla rak  Kırım 'a 
gitmiş ve S in feropci’da Sovyet Partisi Birinci Sekreteri 
Brejnev ile bir görüşme yapm ıştır. Dostça bir hava için
de geçen konuşmanın sonunda, Brejnev «farklı rejim leri 
olan ülkelerin aralarında ilişki ve dostluk kurm alarında 
hiçbir sakınca bulunm adığı» görüşünü tekrarlam ış, Ür
güplü de bu görüşe katıldığını belirtm iştir.

Daha sonra Karadeniz kıyısındaki Soçi sayfiyesine geçen 
Ürgüplü, ertesi günü Ağrı'ya giderek Sovyet Devlet Baş
kanı M ikoyan ile birlikte öğle yemeği yem iştir.



Başbakan Ürgüplü'nün Sovyetler Birliğine yaptığı resmi 
ziyaretin sona erdiği 16 Ağustos 1965 günü Ankara ve 
Moskovada Türkçe ve Rusça bir ortak bildiri yay ın lan 
mıştır. (Bk. Belge 13.)

Başbakan 19 Ağustos Pazartesi gününü Soçi’de geçirmiş 
ve bu arada bir basın toplantısı düzenleemiştir. (Bk. Bel
ge 14) 17 Ağustos sabahı A n ka ra ’ya dönen Türk heyeti 
hava alanında merasimle karşılandıktan sonra, Ürgüplü 
basına şu demeci verm iştir:

«Ziyaretim  çok fayd a lı, karşılaştığım ız dostluk ve gördü
ğümüz m isafir perverlik her türlü tahm inin üstünde ol
muştur. Yaptığım ız iktisadi çalışm alar sonucunda milli 
m ahsullerim izin büyük nisbette Sovyetler Birliğine sa ta
bileceğim izi, plâna dahil olan bir çok tesislerim izi de on
lardan sağlayabileceğim izi gördük. Bunu m alî im kân la
rımızla bağdaştırm aya m uvaffak olduk. Hemen her ko
nuda m utabakata varm ış görünüyoruz. Özellik le Kıbrıs 
dâvam ıza gösterilen yakın a lâkadan cidden müteşekki
rim. İki tarafın temas ve çalışm alarında sülhu koruma 
azmi başlıca unsur olmuştur.»

AMERİKAN SEFİRİNİN MİLLİYET GAZETESİNE VERDİĞİ 
MÜLÂKAT

10 Ağustos 1965 : Türkiye’de görevini tam am layan Am erikan Büyükelçisi
Raymond Hare M illiyet Gazetesi Genel Yayın  Müdürü
nün Türk - Am erikan ilişkileri konusunda çeşitli sorula
rını cevaplandırm ış ve «Türk - Am erikan dostluğu teh li
keye düşmeyecektir» demiştir. (Bk Belge 15)

TÜRKİYE İLE B. A . C. A R A SIN D A  BÜ YÜKELÇİ TEATİSİ

11 Ağustos 1965 : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik A rap  Cumhu
riyeti Hükümetleri Büyükelçi teatisi hususunda m utaba
kata varm ışlar ve Birleşik Arap Cumhuriyeti M eksika’d a 
ki Büyükelçisi Abbas El Sh a fi’nin Ankara Büyükelçiliğ i
ne tayini için; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de Ceza-
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y i r’ de ki Büyükelçisi Semih Günver'in Kahire Büyükelçi
liğine tayin i için agreman talebinde bulunm uşlardır. Her 
iki Hükümet de agreman taleplerin i müsbet cevap land ır
m ışlardır.

28 Eylül 1961'de Suriye'nin Birleşik A rap  Cum huriyetin
den ayrılm asın ın ertesi günü Türkiye Suriye'yi tanıyınca, 
Birleşik Arap Cumhuriyeti bu hareketi gayri dostâne bu
lup Türkiye ile ilişkilerin i 1 Ekim 1961'de kesmişti. 27 
N isan 1963’de siyasî ilişkiler yeniden kurulmuş ve Bü
yükelçiler tayin ine değin M aslahatgüzarlar teati ed il
miştir.

İŞIK - İN Ö N Ü  GÖRÜ ŞM ESİ

13 Ağustos 1965 : Dışişleri Bakanı Haşan Işık, CHP Genel Başkanı İsmet
İnönü ile yaptığı görüşmeden sonra, gazetecilere : «Ko
nuşmayı ben istedim. Kendilerine Kıbrıs'daki son geliş
meler ve Başbakan Suat Hayri Ürgüplü’nün Sovyetler 
Birliğine seyahati hakkında bilgi verdim » demiştir.

Işık, daha sonra şuiarı söylem iştir: «Türkiye'nin dış po
litikası çok geniş ve çok memleketle iyi münasebetler 
esasına dayanm aktad ır. Bu bakım dan çeşitli sahalarda 
olan münasebetlerim iz, aynı zam anda ticarî ve İktisadî 
a landa da gelişm ektedir. Sovyetler Birliği ile İktisadî ve 
ticarî a landa kaydedilecek ilerlemeler, m uhakkak ki, d i
ğer a lana müsbet etki yapacaktır. Anlaşm aların  kısa z a 
m anda tahakkuk edeceğini sanıyorum . Türkiye bugün 
her a landa geniş yatırım  yapm ak zorunda olan bir mem
lekettir. Her yeni tesis, ilerde yap ılacak  o lanları ko lay
laştıracak mahiyettedir.»

K I B R I S  DEĞİŞTİRME BİRLİĞİ İLE İLGİLİ KARAR

13 Ağustos 1965 : Dışişleri Bakanlığ ı G aranti Andlaşm ası gereğince, Kıb-
rıs’da görev yapan Kıbrıs Türk a lay ı değiştirme b irliğ inin 
Eylülün ikinci yarısında ad aya gönderileceği hususunun 
Kıbrıs Rum Hükümetine bildirilm esi için Lefkoşe Büyük
elçiliğ im ize gerekli talim atı göndermiştir.
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Değiştirme Birliğinin Eylül ayı içinde Kıbrıs’a gitmesi ko
nusunda, A da'daki Barış Gücü General Thim ayya ve 
Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant’ ın özel gözlem
cisi Bernardes'e de bilgi verileceği açıklanm ıştır.

KIBRIS SORUNUNUM BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE 
GÖRÜŞÜLMESİ İLE İLGİLİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1 4  A ğ u s t o s  1 9 6 5  : Birleşmiş M illetlerin 21 Eylü l’de başlayan 20 inci dönem
çalışm aları sırasında, Kıbrıs sorununun da ele alınm ası 
için Türkiye'nin yaptığı m üracaat kabul edilerek «Kıbrıs 
meselesi» geçici gündeme konmuştur.

Dışişleri Bakanlığ ı yetkilileri tarafından bu konudaki h a
zırlık çalışm aları hakkında bazı b ilg iler verilm iştir. (Bk. 
Belge 16).

D IŞ İŞ L E R İ  B A K A N L I Ğ IN IN  K IB R IS  T Ü R K  G Ö Ç M E N L E R İN İN  

D U R U M U  İL E  İ L G İL İ  T E Ş E B B Ü S L E R İ

14 Ağustos 1965 : Dışişleri yetkilileri, A ra lık  1963’ten beri K ıbrıs’da hüküm
süren güvensizlik ve vuku bulan çalışm alar yüzünden ev
lerini terk etmek zorunda kalan Türklerin hayat şa rtla rı
nı düzeltmek am acıyla Bakanlığ ın giriştiğ i teşebbüsleri 
hakkında bilgi verm işlerdir. (Bk. Belge 17)

D E N K T A Ş ’ IN  A V R U P A  B A Ş K E N T L E R İN D E  Y A P T I Ğ I  B A S IN  

T O P L A N T IL A R I

1 7 - 2 0  A ğ u s t o s  1 9 6 5  : Güvenlik Konseyi çalışm alarına katıldıktan soma yurda 
dönen Kıbrıs Türk Cem aat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş 
bazı Avrupa banşkentlerine uğrayarak özellikle Bonn ve 
Paris'te birer basın toplantısı verm iştir. (Bk Belge 18)
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PROF. ERİMİN KIBRIS'A DAİR SÖZLERİ

17 Ağustos 1965 : M illet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Prof. N ihat
Erim, İzm it’te yaptığı bir konuşmada Kıbrıs konusuna da 
değinm iş ve «ben Kıbrıs dâvasının uzun vadeli bir mu
kavem et istediğini işin başından beri söylem ekteyim . 
Ürgüplü Hükümetinin bu konuda elde edeceği her b aşa
rı bizi candan sevindirecektir. Bu başarıyı bekledik ve 
bekleyeceğiz» (Bk. Belge 19)

ALMAN BÜYÜKELÇİSİNİN DEMECİ

18 Ağustos 1965 : Federal A lm an ya ’nın Büyükelçisi Von W alter, kendisiyle
özel bir görüşme yapan Anadolu A jansı muhabirine 
Türk A lm an münasebetleri ve inkişafları hakkında dü
şüncelerini açıklam ıştır. (Bk. Belge 20).

MAKARİOS YÖNETİMİNİN TÜRK - SOVYET BİRDİRİS! İLE 
İLGİLİ BİR AÇIKLAMASI!

18 Ağustos 1965 : M akarios Yönetim i Türk - Sovyet ortak bildirisinden mem
nun kalm adığını açıklam ıştır.
M akarios’un sarayında dün yapılan özel bir toplantıdan 
sonra Rum Yönetim i resmî bir b ildiri ile bu hoşnutsuzlu
ğunu açıklam ıştır.

Rum çevrelerine göre, Sovyetier, A d a ’da iki toplumun 
varlığ ın ı kabul etmekle dolaylı o larak federasyonu des
teklem işlerdir.

M akarios’a yakın kaynaklar Kıbrıs sorununa Türk - Sov
yet ortak b ild irisinde belirtilen açıdan bakılm asının 
meselenin demokratik bir şekilde çözümlenmesine vardım  
etmiyeceğini iddia etmektedirler.
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DEMİREL’İN TÜRK - SOVYET MÜNASEBETLERİ İLE İLGİLİ 
BİR DEMECİ

18 Ağustos 1965 : Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Süleyman Demi-
rel, basın m ensuplarının, Sovyetler Birliği ile olan mü
nasebetlerim iz konusundaki bir sorusuna cevaben : «Biz, 
herkesle dost olmayı şiar edinmiş kimseleriz. Bu dost
lukların m illî menfaatım ıza uygun olması şarttır. Böyle
olduğu müddetçe, büyük Atatürk'ün (yurtta sulh, cihan
da sulh) prensibi gerçekleşebilir. Bu prensip, Türk poli
tikasının temel taşıd ır.»

Başbakan Yardım cısı, bir gazetecinin sorununda «ya k 
laşm a» sözünü kullanm ası üzerine demiştir ki «yak ın laş
ma - uzaklaşm a diye birşey yok bunlar, normal m üna
sebetlerdir.»

TÜRK - ARJANTİN KÜLTÜR ANLAŞMASI

19 Ağustos 1965 : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti
Hükümeti arasında im zalanan kültür anlaşm ası karşılık
lı o larak ilim ve san 'at muhitleri arasında mübadelelerin 
kolaylaştırılm asını, burs teatisin i, spor alan ında tem aslar 
yapılm asını öngörmektedir.

An laşm a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ad ına Dışişleri 
Bakanı Haşan Esat Işık, Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti 
adına da Arjantin 'in Ankara Büyükelçisi Samuel Allpe- 
rin tarafından im zalanm ıştır.

IŞÎK’IN DEĞİŞTİRME BİRLİĞİ İLE İLGİLİ DEMECİ

19 Ağustos 1965 : Dışişleri Bakanı Haşan Işık, M akarios'un değiştirme b ir
liğini kabul etmeyeceği yolundaki beyanlarına cevap ve- 
rerek, «bizim bu konudaki tutumumuz açıktır ve b ilin 
mektedir. Tutumumuzda hiç bir değ işiklik  söz konusu 
değild ir» demiştir.

Öte yandan, Türkiye’nin bu konuda verdiği notanın İnce
lenmekte olduğunu, M akarİos Yönetim inin bir sözcüsü b il
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dirdikten sonra, değiştirme birliği konusunda M akarios 
yönetim inin U Thant ile temas halinde bulunduğunu söy
lemiştir. Sözcü şöyle dem iştir:

«Bu mes’elede va rılacak  herhangi bir an laşm a halen K ıb
rıs Hükümeti tarafından feshedilm iş olan ittifak an tlaş
m asına istinad ettirilemez.»

ÜRGÜPLÜ’NÜN TÜRK-SOVYET TİCARETİ HAKKINDAKİ 
DEMECİ

19 Ağustos 1965 : Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, basına bir demeç vererek,
Sovyetlerin Türkiye ’de dört endüstri tesisi, beş fab rika 
ve bir baraj yapacak ların ı, buna karşılık bizim de Sov- 
yetler Birliğine m illî m ahsullerim izi ihraç edeceğimizi 
açıklam ıştır. (Bk. Belge 21).

ÜRGÜPLÜ’NÜN BAŞKANLIĞINDA YAPILAN TOPLANTI

20 Ağustos 1965 : Başbakan Ürgüplü’nün başkanlığ ında yap ılan  toplantıya
Başbakan Yardım cısı, M illi Savunm a Bakan, Dışişleri B a
kanı, Genelkurm ay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, 
Deniz Kuvvetleri Komutanı, Genelkurm ay İkinci Başkanı 
ile Genelkurm ay Harekât Başkanı katılm ışlard ır. Top lan
tıdan sonra, Başbakan, «M illi Güvenlik Kurulunun gün
deminin müzakere edild iğ ini» söylem iş, Kıbrıs konusu 
hakkında da «Kıbrıs her zam an gündemimizde olan bir 
konudur» demiştir.

Başbakan Yardımcısı Demirel de gazetecilerin Kıbrıs ko
nusundaki sorularına şu cevabı verm iştir. «Kıbrıs konu
sunda an laşm aların  yürürlükte olduğu, Güvenlik  Kon
seyinin son toplantısında teyit edilm iş ve Fransa, Am e
rika, İngiltere ve Rusya ile diğer ülkeler Türk görüşüne 
uym uşlardır. Değiştirme Birliğinin Kıbrıs'a gitmesi M aka
rios un tutumu ile ilg ili değild ir. Bu, an laşm aların  bize 
verdiği bir haktır. Değiştirme Birliğ im iz zam anı gelince 
g ider.» Demirel daha sonra, Başbakanın Sovyetler Bir
liği gezisinde ortaya çıkan İktisadî durumun olumlu bir 
adım olduğunu sözlerine eklem iştir.
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Dışişleri Bakanı Işık da bir soru üzerine Kıbrıs'da huzu
run sağlanm ası için Rum idaresinin giriştiği hareketlerin 
tekrarlanm am asının şart olduğunu söylem iştir. Işık, De
ğiştirme Birliğim iz ile ilg ili bir soruya da «Birliğ im izin 
hareketinin mukarrer olduğunu biliyorsunuz. Bu mesele 
karara bağlanm ış bir meseledir» demiş. Hareket ta rih i
nin henüz gün o larak tesbit edilm ediğ ini, bununla be
raber Eylül ayının ikinci yarısının sonlarına doğru b irli
ğim izin Kıbrıs'a hareket edeceğini b ildirm iştir.

3 4 .  İZ M İR  M İL L E T L E R A R A S I  F U A R I

2 0  A ğ u s t o s  1 9 6 5  : Ticaret Bakanı, Macit Zeren, Türkiye'nin ekonomik me
selelerine temas eden bir konuşmayla 34. İzmir Fuarını 
açmıştır. Fuara iştirak eden 35 devlet şunlardı :

Am erika Birleşik Devletleri, Avusturya, Belçika, Brezilya, 
Bulgaristan, Çekoslovakya, Danim arka, Endonezya, Fe
deral A lm anya, F in land iya, Fransa, Gabon, Habeşistan, 
H indistan, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsra il, İsveç, İs
viçre, İta lya , Irak, Libya, Lübnan, Lüksemburg, M acaris
tan, M eksika, Norveç, Pakistan, Polonya, Portekiz, Ro
m anya, Sovyetler Birliğ i, Tunus, Yugoslavya .

Öte yandan , Fuar münasebetiyle İzmire gelen yabancı 
ticaret heyetleri ve fuar vesilesiyle yap ılan tem aslar şun
lar o lm uştur:

—  A .B .D . Başkanı Lyndon Johnson, fuarın açılışı m üna
sebetiyle bir iyi niyet mesajı göndermiştir.

—  Türkiye ile Çekoslovakya arasındaki ticarî ilişkileri 
geliştirmek am acıyla (Bk. Be lge : 22) bir Çekoslovak
ya ticaret heyeti gelm iştir.

—  Federal A lm anya Büyükelçisi Gerhard vor VValter, 
fuarı ziyaret etmiş ve bu vesile ile bir demeç verm iş
tir (Bk. Belge : 23).

—  Tarım Bakanlığ ının Davetlisi o larak Türkiye ’ye gelen 
Federal A lm anya Tarım Bakanlığ ı müsteşarı Hütteb- 
reuker, A nkara , İzmir ve Tah irova 'da incelemelerde 
bulunmuştur.
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—  Bulgar Dış Ticaret Bakan ı, ¡van Bucünof, iki memle
ket arasındaki ticarî münasebetlerin geliştirilm esi ko
nusunda A nkara ve İzm ir'de tem aslarda bulunmuş ve 
bu hususta demeçlerde bulunmuştur (Bk. Belge : 24).

—  Suriye ticaret odalarını temsiien bir heyet gelm iştir.

KIBRIS ANAYASA MAHKEMESİ ESKİ BAŞKAN YARDIM
CISININ DEMECİ

23 Ağustos 1965 : A nkara 'da bulunan Kıbrıs A nayasa M ahkemesi eski Baş
kan Yardım cısı Dr. Christian Heinze, gazetecilerle yaptığı 
bir konuşm ada, «Kıbrıs meselesi için iki çıkm az bir çıkar 
yol vard ır, çıkm az yo llar, ENOSİS ve taksim dir. Ç ıkar yol 
ise, Türk cem aatinin Kıbrıs’ ın yönetimine katılm asıd ır ki, 
1959 an laşm aları ve 1960 anayasasında da bu şekilde 
öngörülmüştür. Bu çözüm şeklinin çeşitli uygulam aları 
o lab ilir meselâ, federation veya bulunacak başka bir şe
kilde de, bunların arasındadır» demiştir.

YUNANİSTAN BAŞBAKAN ADAY’ININ KIBRIS İLE İLGİLİ 
KONUŞMASI

25 Ağustos 1965 : Kabinesinin düşm esiyle neticelenen güven oyu m üzake
releri sırasında, Başbakan Çirimokos Kıbrıs konusunda 
şu konuşmayı yapm ıştır:

«Kıbrıs halkının kendi mukadderatını tayin hakkını ku l
lanm asına muhalefet eden bir «kötü batı» ile bu haktan 
yana olan bir « iyi doğu» efsanesi Yunan halkı arasında 
işlenm işti, faka t son günlerin o layları Yunan lıları bu ef
sanenin etkisinden kurtardı. Tü rk-So vyet görüşm eleri, 
bazı b ild irilerde «iki cemaat» ifadesinin yer alm ası ve 
Sovyet d iplom asisin in bunun gibi daha başka hünerleri 
bu efsanenin ortadan silinm esine yol açtı ve bize her ye r
de büyük ve küçük devletler olduğunu ve bunların y a l
nız kendi çıkarlarını düşündüğünü öğretti».

Çirimokos, Kıbrıs konusundaki sözlerine şunları ela ek
lem iştir :
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«Yunan halkı asla ENOSİS isteğini terketmiyecektir, fa 
kat bunu yabancılardan istiyecek değiliz. İstediğimiz 
halkların kendi mukadderatını tayin ilkesi adına hiç en
gelsiz bir bağım sızlıktır. Bu konu da iyim seriz, çünkü ken
di mukadderatını tayin hakkına inanıyoruz».

KIBRIS RUM DIŞİŞLERİ BAKANININ T Ü R K - S O V Y E T  BİL
D İR İS İ  İL E  İ L G İL İ  D E M E C İ

25 Ağustos 1965 : Lim asol’de bir konuşma yapan Kıbrıs Rum Hükümeti Dı
şişleri Bakanı K iprianu, Suat Hayri Ürgüplü'nün Moskova 
seyahati sonunda yayın lanan Türk-Sovyet ortak b ild i
risinin Kıbrısla ilgili bölümünü şiddetle tenkid etmiş, b il
diride «em peryalist görüşlerin yeraldığın ı» iddia ederek, 
«iki cemaat teorisi, geniş bir çoğunlukla, yabancı işga
linin artığı olan küçük bir azınlığı aynı plânda m ütalâa 
etmek gayesini gütmektedir» demiştir.

TÜRK TURİSTLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

25 Ağustos 1965 : Dışişleri yetkilileri, Türk turistlerinin yabancı hudutlarda
karşılaşm ış oldukları bazı güçlükler ile ilgili o larak bir 
açıklam a yapm ıştır (Bk. Belge :25).

KREDİ ANLAŞMALARI

27-31 Ağustos 1965 : Bu tarih ler arasında akdedilen kredi an laşm aları a şağ ı
da sıra lanm ıştır:

Karayolları m akina ve tesisleri için A .B .D .’den sağlanan 
18 milyon do larlık  krediye ek o larak  sekiz buçuk milyon 
dolarlık bir kredi daha sağlanm ıştır. Bu kredi de 40 yıl 
vadeli o lacak, tediye on yıl sonra başlıyacaktır. Faiz had
di, binde 75 o larak tesbit edilm iştir. Bu kredi İle de yol 
inşaat malzemesi satın alınacaktır.

Öte yandan, yine Am erika ’dan sağ lanan 18 milyon do
larlık kredi İle 900 kamyon, 70 büyük grayder, 300 ba

45



kim grayderi, 110 buldozer, 30 konkasör, 30 kompresör, 
30 kar m akinası getirtilmektedir.

Bu m akinaların  tam amen getirtilerek faaliyete  geç
mesi ile, kara yollarının m akina ihtiyacı tam amen değil- 
sede, önemli m iktarda sağlanm ış o lacaktır.

M illetlerarası Kalkınm a A jansı, Anadolu'nun batı ve ku
zey batısında 130 bölgenin elektrifikasyonu için Türki
ye'ye 6 .400.900 do larlık  kredi açmıştır. 40 senede ve 
yüzde iki buçuk fa iz le  ödenecek olan bu krediyle Tür
kiye A m erika ’dan bu yeni elektrik şebekesinin kurulması 
için gerekli m alzemeyi satın a lacaktır.
AAaliye Bakanlığ ı ile Etibank ve Am erikan Yardım  Heyeti 
arasında 7 milyon 690 bin do larlık  bir kredi anlaşm ası 
im zalanm ıştır.

Bu kredi ile Gökçekaya hidroelektrik santrali ile k u zey
batı Anadolu enerji sistemi arasında 380 k ilovatlık  bir 
transmisyon hattının inşası, Ankara ve İstanbul trafo 
merkezleri de dah il, ilg ili diğer trafo merkezlerinin in
şası için ekipm an ve malzemenin m übayaa ve ithali sağ 
lanacaktır.

Kırk sene vadeli olan kredi, 10 senelik bir ödemesiz dev
reyi ihtiva edecek ve ilk 10 sene yüzde bir, son 30 sene 
için yüzde ikibuçuk fa iz li o lacaktır.

W ashington’da resmen açıklandığ ına göre, Demirköy'de 
kurulacak modern bir bıçkı fabrikası için Am erikan «A. 
I. D.» teşkilâtı 2 .750 dolarlık kredi açmıştır.

Orman sanayiin i modernleştirme program ım ıza, diğer 
bıçkı fabrikasın ın  modernleştirilmesi de dah ild ir. Böylece 
yılda ek o larak  15.000 metre küp kereste ithal edilecek
tir. Yeni borç yüzde 2 .1 /2  fa iz le  40 yılda ödenecektir.

T Ü R K - İR A N - P A K İS T A N  TİCARET VE  S A N A Y İ  O D A SI O R 
T A K  TOPLANTIS!

28 - 29 Ağustos 1965 : Kalkınm a için Bölgesel İşbirliği teşkilâtı (R.C.D.) üyeleri 
arasında kurulan «ortak ticaret ve sanayi odası»nın ilk 
toplantısı 28 -29  Ağustos tarih leri arasında Tahran ’da 
yapılm ıştır.



DEÁN RUSK'IN TÜRK - AM ERİKAN MÜNASEBETLERİ HAK
KINDA SÖZLERİ

31 Ağustos 1965 : Am erikan Dışişleri Bakanı Dean Rusk, A .B .D .’nin Ankara
Büyükelçiliğine yeni atanan Parker Hart’ın yemin m era
siminde «Türkiye ile m ünasebetlerim iz çok sıkıdır; bu 
münasebetler bizim için esaslı bir değer taşım aktadır» 
demiştir. Dean Rusk sözlerine şöyle devam etm iştir: «O n
ların kayguları bizim kaygum uz, bizim kaygularım ız ise 
onların kaygusudur. İki memleketin geleceği birbirine s ı
kıdan sıkıya bağlıd ır».

Yeni Büyükelçi Parker Hart ise, dünyaya korkusuz ve er
kekçe ilerlemenin yolunu göstermiş olan modern Türki- 
yeyİ övmüştür.

(Associated Press’den)
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B E L G E : !

ORTAK PAZAR TOPLANTISINDAN DÖNEN 
DIŞİŞLERİ BAKANININ DEMECİ

Dışişleri Bakanı Haşan Işık, Yeşilköy Hava A lan ında gazetecilerin çeşitli 
sorularını cevaplandırm ış ve bir soru üzerine, «oyalam a ile Kıbrıs meselesinin 
halledilebileceğini sanan insanlar hüsrana uğramıya mahkûmdur. Türkiye'nin 
arzusu h ilâfına bir kararın asla kabul edilm iyeceğini, Yunan Hükümeti gayet 
iyi bilm ektedir» demiştir.

O rtak Pazar Türkiye toplantıları hakkında da Dışişleri Bakanı Işık şu b il
gileri ve rm iştir:

«Ortak Pazar anlaşm asının öngördüğü Ortaklık Konseyi toplantılarına 
katıldım . Toplantıda bütün üye memleketlerin temsilcileri hazır bulundu ve top
lantı gayet an layışlı bir hava içinde geçti. Toplantı, Türkiye ile O rtak Pazar 
arasındaki münasebetlerin, anlaşm anın öngördüğü şartlar ve zam an içinde 
müsbet şekilde gelişmesi için O rtak Pazar üyesi memleketler tarafından da 
gayret gösterileceği hissini kuvvetlendirdi. M üzakereler, ta ra fla r ara : ında m ü
zakere mahiyeti taşım aktan ziyade, ortaklar arasında müşterek m enfaat h is
sinden mülhem o larak girişilm iş istişareler m ahiyetini taşıyordu. Bundan z iy a 
desiyle memnun oldum. Hiç şüphe yoktur ki, böyle bir haleti ruhiye bu an la ş
maya muazzam  bir zindelik verecektir.

Brüksel'e gitmiş olmamdan ya rarlanarak  Belçika devlet erkânı ile de gö
rüştüm. Bilhassa bugünkü hükümetin de Dışişleri Bakanlığ ı görevini deruhte 
eden Spaak ve Genel Sekreter ile aram ızda istifadeli görüşmeler oldu.

2 Ağustos 1965



YUGOSLAV DIŞİŞLERİ BAKAN! İLE GÖRÜŞME

Yurda dönüş yolunda Yugoslavya Dışişleri Bakanının daveti üzerine Bel - 
g rad ’da yarım  gün ve bir gece geçirdim . Görüşm elerim iz istifadeli oldu. Y u 
goslav Dışişleri Bakanı, K ıbrıs’ ın istiklâl ve hüküm ranlığına hürmet edilm esin
de bölgenin istikrarı bakım ından fayda m ülâhaza ettiklerini ve bunun yanında 
ad ada insan haklarına olduğu kadar iki cam ianın da haklarına riayet edilm e
sinin zarurî oiduğunu ifade etti.

Y U N A N  DIŞİŞLERİ B A KA N I İL E  G Ö R Ü Ş M E

Yunan Dışişleri Bakanı ile A tina hava alan ında kısa bir görüşme yaptım . 
Bu görüşme de gayet sam im î bir hava içinde geçti. Kıbrıs meselesinin, anccık 
Türkiye ile Yunanistan 'ı tatmin edecek bir hal çaresine bağ lam akla  ha lled ile 
bileceği hususundaki görüşte mutabık olduğumuzu ve bunu temin zihniyeti ile 
aram ızdaki görüşmelere devam etmemiz lâzım geldiğ ini belirttik».

Dışişleri Bakanı Haşan Işık, İsmet İnönü'nün bugünkü basın toplantısında, 
M akarios'un tutumunu bir oyun o larak vasıfland ırıp  hükümeti ikaz ettiğinin 
belirtilm esi üzerine «gerek iktidar, gerekse m uhalefet partilerinin Kıbrıs ko
nusunda Kıbrıs'ın menfaati dışında bir politika gütmeleri İm kânsızdır» dem iş
tir.

B E L G E : 2
2 Ağustos 1965

İ N Ö N Ü ’ N Ü N  KIBRIS HAKK1NDAKİ DEMECİ

Kıbrıs meselesi, Kıbrıstaki Rum idaresinin yeni g iriştiğ i teşebbüslerle gü
nün önemli konuları arasına tekrar girm iştir. Kıbrıs Rum idaresinin geçen hafta 
aldığı kararlar buhranın başından bu yana anayasa ve m illetlerarası andlaş- 
m alara indirilen darbelerin en vah im id ir. M akarios bu son davranışı ile Türk 
cem aatinin s iyasî hakların ı temelinden yıkm ayı hedef tutuyor. Haysiyetli ve d i
nam ik bir dış politika sloganı ile iş başına gelenlere bugünkü durumun va h a 
metini hatırlatm ayı görev sayarım .

Biz Kıbrıs meselesini bağım sız ve federatif bîr ihtim ali haz ırlayarak  dev
rettik. Nereden nereye geldiğ im izi iyi bilmek lâzımdır. Rumların hukuk dışı o l
du - bİttilerinden hiç birisini kabul etmedik. Bizim hükümette bulunduğumuz 
sırada , Am erika ve İngiltere çok taraflı and iaşm aların  tek taraflı o larak ortadan
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kald ırılam ıyacağın ı resmî tebliğlerle ilân ettiler. Biz Türk cem aatine karşı g iri
şilen imha hareketlerini durdurm aya m uvaffak olduk. Birleşmiş M illetler barış 
gücünün kudreti yetmediği yerde, geçen yıl Ağustos ayında yaptığ ım ız gibi 
kendi silâhiı kuvvetlerim izi kullanm akta tereddüt etmedik. Bizim zam anım ızda 
Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanının ağzından, Kıbrısta federatif bir hal çaresine 
tara ftar bulunulduğu açıklandı. Son zam anlarda Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kipri- 
yanu, Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyinde bağımsızlığı savunurken, bu
nun ENOSİS’le neticelenmesinin tabii olduğundan bahsetti. K ip riyanu 'ya , Sov
yet delegesi şiddetle itiraz ederek onu mahçup ve müşkül durumda bıraktı. Bu 
hadiseden dolayı K ıbrıs’ta M akarios idaresinin daha beş yıl uzatılm ası ve Türk 
cemaati haklarının iptali darbesinin yapılm ası dikkati çekicidir.

Hukuk tanım az Rum yönetimi karşısında en başta d ikkat edilecek nokta 
K ıbrıs’taki ırkdaşlarım ızın güvenliğ id ir. K ıbrıs’ta Yunanistan askerî bakım dan 
bir işgal devleti gibi hâkim durumdadır. K ıbrıs’ta kanun dışı hareketlerin so
rumluluğu başlıca Yunanİstanın üstünde bulunm aktadır. Türk halkı her ihtim ali 
bu gerçekle değerlendirecektir.

K ıbrıs'taki durum bugün henüz karanlıktır. Kıbrıs idaresinin, bütün ted
birleri ENOSİS için aldığı aşikârd ır. Hâl böyle iken Kıbrıs'taki son darbe şekil 
o larak Kıbrıs bağımsızlığının ve M akariosun şahsî idaresinin devam ettirilmesi 
arzusunu hedef tutmuş görünüyor. Bir oyun ihtim alini gözler önüne sermek is
terim. Hükümeti ikaz ederim. Daha önce Yunanistan la ikili görüşmelerle Kıbrıs 
meselesine çare arandığı söylenildiğinde mecliste Dışişleri bütçesi görüşülürken 
partim iz sözcüsü Yunanistan la ikili görüşmenin bir oyalam a taktiği olması ih
tim aline d ikkati çekmişti, ikili görüşmelerin son safhasını bilm iyoruz. M akario
sun an ayasaya  indirdiği bu yeni darbe karşısında Yunan istan ’ın tutumu onun 
sam im iyetinin ölçüsü olacaktır.

Hükümetin Birleşmiş M illetler Güvenlik Kuruluna başvurduğunu öğren
dik. Kurulun kararını derin bir ilgi ile bekleyeceğiz. A m erika ’nın ve Sovyetlerin 
meseleleri ve bizim noktai nazarlarım ızı yakından bilerek hak ve adalet uğru
na ne vaziyet a lacakların ı göreceğiz.

Hukuk dışı son Rum davranışı üzerinde hükümetin, garanti veren İng il
tere ve Yunan istan ’ın d ikkatlerini çektiği ilân edildi. Bundan ne netice a lın 
dığını da bilm iyoruz. Hükümet, Kıbrıs politikasının bizim devrettiğim iz istika
mette devam ettirileceğini ilân etmişti. Bu politikanın bugün hangi noktada 
olduğunu bilm iyoruz. Hükümetin Kıbrıs dâvam ızın hallinde alacağ ı bütün ener
jik tedbirleri desteklemeyi memlekete karşı görev sayarız . Rumlar, Kibrisin Türk 
cem aatine karşı yeniden bir imha saldırısına teşebbüs ettikleri takdirde, hükü
metin her im kâna başvurarak bunu durdurmasını tabii sayacağ ız. Türk cema
atinin hakların ı ve andlcışm alarla Türk milletine düşen görevleri ve hakları yü 
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rürlükte kabul ediyoruz. Bunların iptal edilm esini hiçbir suretle kabuletm edik. 
Kabul etmiyeceğimizi tekrar söyleriz. Haysiyetli ve d inam ik politikanın mey- 
va ların ı bekliyoruz».

B E L G E : 3
3 Ağustos 1965

DR. F A Z S L  KÜÇÜK’ÜN DEMECİ

M akarios idaresinin Kıbrıs'ta yarattığ ı vahim  durumun G üvenlik  Konse
yinde müzakere edileceği gün Kıbrıs Cum hurbaşkanı Yardım cısı T R T  m uhabi
rine şu demeci ve rm iştir:

«Kıbrıs Türkünü imha etmek, bir topluluk o larak  varlığ ını ortadan ka l
dırm ak gayesiyle  Kıbrıs Rum idarecilerinin Yunanistan 'ın  da desteği ile son 
20 aya yakın bir zam andanberi giriştik leri faa liye t yeni bir sa fhaya girm iş bu
lunm aktadır.

Kıbrıs Rumlarının, Kıbrıs Türklerini an ayasadak i bütün haklarından m ah
rum ederek seçme ve seçilme haklarını da yok ettikleri aşikârd ır. Rumların gayri 
kanunî hareketlerine mâni o lam ayan Birleşmiş M illetleri bir kalkan o larak kul
lanm aya yeltenen Rumların, Türklerin temel hakları olan seçme ve seçilme hak
larını ellerinden a lacak ları öğrenilince, tem silciler meclisinin Türk üyeleri fa a li
yete geçmek lüzumunu hissetm işlerdir.

Birleşmiş M illetler Genel Sekreterinin K ıbrıs’taki özel temsilcisi Mr. Ber- 
nardes’ le temasa geçen Türk üyeler, Rumların teklif ettiği, yeni seçim kanunu
nun m üzakeresinde hazır bulunmayı istemişlerdir. Bu hususta Türklerin aynı 
ekseriyet hakkına sahip oldukları ve toplantıya katılabilecekleri tem siciler mec
lisinin Rum başkanı Klerides’e bild irilm iştir.

K lerides, sanki hakkı varm ış gibi Türk temsilcilerinin meclise girm esini önle
miştir. Klerides, öyle şartlar ileri sürmüştür ki, bu şartların Türk tem silcileri ta 
rafından kabulü halinde, Türk cem aatinin bütün hakları kaybolmuş veya rum- 
ların eline teslim edilm iş olacaktı.

Bu şartlar derhal reddedilm iş ve Klerides'e gerekli cevap verilm iştir. Bu
na rağmen Bernardes’ in tavsiyesi ile Türk üyeler iyi niyet göstererek üç k iş i
lik bir heyeti tem silciler meclisi b inasına göndermişler, faka t Klerides, Türk 
tem silcilerin in toplantıya iştirakine maddeten mani olacağını b ild irm iştir. Son
ra da Rum temsiciler meclisi top lanarak Rum Cum hurbaşkanının görev süresi
ni Cum hurbaşkanı yardım cısının ismini zikretmeden uzatmıştır. Bir de, sözde 
seçim kanunu kabul ederek Türk cem aatinin memleket idaresindeki hakkını ta 
mamen silm eye yeltenm işlerdir.
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Bu durum karşısında an ayasadak i hak ve yetkilerini ayrı o larak  ku llan
m aya mecbur b ırakılan Türk mebuslar, Lefkoşe’nin Türk kesiminde toplanarak 
1959 tarih li eski seçim kanununa istinad eden Türk cem aatinin an ayasaya  gö
re seçme ve seçilme hakkını icabı halinde istimal edebilmesini sağ layan  bir se
çim kanununu oy birliği ile kabul etmişlerdir. Buna ilâveten Türk Cum hurbaş
kanı yardım cısının görev süresini uzatan kanunu kabul ederek bu süreyi uzat
mış, ayrıca Türkçe bir resmî gazetenin yayım lanm asını sağlam ıştır. Buna p ara
lel o larak kabul etmiştir.

Rumların tutumu ve imha siyaseti karşısında cem aatım ız m illetlerarası 
an laşm aları ve Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyi kararların ın ruhundan a y 
rılm adan anayasan ın  çerçevesi dahilinde kendi hak ve yetkilerini kullanm ak 
yoluna girm iştir. Bir ölüm ka lım ■ savaşına girmek zorunda b ırakılan ve hürri
yet içinde insanca yaşam a hakkını m üdafaa yolunda sayısız ızdırap ve sıkın
tılara katlanarak  ırkına yaraşır kahram anlık ve direnme savaşı veren cem aa
tımız hiç bir zam an teslim olm am ak azm indedir ve bunu başaracağından da 
em indir.»

B E L G  E : 4
3 Ağustos 1965

ERALP’IN G Ü V EN LİK  KO N SEYİN D EKİ KO N UŞM ASI

Eralp , Kıbrıs meselesini bir seri olup - bitti ile kendi lehine çözmeye çalışan 
M akarios’a bütün ölçüleri aştığını sert bir şekilde ihtar etmesini Konseyden iste
dikten sonra, M akarios’un aldığı yeni tedbirlerin, Kıbrıs an ayasa  repiminin m a
hiyetini Yunanistan ile birleşme gayesi yolunda tedricen değiştirm ek için inceden 
inceye hesaplanm ış olduğunu söylemiştir. Orhan Eralp , bu tedbirler arasında, 
Kıbrıs Türklerde bulunan Bakan lık lara Rum Bakanların getirilm esi, gayri meşru 
bir rum ordusu kurulm ası, silâh ithali, Yunan silâhlı kuvvetlerinin Kıbrıs arazisin i 
işgal etme durumunda bulunm alarını da saydıktan sonra bu tedbirlerin, Birleşmiş 
M illetler Genel Sekreterinin de belirttiği g ib i, adada gerginliği arttırdıktan baş
ka, son günlerde kabul edilm iş olan sözde kanunlar da hükümsüz olduğunu be
lirtm iştir. Eralp , bu tehlikeli tedbirler üzerine, Türkiye'nin garanti andlaşm asını 
im zalam ış olan devletlerden istişarelere girişilm esini istediğini hatırlatm ış ve Bir
leşmiş M illetlerin el koymuş olduğu bir uyuşm azlıkta M illetlerarası andlaşm aları 
ihlâl ederek ve tek taraflı o larak kuvvete başvurulm asının kötü emsal teşkil ede
ceğini de belirtm iştir.

Güvenlik  Konseyinin, meseleye müzakere yo luyla bir çözüm bulunması çağ
rısında bulunm asına rağmen, M akarios yönetim inin, Kıbrıs meselesine kuvvet yo
luyla bir çözüm getirmeye teşebbüs ettiğini belirten, Eralp Rumları, 1960 anayasa-
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sini değiştirme teşebbüslerine derhal bir son verm eye davet etmiş ve demiştir ki .• 
«Konseyin kararları ihlâl edilirken, sadece Türk Cem aati ve Türkiye ’nin hak
ları çiğnenm iyor, faka t bölgedeki barış da tehlikeye giriyor ve her şeyden üs
tün o larak bu Konseyin barışı korum adaki etkililiğ ine meydan okuyor. Kıbrıs 
rum yönetim inin bu fiili tasarru fları, bundan önlenecek m ahiyettedir.»

Eralp daha sonra, Kıbrıs Rumlar ile Yunanistan ı, adayı Yunanistan ile 
birleştirm eye çalışm akla suçluyarak, gayri meşru davran ışların  kontrolsuz bir 
şekilde devam ına m üsaade edilm iyeceğini, adaletin tecellisi isteniyorsa h a k la 
ra tecevüzün durm ası gerektiğini ve eğer Güvenlik  Konseyi, bu uyuşm azlığa 
âdil bir çözüm yolu bulunm asında etkili bir rol oynam ak istiyorsa, yetkisini 
kullanm ası gereken bir sınır olduğunu söylemiş ve «şunu belirtmek isterim ki, 
bu sınıra varıld ı»  demiştir.

B E L G E : 5
5 Ağustos 1965

5 AĞUSTOS 1965 GÜVENLİK KONSEYİNİN KİBRÎSLA İLGİLİ 
OTURUMUNDA DAİMÎ ÜYELERİN KONUŞMALARI

İng iliz Hükümeti ad ına konuşan Sİr Roger Jack ling , Rum yönetim inin se
çim kanununu tâdil eden davranışın ı yera'işten sonra, İngiltere'nin Zürih ’te im 
zalanan  Garanti Andlaşm ası uyarınca elinde bulunan teminatçı devlet statüsü 
üzerinde durarak, Kızrıs Temsilciler M eclisinin, Türk üyelerin g ıyab ında aldığı 
son kararları, Hükümetinin «A nayasan ın  bir ih lâ li»  kabul ettiğini kesinlikle ifa 
de etmiştir.

Sir Roger, Kıbrıslı Rumların Garanti Andlaşm asının meşruiyetine karşı ne 
gibi tutum takınmış o lduklarını Londranın b ild iğ in i, faka t bu andlaşm anın « b a
ğım sızlığın esasını teşkil eden an laşm a serisinin bi kşısmı olduğu gerçeğini» 
de Rum yöneticilere hatırlatm ıştır. Sir Roger konuşmasına şöyle devam etm iştir:

«Bütün and laşm alar ve 196Î A nayasası, herhangi bir baskı olmaksızın 
kararlaştırılm ış ve kabul edilm iştir. Bu and laşm alar ne tek taraflı o larak  iptâl 
ed ileb ilir. Ne de başka bir yoldan yürürlükten ka ld ırılab ilir. Hükümetim, K ıb
rıs And laşm aların ın  ikili A n laşm a larla  tadiline kadar, Kıbrıs Hükümeti o rgan
larının A n ayasaya  uygun bir şekilde çalışm ası gerektiği görüşündedir.

Bu m ülâhazaların  ışığı a ltında, İngiliz Delegasyonu, Kıbrıs Hükümetinin 
son fiili tasarrufların ın  4 Mart tarih li G üvenlik  Konseyi kararı ve bu kararın 1 
ve 3'üncü paragrafların ın  lâfzı ve ruhu ile bağdaşam adığ ına üyelerin d ikka ti
ni çeker».
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Ingiliz Temsiscisinden sonra konuşan Am erikan Başdelege Yardımcısı 
Charles Yost, A m erika ’nın tâdil edilen seçim kanununa karşı olduğunu, bu 
davranışın A d a ’daki durumu vahim leştirdiğin i belirterek Konsey toplantısında 
hazır bulunan Rum Dışişleri Bakanı K ip riyanu ’dan «Konseyin, Rum yönetimi- 
nun bu fiili tasarruflarından duyduğu endişeyi» Hükümetine bildirmesini iste
miştir.

Yost, Kıbrıs Rum Hükümetinin bu davranışın ın Londra ve Zürih A n laşm a
larına ve Konseyin 4 Mart 1964 tarih li kararına aykırı olduğunu m eydana çı
karm ak için faz la  hukukî bilgiye ihtiyaç bulunmadığını Rum delegesine hatır
latm ış, Am erika'n ın tutumunu şöyle izah etm iştir: «Am erikan Hükümeti, And- 
Iaşm aların tek taraflı o larak tâdil veya iptal edilemiyeceği görüşünü m uhafaza 
etmekte, aynı zam anda bu meselenin çözümünün, temel Konsey kararında yer 
alan m utabakata dayanan ve barışçı deyim leri çerçevesinde çözümlenmesi ge
rektiği kanısındadır.»

Charles Yost, daha sonra, tarafları durumu kötüleştirecek herhangi bir 
harekette bulunmaktan kaçınm aya dâvet eden Konsey kararını ele a la rak , özel
likle kararın 1 ve 3 ’ncü paragraflarına harfiyen uyulması gerektiğini hatırlat
mıştır.

Üçüncü o larak konuşan Fransız temsilcisi Jacques Tine, 4 mart 1964 ta 
rihli Güvenlik  Konseyi kararışnın bahis konusu hükümlerinden söz açmanın fa y 
dalı bir hareket olacağını belirtmiş ve aynı zam anda tarafların  durumu kötü
leştirecek taraflı bir tedbir alm aktan kaçınacakları ümidini izhar etmiştir.

Fransız temsilcisi, ancak, tarafların  bu şekilde davranm alarıy la  barışçı ge
lişmelerin mümükün olabileceğini söylerken, Ankara ile Atina arasındaki te
masların da devam edeceği ümidinde olduğunu söylemiş,ı sözü Rum yöneti
minin aldığı kararlara getirerek, bu tasarrufların , bir sûra önce beliren müsait 
havayı zedelediğinin inkâr edilem iyeceğîni, bu kararlar uygulandığı takdirde, 
toplulukların şim diki statüsünün değişecek olması sebebiyle, meseleye barışçı 
bir çözüm im kânlarının tehlikeye düşeceğini bildirm iştir.

Tine, daha sonra, Kıbrıs Rum yönetimini bu kararları a lm aya sevkeden 
sebepler üzeıinde Fransa’nın bir fik ir yürütem iyeceğini, zira bunun başka bir 
ülkenin içişlerine m üdahale ile bir o lacağını, fakat bu kararların ortaya çıkar
dığı gergin durumu da müşahade etmekten kendisini alam adığını belirtm iştir.

Fransız temsilcisinden sonra konuşan Rus delegesi Blaton Morozof, 4 mart 
kararının, Konseyin temel kararını teşkil ettiğini belirterek, ilg ili tarafların  ve 
durumu daha da çapraşık bir hale sokacak herhangi bir hareketten kaçınm a
larının elzem olduğunu söylemiştir.

Rus delegesi aynı zam anda bütün yabancı birliklerin Kıbrıs'tan çekilm e
si, K ıbrıs’ ın bağım sızlık ve toprak bütünlüğünün gerçek an lam da idame ettiri
lebilmesi için bütün yabancı üslerin tasfiye edilmesi gerektiğini ileri sürmüştür.
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GÜVENLİK KONSEYİNİN K1BRI3LA İLGİLİ KARARI HAKKINDA BAŞBAKAN 
VEKİLİ Dr. FARUK SÜKAN İLE DIŞİŞLERİ BAKANI HAŞAN IŞIK1N DEMECİ

Başbakan Vekili Dr. Faruk Sükan, hükümetim izin kararı davranışı neti
cesinde Güvenlik  Konseyinin toplandığını ve bu teşebbüsün, diplom atik a la n 
da olumlu ve memnuniyet verici bir sonuca vardığını belirtmiş ve şöyle devam 
etmiştir :

«Kıbrıs konusu ile ilg ili o larak G üvenlik Konseyinin kabul ettiği 10 A ğus
tos 1965 tarih li karar yabancı kaynaklarca Türk hükümetinin diplom atik b aşa
rısı o larak  teslim edilmekte ve değerlendirilm ektedir. Diğer önemli cihet de 
G üvenlik Konseyinde bugüne kadar M akarios idaresinin adadaki gerginlikten 
m ütevellit suçluluğunu bu derece sarih şekilde göteren bir kararın ilk defa a lın 
mış olm asıdır. Keza G üvenlik  Konseyindeki müzakerelerde görüldüğü veçhile 
19 aydan beri M akarios idaresi G üvenlik  Konseyinde ilk defa o larak  bu derece 
açık şekilde yeri I m işti r.

Kararın dibacesindeki birinci paragrafın m anası, Birleşmiş M illetler G e
nel Sekreterinin M akarios idaresinin anayasay ı ihlâl eden son tasarrufların ın 
Kıbrıs'taki vahim  durumu yaratm ış olduğunu tesbît ve tescil etmiş bulunm ası
dır.

Bu vesile ile hükümet o larak bir kere daha beyan etmek isteriz ki, Kıbrıs'- 
da Türk cem aatinin haklarına karşı g irişilecek hukukî ve fiilî em rivakilere göz 
yum ulm ayacak, m üsam aha edilm eyecek ve bu gibi hareketler karşısında mil- 
letalerarası and laşm aların  ve garanti andlaşm asının verdiği haklar tereddütsüz 
kullan ılacaktır. ^

«Bu münasebetle, G üvenlik Konseyi tarafından alınan bu kararın istihsa
linde büyük gayretler göstermiş olan Dışişlerim iz yetkililerine ve B. M. Türk 
Delegasyonu Başkanı Era lp ’e takdirlerim izi ifade etmek isteriz».

Dışişleri Bakanı Işık, «G üvenlik  Konseyinin son kararı hiç bir İltibasa 
m ahal verm eyecek şekilde rum idaresinin tasvip  edilm ediğini ifade etmiştir. 
Sonucu olumlu karşılam ak gerekir» demiştir.

Işık, demecine şöyle devam  etm iştir:

«Kıbrıs Rum yönetimi G üvenlik  Konseyi gibi şim diye kadar teenniyi düs
tur edinm iş olan bir müessesenin bile sabrını taşırm ıştır. Rum yönetimi herha l
de artık anlaşm ış o lacaktır kî, Kıbrıs'ta Türk cem aatinin hakların ı çiğnemek 
kabil değild ir. Bu hususta girişilecek her yeni teşebbüs sadece Türk toplumu-

B E L G E : 6
11 Ağustos 1965
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nun haklarının daha kuvvetli bir şekilde teyidine vesile olacaktır. Konseyin son 
kararı bunun bariz bir delilid ir. Gayem iz şim diye kadar olduğu gibi Kıbrıs me
selesini barış içinde an laşm a yolu ile halletmektir. Fakat karşı tarafça teşebbüs 
edilecek her em rivaki behemehal mukabelesini görecektir. K ıbrıs’ta barış iste
yenler behemehal Türk cemaatinin haklarını kabul etmelidir. Bu defaki G üven
lik Konseyi toplantısı da uluslararası an laşm aların  tek taraflı o larak değ işti ri le- 
miyeceğini tereddütsüz bir şekilde ortaya koymuştur.»

Dışişleri Bakanı daha sonra M akarios'un Konsey kararının Kıbrıs andlaş- 
m alarının bir kez daha olduğu yolundaki iddiaların ı cevap landırarak şöyle de
m iştir: G üvenlik  Konseyinde cereyan eden müzakereler muhtelif temsilcilerin 
beyanları ve nihayet karar sureti malumdur. Bütün bunlardan çıkarılabilecek 
ancak tek bir sonuç vard ır, o da G üvenlik Konseyinin K ıbrıs’taki Rum idaresinin 
maksatiı ve hırçın teşebbüslerine karşı olduğudur. Bazı kimseler, yanlış hare
ketlerde olduğu gibi yanlış tefsirlerde de İnat göstermektedir. Bu, kendilerine 
ait bir mesuliyettir. Güvenlik konseyi kararı üzerinde dünya halk oyu kararını 
verm iştir».

B E L G E : /  
8 Ağustos 1965 

MİLLET PARTİSİ-TÜRK-SOVYET KÜLTÜR ANLAŞMASI

Millet Partisi Genel İdare Kurulu, Türk - Sovyet Kültür mübadelesini tan
zim eden bir protokolün im zalanm ası hususunda Dışişleri Bakanlığ ına yetki ve 
rilmesini isteyen Hükümet Kararnam esini imza etmeyi reddeden M illet Parti
li Bakanların  tutumu ile İlgili o larak şu tebliği neşretm iştir:

«Üçüncü İnönü Hükümeti tarafından imza edilen ve yürürlüğe konulmadan 
yeni Hükümete devredilen Türk - Rus Kültür Anlaşm asının bir Hükümet K arar
nam esiyle yürürlüğe konulmasına teşebbüs olunmuştu.

Koalisyonun diğer kanatlarının im zalad ıkları bu Kararnam enin yürürlü
lüğe girmesi M illet Partisi Bakanların bu hukuka aykırı bulm aları ve imza et
mem eleriyle önlenebilm işti. B ilâhare Hükümetin bu Anlaşm anın tcsd iki için 
Meclise bir kanun tasarısı sevk etmesi teşebbüsü gene M illet Partisi kanadın
dan gelen bir itiraz üzerine durdurulmuştu. Hükümet, Başbakan ’ın Moskova 
seyahati arifesinde Türk - Rus Kültür Anlaşm asını yürürtüğe sokm ak için 1965 
yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri arasındaki Kül
tür mübadelelerini tanzim eden bir protokolün im zalanm ası hususunda Dışişleri 
Bakanlığ ına yetki verilmesi için bir Kararnam e hazırlam a yoluna gitmiştir.



Türk - Rus Kültür Anlaşm asının m illî m enfaatlerim ize hizmet edem eye
ceği kanaatinde bulunan M illet Partisi yetkili organlarının evvelce ald ıkları ve 
umumî efkâra açık lad ıkları karara uyarak M illet Partili Bakan lar bu defa h a
zırlanan Kararnam eyi de imza etm em işlerdir.»

B E L G E : 8
9 Ağustos 1965

B A ŞB A KA N IN  M O SKO VA ’YA  HAREKET EDERKEN VERDİĞİ DEMEÇ

Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, demecinde özetle şunları söylem iştir:
«Sovyet Rusya'ya ikinci defa gidiyorum. Birinci gidişim  de iki ülke a ra 

sındaki ilişkiierin gelişm esinde bir hayli mesafe alınm ıştır. Bu a rad a , karşılıklı 
ziyaretler olmuş, Dışişleri Bakanı Erkin, Sovyetler Birliğ in i, Podgorny başkan lı
ğında Sovyet Parlâmento Hey’eti ve daha sonra Sovyet Dışişleri Bakanı Grom y
ko A n ka ra ’yı ziyaret etmişle!' ve bu ziyaretler ilişkilerin gelişm esinde rol oyna
mıştır.

Bu defa , M oskova’da s iyasî meselelerden, Türkiye ve Rusya’yı ilg ilend i
ren ikili meseleler ve her iki ülkeyi a lâka land ıran  beynelm ilel meseleler görü
şülecek, İktisadî konular da ele a lınacaktır. İktisadî konularda, daha evvel c id
dî çalışm alarım ız olmuştur. Beraberimde bulunan kıymetli mütehassıs a rka 
daşlarım  bu konuları M oskova'da geniş şekilde müzakere edeceklerdir.

Sovyetler Birliği Hükümetinin bizim için uçak göndermeleri dostluk ve 
işb irliğ i arzusunun bir tezahürüdür. Sovyetlerle olan ilişkilerim izin  gelişm esi, 
bölge için bİı sulh kaynağıd ır.»

B E L G E : 9
9 Ağustos 1965

KREMLİN SARAYINDAKİ DAVETTE KQSIGIN VE 
ÜRGÜPLÜNÜN KONUŞMALARI

Başbakan Suat Hayri Ürgüplü şerefine bu akşam  Kremlin sarayında ve
rilen yemekte Sovyet Başbakanı A leksi Kosigin şu konuşmayı yap m ıştır:

«Bundan iki yıl önce Türkiye Senatosunun Başkanı o larak memleketimizi 
z iyaret etmiş bulunan Türk parlâm ento heyeti ile Sovyetler Birliğini ziyaret et
m iştin iz. Bu ziyaret memleketimizde halâ hatırlanm aktadır. Z ira sizin bu z iy a 
retiniz Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki temasların gelişm esinde iki mem
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leket arasında karşılıklı an layışın  kurulmasında ileri bir adım olmuştur. Bu 
gün zatı - devletlerini Türkiye Başbakanı o larak M oskova'da hararetle se lâm 
lıyoruz. Sizin Sovyetler Birliğine gelişinizi önemli bir o lay o larak telâkki ed i
yoruz.

Bilindiği g ib i, Türkiye Başbakanı bundan otuzüç yıl önce Sovyetler Bir
liğine gelm iştir. O zam andan beri dünyada pekçok değişiklik ler oldu. Mos
kova'ya gelişin iz vakıası Türk - Sovyet münasebetlerinin yeniden m us bet bir 
gelişme yoluna girdiğini teyid etmektedir. Bu da iki tarafça karşılıklı o larak 
atılan ya kİ aştı rıcı ad ım ların bir sonucudur.

Sovyet ve Türk milletleri arasındaki dostluk temelleri bundan 45 yıl önce 
o zam anlar vücut bulan verim li işbirliği farklı sosyal sistemlere sahip mem
leketler arasında iyi münasebetler kurulabileceğini göstermişti. Bu münasebet
ler karşılıklı tam bir eşitlik, birbirinin işlerine müdahale etmemek, bağım sızlığa 
ve toprak bütünlüğüne saygı göstermek esaslarına müstenitti.

Bu münasebetler her iki memlekete de siyasî ve İktisadî a ianda büyük 
fayd a la r sağ lad ı. Bu münasebetler sayesinde Türkiye istik lâlin i kazandı ve m îl
lî inkilâbın neticelerini sağlam laştırd ı. Sovyetler Birliğinin Güney hudutlarında 
Türkiye gibi dost bir memleketin kurulmuş olması bizim için de müsbet bir ka
zanç idi. Sovyet hükümeti bugün her iki memleketin büyük devlet adam ları 
olan Lenin ve Kemal A tatürk ’ün yolunda yürüyerek, o zam anın an ’anelerini 
canlandırm ak azm indedir. Türkiye ve Sovyetler Birliğinin aralarındaki m ünase
betleri sık laştırm ak için pekçok im kânlara sahip olduklarını teslim edersiniz. 
Türk - Sovyet dostluk münasebetleri memleketlerim izin m enfaatine tam am iy- 
le uygundur ve hiç bir devletin menfaatleri ile tezat teşkil etmemektedir. Tür
kiye ’ye giden devlet adam larım ız Türk halkının Sovyetler Birliği ile iyi komşu
luk münasebetlerini idame ettirmek gayretinde oldukları kanaatiy le  dönmüş
lerdir. Sovyet halkı da Türkiye ile iyi münasebetler kurmak arzusundadır. K a 
naatim izce buna erişmek için adım ilerlemek suretiyle karşılıklı itimadı 
tesis etmek gerekir. Sizin sovyetler b irliğine vaki ziyaretin izin ve burada ya p a 
cağım ız müzakerelerin ülkelerim izin siyasî ve İktisadî a landa yaklaşm asına 
hizmet etmesini ümit ediyoruz.»

Başbakan Ürgüplü Sovyet Başbakanı konuşmasına verdiği cevapta şun
ları söylem iştir:

«Memleketim ve şahsım ile eşim ve heyet arkadaşlarım  hakkındaki n a
zik  sözlerinizden dolayı teşekkürlerim i sunarım .

ikinci defa ziyaret etmek zevkine kavuştuğum Sovyetler Birliğine ge ld i
ğim iz andan itibaren gösterilen sam im î kabul ve sıcak m isafirperverlik bizleri 
çok mütehassis etti. Bunları yaln ız şahıslarım ıza karşı değil, Türk m illetine karşı 
Sovyetler Birliği halkların ın beslediği iyi hislerin tezahürü o larak telâkki ed i
yoruz.
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1963 yılında yaptığım  ilk ziyaretten sonra, nazik davetin iz üzerine bu
gün burada bulunm am , Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki münasebetlerin 
gittikçe gelişmekte olduğunun bir de lilid ir.

M ememleketlerim iz arasında karşılıklı an lay ışa ve itim ada dayanan  iyi 
münasebetlerin bölgemizde ve dünyada barış için önemli bir unsur olduğuna 
inanm aktayız. Bu münasebetleri geliştirm ek hususunda her iki tarafın da arzu
lu bulunması dünya barışı için hayırlı bir işarettir.

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki münasebetler kırkdört yıl önce, 
A tatürk ve Lenin tarafından sağlam  esaslar üzerine kurulmuştu. Her iki dev
letin de varlık ların ı korumak için çetin mücadeleye giriştikleri bir devrede, bu 
m ünasebetler bağ ım sızlık, hak eşitliğ i, toprak bütünlüğü ve içişlerine ademi 
m üdahale prensiplerinden mülhem olmuş ve her iki memleketin de m enfaatine 
o larak  gelişm iştir. Bu müsbet safhadan sonra Türk - Sovyet münasebetlerinde 
vuku bulan itimad buhranının tahlilin i yapm ak niyetinde değilim , zira bunu 
artık geçmiş bir hadise telâkki ediyorum. Şimdi güttüğümüz gaye, iki mem le
ket arasında yeniden tam bir itimat ve karşılıklı an layışın  teessüs etmesini sağ 
lam aktır. Bunun tedricen, fakat emin ve sağlam  ad ım larla tahakkuk etmekte 
olduğunu m üşahade etmekten memnuniyet duym aktayım .

Bütün m illetler için olduğu gibi Türk milleti için de bügün en önemli 
mevzuu tab iatıy la  sulhtur. Dünya m illetleri, yeryüzünde daha iyi bir hayata 
kavuşm ak, daha büyük bir iktisadı refaha u laşm ak, gelecek nesiller için emin 
bir İstikbal sağ lam ak yo lundaki arzularının gerçekleşmesinin sulhun idamesine 
bağlı olduğunu müdriktirler. Yaşad ığ ım ız çağda, harp, medeniyete ve belki de 
bütün insan nesline son verebilir. Harbin düşünülmez bir m ahiyet aldığı ve 
dünya çapında bir felâketten başka hiçbir gayeye hizmet etmeyeceği sağduyu 
sahibi her insan için aşikârd ır.

Bu şartlar dah ilinde, sulhun korunmasında ve idamesinde en büyük me
suliyetin nükleer silâh la ra  sahip memleketlere terettüp ettiği bir vak ıad ır. Sulh 
davasına sam im iyetle inanmış bir m illet o larak, harbi önlemeğe, gerginliği iza 
leye ve bütün devletler arasında ahenkli münasebetler tesisine matuf her ya p ı
cı hareketi müsbet karşılam akta ve desteklemekteyiz.

M illetlerarası hayat bugün mudil meselelerle doludur. Devletler arasında 
m aalesef kâfi derecede itimat mevcut olmaması bu durumun daha da müdîl 
bir hal alm asına sebep olm aktadır. Ancak bu güçlüklerin iyi niyet, sabır ve 
b ilhassa karşılıklı İtimadı kuvvetlendirmeğe imkân verecek tedbirlerle yen ilm e
mesi ve meselelerin müzakere yolu ile halledilm emesi için hiç bir sebep o lm a
dığına İnanıyoruz.

Türkiye, barışın , m illetlerarası işb irliğ in in , bütün devletlerle ve b ilhassa 
komşuları ile dostane münasebetler idamesinin daim a sadık bir m üdafii o l
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muş ve bütün ihtilâ fların  barışçı yo llarla  hak ve adalete uygun o larak ha lle
dilmesi siyasetini gütmüştür. Türk milleti için m illî bir dava olan Kıbrıs mese
lesindeki tutumumuz bu prensiplere bağlılığım ızın en bariz m isalid ir.

Bugün Sovyetler Birliğinin de aynı prensiplere bağlı olduğundan şüphem 
yoktur. Bu itibarla , buradaki ..görüşmelerimizin yapıcı o lacağından eminim.

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında iktisadı ve ticarî münasebetleri ge
liştirmek im kânlarının mevcut olduğuna kaniyim . Bu münasebetlerin artm a
sının Türkiye ile Sovyetler Birliğinin ekonomilerinde fa yd a la r sağ layacağ ı gibi, 
iki memleket arasında daha büyük bir an layışın  teessüsüne de yardım edece
ğine inanıyorum .

M oskova’ya , iyi komşuluk anlayışı içerisinde ve sulhun yararına o larak 
Türk - Sovyet münasebetlerinin daha da gelişmesini sağ lam ak ümidi ile ge ld i
ğimi bir defa daha belirtmek isterim. Gördüğüm sıcak, candan ve ananevî 
Sovyet m isafirperverliğ ine yeni bir örnek teşkil etmiş olan kabul bu ümidimi 
kuvvetlendirm iş bulunuyor.

Kadehim i dünya sulhüne, memleketlerim iz arasında an layış ve işb irliğ i
ne, yüksek Sovyet Prezidiumu Başkanı Ekselâns M ikoyan'ın şerefine, Ekselân- 
sınız ile Sayın Bayan Kossygin’ in sıhhat ve saadetlerine ve Sovyetler Birliği 
halkların ın refahına kaldırıyorum .»

B E L G E : 1 0
10 Ağustos 1965

ÜRGÜPLÜ VE KOSİGİNİN MOSKOVA BÜYÜKELÇİLİĞİMİZDE 
VERİLEN YEMEKTEKİ KONUŞMALARI

Sovyetler Birliğini resmen ziyaret etmekte olan Türkiye Başbakanı Suat 
Hayri Ürgüplü, Türkiye ’nin Moskova Büyükelçiliğinde, Sovyet Başbakanı Aleksi 
Kosigin ve eşi şerefine bir öğle yemeği verm iştir. Yemekte ilk konuşmayı yapan 
Başbakan Ürgüplü şunları söylem iştir: «Ekselânsınızla muhterem refikaların ı 
ve mümtaz Sovyet şahsiyetlerini Türkiye Büyükelçiliğinde selâm lam aktan bü
yük memnuniyet duym aktayım .

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hükümetinin nazik davet üzerine 
M oskova'ya tekrar gelmekten bahtiyar olduğumu ifade etmek isterim.

İki sene evvel, Türkiye Parlâmento Heyetinin Başkanı o larak Sovyetler 
Birliğini ziyaret edişimde memleketinizin ananevî m isafirperverliğ i çerçevesin
de gösterilen yakın a lâka  bizleri pek mütehassis etmişti. Bu kere aynı sıcak ve 
sam im î hava içine bürünmüş bulunuyoruz.
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Sovyetler Birliğine geçen gelişim de, M oskova'dan başka , Leningrad, Vil- 
gograd, Bakû, Taşkent, Semerkant gibi birçok önemli merkezi ziyaret etmek 
fırsatını buldum. Her sahada çeşitli büyük eserlerle karşılaştık. M emleketim izin 
tabiî güzellikleri yan ında, çok ileri san ’atınızın tezahürlerini yakından gördük 
ve tanıdık. Üstün çalışm anın mahsulü olan elektrik santralleri, m akine, dinamo 
fab rika la rı, büyük tasfiyehaneler gezdik. M im arlık ve mühendislik sahasında 
m eydana getirilen mühim eserleri tetkik ettik.

Fabrika lardan mühendislerin ve işçilerin , hastahanelerde-doktorların ça lışm a
larını izledik. Çocuk yuva ların d ak i, gençlik kam plarındaki faa liyeti gördük. 
Her yerde m üşahade ettiğim iz hummalı inşaat ve azim li çalışm ayı hatırım ızda 
bütün canlılığı ile m uhafaza ediyoruz.

Türk - Sovyet münasebetlerinin bugün iyi bir istikamete tevcih edilm iş 
bulunduğunu m üşahade etmekle bahtiyarım . Bu istikamette itimat ve an layış 
içinde ilerlemeğe devam edilm esinin iki memleketin m enfaatine ve dünya su l
hunun hayrına olduğuna sam im iyetle inandığımı bir kere daha belirtmek is 
lerim.

Şahsî tem asların ve görüşmelerin, karşılıklı itimat ve an layışın  teessüsüne 
yardımcı olduğuna kaan iyim . Bu itibarla Ekselansınızı ve Sayın Bayan Kosi- 
g in ’ i memleketimizde m isafir etmekten memnuniyet duyacağız.

Ürgüplüye cevap veren Kosigin şunları söylem iştir:

«Ekselans Başbakan Sovyetler Birliğine gelmekle Sovyet - Türk m ünase
betleri için iyi ve fayda lı bir iş yapm ıştır. Z iyaretinizden duyduğum uz derin 
memnuniyeti izahar etmek isterim . Şimdi sizden işittiğim iz dostane sözlere te
şekkür ederiz. Fikrimizce bu sözlerden hükümetinizin program ında açıklanm ış 
olan ve herhalde Türk milletinin de geniş çevrelerince de desteklenen ü lkeleri
miz arasında iyi komşuluk münasebetlerini geliştirme arzusunu ifade eder. 
Sovyet hükümetine gelince Türkiye ile çok taraflı işbirliğ ini geliştirm e arzusu 
dış siyasetinin esas prensibidir ve bu bütün Sovyet halkının isteğine uygun
dur. Karşılıklı o larak yakın laşm a ve dostluk ödevi son zam anlarda Sovyetler 
Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine vesile olmuştur ve ileride de 
olumlu neticeler elde edileceğine güven telkin ediyor.

Bizce bügün yaptığ ım ız, bizi tatmin eden konuşm alarım ız da bunu te
yit ediyor. Bundan böyle ilerleyecek olan temas ve konuşmalarım ızın da aynı 
yapıcı mahiyette a lacağ ına güveniyoruz. Ben derim ki, aram ızda güven ve 
an lay ış kurm aya engel olabilecek hiçbir sebep de yoktur. Sosyal düzenleri bir 
birinden fark lı o larak komşu ülkelerle işbirliği kurup geliştirme alan ında Sov
yetler Birliğ in in büyük tecrübeleri vard ır. Meselâ A fgan istan la yıllardanberi iyi 
m ünasebetlerim iz va r ve bunlar zam anın sınavlarından geçmiştir. Birkaç gün 
evvel A fgan istan Kralını M oskova’da memnuniyetle kabul ettik. Kanaatım ızca
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Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında da bu çeşit m üna
sebetler kurmak için yenilmeyecek engeller yoktur. Son zam anlarda ticaret, 
kültür ve ilim bağları hakkında vardığım ız an laşm alar, Sovyet Sasyalits Cum
huriyetleri Birliği ve Türk devlet adam ları arasında şahsi tem asların artm ası, 
Sovyet - Türk ilişkilerinin gelişmesi yolunda atılan fayda lı ad ım lardır. Ü lkele
rimiz arasında gergin lik ne size, ne bize fayda verir. Bu, ancak, herhangi y a 
bancı kuvvetlere fayda verir. A ram ızdaki münasebetlerin gelişmesi hem sizin 
hem, bizim m enfaatlerim ize, hem de dünya sulhüne yararlı o lacaktır. Hâlen, 
dünyada husule gelmiş bulunan endişeli durumda barışın korunması ve yeni 
bir dünya harbinin önlenmesi için bütün barış sever kuvvetlerin işbirliği ya p 
ması büyük bir önem taşım aktadır. Türkiye kadar Sovyet Sosyalist Cum huriyet
leri Birliği de sağlam  bir barış kurmak, genel bir güvenlik yaratm ak ve m illet
lerarası gerginliğin yum uşatılması için, tedbirler a lm ak niyetindedirler. Her iki 
memleketimiz Birleşmiş M illetler teşkilâtının kuvvetlendirilm esi ve teşkilâtın y a 
sasına ciddi o larak riayet edilmesi yolunda çalışm aktad ırlar. Hürriyet ve b a
ğ ım sızlıklarını savunan halkların savaşı, mümkün mertebe, geniş m illetlerarası 
desteğe muhtaçtır. Sayın Başbakan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine 
z iyaretin iz ve Sovyet ricali ile temaslarınızın sovyet halkının hayatı ile ilg ili tet
kiklerinizin Sovyet - Türk iyi komşuluk münasebetlerinin gelişmesine yardım  
edeceğine güvenimi bir daha belirtmek isterim.

Sayın Başbakan beni ve eşimi Türkiye'ye davet etmek suretiyle göster
d iğ iniz lütufkâr yakın lığa teşekkür ederim. Bu daveti memnuniyetle kabul etti
ğimi bildirm ekle bahtiyarım .»

B E L G E : ! 1
12 Ağustos 1965

KREMLİN SARAYINDA VERİLEN KABUL RESMİNDEKİ KOSİGİN VE 
ÜRGÜPLÜ NÜN KONUŞMALAR!

Türkiye Büyükelçiliğinde verilen kabul resmine karşılık o larak, Kremlin 
Sarayında Sovyet Hükümeti tarafından bir kabul resmi tertiplenmiştir. Tören, 
Kosig in ’ in bir konuşması ile başlam ıştır. Kosigin bu konuşmasında özelte şun
ları söylem iştir:

«Sovyet Hükümeti ad ına memleketimizde m isafir bulunan Türkiye Baş
bakanı Ekselâns Ürgüplü ve Bayan Ürgüplü’yü selâm lam aktan şeref duyuyo
rum. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve beraberindeki hey’etle yaptığ ım ız te
m aslar ve konuşm alar, birbirim izi daha iyi an lam am ıza yardım etmiştir. Gö
rüşmelerim izde siyasî ve İktisadî meselelere temas ettik. Görüşmelerim iz dünya 
barışını ve iki memleket arasındaki yakın laşm aya hizmet etmiştir. Devletlerim iz
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ile halklarım ız arasındaki münasebetler Lenin ve Atatürk arasında başlatılm ış
tır. Bunun gelişmesi için elim izden geleni yapacağ ız. Sovyet ve Türk halkların ın 
dostluklarının arttırılm ası için herşeyi yapacağ ız . Bundan sonra, Başbakan Ür
güplü konuşmuş ve özetle şunları söylem iştir:

«Memnuniyetle ifade ederim ki, iki tara f da sulhu korumak için çalışıyor. 
Bundan kırk beş yıl önce Lenin ve Atatürk tarafından kurulan işbirliğ i ve dost
luğu ihya etmek için gayret ediyoruz. Rusya ile de bu dâvada fik irb irliğ ine 
ulaşmış olmaktan memnunluk duyuyoruz. Türkiye'de komşumuzla birlikte dün
ya sulhünü koruma hususunda tam bir fik ir birliği içindedir. İktisadî a landa ya p 
tığımız müzakerelerde m illetlerarası sulhün başlıca dayanak larından  birisi 
memleketler arasındaki görüşmelerin devamı ve İktisadî münasebetleri ge liş
tirmektir. Türkiye Hükümeti o larak  m illetlerarası münasebetlerde bu inançla 
çalışırız. Burada, bu duygularım ıza tam bir karşılık bulduğumuz için memnu
nuz.»

B E L G E : !  2
13 Ağustos 1955

ÜRGÜPLÜ’NÜN KİEF’DE YAPTIĞf KONUŞMA

Suat Hayrİ Ürgüplü ile beraberindeki heyet şerefine Ukrayna Hükümeti 
tarafından verilen yemekte Hükümet Başkanım ız şu konuşmayı yapm ıştır :

«Sovyetler Birliğine vaki bu ikinci ziyaretim  sırasında büyük ve güzel 
şehrim izi de görebilmiş olmaktan dolayı memnuniyetim bir kat daha artmış 
bulunm aktadır. M emleketiniz tarih inin başlangıcında en önemli mevkilerden 
birini işgal etmiş olan Kiev şehrinin, güzelliği kadar, bu m azisini aksettiren 
değerli tarih li eeseerlerle dolu bulunması bu ziyaretim iz sırasında bize çok a lâ 
ka çekici im kânlar bahşetmektedir.

Eski Kiev ile eski İstanbul arasında Dnieper yo luyla faa l bir ticaret ve te
m aslar an 'anesi gelişmiş olduğu tarih i bir vak ıad ır. Bugün de, Türk - Sovyet 
m ünasebetlerinde Atatürk ve Lenin devrinde başlayan gelişmenin yeni bir sa f
hasını teşkil eden bu ziyaretim  sırasında m ünasebetlerim izin köklü m azisini 
hatırlam am ak mümkün değild ir.

Kuruluşundan beri Atatürk ün «yurtta sulh cihanda sulh» ilkesini dış po
litikasın ın dayanağ ı o larak kabul eden Türkiye Cum huriyeti, bütün mem leket
lerle, karşılıklı sayg ıya ve hak eşitliğine müstenid desteme münasebetler kurul
ması için gayret sarfetm iştir. Türkiye, komşu Sovyetler Birliği ile m ünasebetler
de bu gayeyi gütmektedir. Son zam anlarda Türk - Sovyet münasebetlerinde 
kaydedilen memnuniyet verici gelişm elerin bu istikamette atılan müsbet ad ım 
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lar olduğunu görmekten bahtiyarım . Türkiye Hükümeti iki memleket arasında 
iyi münasebetler idame ettirilmesini m illetlerarası barışın en sağlam  teminatı 
telâkki etmektedir.

Bu kere M oskova’da mümtaz Sovyet rica life yaptığım  tem asların meselele
rimizin karşılıklı o larak daha iyi an laşılm asına ve sulhun takviyesine hizmet 
ettiğine inancım vardır.

K iev'de başlayan vasi ovaların gönüllere verdiği açık lık  ve ferahlığ ın , ge
lişen Türk - Sovyet münasebetlerinin sombolü olması tem ennisiyle, kadehim izi 
Sovyet halkların ın ve mümtaz liderlerinin şerefine, Kiev halkının ve Sayın Baş
kan ile mesai arka laşların ın  saadet ve refahına kaldırıyorum .»

Başbakan Ürgüplü'nün konuşmasına cevaben bir konuşma yapan U kray
na Cumhuriyeti birinci Başkan Yardımcısı Kalçenko, Ukrayna Cumhuriyetinin 
Türkiye - Sovyetİer Birliği arasındaki münasebetlerin gelişmesinden duyduğu 
memnuniyeti ifade etmiş. Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ticari m üna
sebetlerin artm asının her iki memleketin yararına olacağını söylemiştir.

B E L G E : 1 3
16 Ağustos 1965

TÜRK - SOVYET ORTAK BİLDİRİSİ
<

Başbakan Suat Hayri Ürgüplü'nün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Başbakanı A leksi. Kosigin’ in davetlisi o larak, Rusya’ya yaptığı resmî ziyaretin 
sona ermesi m ünasebetiyle, Ankara ve M oskova'da Rusça ve Türkçe bir ortak 
bildiri yayım lanm ıştır.

Bildiride şöyle denilm ektedir:

«Sovyet Sosyalist Cumhuriytleri Birliği Hükümetinin daveti üzerine, Tür
kiye Başbakanı Suat Hayrİ Ürgüplü ile eşi Bayan Ürgüplü 9 - 1 6  Ağustos 1965 
tarih lerinde Sovyetler Birliğine resmî ziyarette bulunm uşlardır. Türkiye Başba
kanın bu ziyaretinde aşağ ıdaki zevat refakat etm iştir:

Cumhuriyet Senatosu üyesi ve «Cumhuriyet» gazetesi başyazarı Nadir 
Nadi, İstanbul m illetvekili ve «Ulus» gazetesi başyazarı Cihat Baban, İzmir 
m illetvekili ve «Ege Ekspres» gazetesi sahibi ve başyazarı N ihat Kürşat, Dev
let P lânlam a Teşkilâtı Müsteşarı Memduh Aytür, Dışişleri Bakanlığ ı Genel Sek
reter İktisadî İşler Yardımcısı elçi Kâmuran Gürün, M aliye Bakanlığ ı Hazine 
Genel Müdürü ve M illetlerarası İktisadî İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ke
mal Cantürk Dışişleri Bakanlığ ı Birinci Daire Genel Müdürü Pertev Subaşı, T ica
ret Bakanlığ ı Dış Ticaret Dairesi İkinci Başkanı Çelil Vaisoğlu , Ticaret Bakanlığı 
Dış Ticaret Dairesi Raportörü Özger Akad .
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Başbakan Suat Hayri Ürgüplü ile refakatindeki zevat, M oskova'dan baş
ka Kiev, Simferopol ve Soçi'yi z iyaret etmişler ve bura lardaki sınaî z ira î, kültü
rel ve sosyal müesseseler! tetkik etmek fırsatını bulm uşlardır.

Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, SSCB Bakanlar Kurulu Başkanı A .N . Kosi- 
gin ile görüşmüş ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci 
Sekreteri L.l. Brejnev’ i, ayrıca SSCB. Yüksek Şûrası Prezidyumu Başkanı A .l. Mİ- 
koyan'ı ziyaret etmiş ve kendilerile görüşmüştür.

SSCB. Bakan la r Kurulu Başkanı ile yap ılan  görüşmelere, Sovyetler Birliği 
tarafından K.T. M azurov, N .V . Podgorny, SSCB. Dışişleri Bakanı A .A . Gromiko, 
SSCB Bakanlar Kurulu Devlet Dış İktisadî Münasebetler Komitesi Başkanı S.A . 
Skackov, SSCB Dışişleri Bakan Yardım cısı V .S . Semyonov, SSCB’nin Türkiye Bü
yükelçisi N.S. Ri|ov, Türkiye tarafından da Türkiye'nin M oskova Büyükelçisi V a 
hit Halefoğlu, Devlet Plânlam a Teşkilâtı Müsteşarı Memduh Aytür, Dışişleri Ba
kanlığı Genel Sekreter İktisad î İşler Yardımcısı Kâm uran Gürün, M aliye Bakan
lığı Hazine Genel MüdürüKemal Cantürk, Dışişleri Bakanlığ ı Birinci Daire G e
nel Müdürü Pertev Subaşı, Ticaret Bakanlığ ı Dış Ticaret Dairesi Raportörü Ö z
gen Akad katılm ışlard ır.

Karşılıklı an layış ve sam im iyet havası içinde cereyan eden görüşmeler 
sırasında, mületlerarsı meseleler ve Türk - Sovyet münasebetlerinin daha da 
gelişmesi hakkında görüş teatisinde bulunulmuştur.

Ta ra fla r m illetlerarası gerginliğ in izalesine ve devam lı barışın kuvvetlen
dirilm esine yardım  etmek İçin gayret sarfedilm esi lüzumunu belirtm işlerdir.

İki ta ra f, değişik sosyal sistemli devletlerin , b irbirlerinin içişlerine m üda
halede bu lunm ayarak, tam eşitlik esasları dahilinde, barış içinde bir arada y a 
şam aların ın  ve işbirliği yapm aların ın , m illetlerarası gerginliğin aza lm asında ve 
devam lı bir barışın sağ lanm asında yardımcı olacağı kanaatin i izhar etm işlerdir.

Ta ra fla r, m illetlerarası barış ve güvenliğin korunmasında Birleşmiş M il
letler Teşkilâtının önemli bir âm il olduğunu kaydetm işler ve bu teşkilâtın kuv
vetlendirilm esi lüzumunu belirtm işlerdir.

Ta ra fla r, Birleşmiş AAilletler yasasına sıkı surette riayetin ve an laşm a la r
la m illetlerarası huhukun diğer kaynaklarından doğan taahhütlere saygı gös
terilm esinin , barışın sağ lam laşm asına ve m illetlerarası işb irliğ inin gelişm esine 
yardım  edeceği kanaatin i belirtm işlerdir.

M illetlerarası müessir bir kontrol altında tam ve genel silâhsızlanm anın 
tahakkukuna m atuf gayretlerin desteklenmesini zaruri sayan iki ta ra f tam ve 
genel silâhsızlanm a dâvasına yardım  edebilecek kısmî tedbirler hususunda dev
letler arasında an laşm aya varılm ası ümidini İzhar etmişlerdir.
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Tara fla r, milletlerin her türlü sömürgecilik tahakkümünden kurtulmuş o la 
rak yaşam a hakkının , devamlı bir barışın idamesi için başlıca şartlardan birini 
teşkil eylediği hususundaki inançlarını ifade etmişler sömürge idaresi altındaki 
memleketler ile ha lk lara bağım sızlık verilm esine m üteallik Birleşmiş M illetler 
beyannam esinin uygulanm asına hükümetlerinin atfettikleri önemli belirtm işler
dir.

Ta ra fla r, Avrupa'nın güvenliğine m üteallik meselelerde de m utabakata 
müstenit hal çarelerinin bulunması temennisini ifade etmişlerdir.

Türk ta ra fı, K ıbrıs'daki son tehlikeli gelişmeler hakkında sovyet tarafına 
bilgi verm iştir. İki tara f, bu meseledeki tutumlarını belirtm işler ve Sovyet tara fı, 
SSCB. Dışişleri Bakanının 21 Ocak ve 21 M ayıs 1965 tarih li beyanlarındaki gö
rüşleri teyit etmiştir.

İki hükümet, ilg ili taraflarca desteklenmiş ve Güvenlik Konseyince oyb ir
liğ iyle kabul edilm iş olan 4 Mart 1964 ve 10 Ağustos 1965 tarih li kararlara 
ilg ili bütün tarafların  ve bilcümle Birleşmiş M illetler üyesi memleketlerin uy
ması ve K ıbrıs’ta durumu vahim leştirebilecek her türlü hareketten kaçınması 
lüzumunu, teyiden beyan etmişlerdir.

Ta ra fla r, Kıbrıs meselesinin, K ıbrıs’ ın bağım sızlığına ve toprak bütünlü
ğüne saygı gösterilmek suretiyle ve Kıbrıs’taki iki m illî cemaatin - Türk Rum - 
kanunî haklarına riayet edilmesi ve iki m illî cemaatin varlığ ını tanım a esası 
üzerine barış içinde yaşam aların ı sağ layarak  şekilde barışçı yo llarla  ha lled il
mesi gerektiği kanaatindedirler.

Bilumum m illetlerarası meselelerde olduğu g ib i, Kıbrıs meselesinde de, 
iki hükümet her türlü an laşm azlık ların  sulh yolu ile ve kanunî haklara ve a d a 
let prensiplerine uygun o larak halline taraftar olduklarını beyan etmişlerdir.

Türk - Sovyet münasebetleriyle ilgili o larak, her iki ta ra f, bağım sızlık, 
toprak bütünlüğü, hak eşitliği ve karşılıklı saygı prensiplerine dayanarak  a ra 
larında iyi komşuluk münasebetlerini geliştirmeyi sam im iyetle arzu ettiklerini 
memnuniyetle kaydetm işlerdir. Her iki tara f karşılıklı sık tem asların , karşılıklı 
an lay ışa  hizmet ettiğini ve dünya barışı için fayda lı olduğunu da tesbit etm işler
dir.

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ekonomik münasebetlerin duru
munu gözden geçiren her iki hükümetin Başkanları, son bir yılda karşılıklı t i
caretin seyrinden memnuniyetlerini belirtm işlerdir.

Ayrıca ta ra fla r, iki memleket arasındaki mcıl m übadelesini daim a yük
sek bir seviyede tutmak için şu hususta an laşm ışlard ır. Türkiye tarafı Sovyet
ler Birliğinden sınaî tesisler kurmak için makine ve teçhizat satın a lacak , Sovyet 
tarafı ise Türkiye'den daha büyük ölçüde m illî m ahsuller m übayaa edecektir.
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Taraflar, Türkiye Başbakanının Sovyetler Biliğine vak i ziyareti esnasında 
yap ılan  görüş teatisinin Sovyetler Birliği ile Türkiye arasındaki itimadın ve ti
carî m übadelelerin , Türk ve Sovyet halkların ın ve dünya sulhunun yararına o la 
rak, daha da artm asınayardım  edeceği kanaatin i izhar eylem işlerdir.

Türkiye Başbakanı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Bakanlar Ku
rulu Başkanı A .N . Kosigin'i Türkiye'ye resmî bir ziyarette bulunm aya dâvet et
miştir. SSCB. Bakan la r Kurulu Başkanı bu daveti kabul etmiştir.»

N O T :  D ışişleri B ak an lığ ı yetkililerin in  b ild iri h ak km dak i yorum ları :

Dışişleri Bakanlığ ı yetkilile ri, Türk - Sovyet ortak bild irisin in Kıbrısla ilgili
bölümlerinin tah lilin i yapm ış ve sırasıy la , Kıbrıs sorununa yen ilik  getiren su
suşları şöyle s ıra lam ış la rd ır :

«—  Türk ta ra f, K ıbrıs'taki son tehlikeli gelişm eler hakkında Sovyet ta ra 
fına bilgi verm iştir,» Cüm lesinde, M akarios'un son davran ışların ın  tehlikeli 
o larak nitelenm esi, bu gerçeği Sovyetlerin de kabul etmesi bakım ından önem 
taşım aktadır.

—  M üzakerelerin cerayan tarzı ve anlam ı son derece açık o lan, G üven
lik Konseyinin 10 Ağustos tarih li karar suretine, b ildiride de atıfta bulunması 
Sovyetler Birliğ in in , M akarios'un takbihine katıldığını göstermektedir.

«—  Kıbrıs konusunda çıkan an laşm azlık ların , kanunî haklara  da riayet 
edilerek, çözümlenmesinin bild iride yer a lm ası, b ild irin in , Kıbrısla ilg ili en önem
li bölümünü teşkil etmektedir. Sovyetler Birliği bu görüşüyle, Kıbrıs meselesinin, 
artık oldu bittilerle değil Kıbrıs anayasasına , mevcut an laşm alarla  riayet ed i
lerek çözüm lenmesini, M akarios yönetimine hatırlatm aktadır.»
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16 Ağustos 1965 

ÜRGÜPLÜ’NÜN SOÇİ'DE. YAPTIĞI BASIM KONFEE8AMSI

Sovyet gazetecilerinin isteği üzerine Soçi’de bir basın toplantısı yapan 
Suat Hayri Ürgüplü, Sovyetler Birliğine yaptığı gezi hakkında sorulan çeşitli 
soruları cevaplandırm ıştır.

Tass A jansı, Yeni Haberler A jansı, Pravda gazetesi temsilcileri ile radyo 
m uhabirlerinin ve diğer m ahallî gazetelerin muhabirlerinin izledikleri bu basın 
toplantısında, gazetecilerin Ürgüplü'ye yönettikleri sorular ve Başbakanın ce
vap ları şö y led ir:

SORU : Sovyetler Birliğini ziyaretin iz hakkında intihaların ız nelerdir?

CEVAP : Sovyetler Birliğini ikinci ziyaretim de Sovyet erkânından ve Sov
yet halkından gördüğümüz yakın lık  ve m isafirperverlik ve Türkiye'ye olan dost
luk beni cidden mütehassis etmiştir. İyi duygu ve hatırlarla yurdumuza dönü
yoruz.

SORU : Esasları Atatürk ve Lenin tarafından kurulan Türk - Sovyet dost
luk münasebetlerinin kuvvetlenmesi ve gelişmesi yolları hakkındaki fik irlerin iz 
nelerdir?

CEVAP : Atatürk ve Lenin tarafından esasları kurulan iki memleket dost
luğu, iki taraflı devam edecek olan çeşitli temas ve ziyaretlerle ve ekonomik 
işbirliği İle sür'atle gelişip kuvvetlenecektir.

SORU : Memleketlerim iz arasındaki dostâne işbirliğ inin çeşitli sah a la rd a
ki gelişme im kânları hakkında fik irlerin iz nelerdir?

C EV A P : Dostane münasebetlerim izin gelişmesi Provda yazarına söylediğim 
gibi, her sahada karşılıklı ziyaretler, tem aslar ve ekonomik münasebetler saye
sinde ko laylık la mümkün olacaktır.

SO RU : Türk Sovyet münasebetlerinin inkişafı hakkında ziyaretin izin Öne
mini nasıl takd ir ediyorsunuz?

C EV A P : Bu ziyaret, bundan önce yap ılan birçok ziyaretlerin hayırlı bir 
devam ıdır. 1963 yılında ilk ziyaretim i yapmıştım . Bundan sonrcı, o zam anki 
Dışişleri Bakanım ız Erkin Rusya'ya geldi, O ’n.u takiben Prezidyum üyesi Pod- 
gorni Türkiye ’yi ziyaret etti. Son o larak Gromiko Türkiye'ye geldi. Benim z i
yaretimden ¡onra Sovyetler Birliği Başbakanı Kosig in ’ i kabul edeceğiz.

SORU : Soçi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

B E L G E : 1 4
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CEVAP : Soçi Karadeniz kıyısında çok güzel, her türlü istirahat im kân la
rı o lan, halkı çok neş’eli ve m isafirperver bir yerdir. Biz, iki günlük ikam etim iz
de bu güleryüzlü mültefit halktan unutam ayacağım ız yak ın lık  ve m isafirperver
lik gördük. Karadeniz kıyılarında bu güzel denizle hudut kom şularıyız. Bu böl
genin iki memleket için neş’e ve refah bölgesi olmasını temenni ediyoruz.

SORU : Vatan ın ıza dönerken Sovyet halkına tem ennileriniz nelerdir?

C EV A P : Bu hafta Sovyetler Birliğinde çok iyi tem aslar yaptık , çok istifa
deli tetkiklerde bulunduk. Başta Devlet Başkanı M ikoyan, Komünist Partisi 
Birinci Sekreteri Brejnev, Başbakan Kosigin olm ak üzere, hükümet erkânı â lim 
ler, M areşaller, san 'at ve parti adam ları ile çok samimi temas im kânları bul
duk. Mükemmel bir proğram la boş zam an geçirmedik. Sulh için çalıştık. Re
fah larım ız için büyük gayret sarfettik. Bundan başarı elde etmekle yurdum uza 
bahtiyar dönmekte olduğumu söyIiyebiIir ve Sovyet halkına refah ve saadet 
dileklerim in iletilm esini rica ederim .»

B E L G E : !  5

1 0  A ğ u s t o s  ! 9 6 5

AMERİKAN SEFİRİNİN MİLLİYET GAZETESİNE 
VERDİĞİ MÜLAKÂT

Türkiye'den ayrılm akta olan Am erikan Büyük Elçisi Raymond Hare M il
liyet Gazetesinin Genel Yayın  Müdürüne verdiği m ülâkât şu şekilde cereyan 
e tm iştir :

SORU : Türkiye'de A m erika'ya karşı duyulan tepkiler ve yap ılan  tenkidler 
konusunda görüşünüz nedir?

CEVAP : «Polemiğe girm ek her seferinde fayda lı ve zarurî değild ir. Eğer 
Türkiye ile Am erika arasında gerçek bir dostluk kurulmuşsa - ki ben kuruldu
ğuna inanıyorum , - haksız itham lar do layısiy le  bu dostluğum tehlikeye düşe
ceğinden kuşkulanm am ak lâzım ... Nasıl olsa idd ilar ayd ın lığa çıkacak ve h ak i
kat an laş ılacaktır...»

SORU : Am erika'n ın , Türkiye ’nin içişlerine karıştığı, partilerden bâzıların ı 
d iğerlerine karşı desteklediği idd ia larına ne dersin iz?

C E V A P : «Türk m illetinin her kararını biz olduğu gibi kabul ederiz. İç po
litika tam am en size ait bir iştir. Buna karışm ak hususunda en ufak bir a rzu
muz, yoktur. Türkiye ’deki iç politika gelişm elerinde hiçbir rolümüz, biçbir ilg i
miz olm am ıştır. Bunların tam amen dışında kalm ışızdır. Bugüne kadar olduğu 
g ib i, bundan sonra da Türk m illetinin iradesin i, vereceği kararlan  kabule ha- 
z ırlık lıy ız .»
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rum. Genellikle karam sarsınız. Herşeyi kötü tarafından görmek ve tenkid et
mek eğilim inden kurtulamıyorsunuz. Eksikler ve yetersizliklere faz la  önem ver
meden başarıların ızı takdir etseniz, sahip olduğunuz müsbet noktalar ortaya 
daha iyi çıkacaktır.»

3 E L G E : 1 6
14 Ağustos 1 965

KIBRSS SORUNUNUN B.M.’DE GÖRÜŞÜLMESİ İLE 
İLGİLİ HAZİRLSK ÇALIŞMALARI

Kıbrıs meselesinin Birleşmiş M illetlerde görüşülmesi sırasında Türkiye'nin 
izleyeceği politikaya dair Dışişleri Bakanlığ ı bazı b ilg iler verilm iştir. Birleşmiş 
Milletlerle ilg ili o larak yap ılan  hazırlık çalışm aları çerçevesinde Genel Sekre
ter Halûk Bayülken ve Siyaset P lânlam a Grubu BaşAanı İlter Türkmen başkan
lıklarındaki üst ve alt iki komite, Türkiye’nin, Genel Kurul'daki Kıbrıs görüş
meleri sırasında izleyeceği politikanın esaslarını ele alm ıştır.

Bu politikanın özü, «Türk haklarının korunması ve Türkiye ile Türk Ce
maatinin lehine bir durum yaratm ak» gayesine göre tespit edilm iştir. Bu a ra 
da, M akarios ve yönetim inin, Self - Determination maskesi altında emperyalist 
düşünce ile hareket ederek, Birleşmiş Billetler üyesi bağım sız ve toprak bütün
lüğüne sahip bir ülkeyi ortadan kald ırm ak emelini taşıd ıkları gerçeği, bu em el
lerine u laşm ak için çekinmeden işledikleri insanlık dışı - kanlı cinayet ve zu
lümlerin teşhirine önem verilm iştir. Genel Kurul’un Kıbrıs müzakerelerine baş- 
lıyacağı günlerde, Birleşmiş M illetlerdeki Türk delegasyonu ile Birleşmiş M il
letlerde muhiti olan Büyükelçiler ve dış politika konusuna özellikle önem ver
mekle tanınmış siyaset adam ların ın gayret ve mesailerinin tevhid edilmesi 
kararlaştırılm ıştır. Ayrıca, geçen yıl yap ılan iyi niyet çalışm aların ın bazı bölge
lerde tekrarlanm ası da düşünülmüştür. Kıbrıs dâvasını dünya kamu oyuna an 
latan yeni broşürlerin büyük kısmının hazırlanm ası bitmiştir. Broşürler, Türk gö
rüşünü aksettirdiği g ibi, Rumların karşı itham larına da açık ve kesin cevapları 
dile getiren gerçekleri taşım aktadır.

«Türkiye’de din hürriyeti» adlı broşürde, Patrikhanenin durumu ele a lı
narak, bu konudaki gerçekler ortaya konm akta, diğer broşürlerde ise İstan
bul’daki Rum azınlığ ı ile Yunan istan ’daki Türk azınlığının yaşay ış tarzları, re
fah seviyeleri ve kendilerine tanınan im kânlar arasındaki fa rk la r an latılm ak
tadır.

Birleşmiş M illetler Kıbrıs arabulucusu sıfatını kaybetmiş olduğu aşikâr 
bulunan Galo P la za ’nın raporu hakkında da çok geniş bir tahlil hazırlanm ıştır.
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vard ır. M akarios'un bütün yaptıkların ın yanına kalm ıyacağına ve er geç Türk 
haklarının tanınacağına inanıyoruz. Türk cem aatinin bugüne kadar m ukave
met edebilm esi, an avatana olan güvenindendir. Yunanistan da bu hakikati 
vaktinde görür ve sulh yolu ile an laşm ayı tercih ederse netice herkes için iyi 
o lacaktır.» cevabını verm iştir.

Sözlerini bitirmeden önce Denktaş A lm aya 'ya  tevcih edilm iş olan Rum 
propagandasının K ıbrıs’ta bir Berlin duvarı çekilm iş olduğu yolunda asılsız 
idd ia larda bulunduğuna temas etmiş ve «Bize hücum ettiler, öldürmek iste
diler, biz de kendimizi m üdafaa zorunda kald ık . Bize empoze edilen bu m üda
faa  hattına Berlin duvarı demek m ugalatanın büyüğüdür. Biz Berlin duvarının 
ayırdığı ayni milletten insanlar değiliz. Kıbrıs yaşayan  iki ayrı milletten bir 
tanesinin kendi kendini m üdafaa için aldığı tedbirlerin Berlin duvarı ile hiçbir 
bağlantısı yoktur» demiştir.

20 AĞUSTOS 1965 DENKTAŞMN PARİS’DE VERDİĞİ DEMEÇ

Kıbrıs Türk Cem aat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş France Presse A jansına 
verdiği özel demeçte, «Fransa çok nazik ve m ünazaalı konularda görüşünü 
açıkça ilân etmek cesaretini göstermiştir. Fransa'nın gerçekten nev’ i şahsına 
münhasır bir mesele olan Kıbrıs konusunda da önemli bir rol oynayabileceğini 
hissetm ekteyiz.» demiştir.

Sovyet Rusya’nın Kıbrıs konusundaki tutumundan, İngiltere'nin ve Am e
rika ’nın Birleşmiş M illetlerin oynadıkları rolden de memnun olduğunu belir
ten Denktaş, Sovyetlerin Enosis'e karşı o ldukların ı, bunu ise, Kıbrıs meselesinin 
barışçı yo lla rla halline yardım edecek çok müsbet bir faktör saydığını söyle
miş ve şöyle devam etm iştir:

«Kıbrıs'ta İngiliz üslerinin mevcudiyeti ad aya  muazzam  m alî yardım  sağ
lam ıştır. Garantör devletlerden biri olan İngiltere’nin rejimi ve tecavüze uğra
yan ları korumak için m üdahaleye hazır olan b irlik leri, 1964 yılında bizim için 
önemli bir rol oynam ıştır.»

Denktaş daha sonra Birleşmiş M illetler kuvvetlerinin meseleye kesin bir 
çözüm yolu bulununcaya kadar adada kalm aların ı temenni ederek bu birlikle
rin komutanı General Th im ayya'dan sitayişle bahsetm iş,» General Thim ayya 
cesaretli bir insandır, kendisinden hiç bir tarafın şikâyet etmemesi, iyi hareket 
ettiğini gösterir» demiştir.

Yunan istan ’daki buhranın K ıbrıs’taki durum üzerine tesirleri hakkındaki 
bir soruya cevaben, Rauf Denktaş, M akarios’un Kıbrıs anayasasın ı yürürlükten 
kald ırm ak için de, karışık bir durumdan istifade ettiğini hatırlatarak, «Yuna- 
n isan ’da, Türk - Yunan ittifakına ve Nato’ya değer veren ve Enosis ilân etme-



SORU Bu yıl yap ılan  Am erikan yardım ının her yıldan fazla  olması d ik 
kati çekti. Bunun sebebini iktidara gelen Adalet Partisini desteklemek am acına 
bağ layan , ya da A m erika'ya karşı yapılan tenkidlere karşı bir tâv iz o larak 
gören yorum lara rastlandı. Bu konuda ne dersiniz?

CEVAP.- «Bu yorum lar tamamen asılsızdır.»
SORU : Türkiye ’nin Sovyet Rusya ile ilişkilerin i yeniden düzenlemek hu

susunda girişilen teşebbüsleri nasıl karşılıyorsunuz?

C EV A P : «Türk Hükümetlerinin dış politika meselelerindeki d irayet ve de
ğerlendirmelerine tam bir güvenim var. Bu a landa memleketiniz uzun tecrübe
ler sonunda geliştirilm iş bir ihtisasa sahiptir. Şunu sam im iyetle belirtmek iste
rim ki, Türk Dışişleri Bakanlığ ı, dünyanın en iyi hâriciyelerinden birid ir.»

SORU : Türk - Am erikan ilişkilerinin bugünkü durumu hakkında ne düşü
nüyorsunuz.

C E V A P : «İşb irliğ i sağlam  temeller üzerinde gelişm ektedir. İktisadî y a r
dım geçen yıl en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Am erikan yardım ı ile birlikte d i
ğer konsorsyum üyelerinin açtıkları krediler, yabancı döviz probleminizin h a l
lini sağ layacaktır.

Hiç şüphesiz, Türkiye’nin kalkınm ası bu yardım lardan çok, sizin kendi 
gayretlerin izle gerçekleşecektir. Dış yard ım lar, bir bataryadan ibarettir. Onu 
harekete geçirmek ve yürütmek sizin başaracağınız bir iştir. Dış yard ım lar, ilâ- 
nihaye devam etmemeli, Türkiye mümkün olduğu kadar sür'atle kendi kendine 
yeter duruma gelm elidir. Dış yardım gören ülkelerden Yunanistan , M illiyetçi 
Çin ve İsrail bugün kendi kendine yeter hale gelm işler ve artık dış yardım a 
muhtaç o lm adıkların ı b ild irm işlerdir. Benim inancıma göre Türkiye de, ikinci 
beş y ıllık  plân döneminin sonunda bu noktaya erişecektir.

Ben, Türkiye'yi 1924 yılındanberi tanıyorum. O günden bu yana d ikkat 
çekici bir ilerleme olmuştur. Hiç şüphesiz daha yapılm ası gereken çok işleriniz 
vard ır. Zira iklim , maden, enerji, tarım gibi değerlendirilm esi gereken çeşitli 
kaynaklara sahipsin iz. Türkiye, meselâ Mısır gibi sadece bir nehire, sadece bir 
ürüne bağlı değild ir. Fransa gibi, Brezilya g ib i, Am erika gibi türlü kaynaklara 
sahiptir. Bu, gerçi birçok şeyi birden geliştirm ek zorunluğu yaratır. Fakat a s
lında çok önemli bir avanta jd ır. Z ira gelişmenin temeli sağlam  c lacak , size 
kendi kendine yeter bir ülke haline gelmek imkânını verecektir. Bu im kâna 
ulaşm akta sahip olduğunuz en önemli kaynaklardan biri de insan gücüdür. 
Türk köylüsü çok akıllı ve kabiliyetlid ir. Bu kaynağa güvenle başvurm ak ge
rekir.

Türkiye'de geçen y ıllarda ve bu son görevim sırasında çok samim i duy
gular ve büyük takdirlerle bağlandığım  Türk dostlarım da bir tek kusur görüyo-



nin Türkiye'ye savaş ilân etmekle müsavi olacağını an layan  kuvvetli bir hükü
met işbaşına gelirse barışçı bir hal çaresi bulunabileceği umulur, fakat bütün 
bu hususları d ikkate alm ayan mütaassıp bir m illiyetçi iktidara geçerse, her 
şeyi havaya uçurabilir.» demiş ve şöyle devam etm iştir:

«M akarios aklın ı kaybetmedikten sonra Enosis'i ilân edemez. Z ira bu 
takd irde, Türkiye'nin m üdahalesine karşı koyma zorunda kalacaktır. M akarios 
yine ayni sebepten Türk birliğinin 15 EyIü I’de hadisesiz bir şekilde değ iştiril
mesine de karşı koym ayacaktır.»

Türk b irliğ inin değiştirilmesini kabul etmek için Kıbrıs Rumların ne gibi 
karşı - isteklerde bulunabilecekleri sorusuna karşı «Türkiye'nin herhangi bir 
pazarlığa yanaşabileceğini sanm adığını»söy!eyen Türk cem aat meclisi Baş
kanı, Kıbrıs için kesin bir hal çaresinin ne olabileceği hakkındaki soruyu da şöy
le cevaplandırm ıştır :

«Kesin bir hal çaresi Kıbrısta tek bir m illet değil, iki ayrı cem aat mevcut 
olduğunu dikkate a lm alıd ır. Biz Rumların elinde rehine durumuna düştük. A y 
ni durumun tekrarlanm asını önleyecek bir çözüm şekli şarttır. Kanaatim ce tek 
hal çaresi, Türk halkı için ayrı bir coğrafî esas kabul etmek ve Türklerin bu böl
gede Türk rejimi altında an ayasa haklarından istifadesini sağ lam ak o lab ilir. 
Bu suretle gerçek bir güvenlik içinde yaşam am ız ve Rumların bizi, hükümetin 
çalışm asını aksatm akla itham etmelerini önlememiz mümkün o lab ilir.

«Rumların adanın bağımsızlığını istemeleri federasyon demektir. Enosİs 
istemeleri ise taksim  an lam ına gelir. Rumlar bizden Zürih an laşm aların ın  d ı
şında bir şey kabul etmemizi beklem emelidirler.

Her iki ha! de ahali mübadelesini gerektirm iyecektir. Her iki tara fta da 
azın lık la r kalacak bunların mevcudiyeti ise karşılıklı bir güvenlik teminatı teş
kil edecektir.

B E L G E : !  9
1 7  Ağustos 1965

PROF. ERİM’İN KÎBRIS’A DAİR SÖZLERİ

Kocaeli M illetvekili ve AAİllet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Prof. 
N ihat Erim , yaptığı bir konuşmada Kıbrıs konusuna tem asla «Kıbrıs m eselesin
de bir iyileşme görülmüyor. Lehimize say ılacak  tek gelişme, İnönü hükümeti 
zam anında açılan çığırda benimsendiği şekilde, yeni hükümetin, Kıbrıs bağ ım 
sızlığı ve federasyon konusunda ilerlem esidir.» demiştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KIBRIS TÜRK GÖÇMENLERİNİN 
DURUMU İLE İLGİLİ TEŞEBBÜSLERİ

Dışişleri Bakanlığ ının bu konuda yaptığı açıklam a şöy led ir:
Kıbrıs Rum yönetim inin, 21 A ra lık  1963’ten bu yana , Kıbrıs Türklerine kar

şı giriştiğ i insanlık ve hukuk dışı davran ışlarıy la  haksız sald ırıları yüzünden ev
lerini terketmek zorunda kalan Türklerin hayat şartlarını düzeltmek am acıyla 
yap ılan çalışm alara hız verilm iştir.

Kışın da yaklaştığ ın ı dikkate alan  Dışişleri Bakanlığ ı, Birleşmiş M illetler 
kayıtlarına göre, sayıları 25.923 olan Türk göçmenlerinin, önümüzdeki ay la rd a , 
sıhhî şartlara uygun meskenlere yerleştirilmesi için bütün dünya devletleri nez- 
dinde teşebbüs geçecektir.

Diplom atik yo llardan yap ılacak  olan bu teşebbüslerde, bütün dünya dev
let ve m illetlerinin, bu d avaya insanlık yönünden eğilmeleri istenecek ve m il
letlerarası yardım teşkilâtları uyarılacaktır.

M akarios yönetim inin, inşaat malzemelerinin bir kısmını staratejik madde 
saym ası, kereste, cam ve çivi gibi malların Türk pazarlarında tükenmiş o lm a
sı, Türklerin ev inşasını güçleştirmektedir. Ancak, geçen y ılla ra  karşı bugün 
a d a ’da daha iyi teşkilâtlanm ış olan Türk cem aati, büyük gayretler sarfederek 
Baf’ta ve M am itköy’de mesken inşasına başlam ıştır. Bu arada diğer bölgeler
de yap ılacak  meskenlerin projeleri de hazırlanm ıştır. Cem aat diğer m eskenler
le ilg ili projeleri hazırlam ıştır. Sovyetlerin, Kıbrıs Türklerine prefabrika evler 
vermesi de beklenmektedir.

Dışişleri Bakanlığ ının kayıtlarına göre, göçmen Türklerden 222 aile  çad ır
da, 5 aile  m ağarada , 101 aile dükkânda, 78 aile  depo ve çam aşırlıkta, 147 
aile anbar ve gara jd a , 134 aile okullarda, 8 a ile  cam ilerde, 37 aile  handa, 
154 aile  barakada , 1 aile ham am da, 155 aile ahır ve sam anlıkta 463 aile 
harap ve gayri sıhhî evlerde yaşam aktad ır. Yetk ililer, bu aile lerin , önümüzdeki 
sonbaharda, mutlaka sıhhî evlere taşım asını gerekli görmekte ve bu husustaki 
kararların gerçekleştirilmesi için bütün haklarım ızın kullanılacağını ifade et
mektedirler.

Öte yandan , Türk Cem aatine yapılan K ızılay yardım ının da , muntazam 
bir şekle sokulması yolundaki çalışm alar da ilerlemektedir. Dışişleri yetkilileri, 
yardım ın her İki ayda bir muntazaman yapılm asının fayda lı olacağını b ild ir
mekte ve bu konuda A tin a ’da Büyükelçim izle Yunan Dışişleri Bakanı arasında 
cereyan eden müzakerelerin oradaki kabine buhranı yüzünden şim dilik dur
duğunu, buhran g iderilir giderilmez yardım meselesinin halledileceği üm idin
de olduklarını belirtmektedirler.

B E L G E : 1 7
14 Ağustos 1965

75



—  İktisad î ve Teknik Yardım  :

Von W alter, A lm anya'n ın  1965 yılında Türkiye ’ye İktisadî ve teknik ya r
dımı konusunu iki grupta ele a lm ak gerektiğine işaret ederek konuşmasına 
şöyle devam etm iştir:

«Bunlardan biri A lm an ya ’nın Konsorsiyum dahilinde, diğeri de teknik 
yard ım larıd ır. Konsorsiyum dahilinde geçen yıl A lm anya 40 milyon dolar y a r
dım yapm ıştır. Bu yıl bu m iktar, 45 milyon dolara çıkmıştır. Bu tabii ki konsor
siyum içindeki A lm an payıdır. Bunun bir kısmı, ödenmesi gereken Türk borç
la rın ın ,fa iz  verilerek geri b ırakılm asında kullan ılm akta ve böylece serbest ka 
lan dövizlerle de Türkiye, kendisine en uygun m alı, istediği yerden alm ak im 
kânına sahip olm aktadır. Paranın diğer kısmı ile de A lm an ya ’dan gerekli m al
zemeyi satın alm aktad ır.

Bir de teknik yardım va r ki, o da , Türkiye ’ye uzm anlar gönderilm ek su
retiyle olm aktadır, Tabii kaynaklarda , el sanatlarında ve z ira î sahada nasıl 
gelişm eler olabileceği incefenmelidir. Meselâ Tahir ovada bir Türk - A lm an 
çiftliği ve İzmir'de de bu yıl bir tekstil okulu kurulmuştur.

Ayrı bîr İktisadî yardım da Keban barajı konusundadır. Bu iş için A lm an
ya 20 milyon dolarlık  bir İktisadî yardım  yapacaktır. Bu, konsorsiyum yard ım ı
na benzemektedir. Bu yirm i milyon dolar 20 yıl sürelidir.

—  Türk - A lm an Ticareti :

«M emleketlerim iz arasındaki ticaret uzun yıllardan beri m üstakardır. Bu
nu şöyle ifade etmek m üm kündür.: A lm anya , her yıl Türkiye ’ye 100 milyon
dolar değerinde mal satm akta ve buna karşılık alm aktad ır. Bunların başında 
25 bin tonla fındık gelmekte, bunu, tütün ve diğer ürünler takip  etmektedir. 
Y ılla rdan  beri böyle devam eden alış - verişin , Türkiye lehine inkişafı için, v a 
zife , daha çok Türkiye müstahsiline ve satıcısına düşm ektedir,»

Tekrar fındırk m isaline değinen Büyükelçi geçen yıldan 40 bin ton fın 
dığın bakiye o larak  beklemekte olduğunu, geri kalan ürünlerin iç p iyasada 
çok defa dünya fiyatlarından yüksek tutulduğunu ve bunun da satış im kân ları
nı güçleştirild iğini söylemiş ve Türk m alları İçin, dış p iyasa larda propaganda 
yap ılm ası lüzumuna İşaret etmiştir.

Türkiye ile A lm anya arasındaki ihracat ve ithalât yekûnları arasındaki 35 
milyon dolarlık farkın telâfisi için Türkiye lehine yeni bir imkân belirdiğini ifa 
de esden Büyükelçi, şunları söylem iştir:

«Bu, A lm anya 'da m isafir bulunan Türk işçilerinin sağ lad ık ları ve Türki
ye ’ye transfer ettikleri dövizlerdir. Bu miktarın bu y ıl, hemen hemen, 35 milyon 
dolar olacağı tahmin edilm ektedir.»
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B E L G E : 1  8
17 Ağustos 1965 

RAUF DENKTAŞ’IN BONN VE PARİS’TE BASIN TOPLANTILARI

New York'ta Güvenlik Konseyi çalışm alarına katıldıktan sonra Bonn'a 
uğrayarak düzenlediği bir basın toplantısında Denktaş, Kıbrıs meselesinin bir self- 
determinasyon veya azınlık-çoğunluk meselesi o larak takdim ed ild iğ in i, h ak i
katte bunun böyle bir mesele olmadığını söylemiş. ¡kİ milletin K ıbrıs’ta yaşıyan 
ayrı ayrı parçaları olan Türk ve Rum cem aatlerinin 1959'da m illetlerarası bir 
anlaşm a ile Kıbrıs Cumhuriyetini kurduklarını hatırlatarak Rumların bu Cum hu
riyeti Enosis'e giden bir sıçrama tahtası o larak kullanm ak arzusunda o lduk la
rını, Türklerin yaşam asına , inkişafına fırsat vermek istemediklerini ve silâh zo
ru ile Türklerin haklarını gaspetmek yoluna gittiklerini izah etmiştir.

Kıbrıs Türklerinin M akarios’un baskısına ve diktatörlüğüne asla boyun 
eğmiyeceklerini, katlanm ış oldukları bütün istiraba rağmen haklarından feragat 
etmek niyetinde olm adıkların ı söylemiş ve 19 ay önce başlayan rum saldırısı 
neticesinde 25.000 Türkün halâ çadırlarda yaşam akta o lduklarını, 50.000 Tür
kün işsiz b ırakıld ığ ını, Türk memurlara maaş ödenmediğini ve yüzden faz la  
Türk köyünün yakılm ış olduğunu anlatm ış, G üvenlik Konseyinin kararına da 
değinerek neticede haklının muzaffer çıkacağına olan inancını belirtm iştir.

Kıbrıs A nayasa  Mahkemesi Başkanı iken Rumların baskısı ve anayasa 
dışı tutumları üzünden görevinden istifa zorunda kalan Batı A lm anyalı Prof. 
Franz Fortstoff’un bundan bir süre önce bir İngiliz gazetesine verdiği demeçte 
en iyi hal çaresinin Türklerle Rumların ayrılm ası olduğunu ileri sürdüğünü h a
tırlatan bir gazeteci, bu konu hakkında Denktaşın ne düşündüğünü sormuş ve 
Denktaş cevaben, «iki cemaatin bir araya gelm esiyle kurulan nisbî federal bir 
devlet bozulduğu takdirde bu iki ortak cemaatin ayrı ayrı kendi kaderlerini 
tayin etmesinden daha tabii birşey o lam az. Bizim istediğim iz de budur. Hu
kuken verilm iş olan federal hakların coğrafî bir zemine İsnat ettirilmesi icap 
etmektedir. Bu yapılırken Rumların her hangi bir hakkına tecavüz bahis konu
su değild ir. Biz de kendi haklarım ızı tecavüzden korumuş oluruz demiştir.

Bir İng iliz gazetecinin «Türkler Güvenlik Konseyinin son kararından son
ra ne gibi bir harekette bulunacaklardır» diye sormuş ve Rauf Denktaş ceva
ben, «biz Kıbrıs'ta cıktif durumda değiliz. Bugüne kadar kendimizi m üdafaa
dan öteye geçmedik, yine de böyle yapacağız. Rumlar bize hücum etmedikçe 
bir harekete girişm îyeceğiz. Hakkın tecellisini bekliyeceğiz. Her halde beklemek 
yine kanlı o lay larla  karşılaşm aktan daha iy id ir.» demeştir.

Bunun üzerine bir A lm an gazetecisi, «Beklemekte ne kazanacaksın ız? n i
ye harekete geçmiyorsunuz?» diye sormuş, Denktaş : «Sabrın da bir hududu
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Hükümetin Kıbrıs konusundaki davranışın ı tenkit eden Prof. Erim, Ürgüp
lü hükümetince bu konuda göze çarpacak bir neticenin halk efkârına arzedil- 
m ediğini, Yunan istan 'la  yap ılan  ikili görüşmelerin, bilinen o lay la r do layısıy la 
durdurulmuş bulunduğunu, görüşmelerin hangi esaslar üzerinden yürütüldü- 
düğünün M iliet Meclisi tarafından bilinm ediğini açıklam ış ve M akarios’un K ıb
rıs anayasasın ın  temel hükümlerini tek taraflı o larak iptal etmesi üzerine hükü
metin gerekli d ip lom atik teşebbüsleri yaptığını belirtm iştir.

Prof. Erim daha sonra Güvenlik Konseyinde Kıbrıs meselesinin görüşülme
sine tem asla .- «Am erika , İngiltere ve bu defa Sovyet Rusya delegesi an a ya sa 
nın tek taraflı ih lâlin i reddettiler. D avranışlar güzel, faka t, Güvenlik  Konseyi
nin kabul ettiği karar sureti her zam an olduğu g ib i,»  ne şiş yansın ne kebap 
«zihniyetini aksettirmektedir» demiştir.

Prof. Erim, sözlerine şunları eklem iştir:

«Ben Kıbrıs dâvasının uzun vadeli bir m ukavemet istediğini işin başın- 
danberi söylem ekteyim . Enerjik davran ış , şahsiyetli tutum, bence, kim daha 
akıllı po litika , güdüyorsa onundur. Bu itibarla Kıbrıs dâvasında ak ıllı, sağlam  
ve uzun vadeli d iplom asi bizim bakım ım ızdan olumlu o lab ilir. Ürgüplü hükü
metinin bu konuda elde edeceği her başarı hepimizi candan sevindirecektir. 
Bu başarıyı bekledik ve bekliyeceğiz.»

B E L G E : 2 0
18 Ağustos 1965

ALMAN BÜYÜKELÇİSİNİN DEMECİ

Anadoiu A jansı m uhabirine verdiği özel bir demeçte Federal A lm anya 
Büyük Elçisi kendisine sorulan sualleri şöyle cevaplandırılm ıştır.

—  Nato içinde ve dışında Türk —  Alm an Münasebetleri ve inkişafları

«—  İnk işaf, yeni başlanan herhangi bir işte olur. Türk ve A lm an m il
letleri arasında zaten uzun zam andanberi herhangi bir politik ih tilâ f vcır ol
mamıştır. Her iki m illet, tab iatları icabı, yekdiğerine yakın lık  duym uşlardır. 
Meselâ her ikisi de çok çalışm ak zorunda olan m illetlerdir. Her ikisi de çevre
leri do layısıy la haricin tehdidine maruz kalm ışlar, savaş yapm ak zorunluğuna 
katlanm ışlard ır. Bu itibarla Nato içinde bu iki millet birbirleri ile an laşm ası en 
kolay ve yakın olan m illetlerdir. Kader beraberlikleri kendilerini bu durumda 
bırakm ıştır.»
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Büyükelçi Von VValter, A lm an ya ’da çalışan Türk işçilerinin sosyal ve eko
nomik problemleri ve bunların çözümü konusunda da şunları söylem iştir:

«Önce sosyal konuya işaret etmek isterim, gerçekten İlk zam anlarda sos
yal problemler, Türk işçilerinin dinî inançları ve törenleri ile bazı yiyecekleri 
yemek istememeleri, A lm an sosyal kanunlarına ve nizam larına ayak  uydurm a
larındaki zorluklar, birer güçlük doğurmakta idi. Fakat, bütün bunlar geçen 
zam an zarfında , hemen hemen, çözümlenmiş gibid ir. Yemek ve d inî tören me
seleleri ha lled ilm iş, işverenler ona göre tertibat alm ışlard ır.

Sosyal problemlerin anlaşılm ası konusunda ise yeniden A lm anya 'ya giden 
Türk işçiieri, kendilerinden önce giden arkadaşların ın  karşılaştığı zorluklarla 
karşılaşm ıyorlar. Çünkü, daha önce orada bulunanlar, kendilerini ikaz etmekte 
ve birçok şeyleri öğretmektedir. Birçok işveren de tercüm anlar bulmuştur. A l
m anya’daki Türk işçileri arasında kabiliyetleri do layısiyle usta ve ustabaşı 
o lan lar da vard ır ki, bunlar, kendileri ile beraber çalışacak vatandaşlarına tek
nik sahada ve sosyal sahada neler yapm aları lâzım geldiğini daha rahat an lat
m aktadırlar.

İktisadî meseleye gelince, orada bir zorluk görememekteyiz. Türk işçisi şim 
diye kadar yaptığı işin kalitesi ve fazla lığ ı ile daha faz la  ücret alınm ası key
fiyetini pek idrak edemiyordu. Şikâyetleri mucip oluyordu. Bu, zam anla ha lle 
d ilm iş, sadece Türk işçisinin anavatana göndereceği tasarrufları meselesi k a l
mıştır. Türkiye M aliye Bakanlığ ının aldığı tedbirlerle bu konu da artık çözüm 
yoluna girm iş bulunuyor.»

Daha sonra A lm an ya ’ya yeni gidecek işçilerin karşılaçacakları zorluklar 
ve nasıl hareket etmeleri lâzım geldiği hususunda kendilerine ön bilgi verilm e
sinin lüzumu düşünülerek bir Komisyonun Türkiye'ye gönderildiğini belirten 
Büyükelçi, Simens firm asının A lm anya 'ya gidecek kadın işçiler için bir kurs aç
tığını, radyo montaj gibi İnce işlerde çalışaçakların  a lfabe sayılan ön bilgileri 
ve cız da olsa alm ancayı öğrenmek üzere haftalık  kurslara tabi tutulduklarını, 
böylece A lm anya 'dak i çalışm aların ın çok fayda lı olduğunu söylem iştir.
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B E L G E : 2 1
19 Ağustos 1965 

ÜRGÜPLÜ’NÜN TÜRK-SOVYET TİCARETİ HAKKINDAKİ DEMECİ

Başbakan Ürgüplü, demecinde şunları söylem iştir:

«Sovyetier Birliği ile İktisadî mübadele hacm imizi arttırm ak gayesiyle 
M oskova'da yaptığ ım ız ça lışm alar sonunda, vard ığ ım ız prensip m utabakatın ı, 
geldiğim gün Bakanlar Kuruluna, bugün de İktisad î Kurula izah ettim. Be
nimle beraber. M oskova’da çalışm alara katılmış olan arakadaşlarım  da , ta 
mam layıcı ve aydınlatıcı izahat verd iler. M oskova’daki çalışm alarım ız, baş lı
ca m illî m ahsullerim izin devamlı artışı karşısında, yeni pazarlar bulm ayı gerek
tirdiğinden, bir tarafta m illî m ahsullerim izi Sovyet Rusya'ya satm ak, diğer ta 
raftan kalkınm a plânım ıza dahil olan bazı tesislerim izi Sovyet Rusya'dan a l
mayı istihdaf ediyordu. Sovyet Rusya'ya satacağım ız m illî m ahsullerim iz karşı 
lığ ında, prensip itibariy le , alacağım ız tesisler ve yaptıracağ ım ız işler, şu kalem 
lerde tesbit edilm iş bu lunm aktad ır:

1 —  Demir - çelik tesisi, 2 —  Rafineri, 3 —  Alüm inyum  tesisi, 4 —  Asit 
sü lfrik  tesisi, 5 —  Komple traktör fab rikası, 6 —  Komple kereste fab rikası, 
7 —  Lif fab rikası, 8 —  Cam fab rikası, 9 —  Votka fab rikası, 10 —  A rpaçay 
b a ra jı...

Bu tesislerin tutarı, takriben, 150 ilâ 180 milyon dolar olup, tediyesi, te
sislerin teslim ini takip  eden seneden itibaren, 15 yılda ve yüzde 2,5 fa iz li o la 
caktır.

Üzerinde dikkatle durduğumuz bir mesele de, bu tesislerin tediyesinde m a
lî im kânlarım ız olmuş ve y ılda , başlangıçta 14, b ilâhare 10 m ilyona tâbi o la 
cak tediye ile bu İşlerin ko laylık la ödeneceği kanaatine varılm ıştır.

M illî m ahsullerim izin bunları ödemedeki hesabı da yapılm ış ve mütem a
di istihsal artışı kaydeden m illî m ahsullerim izle bu tediyenin emniyet altında 
olduğu kanaatine varılm ıştır. Bugün m illî m ahsullerim izi, m alî kaynaklarım ızı 
zo rlayarak  ve destekleme m übayaaları yap arak  alm akta ve tasfiye için tüke
tim pazarları aram aktayız . Sovyet pazarı, çok geniş bir tüketim sahası o larak  
görülm ektedir. Türk köylüsünün her çeşit istihsal maddesi yan ında , Sovyet Rus
y a ’ya mamul deri, ayakkab ı, buz do lab ı, trikotaj, ve sa ir maddelerin de ihraç 
edilebileceği tem aslarım ız neticesinde an laşılm ıştır. Sovyet Liderleri, gerek m al
larım ızın alınm asında, gerek kendi tesislerinin teslim inde, her türlü yardım ı vaad  
etm işlerdir.



Anlaşm anın sür'atle tahakkuku için, İktisadî kurul teknik komitesi ya rın 
dan itibaren çalışm alarına başlıyacak ve hazırlık ların ı 10 Eylül 'e kadar bitirmiş 
olacaktır. 15 Eylü l’den sonra, ilk Sovyet teknik hey’eti Türkiye'ye gelerek, bizim 
m ütehassıslarım ızla temasa başlıyacaktır.

Bu an laşm am ız, Garp âlemi ile ve Konsorsiyumla yap ılan an laşm alara , 
verilen siparişlere hiçbir suretle halel getirmiyecektir. Bu konuda, teknisyen a r
kadaşlarım , tesislerin kapasiteleri ve özellikleri bakım ından basına, çalışm a
larını sarfha safha bitirdikçe bilgi vereceklerdir. Özel sektörün ve ihraçotçı[arı
mızın bu ilk İktisadî an laşm a gayretim izin tahakkukunda yardım ı ve iştiraki 
olabileceğini de ümit ediyoruz.»

Başbakan Ürgüplü, Kıbrıs’daki evsiz soydaşlarım ıza Sovyetlerin prefab- 
rika meskenler vermesi konusuna da değinmiş bu yolda Sovyetlerden, ücreti 
karşılığ ında, yard ım da bulunm alarının istendiğini ve kendilerinden haber bek
lendiğini söylem iştir.

Q T : D evlet İstatistik  Enstitüsü/nün, 1956 - 1965 yalları a r a s ın d a  Türkiye'nin 
Sovyetler B irliğ i ile  o lan  ticarî m ün asebetleri kon usun da 18 A ğ u sto s'ta  y a y ın lad ığ ı bir 
a ç ık lam ay a  göre, iki m em leket a ra sın d ak i ith alat ve ih raca tta  son y ılla rd a  belirli bir 
artış vard ır. R u sy a 'd an  1956 y ılın d a  14 m ilyon 609 bin 628 lira lık  ith alat y ap ılm asın a  
karşılık , 1965 yılın ın  ilk a ltı ay ın d a  61 m ilyon 777 bin 662 lira lık  ith a la tta  bulunulm uş
tur. Son on y ıld a  en yüksek  ith alat, 1963'de yap ılm ıştır. R u sy a 'd an  1963 y ılın d a  y a p ı
lan  ith ala t 79 m ilyon 977 bin  141 liray ı geçm iştir. 1961 ve 1964 y ıllar ın d a  y a p ıla n  it
h alat d a  70 m ilyon liranın  üstündedir. R u sy a ’y a  son y ılla rd a  y a p ıla n  ih raca tım ızd a d a  
ith a la ta  p a ra le l o la rak  artış  görülm ektedir. M eselâ, 1965 yılın ın  ilk  a ltı a y ın d a  R us
y a 'y a  y ap tığ ım ız  ih racat 92 milyon 37 bin 45 liradır. 1965'deki ihracatım ız ise, 18 m il
yon 372 bin  404 lirad an  ibarettir. 1963 y ılın d a  y ap ılan  ihracatım ız d a  80 m ilyon lira 
dan  iaz lad ır . 1964'de ihracatım ız ith ala ttan  bir m ilyon 58 bin 818 lira lık  b ir fazla lık  
gösterm iştir. Bu m iktar, 1965'in ilk altı ay 'ı  için 3 m ilyon liranın  üzerinde bir artış i fa 
de etm ektedir.

R u sy a 'd an  ith al edilen  m a lla r  a ra s ın d a  gen el o larak  çim ento, m ak in alar , k azan 
lar, motorlu k a ra  n ak il v a sıta la r ı, kâğıt, ak aryak ıt, dem ir, dökm e dem ir, çelik g ib i m ad 
deler bu lun m aktadır.

İhraç ettiğim iz m addelerin  b a ş l ıc a la n  d a  can lı h ay van , tütün, kuru üzüm, yün, 
im dik, pam uk'tur. R u sy a 'y a  ihraç ettiğim iz m add eler sekiz kalem den  ibarettir. Buna k ar
şılık ith al m alla r  13 çeşid i geçm ektedir.
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20 Ağustos 1 965 

ÇEKOSLOVAKYA TİCARET HEYETİNİN İZMİR FUARSNI ZİYARETİ

Fuar cicsyasiy le İzm ir’e gelen Çekoslovakya Ticaret Heyeti Başbanı Çekos
lovakya Ticaret O daları Birliği Başkan vekili Jarom ir Balcar, Çekoslovakya, Tür
kiye ile ticarî, İktisadî ve kültürel münasebetlerini arttırm ak arzusundadır» de
miştir.

Balcar ayrıca , iki gün önce A n ka ra ’da Ticaret Bakanı ile bu konuda görüş
melerde bulunduğunu, Türkiye ’nin Çekoslovakya'ya müteveccih ihracatında 
artm a olduğunu belirterek «Türkiye'den bol m iktarda pam uk, üzüm, incir, tü
tün, kayısı, yap ağ ı, krom, m anganez a lm ak, buna karşılık m akina, dizel motö- 
rü, otomobil, tıbbî malzeme ve kim yevî m addeler satm aya hatta beş y ıllık  ka l
kınma plânındaki bütün tesislerle fab rika ları kurm aya hazırız» demiştir.

3 E L G E : 2 2

B E L G E : 2 3
27 Ağustos 1965

FEDERAL ALMANYA BÜYÜKELÇİSİNİN İZMİR FUARINDA 
YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

İzmir Fuarın ’daki «Batı A lm anya Günü» do laylsiy le  İzm ir'e geldiğ ini be
lirten Büyükelçi, yakın bir gelecekte Türk - A lm an işb irliğ inin daha olumlu so
nuçlar vereceğini ifade etmiş ve şunları söylem iştir: «Türkiye dikkate değer 
bir gelişm e devresi içinde, Türkiye 1964 yılının ikinci yarısında ve içinde bulun
duğumuz yıl süresince ekonomik kalkınm a ile ilg ili o larak gelişm eler kaydet
m iştir.»

Federal A lm anya Büyükelçisi, daha sonra A lm anya 'dak i Türk işçilerinin 
bu yıl Türkiye'ye 35 milyon dolar döviz sağ lad ık ların ı, bu rakkam ın önümüz
deki yıl 50 m ilyon’a ulaşm asının muhtemel olduğunu söylem iştir. Türk işçile
rinin çalışkan lığ ın ı öven Büyükelçi, işçilerin verim li çalışm aları sonunda kısa z a 
m anda usta ve ustabaşı o lduklarını b ild irm iştir. Büyükelçi, Türk işçilerinin ça
lışkanlığ ı do lay ısiy le , A lm an İşverenlerinin m asrafı göze a la rak , işçileri eğitime 
tabi tuttuklarını, bu arada A lm an Eğitim Bakanlığ ının 80 bin dolar eğitim öde
neği» ayırdığını da açıklam ıştır.
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B E L G E : 2 4

31 Ağustos-6  Eyiüi 1965 

BULGAR DIŞ TİCARET BAKANININ TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

Türk Ticaret Bakanının 1964'te Bu lgaristan ’a yaptığ ı ziyareti iade etmek 
üzere Türkiye ’ye gelen Bulgar Dış Ticaret Bakanı İvan Budinof, İstanbul, Bursa, 
İzmir ve A n ka ra ’yı ziyaret etmiş ve başkentte bulunduğu sırada Ticaret Bakanı, 
Dışişleri Bakanı ve Başbakanla görüşmüştür. Budinof, Türk - Bulgar ticari ilişk i
lerin gelişmesi konusunda basına şunları söylem iştir:

«1962 yılındaki ticarî ilişkim iz, dolar itibariyle 3 milyon 600 bir iken, 
1964 senesinde 5 milyon doları aşmıştır. 1965’de ise bu rakamın çok üzerine 
çıkılacağını ümitediyoruz. Türkiye Bulgaristan kalkınm a halinde olan iki mem
lekettir. İki memleket birbirini tam am layıcı bazı yard ım larda bulunabilir. İzmir 
fuarına muntazam katılm am ız, bu iki memleketin birbirlerine gönderdikleri t i
caret heyetleri ve benim fuarı ziyaretim , Türkiye - Bulgaristan arasındaki tica
reti değiştirm e arzu larından doğmaktadır. Bu arzu devam ettiği müddetçe mü
nasebetlerim iz de gelişecektir. Bulgaristan bunu gönülden istemektedir.»

İstanbul, Bursa, İzmir ve A n ka ra ’da yaptığı tem aslardan, gösterilen iyi 
kabul ve m isafirperverlikten çok memnun olduğunu belirten Bulgar Dış Ticaret 
Bakanı, «Dünya ticaretinde Türkiye ve Bu lgaristan ’ın kendilerine bir yer sağ 
lam aları, sıkı bir işbirliği ile mümkün o lab ilir» demiş ve şunları eklem iştir:

1964 yılında yapm ış olduğumuz ticarî mübadele, 1965 yılının ilk altı ayında 
aynı m ikdarı buldu, bundan sonraki gelişm elerle mübadelelerim iz dahcı da a r
tacaktır. Bu hususta sayın Ürgüplü bana, «Türkiye - Bulgaristan arasındaki 
mübadele yeterli değild ir, daha da arttırm ak zorundayız» dediler. Bu konuda 
kendileri ile tam bir m utabakat halindeyim . Şim diye kadar yaptığım ız tem asla
rı, bundan sonra teknisyenler seviyesinde yapacağız. İki ülkenin de sanayi a la 
nında ortak çalışm aları vard ır. Bunlar metalürji ve tekstil kollarıdır. Biz, tekstil 
için gerekli ham ve mamul maddeleri Türkiye'den ithal edebilir, buna karşılık 
m akina vereb iliriz . M etalürji sanayiinde de karşılıklı işbirliği yapab iliriz . Bunu 
kauçuk sanayiine ve öteki sanayi kollarına da teşmil edebiliriz.

21 yıldanberi Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen ilk Bakan olan Budinov, 
«Bizim ihraç ettiğim iz bâzı meyve ve sebzeyi siz de aynı pazarlara  yolluyor- 
sunuz, bu konuda işbirliği yapm am ız halinde, meselâ sizin ihracat m evsim i
nizde, biz yaptığ ım ız ihracatı durdurabilir, sizin meyva ve sebzelerinizin iyi f i
ci t bulmasını sağ layab iliriz»  demiştir.
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Budinov daha sonra şunları söylem iştir:

«Biz, özellikle tütün konusunda Türkiye ile rakip halde değiliz. Aslında 
biz, tütünü mamul halde sosyalist ülkerele ihraç etmekteyiz. Bulgaristan bu yıl 
Am erika ve İngiltere’den sonra dünyada 23 bin ton sigara ihracı ile üçüncü du
rumdadır, Gelecek y ıl, İngiltereyi geçip, Am erika'dan sonra ikinci o lacağız»

B E L G E : 2 5
25 Ağustos 1965

TÜRK TURİSTLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAM A

Türk turistlerinden bazıların ın Avusturya, İsviçre ve A lm an hudut kap ıla 
rından geri çevrilmeleri üzerine Dışişleri Bakanlığ ım ızca yap ıyan teşebbüslere 
cevap alınmış ve cevaplarda genellikle, bir yan lış lık  yap ılm am ası için büyük 
d ikkat sarfed ild iğ i b ild irilm iştir.

V iyana  Büyükelçim izin, Avusturya Dışişleri Bakanlığ ı G en e l. Sekreteriyle 
bu konuda yaptığı görüşmede, Genel Sekreter, meselenin, turist kisvesi altında 
çalışm ak için gelen işçilerden doğduğunu, yan lış lık  yap ılm am ası hususunda, 
hudut kap ılarına gerekli talim atın verilm iş olduğunu söylem iştir.

Bern Büyükelçiliğim izce, İsviçre, hükümeti nezdinde yap ılan  teşebbüse 
verilen cevapta da , İsviçre’de işçi faz lası bulunduğu, bu bakım dan, özellikle 
İsviçre - İtalya hududunda, gerçek turist o lm ayanların  sokulm am ası için çok 
d ikkatli davran ıld ığ ı, herhangi bir yanlışlıktan doğmuş bir hata varsa bunun ta 
mirine çalışılacağ ı b ild irilm ektedir.

Bonn'da yap ılan  teşebbüse karşılık da, ilg ili Federal A lm anya m akam 
ları, böyle hataların yapılm asını önlemek am acıyle hudut m akam larına sıkı ta 
lim at verild iğ in i, hudutlarda güçlükle karşılaçacak olan turistlerden derhal em
niyet am irine baş vu rarak , durumlarını an lattıkları takdirde, hataların g ideri
leceği, esasen A lm anya ile Türkiye arasında önemli bir olayın cereyan etm edi
ği ifade edilm ektedir.

Öte yandan , bu konuyla ilgilenen Dışişleri yetkilileri, turist hüviyetiyle 
dış ülkelerde çalışm aya gitmenin doğru olm adığını, işçi olm ak isteyenlerin, mu
hakkak çalışm a izni a lm aları gerektiğini belirtmektedirler.
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A Y I N  O L A Y L A R I





S İ Y A S Î  O L A Y L A R

I —  Kıbrıs Sorunu

—  Kıbrıs sorunu Türkiye için arzettiği önemden Eylül 1965 ayında da hiç
bir şey kaybetmemiştir. Hükümetimiz Kıbrıs sorununa barışçı yo lla rla  ad ilane 
bir hal çaresi bulunması için yapıcı gayretlerine devam etmiştir.

—  Avrupa Konseyi Iştişare Meclisinin Kıbrıs delegasyonunda Kıbrıslı Türk 
m illetvekillerinin de bulunması icap ettiği hususunda evvelce alm ış olduğu ka
rar üzerine, heyette Kıbrıslı Türk M illetvekili bulundurm am ak için, Kıbrıs Rum
ları Avrupa Konseyi toplantılarına iştirak etmemişlerdir. Ancak Türk M illetve
killeri Kıbrıs konusundaki görüşlerim izi teferruatlı şekilde delegelere izah et
m işlerdir.

—  Kıbrıs değiştirme b irliğ im iz 14 Eylül 1965 te M agosa’ya çıkarak Türk 
a layı kam pındaki görevine başlam ıştır.

—  21 EylüI'de çalışm alarına başlayan Birleşmiş M illetler Genel Kurulu
nun X X . dönem toplantısına sunduğu yıllık  raporunda U -Th an t, Birleşmiş M il
letler barışı koruma kuvvetinin Kıbrısta belirsiz bir süre için kalma..una «m ali 
şartların m üsaade etmiyeceğini» bu bakım dan Kıbrıs uyuşm azlığ ına siyasî bir 
çözüm yolu bulunması gerektiğini açıklam ıştır.

II —  Pakistan, Hindistan çatışması

Keşmir meselesi sebebiyle senelerden beri süregelen Pakistan - Hindistan 
ihtilafı Eylül ayı içinde yaygın bir silahlı çatışm aya inkilab etmiştir. Bir taraftan 
kardeş Pakistan milletine yardım elini uzatm ak diğer taraftan bölgede sulh ve
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sükûnu temin etmek ve nihayet Keşmiş davasını nihai hal çaresine bağ lam ak 
am acı ile Hükümetimiz büyük gayret sarfetm iştir.

Bu mevzuda müttefik İran ’ ın başbakanı ile 9 - 1 0  Eylül tarih lerinde A n ka
ra 'da yap ılan  görüşmeler sonunda neşredilen ortak bild iride çarpışm aların der
hal durdurulm ası ve Hint kuvvetlerinin Pakistan topraklarını tah liyesi temennisi 
izhar edilm iş, Güvenlik Konseyinin ateş - kes çağrısının destekleneceği beyan 
edilm iştir. Ayrıca ih tilâ fla  yakın ilgisi bulunan devlet ve Hükümet Reislerine me
sa jla r gönderilerek onların da bu çabalarım ıza iştirakleri talep olunmuştur.

Daha sonra, 13 Eylül tarihinde Tahran üzerinden İran Başbakanı ile b ir
likte R aw alp ind i’ye giden Dışişleri Bakanım ız Pakistan Devlet Reisi ve Dışiş
leri Bakanı ile tem aslar yapm ış ve Pakistan'a yap ılab ilecek yardım ın esasları 
ile ih tila f konusunda görüş teatisinde bulunmuştur.

Pakistan Devlet Başkanı Eyüp Han Cum hurbaşkanım ız G ürsel’e bir mesaj 
göndererek «Türk M illetinin Pakistan'ın bu müşkül an ında gösterdiği tesanüt 
duygusunu» övmüştür. Pakistan Dışişleri Bakanı da Bakanım ıza aynı mealde 
bir mesaj yollam ıştır.

Eyüp Han, Güvenlik Konseyinin ateş - kes talebini yenilem esinden sonra, 
22 Eylül'de Radyo’da Pakistan ulusuna hitab ederek ateş - kes talim atı verd iğ i
ni açıklam ıştır.

III —  Sair O lay lar

—  Kıbrıs konusunun da ele alınacağı B.M. Genel Kurul'unun X X . dönem 
çalışm aları 21 Eylü l’de U-Thant’ ın açış konuşması ile başlam ıştır.

—  Dışişleri Bakanım ız Haşan E. İşık Genel Kuruldaki konuşmasını 30 Ey
lül 1965 tarih inde yapmıştır.

—  Birleşmiş M illetler toplantılarına katılm ak üzere New Yo rk ’a giderken 
Dışişleri Bakanım ız Paris'e de uğramış ve Fransız Dışişleri Bakanı Couve de 
M urville ile görüşmüştür. Pariste bir basın toplantısı tertipleyen Dışişleri Baka
nım ız, Kıbrıs Türk - Yunan münasebetlerine değinmiş ve ayrıca Fransız te leviz
yonunda bir konuşma yapm ıştır.

—  Birleşmiş M îlletler Genel Kurul müzakerelerine katılm ak üzere New 
York'a  gitmiş olan Dışişleri Bakanım ız W ashington'a geçerek Dean Rusk ve 
George Ball ile görüşmüştür.

—  Avrupa Konseyi Danışma M eclisinin 24 Eylülde Strasburg’da yap ılan  
top lantılarında memleketim izi Çalışm a Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il temsil 
etmiştir.
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İKTİSADÎ ve TEKNİK OLAYLAR

MÜŞTEREK SULAR KONUSUNDA 
TÜRKİYE-IRAK-SURİYE TEKNİK HEYETLERİ ARASINDA 

BAĞDATDA YAPILAN TOPLANTI

Keban Barajı Projesi hakkında bilgi vermek ve müşterek sular konusun
da görüş teatisinde bulunmak üzere Ankara 'da 1964 yılı Haziran ve Eylül a y 
larında Irak ve Suriye Teknik Heyetleri ile yap ılan ikili görüşmelerde, müş
terek sular üzerindeki su hakları konusuna da temas edilm işti. Bu görüşme
lerde, Hükümetimizin su hakları konusunda bir an laşm aya varılm asını arzu 
ettiği belirtilm iş ve su hakları an laşm ası için gerekli çalışm aları yapm ak, an 
laşm anın esaslarını ve prensiplerini tesbit ile görevli bir Muhtelit Teknik Ko
mite kurulması teklif edilm iştir. Irak ve Suriye Teknik Heyetleri böyle bir Tek
nik Komitenin lüzum ve faydasın ı kabul etmişlerse de Komitenin kuruluş, gö
rev ve yetkilerini tesbite imkân olmamıştır.

Irak Hükümeti, Ankara toplantılarında izhar edilen müşterek arzuya uy
gun o larak , Türk ve Suriye Teknik Heyetlerini 15 Eylül 1965’de Bağdat’da bir 
toplantıya davet etmiştir. Bu toplantı münasebetiyle Türk ve Suriye Heyetleri
ne Bağdat civarında ve Basra 'ya kadar olan mıntıka içinde bazı sulam a tesis
leri gösterilm iştir. Tetkik gezilerini müeakip Mumtelit Teknik Komite kurulması 
konusu üzerinde görüşmeler başlam ıştır. Irak ve Türk Teknik Heyetleri, M uh
telif Teknik Komitenin kuruluşu, görev ve yetkileri hakkında görüşlerini muh
tevi tasarı metinleri tevdi etm işlerdir. Irak Teknik Heyetinin bu Teknik Komite
nin sadece Fırat nehri havzası için kurulm asında İsrar etmesi sebebiyle bir ne
ticeye varılam am ıştır. Tarafların  görüşleri 24 Eylül 1965 tarih li Procès - V erb a
le ile tesbit edilm iş ve konunun tekrar görüşülmesi için yakın tarihte top lan ıl
ması temenni edilm iştir.



TÜRKİYE-BİRLEŞİK ARAP CUMHURİYETİ 
TİCARİ MÜNASEBETLERİ

M emleketim izle Birleşik Arap Cumhuriyeti arasındaki mal mübadeleleri, 
15/8/1953  tarih li Ticaret ve Tediye Anlaşm ası ile, buna ek o larak teati ed il
miş ve b ilâhare temdit edilm iş 21/6/1961  tarih li Ticaret Protokolü çerçevesin
de cereyan etmektedir.

a) Ticaret Anlaşması

İki memleket arasındaki mübadelelerin her iki memleketin umumî itha
lât rejimine göre yap ılm asın ı ve mübadele konusu m allar için menşe şahadet
namesi tanzim ini am ird ir.

Yürürlük süresi bir yıl olup bu sene tekrar bir yıl için temdid edilm iş 
bulunm aktadır. Bu duruma göre 1/8 /1966  tarih ine kadar yürüdüktedir.

b) Tediye Anlaşması

Ticaret Anlaşm ası ile aynı tarihi taşır. Başlıca hükümlerine göre :
Anlaşm a Hesabı, T.C . Merkez Bankasında A . B. D. dolar o larak  tutu lm ak

tadır.

Her iki tarafın paraların ın  A .B .D . do larına, ve A .B .D . dolarının tarafların  
para larına tah v ili, IMF tarafından tesbit edilm iş resmî rayiçler üzerinden yap ılır.

Tarafların  biribirlerine Tediye Anlaşm ası hükümleri çerçecesinde ya p a 
cakları ödemelerin, neler olduğu bu an laşm aya ek «Cari Tediyeler» listesinde 
ta ’dat edilm iştir.

Anlaşm anın hitam ında mevcut bakiye , borçlu tara fla rca altı ay zarfında 
mal o larak tasfiye  edilecektir. Bu müddetin sonunda bakiye kaldığı takdirde, 
bunun tasfiye  tarzı tara fla rca tesbit edilecektir.

Tediye Anlaşm asının 5 inci maddesi ile Kredi Marjı 90 .000 dolar o larak 
tesbit edilm iştir.

18 Temmuz 1957 tarih inde teati edilen mektupla bu m iktar 2 .000 .000  
do lara çıkarılmış,- 21 Haziran 1961 tarih li Protokolla da bu marj 3 .000 .000  do
lara yükseltilm iştir.

Ahdi Durum
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1. M ektup

Anlaşm anın 6 ncı maddesine göre borçlu tarafından Anlaşm anın h itam ı
nı müteakip altı ay zarfında ödenmesi gereken bakiyenin süratle tasfiyesin i te- 
minen, borçlu tarafın  a lacaklı memlekete mal ihracı için gerekli bütün ko laylık
ları göstermesini derpiş etmektedir.

2. M ektup

İthalât lisanların ın , Tarafların  m illî ekonomilerinin ihtiyaçları göç önün
de tutu larak ve m illî ithalât rejimleri çerçevesinde verileceğini belirtmektedir.

3 . M ektup

Tarafların  biribirlerinden ithâl edecekleri veya biribirlerine ihraç edecekle
ri m alların nakliyatın ı kendi vapurları ile yap ılab ilm esi için karşılıklı o larak 
âzam i kolaylığı göstermelerini derpiş etmektedir.

4. M ektup

Tara fla r arasında «en ziyade m üsaadeye m azhar millet» şartının, Mısır'ın 
Suudi A rab istan , Suriye, Lübnan, Ürdün, Irak, Yemen ve Libya'ya tanıdığı veya 
ilerde tanıyacağı im tiyazlar dışında, tam bir mütekabiliyet esası üzedinden tat
bikî m ufazamındır.

5. M ektup

2. Temmuz 1930 tarihinde teati edilm iş olan mektupların, iki Taraf a ra 
sında bir Seyri Anlaşm ası akdine kadar rner’ i kalacağını am irdir.

Ticarî M übadeíefer

M emleketim izle Mısır arasındaki mal mübadeleleri halen 21/6/1961 ta 
rihli Ticaret Protokolü çerçecesinde cereyan etmektedir. Mezkûr Protokol 1963 
tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşm ası'na ek olup, 1961 yılından bu yana tadil 
edilmemiştir.

a) K ıym et itibariyle  y ıllık  m üb ad ele ler

Memleketim izle Mısır arasındaki mübadeleler, son seneler zarfında (1961 
yılı hariç) değişmeyen bir durum etmektedir.

Bu memleketle olan son beş y ıllık  mübadelelerim izin hacm i, genel o larak
1.500,000 dolar civarında seyretmektedir.

Tediye ÂnHaşmasî’nes ek mektuplar
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Bu devre zarfında ihracat bakım ından en yüksek seviyeye 1961 yılında 
ulaşılm ıştır. Aynı devre zarfında en faz la  ithalâtta bulunduğum uz yıl da 1964 
yılı olmuştur.

M ısır'la aram ızdaki mal m übadeledinin 1960 yılında bu yana olan du-
rumu dolar o larak  aşağ ıda gösterilm iştir:

Y>! İthalâtımız İhracatımız Mübadele Hacmi

1960 $ 268.000 $ 1.481.000 $ 1.749.000

1961 $ 789.000 $ 2 .270.000 $ 3 .068.000

1962 $ 205.000 $ 1.061.000 $ 1.266.000

1963 $ 752 .000 $ 892.000 $ 1.644.000

1964 $ 951.828 $ 786.563 $ 1.737.391

i) İthalâtımız

1961 tarih li Protokol, memleketimize M ısır'dan y ılda 5 .000 .000  dolarlık  
bir ithal imkânı verm ektedir.

Ancak, 27 m addelik bu ithâl listesi, ihtiyaçlarım ız bakım ından ihraç lis
temizin durumuna da muvazi o larak, günün icaplarına uym am akta sadece bir 
kaç kalem itibariyle çalışm aktadır.

Protokol’un «A» listesinde yer alan maddelerin bazıları (oto lâstikleri g i
bi) bugün memleketimzde imâl edilmekte, diğerleri ya faz la  talebi o lm ayan , 
ya da ta leb io lm akla beraber Mısır'ın verm ediği (pamuk gibi) yahut da ithal 
listelerim izden çıkarılm ış veya ithali m iktar itibariyle tahdit edilm iştir.

Bu duruma göre, memleketimiz M ısır'dan başlıca madde o larak , doku
m aya elverişli sun’ i ve sentetik devamlı ve devam sız lifler, boyacılık ve deba
gatta ku llan ılan bir kaç madde ithal etmektedir.

Bu ana üç ithâl maddesi d ışında, ayrıca , kına, kakao (yağ ve tane o la 
rak) gibi m addeler cüz'i m iktarlarda ithâl edilm ektedir.

M ısır’dan son iki yıl zarfında yaptığ ım ız ithalât, değer ve kalem olarak 
bir fik ir vermek m aksad ıy la aşağ ıd a , gösterilm iştir.
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M a d d e l e r
(T L )

1963 İthalâtı
(T L )

1964 İthalâtı

Kahve, çay, baharat

Boyacılık ve bebagatta kullanılan ne
bati m addeler 
Hayvani ve Nebati yağ la r

Kauçuk ve Kauçuk mamulleri

Dokumaya elverişli devamlı e lyaf

Dokuma elverişli devam sız e lyaf

Demir, dökme demir, çelik mamulleri

Yenen Tropikal cevizler

Karabiber

Kına

Kakao (tane, yağ)

Sodyum Hidroksit 

Stronel

Kimya Sanayiin in  çeşitli ürünleri

M ayi - hamur p lâstik

Kitap ve benzeri matbua

Köşebentler

Elektrik cihazları

89.084

205.876
13.929

82.917

1.648.634

4 .658.317

64.965

TL. 6 .763.722

1.487.000

4 .140 .000

45.000 

136.000-

906.000

947.000

168.000

54.000

127.000

64.000

48.000

310.000

206.000

TL. 8 .640.000

ü) İhracatımız

M ısır’a olan ihracatım ız ithalâtım ıza nazaran daha iyi bir durum arzet- 
mektedir.

İki ta ra f arasındaki hesap durumu (1964 y ılındaki 165 bin do larlık  a ley
he durum hariç) her yıl muntazaman leyhe bakiye verm ektedir. 24 Eylül 1965 
tarihi itibariyle  aram ızdaki hesap bakiyesi 816.137 dolar lehim izdedir.

M ısırla aram ızdaki 1961 tarih li Protokolün «B» ihraç listesi de tatm inkâr 
bir şekilde işlememektedir.
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Nitekim , 21 m addelik liste dahilinde bir sene zarfında M ısır’a ihraç etti
ğim iz m addeler 7 kalemi geçmemektedir.

Memleketim iz M ısır’a genel o larak mazot ve benzerleri, palam ut, p a la 
mut hülâsası ihraç etmektedir.

Yak ın  zam anlara gelinceye kadar Mısır (başta H asankeyf tütünü olm ak 
üzere) tütünümüzün başlıca müşterileri arasında idi. 1963 yılında hiç tütün mü- 
bayaasında bulunmamıştır.

Protokol'un 1964 yılı tatb ikat devresi olan 1 Temmuz 1 96 4 -30  Haziran 
1965 tarih leri arasında ise, 840 ton (1 .086.322 $) tütün için ihraç lisansı ve ril
miş bulunm aktadır.

M ısır’a 1963 ve 1964 yılı zarfında yapm ış olduğumuz ihracat Türk Lirası 
o larak  aşağ ıda gösterilm iştir: ( +  )

M a d d e S e r 1963 İhracatı 1964 İhracatı

M ısır’ la aram ızdaki Protokolün 1965/66 yılı devresi tatbikatı cümlesinden 
verilen ihraç lisansları aşağ ıda gösterilmiştir-. ( +  +  )

Palam ut

M azot ve benzerleri 

Palam ut Hülasası (kuru) 
Koyun ve kuzu derileri

1.061.541 TL. 929.000 TL.

6 .692.562 TL. 5 .946.000  TL.

151.000 TL. 
51.000 TL.

1 /7 /1 9 6 5 -3 0 /6 /1 9 6 6  
devresi için verilen ihraç lisansları

Mahra i s mi

Protokoldeki
Kontenjanı V erilen

Acı çekirdek 100 Ton 
100 Ton

2.000 Ton
3.000 Ton 

100 Ton

100 Ton 
100 Ton 
351 Ton 

1.101 Ton 
50 Ton

Fındık
Tütün
öğütülm üş Palam ut 
Badem

( 4 -) Bu ihraç rakk am ları takvim  y ılı e sa s ın a  göredir.

(H— p) 1985/6o  d ev resi ihraç lisan sla r ı 15 Eyiiil 1965 tarih ine k ad ar verilm iş o lacak lard ır.
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1953 yılında im zalanan Kliring Anlaşm ası'ndan sonra cereyan eden mü
badeleler neticesinde lehimizi o larak 3 milyon dolar yaklaşan  bir bakiye te
raküm etmiş, 21 /6/19 65  tarih inde teati olunan Protokolla bu bakiyenin ta sfi
yesi im kânları aranm ıştır.

Mezkûr Protokola ek o larak olunan birinci mektuba göre, a lacaklı o ldu
ğumuz miktarın bir kısmının pam ukla, geri kalan kısmının da üçüncü memle
ketler ve b ilhassa Yugoslavya üzerinden memleketimiz lehine yap ılacak  trans
ferlerle tasfiyesi derpiş edilm iştir.

2 8 /6 /1 9 6 3  tarih inde M aliye Bakanlığı ve Société de Banque Suisse'le v a 
rılan bir an laşm a ile, söz konusu meblâğ, konsolide borçlarımızın tediyesi için 
bu bankaya devredilm iş bulunmaktadır.

Tam am ı 2 .896.709 dolar olan bu meblâğdan tasfiye edilmek üzere- ka
lan m iktar, Merkez Bankası'nın 24 Eylül 1965 tarihli Anlaşm alı Memleketler 
Hesap Cetveline göre 837.667 dolardır.

S o n  d u r u m

Ahiren Mısır Hükümeti 15/8/1953 tarih li Ticaret Tediye Anlaşm asının 
IM.F esasları dahilinde yeniden gözden geçirilmesi teklif etmiş bulunm aktadır. 
Mezkûr an laşm a ve eki Protokol günün icaplarına cevap verm ediğinden bu 
teklif tarafım ızdan müsbet karşılanm ıştır.

Konu halen tarafım ızdan İncelenmektedir.

Bakiye aïaeak meselesi



SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMALAR!

Türkiye - Federal A lm anya Sosyal Güvenlik Anlaşm ası iki tarafın  M eclis
lerince onaylanm ış ve onay belgeleri 30 Eylül 1965 tarih inde A nkara 'da  teati 
edilm iştir. An laşm a 1 Kasım 1965 gününden İtibaren yürürtüğe girecektir.

Geçen Nisan ayında A nkara 'da başlıyan Türkiye - Avusturya Sosyal G ü
ven lik  An laşm ası müzakerelerine 1 -1 4  Eylül 1965 tarih leri arasında V iy a n a ’- 
da devam  edilm iştir. Tasarıya son şekli verilm iş bulunduğundan Anlaşm anın 
önümüzdeki ay la r için V iyan a 'd a  im za edilmesi beklenmektedir.

An laşm a 40 m adde’den ibarettir. Ayrıca A n laşm aya ek 14 m addelik bir 
de Protokol hazırlanm ıştır.

İki Heyet Sosyal Güvenlik Anlaşm asının ve ona ek Protokol'ün tatbikatı 
hakkında 40 m addelik bîr Sözleşme tasarısı üzerinde m utabakata varm ıştır. 
Tasarın ın son müzakeresi 1966 Nisan ayında A nkara 'da yap ılacaktır.

Türkiye - Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşm asının birinci müzakeresi 1 6 -2 9  
Eylül tarih leri arasında Brüksel’de yapılm ıştır. Hazırlanan Anlaşm a Tasarısı p a
raf edilm em iş, Hey’et başkanlarınca sadece bir Procès - verbal im zalanm ıştır. 
Tasarıya son şeklini vermek üzere 1966 M art ayında A n ka ra 'ya  bir Belçika He
yeti gelecektir. M art ay ında ayrıca bîr de tatb ikat sözleşmesi yap ılm ası kara r
laştırılm ıştır.

B ilindiği üzere, Sosyal Güvenlik An laşm aları işçilerin ve a ile lerin in  karşı
lıklı o larak  sosyal güvenliklerini sağ lam ak amacı ile yap ılm aktad ır. Bu A n la ş
m aların , bazı İstisnalar m ahfuz kalm ak kayd iyle , iki ülke arasında işçiler için 
sosyal güvenlik bakım ından sınırları kaldırdığı ifade edileb ilir.

A n laşm a lar m ütekabiliyet esasına göre yap ılm akla  beraber, daha çok b i
zim işçilerim izin yurt dışında olduğu ve diğer ak it tara fla rın  memleketim izde 
büyük sayıda içşileri bulunmadığı için bu an laşm alardan bizim sağ lıyacağ ım ız 
fa yd a la r daha büyüktür.

A n laşm aların  ihtiva ettiği sosyal güvenlik bölümlerinin şu şekilde özet
lenmesi mümkündür.

1 —  Genel hükümler

2 —  H astalık  ve an a lık  sigortası

3 —  İş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan sebeplerle m aluliyet s i
gortası,
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4 —  İhtiyarlık  ve iş kazası veya meslek hastalığı dışında kalan sebepler
le ölüm halinde em eklilik sigortası,

5 —  İş kazası ve meslek hastalığı sigortası,

6 —  Ölüm tazm inatı ve cenaze yardım ı,

7 —  A ile  ve çocuk yard ım ları,

Her memleketin iç mevzuatı birbirinden farklı o lduğundan, yap ılan  an 
laşm alar, genel prensipler bakım ından benzemekle beraber, değişik hükümler 
ihtiva etmektedir.

A n laşm aların , işçilerim izin ve ailelerinin sosyal güvenlikleri ve aynı z a 
m anda memleketimizin döviz geliri bakım ınlarından büyük fa yd a la r sağlam ası 
beklenmektedir. A n laşm alara göre işçinin yurt dışında geçirdiği çalışm a süre
leri yurda avdetinde em ekliliğ ine sayılacak ve buna ait prim ler yurda döviz 
o larak gönderilecektir. Öteyandan, halen sigortasız durumda bulunan Türkiye- 
deki eş ve çocuklar da , an laşm alar gereğince sigortadan fayda lanacaktır. Bun
ların da sosyal güvenlikleri ile ilgili ödemeleri döviz o larak gelecektir.

Çocuk zam ları halen tek taraflı bir kararnam eye veya sirkülere istinaden 
ödenmektedir. Memleketim izde çocuk zam ları henüz kabul edilmemiş o lm akla 
beraber, m ütekabiliyet gözönünde tutulmaksızın çocuk zam larının an laşm a la
ra ithali süretiyle bunların birer hak haline gelmesi sağlanm ıştır.

Tahsil çağında bulunan 14 yaşından yukarı Türk işçi çocukları Belçika'da 
halen çocuk zam m ından faydalanm am aktad ır. Belçika Heyeti bunlara da çocuk 
zammı ödenmesini prensip itibariyle kabul etmiş, ancak Hey’etimizden istatis
tik bilgi istemiştir. Bu hususta, Mart ayında kesin bir karar verilecektir.

Belçika’dan çocuk zammı o larak resmî kanaldan yurdumuza transfer ed i
len döviz tutarı y ılda 3 milyon dolar aşm aktadır. Anlaşm anın yürürtüğe girm e
sini müteakip bu miktarın biraz daha artması beklenebilir.

Federal A lm anya 'dak i işçilerim ize - 150.000 işçi hesabile - ödenen çocuk 
zammı yılda 60 milyon M ark civarındadır.

Anlaşm aların  ilg ili hükümleri geriye doğru geçerlidir. Yan i Anlaşm a ile 
doğan haklar, Anlaşm anın yürürtüğe girdiği tarihten İtibaren değil, isçinin akit 
tara f ülkesinde çalışm aya başladığı tarihten itibaren geçerli o lacaktır

Avusturya ve Belçika ile yapılan an laşm alar süresizdir. Ta ra fla r A n la ş
mayı belirli bir süre önce ihbarda bulunmak suretiyle feshedebilecektir. Ancak, 
Anlaşm a ile iktisap edilm iş haklar Anlaşm anın yürürlükten kalkm asından son
ra dahi devam edecektir.

Tatb ikat m ekanizması iyi işletilebildiği takdirde bu an laşm alar memleke
tim iz için devam lı ve önemli birer döviz kaynağı o lab ilir.

15



RCD ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK ORTAK AMAÇLI TEŞEBBÜSLER

Kalkınm a için Bölgesel İşbirliği çerçevesi dahilinde bölgeyi kapsayacak 
nitelikte ve ortak bir teşebbüse konu teşkil edebilecek mahiyette görülen san a
yi dalların ın tesbiti gayesile çalışm alar yapılagelm ekte idi. Bu m aksatla kuru
lan Ortak Am açlı Teşebbüsler Komitesi gerekli ön hazırlık ları yapmış ve Kom i
te raporu 1 6 -2 3  Temmuz 1965 tarih lerinde A nkara 'da toplanan RCD P lân la
ma ve Bakan lar Konseylerince tasdik olunmuştur.

Tesbit edilen sanayi dalları üzerinde üç üye memleket tarafından y a p ıla 
b ilirlik  (fizibilite] etüdleri icrası kararlaştırılm ış olup Türkiye tarafından y a p ıla 
cak ça lışm alar aşağ ıdaki iktisadi Devlet Teşekküllerince yürütü lecektir:

-—- D e m ir-Ç e lik : Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri
—  Şeker: Türkiye Şeker Fabrikası A .Ş.
—  Gemi inşaatı : Denizciliz Bankası T .A .O .
—  Kömür madenciliği : Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu
—  Çimento : Türkiye Çimento Sanayii T .A .Ş.
—  Lokomotif im alatı : T.C. Devlet Demiryolları işletmesi

İktisadi Devlet Teşekküllerile Müesseseleri ve iştirakler hakkında 440 sa 
yılı kanun hükümlerine göre, Teşekküllerin Bakanlar Kurulunca görevlend iril
meleri gerektiği cihetle, lüzumlu kararın istihsali İçin teşebbüs geçilm iştir.

Diğer taraftan , ilg ili Teşekküller tarafından bu etüdlerle İlg ili m asraf tah 
minleri b ild irilm iştir. Bu tahm inler şöylece sıra lanm aktad ır:

1966 bütçesine anılan m iktarda ödenek konulması için gerekli işleme 
başlanılm ış bulunulm aktadır. Çalışm aların  aksam am ası m aksadile önümüzde
ki bütçe yılına kadar yap ılacak  m asraflar, ileride mahsubedilm ek üzere ilgili 
Teşekküllerce karşılanacaktır.

Çimonto
Lokomotif im alatı 
Şeker
Gemi inşaatı 
Demir - Çelik 
Kömür

300.000 TL.
100.000 TL.
300.000 TL.
100.000 TL.
300.000 TL.
300.000 TL.

TOPLAM 1.500.000 TL.
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TÜRK —  YOGOSLAV TURİZM ANLAŞMASI 
TASDİK BELGELERİNİN TEATİSİ

Hükümetimiz ile Yoguslavya Hükümeti arasında 26 Ocak 1965 tarihinde 
im zalanm ış olan turizm alanında işbirliği yap ılm asıy la ilg ili Anlaşm anın Tas
dik Belgeleri, 8 Ekim 1965 günü, Yugoslav Büyükelçisi Ekselans AA i I ic Bugarcic 
ile Bakanlığ ım ız İktisadî İşler Genel Sekreter Yardımcısı Kâm uran Gürün a ra 
sında teati edilm iştir. Bu m aksatla yap ılan merasimde Turizm ve Tanınma Ba
kanlığı müsteşarı Sedat Tolga ve diğer ilg ilile r de hazır bulunmuşlardır.

Tasdik belgelerinin teatisi ile yürürtüğe giren sözkonusu Anlaşm a, her 
iki memleket arasında hudut form alitelerinin basitleştirilm esi, ulaştırma im kân
larının ve yolcu nakliyatında araçların m ükemm elleştirilm esi, müşterek turizm 
propagandası yap ılm ası, turizm alanında edinilen bilgi ve tecrübelerin teatisi 
ve bu gayelere ulaşm ak am acıyle bir Muhtelit Komisyon tesis hakkında hü
kümleri ihtiva eylemektedir.
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İ D A R Î  K O N U L A R

T. C.
B A Ş B A K A N L I K  Ankara, Ağustos 1965

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLATI

İDAREYİ VE İDARİ METODLARI YENİDEN 
DÜZENLEME KONUSUNDA HAZIRLANACAK 

MEVZUATLA İLGİLİ GENEL İLKELER

Bakanlar Kurulu’nun 5 Haziran 1964 tarih ce 6/3167  Sayılı Kararnam esiy
le kurulmuş olan İdareyi ve İdari Metotları Yeniden Düzenleme Komisyonu, ge
nel idarenin merkez kuruluşlarıyla bazı temel konular üzerindeki görüşlerini 
tam am lam ış ve bu a landa hazırlanacak mevzuatın anahatların ı tesbit etmiştir. 
Metot o larak, idarî kuruluşlarla ilg ili reform hareketlerinin başlang ıç noktala
rını teşkil eden bu ilkeler üzerinde bakan lık la r, üniversiteler, meslek teşekkül
leri ve konuyla ilg ili diğer gerçek ve tüzel kişilerin görüş ve m ütalâaların ın  
alınm ası ve bunların ışığı altında yap ılacak  değerlendirme sonucunda ortaycı 
çıkacak «İlkeler» teklifinin Bakanlar Kurulunun onayına sunulması yolu tercih 
edilm iştir.

A şağ ıda m addeler itibariyle açık lanan genel ilkeler :

1. idare alanını düzenlenen mevzuat,

2. Kamu kurumlarının kuruluş ilkeleri,

3. İdarî yarg ı,

5. Bakan lık lar arasında koordinasyon konularını kapsam aktad ır.

Ancak, idareyi ve İdarî Metotları Yeniden Düzenleme Komisyonunun genel 
idareyle ilg ili çalışm aları yukarıdaki ilkelerin kapsadığı konulardan ibaret de
ğ ild ir. Kamu hizmetlerinin Bakan lık lar ve kamu kurumlan arasında yeniden 
dağıtılışı ile bakan lık ların  ve kamu kurumlarının iç kuruluşları konularında da 
ça lışm alar yapılm ıştır. Bunların mevzuat haline getirilişi aşağ ıdaki ilkelerin be
nimsenmesinden sonra mümkün olacaktır.

Öte yandan , kamu hizmetlerinin devlet, il özel idareleri, belediyeler ve 
köyler arasında dağılışı ve genel idarenin ülke üzerinde teşkilâtlan ışı ve m a
ha llî idareler konularında düzenlenen iki büyük araştırm a projesi sonuçlandı
rılm ıştır. Bu konulardaki genel ilkeler, proje, raporlarının Kom isyonda görüşül
mesinden sonra ayrıca sunulacaktır.
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Şu i asını da delinm ek gerekir ki, ileri sürülen ilkeler ve bunlara dayan ıla- 
ıak  teklif edilecek olan m evzuat, dar kapsamı ile birtakım hukuki düzenleme
lerden ibarel değild ir. Ç a lışm alarda , hukuki düzenlemeler yan ında , modern 
âmme idaresinin prensipleri ile İktisadî ve sosyal b ilim ler a lan larındak i yeni 
görüşlere de yer verilm iş bulunan çözümlerin mümkün olduğu kadar realist o l
masına d ikkat edilm iştir.

İDAREYİ VE İDARÎ METODLARI YENİDEN DÜZENLEME KONUSUNDA 
HAZIRLANACAK MEVZUATLA İLGİLİ GENEL İLKELER 

İdare Alanını Düzenleyecek Mevzuat:

Madde 1 —  M erkezî İdare Teşkilâtı içinde yer a lan , Başbakan lık , Bakan
lar Kurulu ve Bakanlıkların merkez teşkilâtı birim leri yalnızca «genel esasları» 
içine alan bir kanunla tesbit edilecek, bunların dışında kalan hususlar önce 
tüzükle, sonra da yönetmelikle düzenlenecektir. Genel esasları tesbit eden ka
nunlarda aynı görevleri yerine getirmekle yükümlü birim lerin birbirleriyle olan 
ilişkilerinde aynı yetkilerle hareket etmeleri sağ lanacaktır.

M adde 2 —  Genel idarenin taşra kuruluşları için( taşra kuruluşları dey i
miyle genel idarenin yurt içi ve yurt dışı kuruluşları kasdedilmektedir) her b a 
kanlık bakım ından ayrı birer kanunla teşkilât kurmak yerine, genel idarenin 
taşradaki teşkilâtlanışının esaslarını bir tek kanunla tesbit ederek, bu esaslar 
çerçevesinde bakan lıklarca m eydana getirilecek kuruluşların İdarî metinlerle dü
zenlenmesi yoluna gidilecektir.

M adde 3 —  Tüzelkişiliğe sahip kamu kurumlarından İdarî kamu kurumla- 
rı, iktisadi kamu teşebbüsleri ve mesleki kamu teşekkülleri yan lız  «genel esas
ları» içine alan  birer kanunla ana statüye bağ lanarak , meslek mensuplarının 
teminat hükümleri dışında kalan konular tüzüklere ve yönetmeliklere b ırak ıla 
caktır.

M adde 4 —  M ahalli idareler ve Devlet arasında kamu görevlerinin p ay
laşılm asıy la ilg ili mevzuat bakım ından daha kesin ve açık kriterler ku llan ılacak, 
gelir kaynakların ın  paylaşılm ası da aynı kriteleri izleyecektir. Adalet, iç ve dış 
güvenlik gibi Devlet doğrudan doğruya kendi niteliğinden doğan ve yaln ız 
onun tarafından görülmesi gereken hizmetler dışındaki görevler için idarenin 
girişeceği faaliyetlerde en sağlam  kıstas o larak (toplum yararı) kıstası a lın a 
cak, ancak toplum kavramının dar çevreli m ahalli toplulukları değil, Devletin 
kapsadığı bütün toplumu İçine a lacak  şekilde yorum lanm ası esas o lacaktır. Te



mel niteliği itibariyle il, belde ve köyü ilgilendiren hizmetlerin Devletçe yük le
nilmesinden kaçınılacak faka t m ahalli idarelerin sorumluluğuna giren bu çe
şit görevler için yukarıdan aşağ ıya doğru kademeli bir m alî ve teknik yardım 
ve koordinasyon sağ lanacaktır. Öte yandan , böyle bir görev paylaşım ına kar
şılık , aynı m ahaldeki çeşitli idareler arasında görevle doğrudan doğruya ilgili 
bulunm ayan bazı hizmetlerin rasyonel bir şekilde birleştirilmesi im kânları a ra 
nacaktır.

Madde 5 —  A nayasan ın  105 inci maddesinde belirtilen «Hükümetin ge
nel siyasetinin yürütülmesi» ile ilg ili faaliyetlerde Devlet ve her türlü kamu tü
zel kişileri (idari kamu kurum lan, İktisadî kamu teşebbüsleri, mesleki kamu 
teşekkülleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler) arasındaki an laşm azlık la r 
Devletin ve idarenin bütünlüğü ilkesi gereğince Devletin temsilcisi sıfatıy la v a 
lilerin ve en yukarı kademede de Başbakanlığ ın tasarrufuyla karara b ağ la 
nacaktır.

M adde 6 —  M ahalli idarelerin (il, belediye ve köyün) A n a y a sa ’da yer 
alan  unsurları kanunla düzenlenecek, diğer hususlar tüzüklere ve kendilerinin 
çıkaracağı yönetmeliklere bırakılacaktır.

M adde 7 —  İdari işlemlerde izlenecek şekil ve usullerin ana hatları ge
nel bir kununla gösterilecek; kamu idareleri ile kamu kurum larında uyg u lana
cak olan hükümler bir tüzükle; bu gruplar içinde her kategoriye ait özel ve is
tisna î usuller birer yönetmelikle yetkililerce düzenlenecektir.

Kamu Kurumlarının Kuruluş İlkeleri ;

M adde 8 —  Kamu hizm etleri, idarenin bütünlüğü ve devletin tekniğini
korumak, tasarruf ve kontrolü sağ lam ak için, hizmetlerin gerçek niteliği veya 
A nayasa emri ile zaruri kurulm adıkça, Devletten ayrı tüzel kişiliğe sahip ku
rum lar halinde teşkilâtlandırılm aycıcaktır.

M adde 9 —  Kamu hizmetleri, konularının niteliklerine göre İdarî, mes
lekî, bilimsel ve kültürel kamu kurumlan olm ak üzere kanunla birer ana statü
ye bağ lanacak ; bu kategoriler içinde belli kamu kurumlan tüzükle teşvik edecek 
ve yönetm eliklerle düzenlenecektir.

Madde 10 —  Devlet kuruluşu içindeki bilimsel ve kültürel hizm etler, z a 
ruret olm adıkçe özerk kuruluşlar halinde değil, İdarî kamu kurumlan şeklinde 
teş ki I âtla ndırı laca ktır.

M adde 11 —  Kamu kurumlan üzerindeki teknik ve m alî denetim ile Tür
kiye Büyük M illet Meclisinin denetimi esaslı şekilde düzenlenecek ve mümkün 
mertebe yeknesak hale getirilecektir.
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M adde 12 —  İl, belediye ve köylerin teşkil edecekleri çeşitli kamu ku
rumlan hakkında kanunla bir veya birkaç ana statü tesbit edilecek, bunların 
ayrıntıları tüzüklere b ırakılacak ve her birinin kuruluşu yönetmeliklerle düzenle
necektir.

İdarî Yargı :

Madde 13 —  İdarî dâvaların  süratle görülmesinni sağ lam ak ve D anıştay’
ın dâva yükünü mükün mertebe hafifletm ek am acıyla belli bir kıstasa göre 
tanım lanacak il merkezlerinde, bütün çevre bakım ından yetkili a lt kademe 
idare mehkemeleri kurlacaktır.

Bakanlar Kurulu :

Madde 14 —  Devletin yüksek ve kolllektif yönetim organı olan Bakanlar 
Kurulunun çalışm alarında, yüksek yönetimle ilg ili prensip meselelerine ve bir 
de Başbakanın lüzum gördüğü hallerde, bakan lık lar arasında koordinasyon 
sağ lam a ve yürütmeyi gözetme konularına ağ ırlık verilecektir.

M adde 15 —  Yürürlükteki mevzuat, Bakanlar Kuruluna 14 üncü m adde
deki ilkeyle bağdaşm ası mümkün olm ayan ve çoğu teferruatla ilg ili bulunan 
meselelerde karar verme görevi yüklenmektedir. Bakan lar Kuruluna kadar çık
maması gereken bu konular, çeşitli ça lışm alarla , bir liste halinde tesbit ed ilm iş
tir. Bunların daha alt kademelerde karara bağlanabilm esi için çeşitli kanun
lardaki hükümler bir tek kanunla değiştirilecek ve Bakanlar Kurulundan karar 
alm a zorunluğu böylece kaldırılacaktır. Öte yandan , kanunlar dışında kalan 
çeşitli mevzuatın bu bakım dan ayrı ayrı tadili yönüne gitmektense, Bakan lık lar 
Kuruluşu hakkındaki 4951 sayılı kanuna, Bakanlar kurulunun, lüzum göreceği 
bu çeşit yetkileri Bakan lık lara veya başka mercilere devretme, gerektiğinde 
Bakan lık la ra  yahut başka mercilere ait görevlerden lüzum gördüklerini kendi 
üzerine alm a veya bir Bakanlık veycı merciden öbürüne görev devretme yetkile
rini tanıyan genel bir hüküm eklenecektir.

M adde 16 —  Bakanlar Kurulunun çalışm a usulleri bir B a ka rla r Kurulu 
yönetm eliğiyle düzenlenecektir. Bakanlar Kurulu çalışm alarında kolaylık  sağ
lam ak üzere, gündem hazırlam a, başvurulabilecek bilgileri toplam a, gerekli is
tatistikleri ve doküm anları el altında bulundurm a, çalışm a doküm anlarının veya 
karar taslakların ı tertipleme, alınan kararları yazıp ilg ililere duyurma gibi gö
revleri yerine getirmek üzere bir «Bakanlar Kurulu Bürosu» kurulacaktır. Baş
bakan lık  ve Plânlam a M üsteşarları, konuların niteliğine göre Bakanlar Kurulu 
ça lışm alarıy la  İdarî çalışm alar arasında irtibat kurmak üzere Bakanlar Kurulu 
toplantılarında hazır bulundurulacaklardır.
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Madde 17 •—- Bakanlar Kurulu çalışm aların ın daha iyi düzenlenebilmesi 
ve verim li hale getirilmesi için, Başbakanlık , bir kurum o larak yeniden teşkilât
lanacak , merkezî Hükümet teşkilâtının çeşitli birim leri arasında koordinasyon 
sağ layan ve bu bakım dan Bakan lar Kuruluna yardımcı olan Kanunlar ve K a
rarlar Tetkik Dairesi hizmetleri gibi hizmetler ile, Başbakanlığ ın  tam am iyle 
« idarî»  nitelikteki iç hizmetleri birbirinden ayrılacakt.r

Başbakanlığa Bağlı Kurumlar:

M adde 18 —  Başbakanın esas görevi, A nayasa 'n ın  105 İnci maddesi 
gereğince, «Bakan lar Kurulunun başkanı o larak, Bakan lık lararası işbirliğ ini sağ 
lam ak ve Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek»ten ibaret o la 
caktır. Bu bakım dan, Başbakanlığa bağlı o larak Devlet Bakanları tarafından 
yönetilen ve aslında doğrudan doğruya ilg ili b akan lık lara  bağ lanabilecek olan 
genel müdürlükler Başbakanlıktan alınacak ve Başbakanlığa bağ lanacak b i
rim ler ancak şu nitelikleri taşıyan birim ler o lacaktır.

a. Koordinosyon sağ lıyan kuruluşlar;

b. Gördükleri hizmetlerle merkezî Hükümet teşkilâtının bütününü fa y d a 
landıran destek kuruluşları;

c. Başbakanlığa bağ lanm aları için yukarıdaki sebepler bulunm am akla 
birlikte, başka bir yere bağ lanm aları ciddî s iyasî sakınca lar doğurabilecek olan 
kuruluşlar,-

M adde 19 —  Yukarıdaki esaslara göre, Başbakan lığa bağlı o larak şu 
kuruluşlar m uhafaza ed ilecektir:

a. Devlet P lânlam a Teşkilâtı

b. Devlet İstatistik Enstitüsü

c. Devlet Personel Dairesi

d. M illî İstihbarat Teşkilâtı

e. D iyanet İşleri Başkanlığı

M adde 20 —  Türkiye ve Orta - Doğu Âmme Enstitüsü, Başkanlığa bağ
lı o larak  «Kam u İdaresi Enstitüsü» ad ıy la  yeniden tekilâ tland ırılacak  ve şu gö
revlerle yüküm lü o lacaktır:

a. Hizmet içi eğitim plânı gereğince kamu personelinin hizmet içi eğitim- 
mini yürütmek;

b. «İdareyi ve İdarî Metodları Yeniden Düzenleme» faaliyetlerin i devam 
lı bir hizmet o larak  yerine getirmek ve bu konuda kurulmuş veya kurulacak ko
m isyonların devam lı sekreterya hizmetlerini görmek;
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c. Kamu sektörünün bütününü kapsayan organizazyon ve metot ça lış
malarını yapm ak ve kurum lardaki bu nevi çalışm alara yardımcı o lm ak,

d. Kurum lar için m eydana getirilecek olan «İdareyi Geliştirm e Birim leri» 
(tercihan teftiş kurulları) arasında irtibat kurmak.

e. Yeni görevler için idarî birim lerin kurulması sırasında tedahüllerin ve 
boşlukların önlenmesi ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlayıcı bir idarî 
düzenin gerçekleştirilmesi am acıyla daha alt kademelerde yapılm ası gerekeli ça
lışm aları tam am layıcı şekilde Hükümetin istişare organı o larak iş görmek.

M adde 21 —  Devlet Bakanları İdarî görevlerinden sıyrılarak Hüküme
tin Parlemento ile olan ilşikilerinde Başbakana yardım etmek, Bakanlar Ku
rulu ça lışm alarıy la  Parlam entodaki parti grupları arasında irtibat kurmak, Baş
bakanca veya Bakan lar Kurulunca lüzum görülen ve özel önem taşıyan belli 
konularla uğraşm ak, tecrübelerinden ve bilgilerinden bütün Bakan lar Kurulu
nu fayda land ırm ak gibi görevlerle sorumlu o lacaklard ır. Başbakan Yard ım cı
ları esas itibariyle A nayasa 'n ın  105 inci maddesine göre işbirliğ ini sağ lam ak 
ve yürütmeyi gözetme görevinde Başbakana yardımcı o lacaklard ır.

M adde 22 —  Esaslı incelemeler yap ılm adan yeni Bakanlık  kurulmıya- 
caktır. Köy İşleri Bakanlığ ı gibi mevcut kamu hizmeti a lanların ın  hemen tüm ü
nü kapsadığı intibaını veren bakanlıkların  kurulm asından kaçınılacaktır.

Madde 23 —  Ancak, mevcut bakan lıklardan bazı hizmetlerin a lınarak  
ayrı bakan lık la r kurulması yoluna gid ilirken , yeni bakan lık ların , âdeta m uay
yen mesleklerin mahreci haline gelecek kadar spesifik bir konuya inhisar et
memesine çalışılacaktır. Böylece, Devletin yüksek ve kollektif yönetim organı 
olan Bakan lar Kurulu üyelerinin, teknik seviyedeki birtek konunun sorumluları 
o larak değil, belli bir politika görüşüyle bîr arada yürütülmeleri gerekli çeşitli 
kuruluşları bünyelerinde toplayan bakanlıkların  sorumluları o larak ça lışm ala
rı sağ lanacaktır.

Madde 24 —  Yeni bir Bakanlık  kurulurken veya bakan lık lara  yeni bir 
görev verilirken , personel im kânlarının yeni görevin getireceği faaa liye t artışına 
cevap verip verm iyeceği araştırılacak, bir bakan lık  veya kuruma yeni görevler 
yükleyen kanunlar için Devlet Personel Dairesinin m ütalâası a lınacaktır.

Bakanlar Kurulunun Parlâmento ile ilişkileri :

M adde 25 —  Parlâmento çalışm alarıy la Bakan lar Kurulu çalışm aları a ra 
sında ahenk ve sürat sağlanabilm esi için, Parlâmento Kom isyonlarının bakan
lık lara paralel kuruluşlar olmaktan çıkarılıp konular itibariyle gruplandırılm ası 
amacını güden içtüzük değişiklik leri yönünde Hükümetlerce gayret sarfedile-



Bakanhklararas! Koordinasyon :

M adde 26 —  İdarenin verim li, sür'atli, ve tutumlu bir çalışm a düzenine 
kavuşturulm ası için kuruluşlararasında etkin bir İşbirliğ inin gerçekleştirilmesine 
ça lış ılacak  ve bu am açla İdarî birim lerin dayanağ ı olan m evzuatta, kuruluş şek
linin tesbîtî, idarî hiyerarşide yerinin belirtilm esi ve görev tarifleri gibi konular
da fark lılık ların  giderilmesine önem verilecektir. Ayrıca kuruluşlararası görev ve 
yetki konularında mevzuatın yorum lanm asından ortaya çıkan uyuşm azlıkların 
aza ltılm asına çalışılacaktır.

M adde 27 —  Siyasî otoritenin günlük yürütme işleriyle gerektiğinden 
faz la  meşgul edilm esini önlemek am acıy la , A nayasa çerçevesindeki İdarî hizm et
lerin a lt kademelerde sonuçlandırılm ası için gerekli kanun değişiklik leri ya p ı
lacaktır.

M adde 28 —  Bakan lar Kurulunda görüşülecek meseleleri önceden ince
leyerek Bakan lar Kuruluna zam an kazandırm aok üzere Kabine Komiteleri kuru- 
laca ktır.

M adde 29 —  Kabine Komitelerinin sayısı ve görev a lan ları s iyasî, sos
yal ve ekonomik konuların zam an içersindeki gelişm elerine göre fa rk lılık la r 
gösterilecektir. Bu itibarla söz konusu komitelerin önceden tanım lanm ası müm
kün değild ir. Ancak, bugün için Bakanlar Kurulunu uğraştıran kanunların ço
ğunlukla plân uygulam asında ortaya çıkan güçlüklerle ilg ili olduğu gözönüne 
a lın a rak , bunların çözümlenmesinde Başbakan ve Bakan lar Kuruluna yardım 
edecek bir Kabine Komitesi en kısa sürede kurulacaktır.

Madde 30 —  Kuruluşlar arasında görev ve yetki an laşm azlık la rı, işbö
lümü uyuşm azlıkları ve çeşitli konularda görüş ayrılık la rı gibi idarî nitelikte me 
seleleri inceleyip görüp b irliğ ine u laşm ak, verim li, sür’atli ve tutumlu bir idare
nin gerektirdiği karşılıklı uyarm aları yapm ak ve Kabine Komiteleri ile Bakan
lar Kurulu çalışm alarına teknik seviyede yardımcı olm ak üzere bir «Müsteşar- 
lık la rarası İşbirliğ ini ve Gözetim Komisyonu» kurulacaktır. 91 sayılı Kanunla Dev
let P lâ lam a Teşkilâtı Koordinasyon Dairesinde sağlanan im kânlardan da etkin 
bir şekil yararlanacaktır.
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T. C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Personel Dairesi 
Sicil - 100004

Büyükelçilikler No. 

Konsolosluklar No.

127

104

Merkez Daireleri No. 110

G E N E L G E

Konu : Yazışm alarda takip edilecek usul hakkında.

İlgi : 24/6/1961 tarih ve (Elçilik 87, Konsolosluk 82 ve Merkez dairelr 
26) Num aralı genelge ile aynı konuya dair müteakip genelgelere 
ektir.

Devlet Daireleri içinde yazışm aların ne şekilde yapılacağı hakkında Baş
bakanlıktan alınan genelge ile bunu teyiden yine aynı m akam lardan alınan 
müteakip genelgeler gereğinin itina ile yapılm ası ricası İle iç ve dış teşkilâtım ıza 
evvelece temim edilm işti.

Bahse konu genelgelerde tesbit edilen yazışm a usullerine genel o larak 
riayet edildiği müşahade olunm aktadır.

Bunula beraber, aşağıda belirtilen hususlarda daim i bir itina gösteril
mesinin hatırlatılm ası fa ide m ülâhaza olunmuştur.

1 —  Kâğıdın sol üst köşesine yazının özeti «konu» hanesinin karşısına 
behemhal konacaktır.

2 —  Yazın ın sonunda im za, İsim ve soyadı ile memuriyet ünvanının üst 
tarafına atılacaktır.

3 —  Yazıların  sonunda «sayg ılarım la» gibi her hangi bir ihtiram sözü 
konulm ayacaktır.

4 —  Alt kademelere yazılan  yazılarda (rica) üst kademelere veya aynı 
seviyedeki m akam lara gönderilen yazılarda (arz veya (arz ve teklif) kelimeleri 
ve aynı yazı alt ve üst kademelere yazıld ığ ı takdirde (arz ve rica) kelimeleri 
kullanılır.



5 —  Açık ve kapalı te lg raflarda metnin en m uhtasar şekilde yazılm asına 
hususî bir itina gösterilecektir.

Yukarda arzedilen husulara azam î itina ve d ikkat gösterilmesini bun
dan evvelki genelgeleri teyiden rica ederim.

DIŞİŞLERİ BAKANI Y.

Âli BİNKAYA
Genel Sekreter S iyasî İşier 

Yardımcısı

T. C.
B A Ş B A K A N L I K

KANUNLAR VE KARARLAR TETKİK DAİRESİ

Kararnam e tarihi : 2 /9 /1965  
Karar sayısı : 6/51 85

K A R A R N A M E  S U R E T İ

6081 sayılı Kanun gereğince O ttaw a Büyükelçisi buiunan Taha CARIMTn 
aynı Kanun hükümlerine göre Beyrut Büyükelçiliğine naklen atanm ası; Dışişleri 
Bakanlığ ının 25/8/1 9 65  tarih li ve 1 00 0 04 -25 33/422  sayılı ya zısı üzerine, Bo- 
kan lar Kurulunca 2 /9 /196 5  tarih inde kararlaştırılm ıştır.

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL

Bakanlar Kurulunun im zaları
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T. C. 
B A Ş B A K A N L I K

KANUNLAR VE KARARLAR TETKİK DAİRESİ

Kararnam e tarih i : 2 /9 /196 5  
Karar sayısı : 6/5163

K A R A R N A M E  S U R E T İ

Dış işleri Bakanlığ ı üçüncü derece meslek memurlarından İsmail SOYSAL'ın 
6081 sayılı Kanun hükümlerine göre Cezayir Büyükelçiliğine atanm ası; adıgeçen 
Bakanlığ ın 25/8/1 9 65  tarihli ve 100004-2535/421 sayılı yazısı üzerine, Ba
kanlar Kurulunca 2 /9 /19 65  tarihinde kararlaştırılm ıştır.

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL

Bakan lar Kurulunun im zaları

T. C. 
B A Ş B A K A N L I K

KANUNLAR VE KARARLAR TETKİK DAİRESİ

Kararnam e tarih i : 25 /8/1 965  
Karar sayısı : 6/5152

K A R A R N A M E  S U R E T İ

Dışişleri Bakanlığ ı İkinci derece meslek memurlarından Hikmet BENSAN’ ın 
6081 sayılı kanun hükümlerine göre Varşova Büyükelçiliğine atanm ası; adı 
geçen Bakanlığ ın 25/8/1 9 65  tarih li ve 100004-253 4/42 0  sayılı yazısı üzerine, 
Bakanlar Kurulunca 25/8/19 65  tarihinde kararlaştırılm ıştır.

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL

Bakanlar Kurulunun imzaları
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T. C.
B A Ş B A K A N L I K

KANUNLAR VE KARARLAR TETKİK DAİRESİ

Kararnam e tarih i : 24 /8 /19 65
Karar sayısı : 6/5151 .• -

K A R A R N A M E  S U R E T İ

Birinci Sınıf Ortaelçi Semih GÜNVER'in Kahire Büyükelçiliğinin 6081 sayılı 
Kanun gereğince Büyükelçi unvaniyle tedvire memur edilm esi; Dışişleri Bakan lı
ğının 18/8/1965  tarih li ve 408 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 
2 4 /8 /  196,5- tarih inde kararlaştırılm ıştır. . ■ -

CUMHURBAŞKANI'
C. GÜRSEL

, -■ /  : ; i ı ;

Bakanlar Kurulunun im zaları

noinxrni m •■’in . .Ni re--. 'od

T. C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Personel Dairesi -D . 1
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T. C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Dairesi 
Sicil - 100004

M Ü Z E K K E R E

Terfie hak kazanmış oldukları halde, bulundukları derecelerde kalm aları 
lüzumlu görülen DÖRDÖNCÜ .derece meslek memurlarından Fikret BERKER; 
BEŞİNCİ derece memurlarından A lâattin TALUY ve Faik MELEK; ALTINCI derece 
m em urlarından Nurettin KARAKÖYLÜ , Necdet TEZEL, Necdet Esat İLCİ, Behçet 
TÜREMEN; YEDİNCİ derece memurlarından Kemâl ARIKAN ; SEKİZİNCİ derece 
mem urlarından Argun ÇOBAN, Candemir ÖNHON, Alptekin ÜNLÜTÜRK; O N 
UNCU derece memurlarından Erol AİPTEKİN 'e 4598 sayılı Kanunun 242 sayılı 
Kanunla değiştirilen 4 üncü maddesi gereğince bir üst derece maaşın verilm e
sini onaylarına arzecjerim.

io.M ¡amioC! m nojnYi 
1 ; '/• ' V'Oii t5--: '

Takdim 
31/8/1965  

Hizmet BENSAN

Arz n>lı: r;vu/v\ 
31/8/1965

Ümit Halûk BAYÜLKEN

Haşan IŞIK
3 1 /8/1965  

M uvafık

Personel Dairesi Reisi 
Gündoğdu ÜSTÜN

o v u m  ■ : 
i \ d \ ■.

nibiclip )UA 
Ö ö9f\X \0 x

Aslı gib id ir. 
16/9/1965 
Tahir GÜL



T. C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Personel Dairesi 
Sicil - 100004

M Ü Z E K K E R E

Derecelerindeki kanunî yükselm e sürelerini dolduran ve bulundukları de
recelerde kalm aları lüzumlu görülen BEŞİNCİ derece meslek m em urlarından 
Turgut İLKAN, Nejat BALKAN; ALTINCI derece m em urlarından Salih DİLER 
Yalçın KURBAY, Lemi KEM ALYERİ, Faruk CELİLOĞLU, Kemâlettin DEMİR 
ve YEDİNCİ derece m em urlarından Behiç HAZAR, Erol CELÂSUN, Özdemir 
KARACA, Münir KEKEVİ ve ONBİRİNCİ derece idarî mem urlarından Cahit USLU'- 
ya , 4598 sayılı Kanunun 242 sayılı Kanunla değiştirilen 4 üncü maddesi gere
ğince birinci üst derece m aaşının verilm esini onaylarına arzederim .

Personel Dairesi Reisi 
Gündoğdu ÜSTÜN

Arz 
Âli BİNKAYA

29/6/19 65

M uvafık 
Haşan IŞIK
2 9 /6 /1 9 6 5

Aslı g ib id ir. 
2 0 /7 /1 9 6 5
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EYLÜL 1965’de : TÜRKİYE’NİN DİŞ İLİŞKİLERİ ve 
MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ KIBRIS’A BUĞDAY 
NALİYE HADİSESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

1 Eylül 1965 : Kıbrıs'a Amerikan buğdayı getiren bir Türk motorunun,
tayfaların ın  isyan etmesi üzerine, Ankara Hükümetinin 
d irektifiyle Mersin lim anına sevkedildiği yolundaki h a 
berin teyit edildiği b ild irilm iştir. Rum Başsavcı Tornari- 
des’ in, bu o layı, devletler hukuku bakım ından bir «kor
sanlık suçu» o larak nitelediği öğrenilm iştir.

Bu konuda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri şu açık lam ayı 
yapm ıştır :

«Ereğli gem isi, navlun m ukavelesiyle bağlı olduğu Con
tinental firm ası tarafından A rjan tin ’den Kıbrıs’a buğday 
nakliyesi için yola çıkartıldığı zam an, gemi ham ulesi
nin M agosa’ya götürüleceği, ne geminin mensup o ldu
ğu firm a, ne kaptan, ne de mürettebat tarafından b ili
niyordu. Gemi Akdenizde seyrederken Continental f ir 
masının, tahliye limanını M agosa limanı o larak gemiye 
bildirmesi üzerine, gemi mürattebatının bir kısmı, Ma- 
karios idaresinin Türk Cem aatine karşı giriştiği gayri İn
sanî hareketler do layısiyle , bu idareye bir Türk gem i
siyle buğday nakledilmesinden dukdukları teessür se
bebiyle gemiyi terketmişlerdir. Bu durum da, geminin 
Magosa lim anına gitmesinin mümkün o lam ayacağı an 
laşıld ığ ından, Cerrahoğlu Firm ası, Continental Firm asın
dan, yeni bir tahliye limanının gösterilmesini istemiştir. 
«Henüz Continental Firm asından bir ta lim at gelm edi
ğinden, buğday, Mersin lim anında, gemi içinde tutul
maktadır.

«Görülüyor ki, Rum gazetesinin yazd ık ları tcımamiyle 
bir iftiradır.»

'M



YUNANİSTAN KRALİYET KONSEYİNDE 
KIBRIS KONUSU

1 Eylül 1965 : S iyasî bunların giderilm esi ile ilg ili o larak 1 -3  Eylül a ra 
sında toplanan Kraliyet Konseyinde Kıbrıs Konusu da 
görüşülmüştür.

ERE partisi ileri gelenlerinden Pipinelis, konseydeki ko
nuşmasında Kıbrıs meselesi ile ilg ili o larak şunları söy
lemiştir :

«Türkiye ile Yunanistan arasında yap ılan  ikili görüşm e
lerin esasına girm ek lâzım dır. M üzakerenin esasına g iril
mesi ise, Türkiye ’ye verilecek muhtemel bedeller konusu 
üzerinde bazı kararlara  varm a tüzumunu ortaya koym ak
tadır. An laşm alı bir çözüm yolu istem iyorsak, ve d inam ik 
bir boy ölçüşmeye girmek zorunda kalacağım ızı dikkate 
a lm alıy ız . Kıbrıs'ta yak laşan  bir d inam ik boy ölçüşme 
kâbusu içinde yaşıyoruz. Böyle bir şey olursa, bu bizim 
istediğim iz için değil, faka t kontrolü elim izden kaçıraca
ğımız için olacaktır.»

KIBRIS TÜRKLERİNİN TASARLANAN AZINLIK 
HAKLARI YASASINA KARŞI TEPKİLERİ• :'r: ' ' " A  ; . • \ ;. -)\T ' '  'O

2 Eylül 1965 : Bir Türk sözcüsü, Rum tem silciler meclisi Başkanı
Klerides’ in Kıbrıs Türk toplumu için özel bir azın lık  hak
ları yasası hazırlanacağı yolundaki son demeçlerini yo 
rumlamıştır. Sözcü, tara fla rdan  birinin arslan payı is
temesi esasına dayanan ortaklık prensibinin hukuk, n i
zam ve ah lâk  ile adalete aykırı olduğu için Rom alılar 
zam anındanberi te l’ in edilm iş olduğunu belirtm iş, Rum
ların azın lık  yasası hazırlam a yönünde atacakları her 
hangi bir adımın da te l’ in edilm eye mahkûm olduğunu 
ifade etmiş ve demiştir ki.:

«Türk cem aatinin hükümran bir ortak sıfatı ile Kıbrıs 
Cumhuriyetinde sahip olduğu haklar uyuşulmuş ve te
m inat altına alınm ış u luslararası an laşm alarda münde
miçtir ve Rum cemaati tarafından her hangi bir baha
ne veya sahtekârlık la ellerinden a lınam az veya çiğne-
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nemez. Türk cemaatinin hakları ancak bütün ilg ili ta 
ra fla rla  an laşm ak suretiyle ve ancak m ukadderatını ta 
yin şeklinde kararlaştırılab ilir.»

PETRO- KİMYA SANAYİ! İÇİN İNGİLTERE İLE 
İLE KREDİ ANLAŞMASI

2 Eylül 1965 : Petrokimya sanayiinde kullan ılm ak üzere, İngiltere'den
50 milyon lira lık  kredi alınm asını öngören an laşm a M a
liye Bakanı ile İngiltere'nin Büyükelçisi tarafından im za
lanmıştır. A n laşm aya göre, İngiltere Türkiye’ye, İzm it'
te kurulacak olan politen fabrikasının döviz ih tiyaçları
nı karşılam ak üzere 50 milyon lira lk  kredi açacaktır. 
25 yıl vadeli olan kredi için ilk 7 yıl içinde taksit ve fa iz  
alm ıyaca ktır.

KIBRIS BARIŞ GÜCÜ

3 Eylül 1965 : —  Kanada, Kıbrıs'taki Birleşmiş M illetler barış gücü
emrine verdiği kuvvetten 160 askerini geri çekeceğini 
ve böylece, kuvvet mevcudunu 980 ’e indireceğini b ild ir
miştir.

—  Venezueta, K ıbrıs’taki barış gücü için bin dolar daha 
yardım da bulunacağını açıklam ıştır.

TÜRK-KORE PARLAMENTOLARARASI 
DOSTLUK GRUBU

3 Eylül 1965 : Tü rk-Ko re  parlam entolararası dostluk grubu başkanı
Sakarya M illetvekili muslihibbin Güner ile Balıkesir M il
letvekili Ahmet İnsan Kırımlı, Güney Kore hükümlerinin 
davetlisi o larak dün Kore'ye hareket etmişlerdir. M illet
vekille ri, seyahatleri sırasında, Japonya ile Çin'e uğ raya
caklardır.



AVRUPA KONSEYİ DANIŞMA MECLİSİ SİYASİ KOMİSYO
NUNDA COŞKUN KIRCA VE ERTUĞRUL AKÇA’NIN K1B- 
RISLA İLGİLİ KONUŞMALARI

3 Eylül 1965 : İstanbul M illetvekili Coşkun Kırca ile Erzurum M illetveki
li Ertuğurul Akça Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Siyasi 
Komisyonunda Kıbrısla ilg ili birer konuşma yapm ışlar
dır (Bk. Belge 1).

MAKARİOS’UN DEĞİŞTİRME BİRLİĞİ İLE 
İLGİLİ CEVABİ NOTASI

4 Eylül 1965 : Türk Değiştirme Birliğin in 14 EyIüI'de A daya gitmesi için
Kıbrıs Rum yönetimi başıM akarîos’a gönderilen notanın 
cevabı Lefkoşe M aslahatgüzarım ıza tevdi edilm iştir. Ma- 
karios bu cevabında. Türk Değiştirme Birliğine herhangi 
bir zorluk çıkarılm ıyacağını b ild irm iş olan İttibak A n la ş
masının yürürtükte olduğu anlam ının çıkarılm am ası ge
rektiğini kaydetm iştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ KEŞMİR 
OLAYLARINA DAİR BEYANATI

4 Eylül 1965 : Dışişleri Bakanı Haşan Işık, Pakistan ile H indistan a ra 
sında 5 Ağustos 1965’te Keşmir'deki «hürriyet mücahit
leri» hareketi ile başlayan  ve gittikçe şiddetlenen çarp ış
m aların yarattığ ı endişe île ilg ili o larak şu beyanatta bu
lunmuştur.

«Keşm ir’deki son a lay ların  sebep olduğu can kaybı ve 
diğer beşerî ızd ırap lar derin üzüntümüzü mucip olmuştur. 
Şurası aş ikârd ır ki, Keşmir meselesi gibi önemli bir mese
le y ıllard ır askıda bırakılıp ve barışçı yo llardan bir çö
züm şekline bağ lanm azsa bu gibi elim o layların  teker
rür etmesi m aatesef hiçbir zam an emniyetle ihtimal d ı
şı addedilem ez. Bu itibarla , Türkiye bu meselede daim a 
ilg ili ta ra fla r arasında âd il ve tatm inkâr bir hal tarzına 
varılm asın ı desteklemiş ve bunun gerek iki komşu mem
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leketin, gerek dünya barışının yararına o lacağına sam i
miyetle inanmıştır. Keşmir halkının hakkı olan huzura 
kavuşm ası da buna âm irdir. O layların  m aalesef ciddî 
bir seyirle gelişmekte olduğu şu sırada, Birleşmiş M illet
ler Genel Sekreterinin teklifi veçhile ateş kes'in sağ lan
ması, ayrıca tarafların  bir an önce meselenin barışçı yo l
lardan müzakeresine yönelmeleri ve barışsever bütün 
memleketlerin bu gayretlere ellerindeki im kânlar nisbe- 
tinde yardımcı o lm aları en halisâne temennim izdir»

ASYA MİLLETLERİ KOMÜNİZMLE MÜCADELE 
KONFERANSINA KATILACAK OLAN TÜRK DELEGESİNİN 
DEMECİ

4 Eylül 1965 : Samsun AP Senatörü Dr. Fethi Tevetoğlu, 7 Eylü l’de top
lanacak olan «Asya Milletleri Komünizmle Mücadele» 
Konferansına katılm ak üzere, M an ila 'ya hareket etmiştir. 
Tevetoğlu, hareketinden önce şunları söylem iştir:
«Üçüncü defadır ki, Asya milletleri komünizmle mücade
le konferansı’nda memleketimizi temsil edeceğim, Asya - 
A frika konferansı ve Birleşmiş M illetler Genel Toplantısı 
arefesin akdolunan bu konferansta da, Kıbrıs meselesi 
başta olm ak üzere, m illet dâvalarım ızın anti - komünist 
milletlerce haklı bulunup destek görmesine yardımcı so
nuçlar sağlıyacağım ıza inanıyorum .»

«Bilindiğ i g ibi, geçen yıl M illiyetçi Çin'de toplanan bu 
konferansta, Türk delegasyonu, Kıbrıs dâvam ızla ilg ili le
himize bir kararı, ittifakla çıkarm ayı başarm ıştı.»

BAŞBAKAN’IN SİYASİ PARTİ LİDERLERİYLE 
KIBRIS KONUSUNDA YAPTIĞI TOPLANTI

7 Eylül 1965 : Başbakan Ürgüplü'nün daveti üzerine Başbakanlıkta y a 
pılan toplantıya A P ’den Genel Başkan Süleyman Demirel, 
Başkan yardımcısı Faruk Sükan, CFIP'den Genel Sekreter 
yardımcısı Cihat Baban, CKM P’den Genel Başkan A lp as
lan Türkeş ve Genel Sekreter Tuat Uluç, M P’den Genel 
Başkan Osman Bölükbaşı, Genel Başkan yardımcısı Hü
seyin Atam an, Genel İdare Kurulu üyesi Ortan A lp , YTP1- 
den ise Genel Başkan Ekrem Alican katılm ışlardır.
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Dışişleri Bakarım ın  da katıldığı ve liderlere Kıbrıs ile ilg i
li geniş bilgi verilen toplantıdan sonra, gazetecilere ko
nuşan Başbakan Ürgüplü : «Hükümet o larak bu top lan
tıdan, cidden büyük kuvveet a la rak  çıktığım ızdan dolayı 
bahtiyarlık  duyuyorum .» demiktir.

TİCÂRET BAKANININ YUGOSLAVYA SEYAHATİ

7 Eylül 1965 : Yugoslavyayı resmen ziyaret etmekle olan Ticaret Baka
nı Macit Zaren Belgrad'ta Yugoslavya Federal İcra Kon
seyi Başkanı Peter Siomboliç ile bir görüşme yapm ıştır. 
Macit Zaren 14 Eylülde Zag rep ’te Yusg is lav  Dış Ticaret 
Bakanı ile görüşmüştür.

MAKARİOS’UN İKİLİ MÜZAKERELERE DAİR GÖRÜŞÜ

7 Eylül 1965 : M akarios, bir Am erikan gazetesine verdiği bir demeçte,
Kıbrıs sorununun Atina veya Ankara değil Kıbrıs'ta çö
zümleneceğini iddia etmiş, bu konuda özellikle şunları 
söy lem iştir:
A tina ile Ankara arasındaki ikili mükazerelerden pratik 
sonuçlar beklem iyordum . Bugün bu müzakereler Yuna- 
nistandaki siyasi kriz do layısıyle kesilm iş bulunm aktadır. 
Ben konusu enosis o lm ak şartiyle  bu müzakerelere mu
halefet etmemiştim . Bununla beraber açıkça belirttim kî 
eğer iki ülke Kıbrıs herhangi bir iç meselesini müzakere 
edeceklerse varacak la rı bir an laşm a Kıbrıs Cumhuriyeti 
için bağlayıcı o lm ıyacaktır. Kendi idare şekli ve m ukad
deratı hakkında karar verm ek hakkı bir bütün o larak y a l
nız Kıbrıs halkına aittir. Kıbrıs meselesi Atina veya An- 

' karadan ziyade Kibrista halledilecektir.

DÜNYA SAĞLIK TEŞKİLATININ 
r - İSTANBUL’DAKİ TOPLANTISI

a nnm vokY < - . un : Y - , . . ..

7-11  Eylüi : Dünya Sağ lık  Teşkilâtı Avrupa Bölge Komitesi 15.
toplantısı 7 - 1 1  Eyiül tarih leri arasında İstanbul'da y a 
pılm ıştır. 35 memleketten 125 delegenin katıldığı beled i
ye sarayındaki toplantıyı Çekoslovakya sağ lık  bakanı ve 
Avrupa Bölgesi eski başkanı Josept Plojhar kısa bir ko
nuşma ile açmıştır.



PAKİSTAN - HİNDİSTAN İHTİLÂFINDA 
TÜRKİYE’NİN TUTUMU

: Hint Kuvvetlerinin 6 Eylül 1965 sabahı Pakistan sın ırları
na tecavüz etmeleriyle iki memleket arasında başlayan 
savaşm a Türkiyeyi de çok yakından ilgilendirm iş ve Türk 
Hükümetinin kesif bir d iplom atik faa liye t devresine yol 
açmıştır.

Pakistan Dışişleri Bakanı, Zü lfikar Butto’nun 7 Eylül 
sabahı CENTO ve SENTO an laşm aları uyarınca üye mem
leketlere' yaptığı çağrıdan sonra Pakistan Ankara Büyük
elçisi, Zakbal Rabb Dışişleri yetkilileri ve b ilahare D ışiş
leri Bakanı ile görüşmüştür.

Dışişleri Bakanlığ ı ilg ilileri bu görüşmelerden sonra, 
Pakistan'ın Türkiye’den herhangi kesin bir yardım ta leb in
de bulunmadığını belirtm işlerdir.

Ertesi sabah Büyükelçi Rabb Cum hurbaşkanı Cemal Gür- 
sel'i ziyaret ederek, Pakistan Devlet Başkanı Eyüp H an’ın 
bir mesaîmi sunmuştur. Büyükelçi görüşme hakkında b a
sına şunları söylem iştir:

«H indistan’ ın Pakistanı istilâ em elleriyle harekete geçme
si ve birçok şehirleri bom balam ası üzerine, sayın Cum- 
hurbaşkam nız Gürsel’ i ziyaret ettim. Kendilerine durumun 
gerçek yönleri hakkında ve Hindistan'ın zalim âna sa ld ı
rıları konusunda bilgi verdim . Sayın Gürsel, dâvam ıza 
büyük ilgi ve candan yakın lık  gösterdiler.

Bu arada , kendilerine, Cum hurbaşkanım ız Eyüp Han'ın
sevgi ve saygılarını bild irdim .»

Ayni gün Başbakan Üpgüplü düzenlediği bir basın top
lantısında (Bk. Belge 2) Hindistan - Pakistan ihtilâl konu
sunda şu yazılı demeci ve rm iştir:

«Hindistan ve Pakistan arasında cereyan etmekte olan 
silâhlı çatışmayı Hükümetimiz büyük bir üzüntü ve end i
şeyle izlemektedir. Bu çatışmanın devamının gerek H in
distan, gerek Pakistan milletleri için bir ıstırap kaynağı 
olacağı ve dünya barışını ciddî bir şekilde tehdit edeceği 
kanaatindeyiz. Bu kanaatled ir ki, Hükümetimiz, tara fla r 
arasında, Birleşmiş M illetler Genel Sekreterinin ve Güven
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lik  Konseyinin çağırışına uygun o larak  a teş-kes in  derhai 
tatbikin i desteklemektedir. Birleşmiş M illetler Genel Sek
reterinin ateş - kesi sağ lam ak için halen sarfettiği kesif 
gayretlerin olumlu bir sonuca ulaşm asını bütün kalb im iz
le dilem ekteyiz.

İki memleket arasında ortaya çıkan bu vahim  buhran 
Keşmir ihtilâfının yıllardan  beri âd il bir çözüm şekline 
bağlanm am ış olmasının bir neticesidir. Keşmir meselesi 
gibi önemli bir ihtilâfın müzakere yo luyla halledilm esi 
im kânları yaratılm adığ ı müddetçe ciddî ve tehlikeli g e liş
melerin tekerrürü ihtim alin i bertaraf etmek mümkün o l
m ayacaktır. Bu sebeple, Türk Hükümeti, Keşmir mesele
sinin âdil ve tatm inkâr bir çözüm şekline kavuşturulm ası 
için hiçbir gayretin esirgenmemesi gerektiğini düşünm ek
tedir. Bu gayret ya ln ız ilg ili devletlere değil, dünpa sulhu
nun korunması bakım ından barışsever bütün memeleket- 
lere tevecüh eden bir vecibedir. Tarafların  silâh ları b ıra
karak bir an evvel müzakere m asasına oturmaları en sa 
lim yoldur. H indistan'ın G üvenlik  Konseyinin çağırışına 
rağm en, s ilâh lı çatışm ayı, ih tilâ f konusu olan Keşm ir’ in 
dışına ç ıkartarak Pakistan topraklarına yaym ası ve Pa
kistan şehirlerini bom balam ası buhranı vahim leştirm iştir. 
Bundan duyduğum uz üzüntü derindir. Şahit olduğumuz 
bu elim o lay lar Türkiye'nin CENTO içinde bir müttefiki 
olan Pakistan'ı ilg ilendirm ektedir. Pakistan ile ittifak b ağ
larım ıza ilâveten Türk ve Pakistan m îlletleri arasında sa r
sılm az bir dostluk ve kardeşlik mevcuttur. Bu sebeple Pa
kistan m illetinin duyduğu ıstırabı Türk m illetinin p ay la ş
tığına şüphe yoktur.»

9 - 1 0  Eylül tarih lerinde Türkiye ile İran arasında bu ko
nuda görüşmeler yapılm ıştır. Pakistan - Hindistan o layları 
hakkında Hükümetimizle istişarede bulunm ak üzere An- 
karaya gelen İran Başbakanı Abbas Hüveyda, hava a la 
nında gazetecilere şunları söylem iştir:

«Yakın dostumuz Pakistan'ın Hindistan ile arasında çıkan 
vahim  ve ciddî problem, ülkelerim izin ortak m enfaatlerin i 
ilgilendirm ektedir. CENTO ve Bölgesel Kalkınm a için İşb ir
liği ortağım ız, yakın dostumuz Pakistan'ın Hindistan ile 
arasında çıkan meselesini, Şehin Şah ’ ın emirleri ile en 
yüksek seviyede görüşmek üzere A nkara 'ya  gelm iş bu lu



nuyorum. Biz, yan lız paktlarla birbirlerine bağlı üç ülke 
değiliz. Biz aynı zam anda üç müslüman ülkeyiz»
Türk ve İran heyetleri arasındaki m üzakereler Başbakan
lık seviyesinde cereyan etmiştir.

İlk toplantıdan sonra gazetecilerin sorularına cevap ve
ren Dışişleri Bakanı Işık, Pakistan'a Türkiye ’den silâh sev- 
kedildiği yolundaki haberle ilg ili o larak «Türkiye Pakis
tan ’a silâh yardımımda bulunmuyor, yap ılan sevkiyat 
Türkiye ile Pakistan arasındaki ticari an laşm anın esliha 
kısmının uygulanm asıdır.» demiştir.

Bu arada , H indistan’ın Ankara Büyükelçisi Lal Mehta, 
Başbakan Suat Hayri Ürgüplüye iletilm ek üzere Dışişleri 
Bakanı Haşan Işık’a Hint Başbakanı Lal Bahadur Şastri’- 
nin Pakistan - Hindistan çatışması hakkında bir mesa|ını 
verm iştir.

Öte yandan parti genel merkezlerini ziyaret eden Pakis
tan Büyükelçisi Rakbul Rabb parti liderleriyle yaptığı gö
rüşmeler hakkında şunları söylem iştir:

«Bütün partilerin liderlerini z iyaretle, kendilerine haklı 
dâvam ızı anlattım . Biz, Keşmir dâvasının sulh yoluyla 
hallin i istiyor, öteden beri bu görüşü savunuyoruz.
Parti liderleri, H indistan’ın bu haksız tecavüzü karşısında, 
Pakistan lehinde beyanlarda bulunmuşlardır.

Ayrıca, A nkara'da çeşitli gençlik teşekkülleri ve halk 
tarafından şahsım a başvuru larak, gönüllü o larak  Pakis
tan saflarına katılm ak arzusu izhar olmuştur. Bu husus 
da , Türk milletinin Pakistan ’a karşı beslediği duyguları 
göstermek bakım ından, bizi ayrıca mütehasis etmiştir.» 
Görüşmeler 10 Eylül cuma günü de devam etmiştir. Top
lantılara ara verild iğ i bir sırada, Başbakan Ürgüplü, Baş
bakan yardımcısı Demirel ve Dışişleri Bakanı ışık gazete
cilerin sorularını cevaplandırm ış ve şu bilgileri verm işler
dir.

Ürgüplü : CENTO ve NATO antlaşm aları ile ilg ili o larak 
İngiltere ile burada ve Londra'da tem aslarım ız va r ve 
devam ediyor. Diğer memleketlerle ve NATO Genel Sek
reterliği ile de temasımız var. Lal Bahadur Şastrinin me
sajı bütün hadiseyi izah ediyor. Dün toplantıda olduğum 
için Hindistan Büyükelçisi ile görüşemedim. Yarın sabah 
görüşeceğim.
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Demirel : «Dost ve kardeş Pakistan ’ ın böyle bir hadiseye 
maruz kalm asından üzgünüz. Kendilerine elden gelen 
hertürlü yardım  yap ılacaktır.»

Iş ık : «Topraklarına tecavüz edilm iş bir memleketin y a r
dım talep etmesi tab iid ir. Ancak, komşu memleketler 
arasındaki ih tilâ fların  silâh la  halledilm esinin isabetli bir 
görüş olmadığı da tecrübe ile sabit olmuş bir vak ıad ır. 
Bu itibarla , şu anda herşeyden evvel temini gereken hu
sus, silâh lı çatışm alara son verilm esi, askerlerin geri çe
kilm esid ir. Pakistan ile H indistan arasındaki m ünasebet
lerin devam lı şekilde düzelebilm esi İçin Keşmir mesele
sine bir an evvel âd ilâne bir hal çaresi bulunması zaru 
reti açıktır. Gerek doğrudan doğruya ilg ili iki hükümet, 
gerek barışsever bütün memleketlerin bunları temin için 
ellerinden gelen bütün gayreti sarfedeceklerinden em i
nim .»

T ü rk - İra n  görüşmelerine müvazi o larak, ayni gün Baş
bakan Suat Hayri Ürgüplü başkanlığ ında bir tara ftar 
s iyasî parti liderleri diğer ta ra fla r da Bakan la r Kurulu 
toplanm ıştır. S iyasî parti liderlerinin toplantısında Pakis
tan - Hindistan silâhlı çatışması hakkında geniş aç ık lam a
larda bulunulm uş, bu arada liderler de görüşleıini ve 
düşüncelerini ifade etm işlerdir.

Bakan lar Kurulu Toplantısı sonunda Çalışm a Bakanı ve 
Hükümet sözcüsü İhsan Sabri Çağ layang il şu açıklam ayı 
ya p m ışt ır :

Toplantıda, Pakistan ile Hindistan arasında devam et
mekte olan çatışm adan doğan meselelerle mem leketim iz
de bulunan İran ’ ın sayın Başbakanı ile ayni konu üzerin
de yap ılan  konuşm alar incelenmiştir.

«M emleketim izde imal edilen silâh ve malzeme aram ız
da mevcut ticarî m ukavele ile Pakistan hükümetine tes
lim edilmekte idi. Bunun hızlandırılm ası ve artırılması 
teklifi tarafım ızdan rağbet ve iltifat görmüştür.»

T ü rk - İra n  müzakereleri sonunda yayın lanan  ortak b il
d iriye (Bk. Belge 3) göre, İran ve Türkiye A nayasa la rına  
uygun o larak  silâh lı kuvvetlerden tertip edecekleri b irlik 
leri Birleşmiş M illetler emrine vermeyi taahhüt etm işler
dir.



İran Başbakanı Abbas Hoveyda’yı teşçi ettikten sonra 
Ürgüplü basına şu demeci verm iştir:

«Bu sabah liderler toplantısında Pakistan - Hindistan si
lâh ihtilâfını müzakere ettik. Kendilerine hükümetin ça
lışm alarına, alacağı kararlara ışık tutan çok kıymetli mü- 
telâlarından dolayı müteşekkiriz. Bu toplantıyı takiben, 
Bakan lar Kurulu o larak, aynı konuyu müzakere ettik. 
Dün sabahtan itibaren fasılasız  devam eden ve sayın 
İran Başbakanı ile olan çalışm alarım ızı da tetkik ettik. 
Bugün bu çalışm alar arasında değerli m isafirim iz Ekse- 
lâns Abbas Hoveyda ile iki toplantı daha yaptık.

Gerek sayın liderlere, gerek büiün Bakanlar Kurulu a r
kadaşlarım a hakim olan temel duygu, aziz Pakistan m il
letine karşı beslediğim iz hudutsuz sevgidir. Kederlerini 
bütün Türk milleti yürekten paylaşm akta ve en kısa z a 
manda asil kardeş Pakistan'a mesut günler temenni et
mekteyiz. Ekselâns Başbakan Abbas Hoveyda ile muta
bık kaldığım ız resmî b ild iri, üç kardeş milletin samimi 
bağların ı ananevî dostluklarını açıkça ifade etmektedir. 
Sulhun tehlikeye düştüğü anda derhal benimle temasa 
geçen kardeş memleketler dâvasına müşterek hassasiye
tim izi pay laşarak  A n ka ra ’ya teşrif eden İran ’ın seçkin 
Başbakanı'na minnettarız.»

İran Başbakanı Hoveyda ise, Tahran 'a dönüşünde ver
diği demeçte Türkiye ve İran'ın Hindistan Başbakanı Lal 
Bahadur Sastri’ye Pakistan ’ ı tamamen desteklediklerini 
ifade eden ve derhal ateşin kesilmesi ile Hint b irliklerin in 
Pakistan topraklarından çekilm esini talep eden birer me
saj göndereceklerini açıklam aştır.

Başbakan buna benzer m esajların Başkan Johnson ile 
Başbakan VVilson'a da gönderildiğini söylemiştir.
1 1 Eylül sabahı, Başbakan, Hindistan'ın Ankara Büyük
elçisi Lal Mehtayı kabul ettikten sonra gazetecilerin so
rularını şu şekilde cevap landırm ıştır:

«Faydalı görüldüğü takdirde Dışişleri Bakanı Haşan Işık 
ik i-ü ç  gün içinde Karaşiye g ideb ilir. Her hükümet ile 
tem aslar devam etmektedir. H indistan Büyükelçisinin z i
yareti hakkında da şunları ilâve etm iştir:
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«Büyükelçi H indistan'ın nihaî nazarını izah etti. Tutumu
muzun protestosu an lam ında bir demeç mevcut değild ir. 
Yeni Delhi hükümetine verilecek cevap hazırlanm aktad ır.» 
Dışişleri Bakanı Haşan Işık beraberinde Genel Sekreter 
Bayülken ve İkinci Daire Müdürü Karaburçak olduğu 
halde 13 Eylül sabahı Tahran üzerinden Pakistan ’a h a
reket etmiştir. Işık Tahran 'da İran Başbakanı H oveyda’ya 
m ülâki olmuş ve İran heyetiyle birlikte R aw a lp ird i’ye geç
miştir. Dışişleri Bakanı hareketinden evvel verdiği bir de
meçte şunları söylemiştir.-

«Dost memleketler arasında danışm a mutatdır. Müşkül 
durum larda ise, bu bir zaruret olur. Pakistan 'da yap ılacak  
olan dan ışm alarda , barışseverlik, hak ve adalete bağ lılık , 
şüphesiz rehperim iz o lacaktır. Pakistan ile Hindistan a ra 
sındaki elim o lay lar, m uhakak ve sür'atle son bulm alıd ır 
ve bunların bir daha tekerrürüne sebebiyet verecek âm il
ler ortadan kald ırılm alıd ır. Bunun yolu Keşmir meselesi 
üzerinde iki tarafın  an laşm asıd ır.

Bütün barışsever mem leketlerin, bu an laşm anın tah ak
kukuna yardımcı o lm ak için, m uhakkak her türlü gayreti 
göstermeği kendilerine vecibe bilm elid irler. Her halükârda 
Türkiye kendisine düşen vaz ifey i her an yerine getirmeğe 
hazırdır.»

Öte yandan Başbakan Suat Hayri Ürgüplü Pakistan - H in
distan silâh lı çatışm ası ile ilg ili o larak Am erika Birleşik 
Devletleri Başkanı Johnson, İ ng i İtere Başbakanı VVilson, 
H indistan Başbakanı Şastri ve Birleşmiş M illetler Genel 
Sekreteri U -T h a n t'a  birer mesa| göndermiştir.

Bu m esajlarda Türkiye ’nin Pakistan ve Hindistan ile 
a n a n e v i dostluk münasetleri do layısıyle hükümetimizin 
silâh lı catışm alarınb ir an evvel sona ermesine ve A sya 
kıtasının bu iki önemli devleti arasında sulhün avdet et
mesine attettiği ve Hindistan'ın silâh lı çatışm ayı Keşmir 
dışına yaym asın ın  buhranın veham etini arttırdığı belirtil
mekte ve çarp ışm alar sür'atle durdurulm adığı taktirde 
dünya sülhü için ortaya gelecek tehlikelere işaret o lun
m aktadır. M esajlarda ateş-kesin bir an evvel sağlanm ası 
ve yeni tehlikeli durum lara m ahal vermemek üzere Hin
distan ile Pakistan arasında mevcut ihtilâfın sür’atle âdil 
bir çözüm şekline bağ lanm ası gerektiği de önemle be-



IirtiImekte ve ilgililerin bu m aksatla ellerinden gelen g a y
reti sarfetmeleri talep edilmektedir.

Başkan Johnson ile Başbakan Wilson a gönderilen me
sa jlarda CENTO dayanışm asının m uhafazası üzerinde de 
durulm aktadır.

(Bu m esajlara 2 0 -2 2  Eylül arasında alınan cevap lar şun
lar o lm uştur:

Hindistan Başbakanı, Pakistan - Hindistan ih tilâ f konusun
da Hint etraflı bir şekilde belirtmiştir.

Sovyet Başbakanı Kosigin, Sovyetlerin Hindistan - Pakistan 
ihtilâfı konusundaki tutumunu ve barışın teessüsü için g ay
retlerini izah etmiş, bu meyanda Pakistan ve Hindistan 
Başkanlarının Taşkent'te buluşm alarını teklif ettiklerine işa
ret etmiş ve Sovyetlerin gösterdiği gayretlerin Türkiye ta 
rafından takdir edilmesinden dolayı duydukları memnuni
yeti ifade etmiştir.

Başkan Johnson, Hindistan - Pakistan ihtilâfına barışçı bir 
çözüm yolu bulunması konusunda herkesin elinden gelen 
gayreti göstermesi gerektiğini işaret etmiştir.

İngiltere Başbakanı, ihtilâf ile ilg ili o larak İngiltere'nin 
görüşünü açıklam ış ve Türkiye'nin gösterdiği gayretlerin 
takdirle karşılandığını ifade etmiştir.)

14 Eylül sabahı, Başbakan Ürgüplü ve b ilahare Cumhur
başkanı Cemal Gürsel ile Pakistan Cum hurbaşkanı Eyüp 
Han’ın özel temsilcisi o larak başkente gelen Ezhar Han 
arasında görüşmeler olmuştur. Ezher Han, Eyüp Han'dan 
Gürsel'e mesaj getirdiğini ve Türkiye'nin yapabileceği bü
tün yardım ı talep ettiklerini söylem iştir. Diğer taraftan , 
Ezher Han ile yaptığı görüşme hakkında, Ürgüplü şunları 
söylem iştir: «Pakistan ’la devam eden müzakerelerin teyi
dinden ibarettir. Asıl temas ve teferruatlı ça lışm alar şu 
anda R aw alp ird i’de Dışişleri Bakanı ile İran Dışişleri Ba
kanı ve Pakistan Devlet Başkanları arasında cereyan et
mektedir.»

Türk ve İran heyetleri RaW alp ird i’den 15 Eylü l’de ayrılm ış
lardır. Türkiye ve Pakistan Dışişleri Bakanları hava a lan ın 
da, bu temasların faydasın ı belirten birer konuşma ya p 
m ışlardır (Bk. Belge4).
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İşık, A nkara 'ya  dönüşünde basın m ensuplarına da Ra- 
vvalpirdi görüşmeleri hakkında bilgi verm iştir (Bk. Belgeö). 
Dışişleri Bakanı ertesi sabah Cum hurbaşkanı Cemal Gür- 
sel'î ziyaret ederek Pakistan Seyahati hakkında bilgi ve r
miş ve Eyüp H an’ ın Cum hurbaşkanım ıza, Hükümetimize 
ve m illetim ize teşekkürlerini b ild irm iştir.

H indistan Hükümeti ise 17 Eylül tarih inde Dışişleri Ba
kanlığ ına davet edilen Türkiye ve İran Büyükelçiliklerine 
Pakistan ’a yap ılacak  silâh ve cephane yardım ının Hindis- 
tana karşı «hasm ane bir davran ış» sayılacağın ı b ild ir
miştir.

Pakistan Devlet Başkanı Eyüp Han, Cum hurbaşkanı Ce
mal Gürse'e ayrıca 20 Eylül tarih inde yazılı bir mesaj 
göndermiş ve bu m esajda Dışişleri Bakanım ızla yap ılan  
tem aslardan duyulan memnunluk ifade edildikten sonra, 
Türk m illetinin Pakistan ’ın bu müşkül anında gösterdiği 
tesanüt duygusu övülmekte ve Pakistan 'a yap ılan  y a r
d ım lar şükran la zikredilm ektedir.

Öte yandan , Pakistan Dışişleri Bakanının Işık'a gönder
diği bir m esajda da , Pakistan'ı ziyaretin Türkiye - İran 
ve Pakistan arasında devam lı dostluk ve kardeşlik yo lun
da, yeni bir hamle o larak  hatırlanacağı kaydedilm ektedir. 
Bu arad a , gerek Pakistan basını ve gerekse Pakistan h a l
kı, m uhtelif vesile lerle Türkiye ’nin destek ve kardeşliğ in i, 
Türk talebe teşekküllerinin Pakistan lehindeki gösterile
rini ve nihayet Türk K ız ılay ’ ın hekim , hastabakıcı ve ilâç 
göndermek suretiyle yaptığı yardım ı memnuniyetle ve 
şükranla karşılad ık ların ı belirtm işlerdir. Öte yandan , Tür
kiye İran ve Endonezya’nın Hint - Pakistan uyuşm azlığ ın
da Pakistan'ı desteklem elerini protesto için, Eylülün 14'- 
ünde bu ülkelerin konsoloslukları önünde m üm ayişler 
olmuştur.

Başbakan Ürgüplü, G üvenlik  konseyinin 22 Eylül tarih li 
kararına uyarak  Pakistan ve H ind istan ’ın «ateş kes»i ka
bul etmelerini m em nunlukla karşıladığını ayni gün ver
diği bir demeçle belirtm iş, iki memleket arasında sulh 
ve sükünun daha devam lı olması temennisinde bulun
muştur.

44



BAŞBAKAN'IN KÎBRIS DEĞİŞTİRME BİRLİĞİ İLE İLGİLİ 
DEMECİ

S Eylüi 1965 : Başbakan Ürgüplü düzenlediği bir basın toplantısında
Kıbrıs konusuna temas ederek özetle şunları söylem iştir:

«Değiştirme b irliğ im iz kat'İ o larak bu ayın ondör- 
dünde ad a 'ya  hareket edecektir. M utabakat temin ed il
miştir ve M illî Güvenlik Kurulunun kararı tatb ik edilecek
tir.»

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANININ DEMECİ

8 Eylül 1965 : General A rif Abdürrezak’ın Eylü l’ün altısında Kurduğu
yeni kabinenin Dışişleri Bakanı Abdurrahm an El - Bazzar, 
hükümetinin dış siyasetini açıklarken Türkiye ile dostça 
ilişkilerin kurulacağını söylemiştir.

SİNGAPUR DEVLETİNİN TÜRKİYE TARAFINDAN TANIN
MASI

8 Eylül 1965 : Başb akan Ürgüplü Singapur Devleti Yevv'ya bîr tebrik
ve iyinîyet mesajı göndermiştir.

Böylece memleketimiz 9 Ağustos 1965’te M alaysia 'dan  
ayrıla rak  kurulan müstakil S ingapur devletini tanımış ol
m aktadır.

CEHALETLE MÜCADELE KONFERANSI

8 Eylül 1965 : İran Şabınnı teşebbüsü üzerine, dünyada cehaietle m üca
dele için UNESCO tarafından tertib edilen y ıllık  Konfe
rans 1965 senesinde Tab ran ’da açılm ıştır. Konferansta 
M illî Eğitim Bakanı Cihat Bilgehan Başkanlığ ında bir he
yet Türkiyeyi temsil etmiştir.
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FAZIL KÜÇÜK’ÜN U THANT’A MEKTUBU

9 Eylül 1965

10 Eylül 1965

12 Eylül 1965

Kıbrıs Cum hurbaşkanı Yardım cısı Dr. Fazıl Küçük 
Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant’a gönderdiği 
bir mektupta (Bk. Be lge : 6) Kıbrıs Rum cem aati ile Türk 
cem aatinin arasın ı bulma çabaların ı iyi karşılayacağ ın ı, 
faka t Birleşmiş M illetler arabulucusu Galo P laza ’yı kabul 
etmiyeceğini b ild irm iştir.

NATO İÇİ GELİŞMEKTE OLAN MEMLEKETLERE YARDİM 
KOMİSYONU

NATO memleketleri parlam enterleri, «NATO içi ge
lişmekte olan memleketlere yardım  komisyonu» Başkanı 
Seymour Rubin ilg ililerle  bir toplantı yapm ıştır.

1964 kışında aynı konu ile ilg ili o larak Türkiye'ye 
gelmiş olan N e w -Y o rk  Senatörü Jav its  Başbakan ve hü
kümet erkânı ile görüşmelerde bulunmuştu.

IŞIK’IN KIBRIS KONUSUN’DAKİ DEMECİ

Dışişleri Bakanı Haşan Işık, Türk Değiştirme B irliğ i
nin K ıbrıs’a hareketi arifesinde verdiği bir demeçte, son 
günlerde Kıbrıs konusunun, M illî Güvenlik  Kurulunda da 
yeniden incelendiğini belirtm iş, K ıbrıs’ la ilg ili her türlü 
ihtim alin hesaplandığını açık lam ış, sonra da şunları söy
lemiştir :

—  «Kıbrıs konusunda hükümetin yeni tezinin esası 
kısaca şud u r: Hükümet kendi arzusu veya düşünceleri 
dışında hiçbir hâl tarzına evet demiyecek ve bunu kabul 
etmiyecektir. Hattâ, tezim izin gerçekleşmesi için doğacak 
silâh lı çatışm adan da asla kaçınm am aktadır.

Buna rağmen, silâh lı bir çatışm aya m ahal b ırakm am ak 
üzere, konuyu barışçı yo llardan halletm ek için bütün ih
tim alleri değerlendirmektedir. Hükümet, barışçı yo lla rla  
dâvanın halline imkân kalm adığı takd irde, silâh lı çatış
m adan kaçınm ıyacaktır. Şunu b ilin iz ki, dâva ortada kal- 
m ıyacaktır. Ya barışçı yo lla , veya silâh!-, çatışma ile (ki 
bunu arzu etmiyoruz) Türkiye hakkını alacaktır» .
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Öte yandan , Dışişleri Bakanlığ ı Genel Sekreteri H a
lûk Bayülken de Birleşmiş M illetler Genel Kurulunda Kıb
rıs konusunda takip edilecek politikanın esaslarını aç ık
lamıştır. Bayülken, şöyle dem iştir:

—  «Enosis'e imkân verecek ve Türkleri azın lık  m ahiye
tinde telâkki etmeye yol açacak herhangi bir karara im
kân b ırakm am aya çalışacağız. Rumlar, Enosis’e gitmek 
için her türlü yoldan hareketi ihtiyar edinmiş dürüm da
lar. Ayrıca Birleşmiş M illetlerden, meselenin müzakere 
yo liyle halli yolunda ve Türk görüşüne uygun bir karar 
çıkartm aya uğraşacağız».

TÜRK DEĞİŞTİRME BİRLİĞİNİN KIBRIS’A VARIŞI

14 Eylül 1965 : Kıbrıs Türk A layı Değiştirme Birliği dün sabah Mago-
sa ’da törenle karşılanm ış ve tahliye işi normal o larak 
cereyan etmiştir. B irliğ im iz daha sonra, Birleşmiş M il
letler araçları ile Lefkoşe Türk kesimine geimiş ve bu
rada da Türkler tarafından büyük törenlerle karşılan
mıştır.
Barış Gücü Komutanı Thim ayya birliğ im izi götüren 
Onaran gemisini ziyaret etmiştir. Gemide askerî bir tö
renle karşılanan Barış Gücü Komutanı Türk subayları 
ile konuşmuştur.

IŞIK - SGURDEOS GÖRÜŞMESİ

16 Eylül 1965 : Dışişleri Bakanı Haşan Işık ile bir görüşme yapan Y u 
nanistan Büyükelçisi Kıbrıs konusunda en İyi hâl çare
sinin ancak iki devletin dostane ve an layışlı bir hava 
içinde yapacakları müzakerelerle bulunabileceğini b il
dirm iştir.
Haşan Işık da bu görüşmeden sonra, «Yunan Elçisi ken
di isteği ile geldi. Kıbrıs meselesini görüştük. Kıbrıs me
selesinin Türkiye ile Yunan istan ’ın ara larında ve dosta
ne bir havada hallin i arzu lad ıkların ı ve yakında bu mü
zakerelere yeniden başlanm asını istediklerini b ild irdi. 
Karşılıklı o larak Kıbrıs probleminin dostluk havası için
de ve müzakere yolu ile hallini arzuladığım ızı teyit ettik. 
Ya ln ız , Yunan istan ’da hâlâ mesul bir hükümet yok. İk i
li müzakerelerin de başlam ası isteniyor.» demiştir.
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MERİÇ NEMRİ ÜZERİMDEKİ SEDDE’DEN 
DOĞAN ANLAŞMAZLIK

16 Ağustos 1965 : Yunan Hükümeti, Meriç Nehri üzerindeki Pelemeni oda
cığı ile Türk Topraklan arasında inşa edilmekte olan 
sedde’den dolar, kendi arazilerin in  su altında ka lab ile 
ceğini A nkaraya resmen bildirm iş ve bundan birkaç 
gün sonra odacığa Yunan Askeri çıkarm ıştır.
Dışişleri yetkililer o lay hakkında, 27 Eylü l’de şu bilg iyi 
ve rm iştir :

«M ariç Nehri üzerindeki adacık, 1926 yılında yap ılan  
bir an laşm a ile Y u n a n lıla ra  kalm ıştır. Nehirde inşa ed i
lecek şedde do layısıy la Yunanlıların  bu adacık üzerine 
asker çıkarm aların ı boş karşılam adık . Talebim iz üzeri
ne, Yunanistan askerlerin i çekmeye karar verdi.
Türk ve Yunan ilg ilileri sınırdan redde’den doğan an 
laşm azlık lara  bir hal çaresi bulm ak üzere yarın «Teknik 
seviyede» top lanacaklard ır.»

DIŞİŞLERİ BAKANININ 
NEW YORK’Â HAREKETİ

17 Ağustos 1965 : Dışişleri Bakanı Haşan Işık, beraberinde B.M. Genel ku
rul toplantısına katılan heyet ile birlikte üzerinden Pa
ris hareket etmiştir. Basına verdiği demeçte Işık, Pakis
tan ’a yap ılan  yardım ın bir ticaret anlaşm asın ın  ifası o l
duğunu belirtm iş, K ıbrıs'a ilg ili o larak  şunları söylem iş
t ir :  «Kıbrıs meselesinde Türk iye ’nin hoşuna gitmeyecek 
bir hal çaresini bize cebren kabul ettirmek mümkün de
ğ ild ir. Bu bakım dan makul bîr yol takip  edilmesinden 
herkesin menfaati vard ır. Bu gerçeğin Kıbrıs rum yöne
ticileri tara fından  da ibrak edilerek tutumlarını buna 
göre ayarlayacak la rın ı ümit ederim .»

Işık, bundan sonra N e w -Y o rk ’a giderken yapacağ ı te
m aslar ve diğer bazı konular hakkında bilgi verm iştir. 
{Bk. Belge : 7)

B. M. Genel Kurul'un 21 Eylül'de başlayan  20. dönem 
çalışm alarına katılan Türk heyeti şu üyelerden mürek
kepti :
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Birleşmiş AAilletler’deki daim î temsilcim iz Büyükelçi O r
han Eralp, Dışişleri Bakanlığ ı Genel Sekreteri Halûk Ba- 
yülken, merkezdeki Büyükelçilerden Nurettin Vergin ve 
Fa iz Yörükoğlu, heyete ayrıca yardımcı delege o larak, 
Şam Büyükelçim iz Sadi Eldem, Helsinki Büyükelçim iz 
Osman O lcay, Birleşmiş M îlle tlerdeki da im î temsilci y a r
dımcımız Vecdi Türel, İkinci İktisat Dairesi Genel M üdü
rü N azif Cuhruk, Siyaset Plânlam a Grubu Başkanı İİter 
Türkmen, Özel m üşavir o larak da Washington Büyükel
çisi Turgut Menemencioğlu, Dışişleri Baş Hukuk M üşa
viri Prof. Suat Bilge.

IŞIK-COUVE DE MURVILLE GÖRÜŞMESİ

17 Eylüi 1956 : N ew -Y o rk 'a  giderken Paris’e uğrayan Dışişleri Bakanı
Haşan Işık, Fransa Dışişleri Bakanı Mauvice Couve de 
M urville ile çeşitli m illetlerarası uyuşm azlıklar üzerinde 
bir süre görüşmüştür.

«Zam anım ızın a levli meseleleri üzerinde görüş teatisin
de bulunduk ve mevcut uyuşm azlıkların karşılıklı a n la 
yış havası içinde çözülmesi için gereken her şeyin ya p ıl
ması hususunda aynı görüşlere sahip olduğumuzu mü- 
şahade ettik».

Dışişleri Bakanı daha sonra yaptığı bir basın toplantı
sında (Bk. Belge: 8) Pakistan ’daki son görüşmeleri ko
nusunda bilgi verm iş, Pakistan ’ ın Suriye’den istediği 
yardım ın barış için olduğunu söylemiş. Tü rk-Sovyet iliş
kilerine ve Kıbrıs konusuna da değinerek bu meselenin 
Türkiye ile Yunanistan arasında çözülmesi gerektiğini 
ileri sürmüştür.

KIBRIS MESELESİNİN GENEL KURUL GÜNDEMİNE ALIN
MASI İÇİN YAPILAN MÜRACAATIN GEREKÇESİ

17 Eylül 1956 : Türkiye, Kıbrıs meselesinin Genel Kurul gündemine a lın 
ması için 21 Temmuz tarihindeki m üracaatının gerekçe
sini izah etmiştir.
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TÜRK-İTALYAN ANLAŞMASI

18 Eylül 1965 : Türkiye ’ye yardım  konsorsiyomu dahilinde 1965 yılı için
Italyan Hükümetinin memleketimize tahsis etmiş olduğu 
10 milyon dolar tutarındaki krediye ait an laşm a, Ro- 
m a'da im zalanm ıştır. Bahis konusu kredi m alî yardım  
ile bazı borçlarımızın refinansm anı m ahiyetindedir. 7 
milyon dolar tutarındaki m alî kredi, 3 yıl ödemesiz dev
re olm ak üzere 15 yıl vade li, % 4 fa iz li olup İta lya ’dan 
mal ithalinde kullan ılacaktır. Refinansman şeklinde ve 
rilen 3 milyon dolar tutarındaki meblâğ ise 3 yılı öde
mesiz devre olm ak üzere 12 yıl vadeli ve % 4 fa iz lid ir.

DIŞİŞLERİ BAKANI IŞIK’IN FRANSIZ 
TELEVİZYONUNDA KONUŞMASI

19 Eylül 1965 : Dışişleri Bakanı Haşan Işık Fransız Televizyonunda Hint-
Pakistan ihtilâfı hakkında yaptığı bir konuşmada şöyle 
d em iştir :

«Başkan Eyüp Han ile ve meslekdaşım Pakistan Dışişleri 
Bakanı ile yaptığım  konuşm alar bana şu kanıyı verm iş
tir ki Pakistan bu silâh lı ihtilâfın devamı asla  isteme
mektedir. Aksine o larak Pakistan ’ın arad ığ ı, bu kıtada 
istikrar ve sulhtür, ve b ilhassa H indistanda dahil o lm ak 
üzere bütün komşuları ile an lay ış içinde geçinmek iste
mektedir.

Türkiye'n in arzusu Pakistan 'a , memleketim izin m enfaat
leri a leyhine o larak  yardım  etmek değild ir. Türk iye ’nin 
dostluk an layışı bu değild ir, Türkiye için bir memlekete 
yardım  etmek aynı zam anda dünya sulhüne ve bütün 
dünya milletleri arasında an lay ışa  yardım  etmektir. 
Bunun içindir ki, Pakistan ’a yardım ım ızın H ind istan ’ın 
m enfaatlerine aykırı bir tarafı yoktur. B ilâk is, Pakistan ’
ın yanında yer a lm akla  aynı zam anda H indistan'a da 
fayda lı olduğum uza kaniiz. Z ira , bizim yardım ımızın 
gayesi Pakistan'ın H ind istan ’a karşı bir zafer kazanm a
sı değild ir. Biz galib in  ve mağlubun bulunm ıyacağı bir 
hal tarzı istiyoruz.»
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TÜRK-İRAN DOSTLUK CEMİYETİ 
BAŞKAN1NIN ZİYARETİ

19 Eylül 1965 : T ü rk-İran  dostluk cemiyeti Başkanı, eski İran Başba
kanlarından Dr. İkbal, bir hafta sürecek bir «dosluk» 
ziyaretinde bulunmak üzere A nkara 'ya  gelm iştir.

Dr. İkbal'e , İran M illet Meclisi reis vekillerinden Dr. Şa- 
fî Emin, m illetvekili - gazeteci Dr. Tafarru î, m illetvekili 
Dr. Deyhim, İran M illî Banka Şefi Hüseyin Horsendi, 
İran radyosu Türkçe servisi Şefi Ferruh Gugadi ile İran 
Dışişleri Bakanlığ ı refakat genel müdürlerinden Celâdet 
K ıfaî refakat etmekteydiler.

Tü rk - İra n  dosluk cemiyeti tarafından davet edilen Dr. 
İkbal, A n ka ra ’da iki gün kalacak, Cum hurbaşkanı, Baş
bakan ve bazı Bakan la rla , Dışişleri Bakanlığı ilg ilileri 
ile görüşecektir.

LEMNİTZER - NATO TATBİKATI

20 Eylül 1965 : Nato Kuvvetleri Başkomunatı Orgeneral Lemnityer, Tür
kiye'ye gelerek, 21 -26  Eylül tarihlerinde Kocaeli böl
gesinde yap ılan «Deep Furron-1965» Nato tatb ikatı
nın başlangıcını izlem iştir.

TÜRK-AMERİKAN KREDİ ANLAŞMASI

20 Eylül 1965 : Kamu sektörüne dahil muhtelif kuruluşlar tara fın 
dan yap ılacak  belirli projelerin hazırlanm ası İçin, hü
kümetimizle Am erika Birleşik Devletleri arasında 4 m il
yon dolarlık bir Kredi anlaşm ası im zalanm ıştır.

Kredi 10 senelik bir ödemesiz devre ile birlikte 40 sene 
vadeli olup İlk 10 sene için % 1 ve son 20 sene için 
% 2,5 fa iz lid ir.

U’THANT’IN YILLIK RAPORUNDA 
KIBRIS KONUSU

21 Eylül 1965 : Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, genel kurula
bugün sunduğu yıllık  raporunda, B.M. barışı koruma
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kuvvetinin Kıbrıs belirsiz bir süre için kalm asına «m alî 
şartlar m üsaade edemiyeceği» için Kıbrıs uyuşm azlığ ı
na s iyasî çözüm yolu bulunması gerektiğini belirtm ek
tedir.
U Thant raporunda kuvvetin m alî durumundan geniş 
ölçüde söz etmekte ve barış kuvveti ad ada bulun
dukça «tara fla rın , üzerinde m utabakata varılacak  bir 
an laşm a için bütün gayreti sarfetmekten kaçınacaşları» 
endişesini ifade etmektedir. U Ttant, daha sonra kuv
vetin barışı idameye m uvaffak olduğunu, ancak uyuş
m azlığın esasını teşkil eden sebeplerin değişm ediğini 
belirterek, kuvvet adadan çekildiği takdirte, cem aatler 
arası çarp ışm aların patlak verme tehlikesinin elcin m ev
cut olduğunu söylemektedir.

İRAN’DA - KIBRIS BARIŞ GÜCÜ

21 Eylül 1965 : İrlanda hükümeti, 10 Eylül tarih inde açıkladığ ı K ararı
nın h ilâ fına , Kıbrıs'ta B.M. Barış Gücü emrindeki tabu
runu geri çekmekten vazgeçtiğini b ild irm iştir.

STEFANOPULOS’UN KIBRIS İLE İLGİLİ SÖZLERİ

22 Eylül 1965 : Yunanistandaki hükümet buhranının 9 uncu haftasında
Kral Konsior’ in tarafından Kabire Kurm akla görevlen- 
Idirilen Stebar Stebanopulos, hükümetinin programını 
Perlamento'da açıkladığı sırada Kıbrıs ile ilg ili o larak 
özetle şunları söylem iştir:

«Başkan lık  ettiğim hükümetin başlıca görevi, memleket
te sükûn ve barışı yeniden kurm ak, İktisadî istikrarı ko
rumak ve Kıbrıs konusunda Yunan istan ’ la b irliğe mün
cer o lacak bir siyaset takip  etmekten ibarettir. 
«Yunan lıla r, K ıbrıs’ ı ana vatan la  birleştirm ek arzu ların
dan asla vazgeçm eyeceklerdir. Türk i’ye ile yapm akta 
olduğumuz müzakereleri kesmeden, K ıbrıs’ ın tam b a
ğım sızlık, ta leb in i, kendi kaderini tayin esasına istina
den, Kurul'da destekleyeceğiz.»

Stebanopulos, öte yandan , Hürriyet gazetesi Atina mu
habirine verdiği özel bir demeçte «Türk - Yunan m üna
sebetlerinin gelîşteceğini ve kuvvetleneceğini ve bunun 
için bütün gayretiyle çalışacağını» ifade etmiştir.
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UZAY İKİZLERİN TÜRKİYE ZİYARETLERİ İLE 
İLGİLİ AKİSLER

22 Eylül 1965 : «Uzay ikizleri» diye ad landırılan Am erikalı astronotlar
Gordon Cooper île Charles Conrad’ ın yurdum uzda so
ğuk karşılandığı yolunda, bazı yabancı ajans haberleri 
Ankara siyasî çevrelerinde hayret ve teessürle karşılan
mıştır. S iyasî çevreler, uzay adam ların ın yurdumuzu z i
yaret günlerinin, çok önemli u luslararası o layların  cere
yan ettiği bir zam ana ve seçim kam panyasının açılış 
günlerine rastladığını belirtm iş, buna rağmen, gerek 
Türk basınının esas itibariyle , kültürel münasebet çerçe
vesinde yap ılan bu ziyareti ilgiyle izlediklerini ve gele
neksel konukseverliklerini gösterdiklerini ifade etmişdir- 
ler.

TÜRK - AMERİKAN İLÂVE 
KREDİ ANLAŞMASI

22 Eylül 1965 : Amerika Birleşik Devletleri ile hükümetimiz arasında 4.2
milyon dolarlık ilave bir kredi anlaşm ası İmza edilm iş
tir. Konsorsiyum çerçevesinde verilecek olan bu kredi 
ile, A .B .D .'den yatırım , yenileme malzemesi ve ham 
madde m übayaa edileceği ve on yıllık bir ödemesiz dev
reden sonra a ltışar ay lık  taksitler halinde 30 yılda itfa 
olunacağı açıklanm ıştır.

Kredinin fa iz i 10 yıllık  ödemesiz devrede senevî binde 
7 ,5 , müteakip devrede de yüzde 2 olacaktır. Kredi Am e
rika Birleşik Devletlerinin bu yıl ithalat programımızın 
finansm anı için vermiş bulunduğu 70 milyon dolarlık 
program kredisine ilâve o larak verilm iştir.

KIBRIS MESELESİNİN GENEL 
KURUL’UN GÜNDEMİNE ALINMASI

23 Eylül 1965 : Genel Kurul Gündem Komitesi, Birleşmiş M illetlerin K ıb
rıs meselesini Genel Kurulun bu döneminde görüşmesi
ne karar verm iştir.

Komitede konuşan Türk Büyükelçisi Eralp İle Kıbrıs Rum
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yönetiminin Dışişleri Bakanı K ipriyanu meselenin usule 
uygun o larak Genel Kurulun ana siyasî komitesinde ele 
alınm asını istemişlerdir. Bu istek komite üyelerinin oy
birliği ile kabul edilm iştir.

ATİNA BÜYÜKELÇİM İZİN PROTESTOSU

23 Eylül 1965 : M akarios, Türk kaynaklarında sayıları 25.000 o larak
leri Bakanlığ ına giderek Genel Sekreter Besis ile bir gö
rüşmede bulunmuştur. Turan Tuluy, Yunan m akam ları
nın Meriç'în Yunan kıyısında yapm ış o ldukları, an laşm a
lara aykırı, inşaatla ilg ili bir teşebbüsde bulunmuş ve 
görüşme sırasında eski İzmir Metropolidi Hrisostomos 
için Atina'n ın  bir semtinde bir heykel dikilm iş olmasını 
protesto etmiştir.

Yunan işgali sırasında Türklere yap ılan  mezalim i o rga
nize edişi ile tanınan büyük Türk düşmanı eski İzmir 
Metropolidinin adına dikilen bu heykel için gereken p a 
ra adaşı, A tina metropolidi ve bütün Yunanistan b aşp a
pazı Hristomes’un teşebbüsüyle toplonmış bu lunm akta
dır. Tü rk -Y u n an  münasebetlerini bir az daha gerg in
leştirecek olan bu heykelin yap ım a Türk dosluğuna k ıy
met veren çevrelerde büyük üzüntü yaratm ıştır.

M AKARİOS - TÜRK MÜLTECİLERİ

23 Eylül 1965 : Türkiye ’nin Atina Büyükelçisi Turan Tuluy Yunan Dışiş-
bildirilen Kıbrıslı Türk mültecilerin yerlerine yerleştiril
melerini ögngördüğü idd iasile  geniş bir program ilân 
etmiştir.

Bu program çerçevesinde M akarios, K ıbrıs’ta Türk m ül
tecileri meselesini halletm ek için hertürlü m addî külfeti 
göze a lm aya hazır olduğunu bildirmekte ve şu tedbirle
ri ileri sürmektedir.

1 —  Kısmen veya tam amen harabolm uş Türk evlerini 
onarm ak,

2 —  Evlerini barkların ı terketmiş olan Kıbrıslı Türklerin 
yeniden yerleşm eleri için para yardım ında bulunm ak,
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3 —  Mültecilere işlerine yeniden başlıyabilm eleri İçin 
yardım etmek, yeni iş bulm ak, ve çalışam ıyacak durum
da o lanlara yardım etmek,

4 —  Bunlarşın tam emniyetlerini sağ lam ak.
M akarios, çeşitli ülkelerce Kıbrıs11 Türk mültecilere yap ı
lacak yardım ın, taksim plânına hizmet edeceğini iddia 
etmiştir.

FAZIL KÜÇÜK’ÜN U’THANT’A MEKTUBU

23 Eylül 1965 : Kıbrıs Türk lideri Fazıl Küçük Birleşmiş M illetler Genel
Sekreteri U Thant’a gönderdiği bir mektupta, Kıbrıs Rum 
m akam larının Lefkoşe’deki Türk m ahallesi etrafında ke
sim indeki bir okulun çatısının tamiri için bir kaç torba 
çimento ile bin kadar tuğlanın dahi bu kesime sokul
m asına izin verm ediklerini bildirm iştir. Fazıl Küçük’ün 
bu mektubu, Birleşmiş M illetlerdeki Türk delegesi eliyle 
U Thant’a iletilm iştir.

IŞIK’IN AMERİKA’DAKİ TEMASLARI

2 3 -3 0  Eylül 1965 : B.M. Genel Kurul müzakerelerine Katılm ak üzere Am e
rika ’ya gitmiş olan Dışişleri Bakanı Flasan Işık, 23 Eylül 
akşam ı, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde veri
len bir yemekte Am erikan Dışişleri Bakanı Dean Rusk 
ile bulunmuştur. Işık, bir gün sonra da Am erika Dışişleri 
Bakanı yardımcısı George Balı ile bir görüşme yapm ış
tır.

Dışişleri Bakanı Işık, N ew -Y o rk 'a  avdetinde Sovyetler 
Birliği Dışişleri Bakanı Gromiko ile de bir görüşme ya p 
mıştır. Işık, ayrıca M alaysia , Taylan , A fgan istan , Filipin, 
Hollanda, İrlanda, Yugoslavya ve Fransa ile Gano Dış
işleri Bakanı ve B.M .'deki Başdelegeleri ile görüşmeler
de bulunmuştur.

KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARI

24 Eylül 1965 : Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, Güvenlik
Konseyine verdiği raporda, Kıbrıs barış gücünün A ra lık
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ayına kadar göreve devam edebilmesi için 9 milyon 
600 bin dolara ihtiyaç olduğunu b ild irm iştir. Barış gü
cünün bu devre sonuna kadar m asrafları 41 .485 .000  
doları bulacağını, çeşitli ülkelerin bağış tutarı ise ancak 
31.868 .989 dolara eriştiğini bildirm iştir.

Genel Sekreter, eğer ek ödemeler yap ılm assa , barış gü
cüne b irlik  ve malzeme veren ülkelerin munzam m asra f
larının Birleşmiş M illetler tarafından karşılanam ıyacağı- 
nı söylem iştir.

BAŞBAKAN ÜRGÜPLÜ’NÜN AÇIKLAM ASI

25 Eylül 1965 : Başbakan Suat Hayri Ürgüplü Patrikhane konusunda
şu açık lam ayı yapm ıştır:

«Yunan kilisesi Sen Sinot M eclisinin, Birleşmiş M illetler’e 
te lgrafla m üracaat ederek, Türk - Ortodoks kilisesinin 
ellerindeki tapu senetlerine istinaden işgal ettiği Gala- 
tadaki iki kilisenin Rum Patrikhanesine iadesi talebi ve 
memleketim iz aleyhinde birtakım yersiz idd ia lar ileri 
sürmesini tam amen değersiz ve içişlerim ize m üdahale 
mahiyeti taşıyan bir teşebbüs telâkki etmekteyim . Rum 
patrikhanesiyle Türk - Ortodoks kilisesi arasındaki ihti
lâfın mahiyetini ilg ili Bakan ve genel müdür a rka d aş
larım la inceledik. Hâdise mahkemeye intikal etmiş, m ül
kiyete taa llûk  eden bir ih tilâ f mahiyetinde olduğundan 
hükümetçe yap ılacak  hiçbir işlem görülm emiştir. Ya ln ız , 
Rum Patrikhanesinin bilgisi tahtında olduğuna hiç şüp
he etmediğim Yunan kilisesi Sen Sinot meclisinin ya k ı
şıksız teşebbüsü, büyük d ikkatle korum aya gayret etti
ğim iz s iyasî ve hukukî düzeni örseliyecek olursa, bu
nun mesuliyeti siyasî teşebbüslerden kesin o larak  me
nedilmiş bulunan din adam larına ait olur.

Yunan istan ’ın yeni Başbakanı ve çok eski a rka 
daşım Ekselâns Stefonapulos’un güven oyu kazandığ ı, 
iki memleket dostluğunun bir dönüm noktası olduğu 
bugün, d inî müesseselerin kendi işleri dışında siyasî 
meseleleri ortaya atm aların ı tam amen yersiz ve üzücü 
saym aktayım ».
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YUNANİSTAN’DAKİ HÜKÜMET BUHRANININ HALLİ

25 Eylül 1965 : 15 Temmuz'da başlıyan Yunan Hükümet buhra
nı, Stefanopulos Kabinesinin Meclis'ten güven oyu a l
m asıyla sona ermiştir. Bu arada sonuç vermeyen iki te
şebbüs yap ılm ıştır: Birincisi 4 Ağustosta Yorgo ?????  
des Novas, İkincisi ise 28 Ağustosta Elias Çirimokos ta 
rafından yapılm ıştır.

MAKARİOS’UN «BARIŞ TEKLİFLERİ» ÜZERİNE TÜRK CE
MAATİNİN CEVABI

25 Eylül 1965 : Türk liderliğ i sözcüsü, Lefkoşe’de basına verdiği bir de
meçte (Bk. Be lge : 9) M akarios’un «tahditli maddeler»in 
hafifletilm esi ile Türk göçmenleri konularında yaptığı tek
lifleri cevaplandırm ış ve bunları B. M. Genel Kurul top
lantısı arefesinde başarılan bir takım siyasî oyunlar o la 
rak nitelendirmiştir.

AVRUPA KONSEYİ-KIBRIS

2 5 -3 0  Eylül 1965 : Avrupa Konseyi İstişare Meclisi 17. dönem toplantısına
katılan Türkiye heyeti üyeleri, Asam ble veya Komite 
toplantılarında özellikle Kıbrıs Konusunu ele a larak  
muhtelif konuşm alar yapm ışlard ır.

Türk Parlâmento Heyeti Başkanı, Prof. Celâl Ertuğ, 25 
EyIüI’de yaptığı bir basın toplantısında (Bk. Be lge : 10) 
Avrupa Konseyinin Kıbrıs dâvasına ilg isiz kalam ıyaca- 
ğını söylemiştir.

Toplantılara Dışişleri Bakanı Haşan Işık ye tire  Bakanlar 
Komitesi Başkanı sıfatiyle  katılan Çalışm a Bakanı İhsan 
Sabri Ç ağ lıyang il, Bakan lar Komitesi raporunu takdim 
ederken, Kıbrıs Konusuna da değinmiş ve Türkiye'nin 
bu meseledeki iyin¡yetini ve barışçı tutumunu belirtm iş
tir (Bk. B e lg e : 11).

Kocaeli M illetvekili, Prof. N ihat Erim, Danışma M eclisi
nin 27 Eylül oturumunda Kıbrıs hakkında bir konuşma 
yapm ıştır (Bk. Be lge : 12).



28 Eylü l'de, Türk heyeti, K ıbrıs’la  evleri tahrib edilen 
Türklere yardım edilmesi ile ilg ili bir önerge verm iştir. 
Önergeyi, Türk Parlâmento heyetinin 10 üyesinden b aş
ka, İtalyan Senatörü Montini, Danim arkalI M illetvekili 
Sederstiel, Hollanda M illetvekili M iss Kok ve İtalyan 
M illetvekili Lucibero da İm zalam ışlard ır.

Gene 28 Eylü l’de, Erzurum M illetvekili Ertuğrul Akça, 
Sosyal Komite toplantısında Türk işçileri için daha ge
niş sosyal garanti istemiştir (Bk. Be lge : 13).

29 Eylü l’de, İstanbul M illetvekili Coşkun Kırca, üye dev
letler arasındaki uyuşm azlıkları çözmek üzere bölgesel 
bir sistem kurulması teklifin i desteklem iştir (Bk. Be lge : 
14).

30 Eylül'de A dana M illetvekili Kasım Gülek Kıbrıs hak
kında konuşmuştur (Bk. Be lge : 15).

N ihayet 29 Eylül'de, Konseyin Ekonomik Komitesi ta ra 
fından Türkiye ’nin kalkınm ası hakkında hazırlanan bir 
rapor Danışm a Meclisine sunulmuştur.

FIRAT SULARININ DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ TÜRKİYE - 
SURİYE-IRAK GÖRÜŞMELERİ

26 Eylül 1965 : Türkiye,- Irak ve Suriye Temsilcileri arasında Fırat nehri
sularının taksim i ile ilg ili o larak  17 Eylü l’den beri fa s ı
la la rla  devam eden görüşmeler geçici o larak  sona er
miş ve yayın lanan  bildiride tem aslara devam edileceği 
b ild irilm iştir.

YUNANİSTAN’IN TÜRKİYE’Yİ ŞİKÂYETİ

28 Eylül 1965 : Yunanistan temsilcisi A leksis Liatis, G üvenlik  Konseyi
Başkanı Am erikan Temsilcisi Arthur Goldberg ’e gönder
diği bir mektupta Y u n a n lıla r ın  Türkiye ’den sınır dışı 
edilm esinin, Türkiye'nin ya lan lam asına rağmen, «a ra 
lıksız devam ettiğini» ileri sürmüştür.

Yunan tem silcisi, Konseyin bu konuda harekete geçmesi 
talebinde bulunmamıştır.



BATI ALMANYA-KIBRIS BARIŞ GÜCÜ

28 Eylül 1965 : Batı A lm anya Hükümeti Kıbrıs Barış Gücünün 31 A ra 
lığa kadar yapacağı m asrafa karşılık olm ak üzere 1 m il
yon dolar daha bağışta bulunacağını U -T h a n t’a b ild ir
miştir.

İŞIK’IN B. M. GENEL KURULUNDA YAPTIĞI KONUŞMA

30 Eylül 1965 : Dışişleri Bakanı Haşan Işık, Birleşmiş M illetler Genel Ku
rulunda bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge-. 16). Bakan 
konuşmasında Pakistan - Hindistan ihtilâ fı, V ietnam , 
A lm anya'n ın  birleştirilm esi, Filistin mültecileri konuları
nı ele alm ış ve Kıbrıs meselesini etraflıca izah etmiştir.

BREJNEV’İN, TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ HAKKINDA DE
MECİ

30 Eylül 1965 : Sovyetler Birliği Komünist Partisi Birinci Sekreteri Brej
nev, Parti Merkez Komitesine sunduğu raporun dış s iya
set bölümünde Türkiye ile kurulan tem aslardan bahset
miş, bu temas ve görüşmelerin verim li olduğunu belirt
miş, iki memleket arasındaki güvensizlik ve husumetin 
artık iyi komşuluk münasebetlerine yöneldiğini söyleye
rek, Türkiye ile ilişkileri geliştirmeye devam niyetinde 
olduklarını belirtm iştir.• ■ • . ■.............\ /d. , '■ /- t. i İ i

• • '  tT , . • ’ . - ' • ' • . A . - ■ , y.../ . ‘

SOVYET ; UZMANLAR KURULU’NUN ÇALIŞMALARINA 
BAŞLAMASI

30 Eylül 1965 : Sovyetler Birliğinin Türkiye'ye yapacağı İktisadî yatırım 
lar konusunda teknik incelemelerde bulunacak olan 22 
k işilik  Sovyet uzm anlar kurulu, A n ka ra ’ya gelmiştir.

AMERİKAN ORTODOKSLAR1NIN TÜRKİYE’Yİ ŞİKÂYETİ

30 Eylül 1965 : N ew -Y o rk 'ta  tertiplenen bir basın toplantısında, Am e
rika ’daki Rum Ortodoks kilisesinin Baş Ruhanisi, Baş 
Piskopos Yakovos, Türk Hükümetinin giriştiği bazı h a 
reketlerin patrikhaneyi «meşru görevlerini yapm aktan
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alıkoyduğunu» ifade etmiş ve şu tarzda konuşm uştur: 
«Biz, Rum Ortodoks H ristiyan lar bugün Türkiye ’de yer 
a lan ların  Rumlar aleyhinde tam teşekküllü bir zulüm ve 
baskı haline gelmeyeceğini um m aktayız. Ancak bizi ür
küten sebepler mevcuttur.»

Kiliseler M illî Konseyi Genel Sekreteri de, Başkan John- 
son’a gönderdiği bir te lg rafta , «Patrikhanenin h ak la rı
nın gaspedilm esi» tehlikesinden bahsetm iştir.

A .1.0 İLE KREDİ ANLAŞMASI

30 Eylül 1965 : U luslararası Kalk ınm aya Yardım  A jansı, (A .I.D .) inceleme
halinde olan kalkınm a tasarıların ın  finansm anı için Tür
kiye'ye 4 .400 .000  dolar kredi açtığını b ild irm iştir. 1965 
m alî yılı fonundan ayrılan  bu kredi, Am erikan uzm an la
rının su lam a, su getirme, ka lay  ve kim yasal gübre üreti
mi p lân larına yardımcı o lm alarını sağ lıyacaktır. 40 yılda 
ödenecek olan kredinin fa iz i ilk  on yıl % 1, daha sonraki 
y ılla rda % 2,5 olacaktır.

TÜRK-ALMAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI

30 Eylül 1965 : Türkiye ile Federal A lm anya Cumhuriyeti arasında im za
lanan Sosyal Güvenlik  And laşm asına ait tasd ik  belgeleri 
Dışişleri Bakanlığ ı Genel Sekreter İktisadî İşler Yardım cısı 
Kâm uran Gürün ile A lm an ya ’nın Ankara Büyükelçisi Von 
W alther arasında teati edilm iştir.
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B E L G E : !
3 Eylül 1965

AVRUPA KONSEYİ DANIŞMA MECLİSİ SİYASÎ KOMİSYONUNDA 
COŞKUN KIRCA VE ERTUĞRUL AKÇA’NIN KIBRISLA 

İLGİLİ KONUŞMALARI

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi S iyasî Komisyonu 3 Eylül 1965 cuma 
günü Pariste yaptığı toplantıda, genel politikaya ilişken rapor üzerinde söz 
alan İstanbul m illetvekili Coşkun Kırca, Kıbrıs meselesi konusunda aşağıdaki 
konuşmayı yapm ıştır:

«Geçen 20 Temmuz günü Başpiskopos M akarios’un başkanlığ ında top
lanan Kibrisin sözde bakan lar kurulu, Kıbrıs tem silciler meclisine sunulm ak 
üzere iki kanun tasarısı kabul etmiştir. Bu tasarıla r Kibrisin Rum cumhurbaşkanı 
İle Kıbrıs tem silciler meclisi üylerinin görev sürelerinin bir yıl uzatılm ası ve —  
Kıbrıs anayasasın ın  m iletlerarası and laşm aiarla  konulmuş olan temel m adde
lerine aykırı o la ra k —  tem s i I ici ler meclisi seçimlerinde Rum ve Türk cemaatleri 
mensuplarının kendilerini mecliste temsil edecek m illetvekillerini ayrı ayrı seç
meleri İlkesinin kald ırılacak seçimlerin Türklerinin ve Rumların beraberce yer 
alacağı seçmen listeleriyle yapılm asının kabul edilm esini amacını güdüyordu.

Kıbrıs bakan lar kurulunun bu toplantısından sonra, Türk tem silciler, Lef
koşe’deki Birieşmiş M illetler temsilcilerinin aracılığ ıy la , tem silciler meclîsi baş
kanı Klerides İle temasa geçmişlerdir. Türk tem silciler, Kıbrıs anayasasın ın  78 
inci maddesi gereğince, seçim kanunlarının yap ılm asında meclisteki Türk mîl- 
letvekilleriyle rum m illetvekillerinin ayrı ayrı çoğunluğun arandığını belirterek, 
bu toplantıya katılm ak istediklerinin bild irm işlerdir. Türk temsilcilerin bu iyî- 
niyetli m üracaatine karşılık Klerides bu isteğin yerine getirilebilm esi için, on
lardan aşağ ıdaki şartları önceden kabul etmelerini istemiştir.
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] —  Türk tem silciler sadece bu toplantı için değil, bütün toplantılar için 
meclise geldiği kabul etmelidirler.

2 —  Türk tem silciler, meclîsçe kabul edilen kanunların -— Türk bölgeleri 
d â h il—  bütün Kıbrıs ülkesi üzerinde, hükümetçe, a le l'ade yetkili idarî o rgan
lar eliyle uygulanm asını kabullenm elidirler.

3 —  Temsilciler meclisinin Rum üyeleri, Türk tem silcilerin çalışm alara 
katılm ağa başlam aların ı, onların bugünkü Kıbrıs hükümetini tan ıd ıkları an 
lam ına a lacak lard ır, bununla beraber, bu hususta, her iki tarafın da , mecliste 
bir açık lam a yapm aları söz konusu olm ayacaktır.

4 —  Anayasan ın  Türk ve Rum tem silcilerin ayrı ayrı çoğunluklarının 
arandığı halleri sayan 78 inci maddesinin kaldırıldığını Türk tem silciler kabul 
etm elidirler.

5 —  Türk temsilciler bu teklifleri kabul ederlerse, tem silciler meclîsi gün
demi ve kanun tasarı ve tekliflerinin metinleri kendilerine gönderilecektir.»

Türk tem silciler, bu tekliflerinKıbrıs anayasasına aykırı olduğunu belirte
rek, kendilerinin an ayasadan  ald ıkları hakları kullanm aktan men etmek m ak
sadını güden Klerides'e bunları reddettiklerini b ild irm işlerdir.

Bunun üzerine, temsilciler meclisi başkanı Klerides, Türk tem silcilere, a r
tık mecliste hiçbir hukuki statülerinin kalm adığını söylem iştir.

S iyasî komisyonun dikkatine şu hususu arzetmek İsterim ki, K lerides’ in 
bu beyanı, daha önce, bu komisyon huzurunda, Kıbrıs'ın danışm a meclisinde 
temsili konusuyla ilg ili o larak  yaptığı aç ık lam alara ve verdiği sözlere tam am ile 
aykırıd ır.

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant’ ın Güvenlik Konseyine suduğu 
raporda belirtild iğine göre, Kıbrıstaki sözde Rum hükümeti, Türk tem silcilerin 
tem silcilik sıfatların ı meclise devam etmeyişleri do layisiy le  düşmüş saym aktad ır.

Yüksek komisyona şu hususu da belirtmeliyim  kî Kıbrıs anayasasın ın  64 
üncü ve 70 inci m addeleri, tem silciler meclisi üyelerinin tem silcilik sıfatların ın 
devam sızlık  sebebile sona ermesine imkân vermemektedir.

Buna rağm en, Kıbrıs tem silciler meclisi, 23 Temmuz günü sadece Rum 
üyelerînkaılm asiy le  top lanarak anayasayı bir defa daha ihlâl etmiş ve sözde 
Kıbrıs hükümetince teklif edilen her iki tasarıyı da kabul etmiştir. Klerides bu 
a rad a , görev süreleri uzatılantem sîlciler arasında, meclise meclise devam etme
yen Türk tem silcilerin bulunmadıını belirtm işlerdir.

Kıbrıs anayasasın ın  Kıbrıs Rum idaresince bir defa daha ihlâl edilmesi 
üzerine, tem silciler meclisinin Türk üyeleri’ tem silciler meclisinin Türk başkan-
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vekilin in başkanlığ ında Lefkoşenin Türk kesiminde toplanm ışlar ve kendi tem
silc ilik  süreleri ile Kibrisin Türk cumhurbaşkanı yardımcısının ve temsilciler mec
lisinin Türk başkan vekilin in  görev sürelerini bir yıl uzatm ışlardır. Ayrıca, Türk 
tem silciler, Türk cemaat meclisi üyelerinin görev süresini de bir yıl uzatan bir 
kanunu kabul etm işlerdir. Kıbrıs resmî gazetesinin an ayasaya  aykırı o larak sa 
dece Rumca yayın lanm ası do layisiyle cumhurbaşkanı yadım cısı, bu kanunu, 
Türkçe çıkarılm aya başlanan resmi gazetede yayınlatm ıştır.

Kıbrıs Rum idaresinin bu tasarrufları, garanti andlaşm asında im zaları bu
lunan Büyük Britanya ve Türkiye tarafından şiddetle protesto edilm iştir.

Ayrıca, Türkiyenin talebi üzerine toplanan Güvenlik Konseyi 10 Ağustos 
günü kabul ettiği bir kararla , tara fla rı, durumu daha da ağ ırlatacak hareket
lerden kaçım ağa davet etmiştir.

Yüksek komisyonun dikkat nazarına, Güvenlik Konseyinin -— Sovyetler 
Birliği d â h il—  bütün üyelerinin Kıbrıs Rum idaresinin bu tasarruflarını beğen
mediklerini ifade ettiklerini b ilhassa arzetmek isterim.

Kırca daha sonra, hâlen Kıbrıs konusunda hiçbir arabuluculuk çalışm ası
nın yapılm adığ ını ve Güvenlik Konseyindeki Yunan daim i delegesinin hareket 
tarzının T ü rk -Y u n an  ikili görüşmelerinin gelişme im kânlarını ciddi şekilde göl
gelendiğini söyleyerek, Avrupa Konseyinin artık, — tam am iyle bir Avrupa me
selesi o la n —  Kıbrıs ihtilâfı üzerine, eğilmesinin zam anı geldiğini belirtmiştir.

Kırca, Kıbrıs Rum idaresinin son tasarrufların ın , Kıbrıs Avrupa Konseyi 
Danışma Meclisinde temsili konusunu da büsbütün halledilm ez şekle soktuğu
nu, bu vesileyle belirtmiştir.

Kırca şöyle devam etm iştir:

«Batıya mensup olm akla iftihar eden Türk m illeti, Batı âlemi içinde hiç
bir m illetlerarası teşekkülün ve hatta hiçbir devletin şim diye kadar Kıbrıs konu
sunda elle tutulur bîr hal çaresini ileri sürmemiş olm asına karşılık , Sovyetler 
Birliğinin Kıbrıs'ın Yunanistan 'la  birleşmesini reddeden, Kıbrıs için bulunacak 
hal çaresinin iki cemaatin varlığ ı ilkesine dayanm asını isteyen ve hatta, bu 
am açla Federal devlet esasını dahi uygulanabileceğini belirten gömüşünün ya- 
nısıra, Batı devletlerinin fik irs iz lik  ve hareketsizliğinden çok ciddi şekilde üzüntü 
duym aktadır.

Batının itibarının Türk milletinin gözünde kurtarılm asına m uhakkak surette 
ihtiyaç vard ır.

Bu durum da, A vrupalıla rarası ihtilâfların Avrupa'nın dışında ka lan lar 
tarafından halledilm esi teşebbüleri karşısında Avrupa Konseyi, b izzat kendi 
görevine ve idealine sadık ka la rak  ve bizzat kendi İç dayanışm asını korumak



am aciyle, bir an önce harekete geçmeli, Avrupa Konseyi Bakan lar Komitesi 
konuyu ele a lm alıd ır.

Komisyonun bazı üyelerinin Kıbrıs konusunun genel po litikaya ilişkin ra
porda yer alm ayışın ı ileri sürmelerine karşılık söz alan  Erzurum m illetvekili 
Ertuğrul Akça şuları söylem iştir:

«Bu beyan lar gerçeğe aykırıd ır. Çünkü, Danışma meclisinin aldığı bir karar 
gereğince, Kıbrıs konusu, danışm a meclisinin ve bunun sonucu o larak  da s i
yasî komisyonun gündemindedir. Geçen 9 Temmuzda komisyon Londra’da 
toplandığı zam an arkadaşım  Kayseri m illetvekili Prof. Turhan Feyzioğlu ile b ir
likte, Kıbrıs konusuyla ilg ili o larak Genel Sekreterce sunulan raporun bazı kı
sım larına itirazda bulunmuştuk. Bu itirazlarım ız üzerine, raporda geçen «az ın
lık», «etnik grup» ve «cem aat» gibi terimlerin hukukî bakım dan incelenmesi 
için hukuk komisyonuna yazı yazılm asına karar verilm işti. Böyle bir işlem m ev
cutken ve hâlen hukuk komisyonunun istişari muteası beklenirken, «konu gün
demde değild ir» demeğe imkân yoktur.

Sayın Komisyon Başkanından Türkiye o larak ricam ız, 24 EyIü I'de Danış
ma M eclisinin Strasbourg’da yapacağ ı toplantıdan önce, hukuk komisyonu ile 
tem asa geçerek, bu komisyonun görüşünün bir an önce siyasi komisyona gön
derilm esini sağ lam asıd ır. Biz de Türk delegasyonu o larak hukuk komisyonu 
başkan ıy la  bu yönde tem asa geçeceğiz.

Bu izahatıdan da an laşılab ileceğ i g ib i, Kıbrıs meselesinin gündemde bu
lunmadığı yolundaki ifadeler, Danışma Meclisince alınm ış olan 290 sayılı ka 
rara ve bu Komisyonun Londra toplantısında aldığı kara rla ra  aykırı düşer, bu 
ifadelerde bulunanların düştükleri çelişmenin burada tescil edilm esini, Türk 
delegasyonu o larak gerekli görürüz. Kaldı ki arkadaşım  Coşkun K ırca’nın hu
zurunda anlattığı yeni o layların  Danışma Meclisince ciddi şekilde tahlil edilmesi 
gerektiği açıktır. Bunların hepsini 24 Eylül'de Strasbourg'da yapacağ ız .»

Akçanın bu konuşmasından sonra, siyasi kom isyonda, konunun doğrudan 
doğruya Danışma Meclisi Genel Kurulunun 24 Eylü l’de yapacağı toplantıda ele 
alınm ası yolunda an laşm aya varılm ıştır.

B E L G E : 9.

8 Eyiül 1965

BAŞBAKANIN PAKİSTAN - HİNDİSTAN İHTİLÂFI İLE 
İLGİLİ BASIN TOPLANTISI

Başbakan gazetecilerin çeşitli sorularını cevaplandırm ıştır. Pakistan'ın hü- 
hûmetim izden askerî malzeme yardım ı talebinde bulunduğuna da ir çıkan ha-
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herlerle ilg ili bir soru üzerine Başbakan Ürgüplü : «böyle bir şey bize daha in
tikal etmiş değild ir» demiştir.

Hindistan'ın mütecaviz kabul edilip edilm iyeceği hakkındaki bir soruya 
da Ürgüplü şöyle cevap verm iştir:

«Bizim  aldığım ız haberlere göre, harekât Pakistan topraklarında cereyan 
etmektedir. İhtilâf konusu bölgenin dışına çık ılarak , harekâtın Pakistan toprak
larına yayılm ası hususunu demecimi zde belirttik.»

Başbakan diğer bir soru üzerine, meselenin bütün Cento devletlerini il
gilendiren bir mesele olduğunu belirtm iş, ve şöyle devam etm iştir: «Cento dev
letleri arasında tem aslar devam ediyor. Henüz müterek bir karara varılm ış değil. 
Yarın İran Başbakanı A nkara 'ya  geliyor. Onunla da başlam ış olan tem aslara 
devam edeceğiz.»

Ürgüplü, bir gazetecinin, Pakistan ’ ın aldığı askerî yardım ı harekât sırasın
da kullanıp kullanm ıyacağı ile ilgili sorusu üzerine şunları söylem iştir:

«Nato ve Cento üyesi olan devletler, devam lı o larak yardım alm aktad ır
lar Bu yardım  askerî olduğu g ib i, ekonomik sahada da olm aktadır. Ama bun
ların ku llan ılm ası, yardım ı a lan  devletin sorumluluğu altındadır. Biz de Am e
rika'dan yardım  alıyoruz. Bunu kullanıp kullanm am ak tamamen bize aittir.

Pakistan ’a daha enerjik, daha fiili bir yardım mevzu bahis olup olmadığı 
konusundaki bir soruya karşılık o larak Başbakan : «bu hususu Cento’da üye 
olan devletler m ütalâa etmeden tek başına karar alm am ız doğru olmaz» demiş 
ve devam la şunları ilâve etm iştir: «Bizim tutumumuz, iki memleket arasındaki 
kardeşlik duyguları gözonüne a lınarak , meselenin en hayırlı şekilde tetkiki ola- 
ca ktır.»

B E L G E : 3
10 Eylül 1965

TÜRK İRAN ORTAK BİLDİRİSİ

İran Başbakanı Ekselâns Am ir Abbas Hoveyda ve Türkiye Başbakanı 
Suat Hayri Ürgüplü, Hindistan ve Pakistan arasında çıkan silâhlı ihtilafın mey
dana getirdiği durumu gözden geçirmek m aksadiyle 9 ve 10 Eylül tarihlerinde 
A n ka ra ’da toplanm ışlardır.

M üzakerelere katılan İran Heyeti Ankara Büyükelçisi Ekselâns D jafar 
K afa î, İran Hariciye Nezareti S iyasî İşler Genel Müdürü Ekselâns Am ir Teymur 
ve Yüksek Karagâh Plânlam a Dairesi Reisi Hava Tümgenerali H. Toufan ian ’dan,
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Türk Heyeti ise Başbakan Yardım cısı Süleyman Demirei, Dışişleri Bakanı Haşan 
Esat Işık, Dışişleri Bakanlığ ı Genel Sekreteri Büyükelçi Ümit Halûk Bayülken ve 
Türkiye ’nin Tahran Büyükelçisi Necdet Kent'ten m üteşekkildi.

İki Hükümet H indistan'ın , G üvenlik Konseyinin çağrısına rağmen, Pakis
tan'ın m illetlerarası hudutlarını aşarak  büyük çapta askerî harekâta başlam ış 
olmasının ihtilâfın vü s ’atini yan lız  bölge sulhunu değil, faka t dünya sulhunu 
da tehdit edecek şekilde genişletm iş olduğunu kanaatin i izhar etm işlerdir. Bu 
hareketi tasvip  etmeğe imkân yoktur.

Türk ve İran Hükümetleri, durumu incelerken yan lız  CENTO çerçevesinde 
değil, faka t üç memleketi birbirine bağ layan  derin dostluk ve yakın ortaklık 
bağları do layisiy le  de Pakistan ’a karşı özel bir vecibeleri bulunduğunu göz- 
önünde tutmuşlardır.

İki Hükümet, çarp ışm alara derhal son verilerek, Hin kuvvetlerinin Pakistan 
topraklarından hemen çekilmesi gerektiği görüşündedirler. İki Hükümet bu m ak
satla , müttefik ve do st hükümetlerin tavassut ve desteklerini sağ lam ak için 
elden gelen her türlü gayreti sarfetmekten geri kalm ayacaklard ır.

İki Hükümet Başkanı bütün an laşm azlık la rın  Birleşmiş M illetler Yasası ve 
M illetlerarası Hukuk prensiplerine uygun o larak barışçı yo llardan halledilm esi 
gerektiği görüşünü yeniden teyid ederken, Birleşmiş M illetler Güvenlik  Konseyi
nin derhal ateş kesilmesi için yaptığı çağrıyı desteklem ektedirler. Ayrıca , Birleş
miş M illetler Genel Sekreterinin G üvenlik  Konseyince kendisine mevdu görevin 
ifası m aksadıy la sarffettiğ i gayretleri tasvip  ve bütün hükümetleri Genel Sek
reterin görevini kolaylaştırm aya davet etmektedirler.

Yeni gelişm eler ateş kesilmesini ve Hint kuvvetlerinin çekilm esini temin 
gayesiyle  bölgeye Birleşmiş M illetler Barış Kuvvetleri gönderilm esini zarurî k ıla 
b ilir. Bu takdirde, sulhun idamesine hizmet etmek arzusuna sahip memleketlerin 
böyle bir barış gücüne iştirak edecekleri ümit edilm ektedir. İran ve Türk Hükü
metleri, anayasa ların ın  öngördüğü esaslara uygun o larak, silâhlı kuvvetlerden 
tertip edecekleri b irlikleri Birleşmiş M illetler emrine vermeğe hazır o lduklarını 
belirtm işlerdir.

İki Hükümet, Pakistan ve Hindistan'ın dünya sulhunun korunması ve böl
gede ahengin devamı bakım ından büyük sorumluluk taşıd ık larına kanidirler. 
İki Hükümet, iki memleket halkını büyük izd ırap lara maruz b ırakm aktan başka 
bir netice verm iyecek olan bu tehlikeli g idişi derhal durdurm alarını Pakistan ve 
H ind istan ’ın gerçek m efaatlerine uygun olacağı inancındadırlar. Keşmir mese
lesi bir çözüm şekline bağlanm adığı müddetçe bu gibi vahim  hadiselerin te
kerrürünün önlenemiyeceği daim a gozönünde bulundurulm alıdır.
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Türkiye ve İran Hükümetleri, Türkiye, İran ve Pakistan arasındaki dayan ış
mayı teyit ve kardeş ve müttefikleri Pakistan ’ı desteklemeğe hazır olduklarını 
beyan ederler. İki memleket durumundaki mütakbel gelişmeleri bu dayanışm a 
an layışı içinde yakından izlemeğe devam edecekler. İki hükümet çatışmasının 
devamını vahim  bir gelişme telakki edecekler ve yapılm ası gerekebilecek mun
zam teşebbüs ve yardım konusunda gerek kendi aralarında ve gerek Pakistan 
ile istişarelere aralıksız devam edeceklerdir.

B E L G E :4
15 Eylül 1965

TÜRKİYE VE İRAN HEYETLERİNİN PAKİSTAN’A YAPTIĞI 
ZİYARETİ HAKKINDA IŞIK VE BUUTTTO’NUN DEMEÇLERİ

İran Başbaknı ile birlikte Ravvalpirdi'ye giderek, Pakistan - Hindistan a ra 
sındaki çatışma ile ilg ili o larak Pakistan Dışişleri Bakanı ile görüşmelerde bu
lunmuş olan Dışişleri Bakanı Haşan Işık, ayrılışından evvel şu demeci verm iştir:

«İran Başbakanı ile birlikte dost ve müttefik Pakistan milletinin durumunu 
yakından görmek fırsatını bulduğumuzdan dolayı, çok bahtiyarız.

«Pakistan liderleri ile yaptığ ım ız görüşmeler, bize Pakistan ’ın Keşmir me
selesini ve Hindistan ile arasındaki ihtilâfı, iki tarfı da tatmin edecek bir şekilde 
halletmeğe kıymet verdiğini memnuniyetle müşahade ettik.

«Pakistan , Türkiye ve İran gibi sulh içinde yaşam aya kıymet vermekte 
devam etmektedir. Pakistan m illetinin, bugün karşılaştığı güçlükler içinde m a
neviyatı sağ lam , bütün azm iyle kendi topraklarını m üdafaaya kararlı gözükmek
tedir. Fakat, asıl m aksadı, sluh içinde yaşam ak , memleketlerini iktisaden ka l
kındırm ak, sosyal meselelerini halletmek ve bütün komşuları ile iyi yaşam aktır.

Işık ’tan sonra, Pakistan Dışişleri Bakanı Butto şu demeci verm iştir:

«Pakistan halkının bu sıkıntılı günlerinde Türk Dışişleri Bakanının mem
leketimizi ziyaret etmesi bizleri mutlu kılmıştır. Bu ziyaret, Türk ve Pakistan 
halkları arasındaki gerçek dostluk bağların ın bir belirtisi olmuştur. Ancak, 
böyle günlerde gösterilen bağ lılık lar, memleketler arasındaki dostluk ve işb ir
liğinin devam lılığın ı ve kuvvetlenmesini sağ lar. Herşeyden önce, Pakistan ’a 
olan bağlılığını her a landa göstermiş olan Türk milletine teşekkür etmeği bir 
görev saym aktayız . Pakistan ’ın buhranlı günlarinda bize ayni yakın lığ ı ve bağ
lılığı gösterdiğinden dolayı İran Şahına ve İran halkına minnetlerim izi sunmak 
isteriz. Burada, İran Başbakanı ve Türk Dışişleri Bakanı ile çok yararlı konuş
m alar yaptık . Pakistan ’ kendi durumunu bütün açıklığı ile belirtti. Pakistan ne
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harp, ne de saldırı peşindedir. Pakistan, bir tecavüz karşısındadır. Bu saldırıyı 
karşılam ak, düşmanı kutsal topraklarım ızdan kovmak ve vatanım ızı korumak 
bu milletin başta gelen görevidir. Biz, Keşmir halkına kendi geleceğini tayin 
etme hakkının verilm esini istiyoruz. Bu, Keşmir halkının sadece bir isteği değil, 
hakkıdır. Hindistan sözünde durm alı, bu hakkı tanım alıd ır. Bugün kanım ızı, bu 
hak uğrunda döküyor ve H indistan’dan Jam m u ve Keşmir halkına verdiği sö
zü tutmasını istiyoruz.

«Birleşm iş M illetlerin bütün gerçekleri gözüne a lacağ ına ve özellikie ken
disinin Keşmir halkına verdiği sözü hatırlayacağ ına inanıyoru, Birleşmiş M il
letler şu günlerde bir sınav daha geçirmektedir. Bu sınavdan başarı ile çıkmasını 
d ileriz. Birleşmiş M illetler bir barış kurumu o larak görevlerini dünya milletlerine 
verdiği sözleri unutur ve başarısız lığa uğrarsa bu ya ln ız Birleşmiş M illetler için 
değil, ona umutlarını bağ layan  ülkeler için de acı bir gün olacaktır.

«Şunu açıkça belirtmek İsterim ki, Birleşmiş M illetler Teşkilâtı, Keşmir 
halkına vadettiklerin i unutursa, Pakistan, Birleşmiş M illetlerdeki durumunu ye
niden gözden geçirmek zorunda kalacaktır.

B E L G E : 5
15 Eylül 1965

IŞIKTN TÜRKİYE VE İRAN HEYETLERİNİN RAWALPİNDİ’DE 
YAPTIĞI GÖRÜŞMELER HAKKINDA DEMECİ

Pakistan'dan A nkara 'ya  dönmüş bulunan Dışişleri Bakanı Haşan Işık, 
Pakistan - Hindistan arasında harp konusu olan Keşmir an laşm azlığ ı ile ilg ili 
o larak  basına bilgi verm iş ve «Pak itan ’da , gerek Pakistan devlet Başkanı 
Eyüp Han, gerek Pakistan Dışişleri Bakanı Butto ile yaptığ ım ız görüşmelerde, 
İran Başbakanı Abbas H üveyda'yla vard ığ ım ız müşterek intiba şudur ki; Paşis- 
tan , Hindistan aleyhine bir zafer peşinde değild ir. A n laşm azlığ ı, silâh lı çatışma 
halinde, ihtlâf konusu topraklara İntikal ettiren H indistan olmuştur» demiştir.

«Türkiye'n in , Pakistan - Hindistan an laşm azlığ ı karşısındaki tutumu, dün
ya barışına atfettiği kıymetin bir neticesidir. Pakistan, hur dünyadaki mevcut 
yerin i m uhafaza etmek kararındadır ve bu kararından ötürü Türkiye'den des
tek görecektir» demiştir.

Dışişleri Bakanı, «nasıl bir destek görecek , sizin , hükümete bu yoldaki 
tek lif ve te lkin in iz ne o lacaktır?» şeklindeki bir soruyu, «hükümetime bu yolda 
yapacağım  tek lif, Keşmir meselesine, en az ıstıraba vesile o lacak şekilde kısa 
zam anda bir hâl çaresi bulm ak için, bütün im kânlarım ızla yardımcı o lm am ız
dır» şeklinde cevaplandırm ış ve «dünya hakîkaten barışa bağ lıysa , sadece ateş
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keşle iktifa edilm eyip , Keşmir problemine âdil bir çözüm yolu bulunması z a 
ruridir» demiştir.

Herşeyden evvel, bu bölgedeki insanların ıstırabını dindirmek için ateşin 
kesilmesi lüzumuna değinen Dışişleri Bakanı Haşan Işık, bugünkü durumda, 
harbin d urması için, Pakistan ’ın ileri sürdüğü şartları açıklam ıştır.

Dışişleri Bakanı, an laşm azlığ ın halli yolunda Pakistan'ın ateşin kesilmesi, 
Pakistan 'la H indistan ’ın kendi askerî kuvvetlerini tamamen Keşmir bölgesinden 
geri çekmeleri ve tayin edilecek muayyen bir zam an zarfında , Keşmir'de, Bir
leşmiş M illetlerin kontrolü altında bir plebisit yapılm ası şartlarında İsrar ettiğini 
de bildirm iştir.

Keşmir ihtilâfı ile ilgili o larak basın mensuplarının çeşitli sorularını cevap
landıran Işık, bir soru üzerinde, «yorum landığı g ib i, Pakistan - Hindistan çatış
m asında, başka herhangi bir devletin parmağı yoktur ve bu mesele sadece 
Pakistan - Hindistan meselesidir» demiştir.

Dışişleri Bakanı sözlerine şöyle devam etm iştir:

«Bütün barışsever devletlere ve b ilhassa bugükü ihtilâfta ta ra f teşkil eden 
Pakistan'la H indistan'a düşen vaz ife , ya ln ız silâh lı çatışmanın sona ermesiyle 
iktifa etmeyip, tarafların  mutabık kalacakları bir hal çaresi bulunmasına azam i 
iyi niyetle gayret göstermelidir. Keşmir meselesi hal yoluna koyulm azsa, bu 
bölgede sulhu aram ak boştur.»

İran Başbakanı ile müşahade ettik ki, Pakistan milleti topraklarını ve hak
larını m üdafaa etmek konusunda azim lid ir ve barışa bağlıdır.

B E L G E : 6
9 Eylül 1965

FAZIL KÜÇÜK’ÜN ARABULUCULUK KONUSUNDA CEVABI

Cum hurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük'ün Birleşmiş M illetler Genel 
Sekreterine gönderdiği bir mektup açıklanm ıştır. Dr. Küçük bu mektubunda Bir
leşmiş M illetlerdeki Rum temsilcisi Rossicles'in son günlerde U-Thant'a gönder
diği mektuplarda ileri sürdüğü iddiaları cevaplandırm aktadır. Rossides'in Türk- 
lerin Kıbrıs konusundaki arabuluculuk çabaların ı engellediklerini yolundaki id 
diaların ı reddeden Cum hurbaşkanı yardımcısı aslında , bu çabaları bütün uzlaş
ma im kânlarını reddeden ve Güvenlik Konseyi kararlarına meydan okuyan Rum
ların engellediklerin i belirtmiştir.
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Dr. Küçük, Türk toplumunun arcıbulucuk gayretlerini memnunlukla karşı
ladığını belirtm iş, ve demiştir ki : «ya ln ız , arabuluculuk, kelimenin tam anlam ı 
ile arabuluculuk olm alı, ve bu görevi yzerine a lan  şahıs Dr. Galo Plaza gibi an 
laşm azlığa tara f o lan lardan biri veya diğer aleyhinde belirli şahsî görüşlere 
sahip o lm am alıd ır.

«Gerek fert o larak gerek toplum o larak biz, kesin can ve mal güvenliği 
ile hürriyet istiyoruz. Ne kadar demagoji yap ılırsa yap ılsın , Birleşmiş M illetler
de temsil edilen hürriyetsever İnsanlığın bir toplumun güvenlik hissi içinde ve 
hür o larak va r olma hakkından mahrum edilmesi için aşırı ırkçılığın ve dini 
taassubun kullanılm asına göz yum m ıyacağı aşikârd ır.»

Dr. Küçük ayrıca, Türk toplumunun kendi kendini idare etmek hakkını ta 
lep ettiğini ve o zam an iki toplumun, federal bir idare sistemi çerçevesinde iş
b irliği yapabileceğini belirtmiş ve bu isteğin Birleşmiş M illetler prensipleri ile 
tam o larak bağdaştığını ifade etmiştir.

B E L G E : 7
17 Eylül 1965

DIŞİŞLERİ BAKANININ NEW YORK,A GİDERKEN VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı Haşan Işık, B.M. Genel Kurul toplantısına katılm ak üzere 
New Yo rk ’a hareket ederken basına şu demeci ve rm iştir:

Birleşmiş M illetler Genei Kurlunun 20. toplantısına katılm ak üzere New - 
Yo rk ’a gidiyorum . Paris’e de uğrıyarak Fransız Dışişleri Bakanı ile görüşeçeğim. 
Birleşmiş M illetler toplantısının arifesinde Fransız Dışişleri Bakanı ile görüşmem 
benim için çok büyük bir zevktir. Türk heyeti, Birleşmiş M illetler de, dünyada 
mem leketlerarası daha iyi bir an layışın  tesisi ve idamesi istikam etinde her tür
lü gayreti göstermekten sakınm ıyacaktır. Bilindiği g ib i, hâl çaresi bekleyen me
selelerin en önemlilerinden birisi de Kıbrıs m eselesidir. Birleşmiş M illetler üyesi 
memleketler, hiç şüphesiz bu konuda hak ve adaletin hâkim olmasını scığlıya- 
cak bir hattı hareket takip edeceklerdir. Kıbrıs meselesinin, bütün ilg ili tarafları 
tatmin edecek bir çözüm yoluna bağlanabilm esi için m uhakkak ki en iyi çare, 
ta ra fla r arasında bu konunun sam im iyetle müzakere edilm esini sağ lam ak
tır.»

Bu a rad a , bir gün evvel Yunan Büyükelçisi ile yaptığı görüşmenin normal 
bir görüşme olduğunu da belirten Haşan Işık, Türkiye’nin Birleşmiş M illetlerde 
barışı savunacağını ve Sovyetler Birliğin in Kıbrıs konusunda iki cam ianın va r
lığına dayanan bir hâl çaresi bulunm asına inanmış göründüğünü söylemiştir.
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Işık, Türk siyasetinin dış baskılar altında bulunduğu yolundaki bir haberle ilgili 
o lm alıd ır ki, hiç bir Türk hükümeti, baskı altında dış politikasını tayin etmez. 
Türkiye, kimseye baskı yapm ayı düşünmez. Türkiye'ye baskı yapılabileceğin i 
de kimsenin düşünmemesi lâzımdır. ‘Türkiye baskı altında tutuluyor’ yolundaki 
rivayetlere bütün vatandaşların  red cevabı vermelerini beklerim . Bu haberleri 
bu memlekette söndürmek lâzıra'ır. Işık, bu konula basına büyük görev düştü
ğüne de işarel etmiştir.

B E L G E : 8
17 Eyiül 1965

İŞIK’İN PARİS’TE YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı Haşan Işık Paris’te yaptığı basın toplantısında, Komünist Çin'in 
H indistan’a gönderdiği ültimatom konusunda «Çin İle Hindistan arasında bir 
çatışma olm ıyacağını ümit ederim» demiştir.

Raw a lp ind i’deki son görüşmeleri konusunda bilgi veren Dışişleri Bakanı, 
Pakistan ’ın silâh lı çalışm anın devamını istemediğini, bu ülkenin bütün komşu
ları, özellikle Hindistan ile an laşm ayı arzu ettiğini söylemiş, sözlerine devam la : 
«Yaln ız çarpışm aların sona ermesiyle değil, fakat çatışmanın kesinlikte çözül
mesiyle de ilgilenmem iz gerekir. Pakistan ile Hindistan'ın Keşmir konusunda an
laşm aya varm ayarına yardım etmek hepimizin görevidir. A sya ’nın bu bölge
sindeki barış ve istikrar, bu meselenin çözümüne bağlıd ır.» demiştir.

Bir gazetecinin Pakistan ’ın Türkiye'den silâh isteyip istemediği konusun
daki sorusunu cevaplandıran haşan ışık istenen yardım ın «savaş için değil, 
barış için oiduğunu» söylemiştir.

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkilerin normale dönmesi, hatta 
iki ülke arasında bir yakın laşm a meydana gelmesi konusunda sorulan sorulara 
karşılık o larak Haşan Işık demiştir ki :

«Bir zam andan beri Sovyetler Birliği ile iyi komşuluk ilişkileri yoluna g ir
miş bulunuyoruz. Bunun devamlı olm asına d ikkat edeceğiz. Fakat bu durum, 
öbür ülkelerle olan İyi İlişkilerim izi etkilem iyecektir. Türkiye için söz konusu 
olan, eski dostlukları kaybetmek değil, iyi ilişkileri çoğaltm aktır.»

Haşan Işık, Kıbrıs konusuna da değinerek, bu meselenin Türkiye ile Yu 
nanistan arasında çözülmesi gerektiğini öne sürmüş v e : «Türkiye ile Yunan is
tan arasında iyi ilişkiler, Türk dış siyasetinin değişmez unsurlarından biridir. 
Bütün gücümüzle bu İlişkileri korumağa çalışacağ ız.,»  demiştir.
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Fransa'nın Kıbrıs meselesi karşısındaki tutumuyla ilg ili b ir soruyu cevap
landıran Işık, bugün öğleden sonra görüştüğü Fransasız Dışişleri Bakanı Couve 
de M urville ’e bu meseleyi açm adığını söylemiş ve devamlı demiştir ki :

«Fakat men Fransa ’nın ve Fransız hükümetinin sağduyusuna ve haksever
liğine güveniyorum . Bundan do layıd ır ki, Couve de M urville ’e sormadan bile 
Fransa ’nın Türkiye'nin yanında yer aldığını söyleyebilirim .»

B E L G E : 9
25 E y l ü l  1965

MAKARİOS’UN SÖ ZD E BARIŞ TA A R R U ZU N A  TÜRK C EM A A TIN IN  C EV A B I

Türk liderliğ i sözcüsü basına verdiği bir demeçle, M akarios yönetim inin 
Birleşmiş M illetler Genel Kurul toplantıları arafesinde Türklere satışı yasak  
maddelerin onaltısının serbest b ırakılm ası yolundaki kararını yorum lam ış, «Rum- 
lar her zam an olduğu gibi bu sefer de politik serm aye yapm ak için dünya teş- 
k ilâttların ın toplantılarından hemen evvel bu taktiklere başvurm aktad ırlar» de
miştir.

Onaltı maddeden döndünün de şarta bağ land ığ ına işaret eden Türk söz
cüsü kalan onbir maddenin Türk toplumunun hayat şartlarına pek mühim bir 
değ işiklik  yapm ıyacağına ve önemli m addeler o larak  nitelendirilem iyecekleri- 
ne d ikkati çekmiş, sözlerine şöyle devam etm iştir:

«Adada barış gücünün mevcudiyetine rağmen Rumların hâlâ Türkleri in
şaat işleri için zaruri olan çimento, kereste ve demir çubuklar gibi elzem m ad
delerden mahrum b ırakm aya devam etmeleri hayal kırıcıdır. Bu abluka yüzün
den Türkler son iki yıldan beri evlerin i, hastahanelerin i ve okulların ı tam ir et
mek im kânını bulam adıkları g ib i, kuvvet ve tehdit zoriyle Rumlar tarafından 
evlerini terke zorlanan binlerce göçmen için gerekli barınağı bile temin edem e
m iştir.»

Türk liderliği süzcüsü bundan başka , M akarios’un Türk göçmenleri konu
sundaki beyanların ı cevap land ırm ıştır:

«Acaba Başpiskopos sayısı 102’yi bulan Türk köylerindeki Türklere ait ve 
ev m alların Türkler bu köyleri terke zorlandıktan sonra Rumlar tarafından ta 
mamen yağm a ve tahrip edilm iş olması hakikatim  ne şekilde izah edebilir?»

Sözcü, M akarios'un binlerce Kıbrıslı Türkün taksim  emellerine hizmet için 
silâh lı Türk liderliği tarafından zorla yerlerinden söküldükleri yo lundaki idd i
asını da cevap land ırarak  şunları söylem iştir: «Ç ıp lak hakikat şudur ki, bütün
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Türk topiumumuzun senelerden beri ve özellikle 1963 aralığ ından itibaren Rum
ların kendilerine tatbik ettiği düşm anlık ve terörü düşünerek ve yeni bir rum 
saldırısına uğrayıp öldürülmeleri ihtim ali azalm adığı için köylerine dönmeyi 
reddediyorlar. Türk toplumunun istediği ve elde etmekte azim li olduğu şey can 
ve mal güvenliği için gelecekte hiç bir zam an Rumlar tarafın lan  çiğnenmiyecek 
maddi tem inatlardır.»

Sözcü daha sonra M akarios'un ada Türklerinin çoğunluğunun Rum yöne
timinin kontrolündeki bölgelerde emniyet içinde yaşadığı yolundaki iddiasını 
da ele a lm ış, «hakikat şudur ki, Kıbrıs herhangi bir yerinde hiç bir Türk toplu
luğu gayri kanunî M akarios idaresini tanım am akta ve güvenliğin i silâhlı Rum- 
lara terketmeğe razı o lm am aktadır. Türkler, Rum him ayesini reddediyorlar. 
Çünkü b iliyorlar ki, bu Rumlara köle olm ak veya silâhiı Rumların elinde gad
darca ölüme mahkum adilm ek demektir.

Rum kontrolündeki bölgelerde yaşıyan Türklere tem asla «Başpiskopos 
M akarios'un iradesi bu yerlerde cari değild ir» diyen bizzat Birleşmiş M illetler 
Genel Sekreteri idi. Aynı zam anda belirtmek isteriz, Türk cemaati Başpisko- 
pos’un haddizatında Kıbrıs hükümeti adına konuşmaya yetkisi olmadığı kana
atindedir. Bütün Türk halkı o'nu, m uvaffak olmamış bir isyanın lideri o larak 
görmektedir ve ancak memleketin anayasasına riayet ettiği zam an bir devlet 
başkanı sayılab ilir .»

Türk sözcüsü demecine şöyle son verm iştir:

«Eğer Başpiskopos Türk göçmenlerine yardım teklifinde samim i ise evve
la Türk m allarının tahrib ini durdursun ve Küçük Kaym aklı ve D i 11 i rg a ’ da ki Türk 
köyleri de dah il, hâlen, s ilah lı Rumların işgalinde bulunan bütün evlerin tah
liyesini temin etsin ki altı binden faz la  göçmen emniyetleri kolayca temin ed i
lebilecek olan bu yerlerdeki evlerine dönebilsinler.»

N O T :

(1) S erb est b ırak ıld ığ ı id d ia  ed ilen  m ad deler a ra s ın d a , ay a k k ab ı, m eşin  ceket, 
y an g ın  söndürm e c ihazları, lâstik , yün ve elektrik sü p ü rge si bu lun m aktadır. L isteden 
silinm iyen 27. m addeden  b az ısı şun lard ır : çimento, kereste, otom obil y edek  p arça la r ı, 
rady o  c ih az lar ı traktörler, motorlu kam yon lar ve p a tla y ıc ı m addeler.
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Avrupa Konseyi İstişare Meclisi 17. nci mutad toplantısında görüşülecek 
olan Kıbrıs konusu hakkıda Türk parlamento heyeti Başkanı Elazığ Senatörü 
Prof. Celal Ertuğ, yerli ve yabancı gazetecilerle yaptığı bir basın konferansında 
bölgesel bir Avrupa meselesi olan Kıbrıs davasında Avrupa Konseyinin ilg isiz 
kalam ıyacağın ı söylem iştir.

Kıbrıs baklandaki cm dlaşmaların ve Kıbrıs anayasasın ın  Kıbrıslı Türk m il
letvekillerinin itirazlarına rağmen ihlal edild iğini hatırlatan Celal Ertuğ, mese
lenin G üvenlik  Konseyine intikal ettirildiğini ve Konseyin 10 Ağustos bu gibi 
tek tara flı kararlara  son verilm esi lüzumunu ve bu davdan ışla ra  devam ed ilir
se durumun vahim leşeceğini bleirten, aynı zam anda Kıbrıs Rumların hareketini 
takbih eden bir kararı ittifakla alm ış olduğunu söylem iştir.

Meselenin bu günlerde Birleşmiş M illetlerde görüşüleceğine değinen Prof. 
Ertuğ, Türk kamu oyunun Avrupa Konseyinin göstereceği ilg iyi hassasiyetle ta- 
kibetmekte olduğunu ve seçim arifesinde bulunan Türkiye'de bütün siyasî p ar
tilerin Kıbrıs davasına bir çözüm şekli bulunması lüzumu üzerinde müttefik o l
duklarını ifade etmiş, Türkİyenin her bakım dan birbirinin yardımcısı olan m il
letlerden müteşekkil bir Avrupa b irliğ ine candan bağlı olduğunu söylem iştir.

Ertuğ sözlerini şöyle b itirm iştir: Dünya süratle gelişm ektedir. Avrupa el- 
ele verm ez, ihtilâfları ad ilâne hal yoluna gitmezse bu yarşta çok geri ka lacak
tır. Artık eskimiş toprak kavgası zihniyetinden s ıy rıla rak  temel m enfaatlarım ızı 
takd ir etmek yoluna gitm eliyiz. Kıbrıs'ta her iki cemianın insan hakla rına , m il
letlerarası hukuk düzenine hürmetkâr o larak bir federasyon halinde ya şam a
ları an lay ışlı devlet adam ları için bîr gün meselesidir. Modası geçmiş İstilâcılık , 
çetecilik, tethİş, zorbalık metodlarş tara ffla rı fe lâketli akibetlere sürükleyecek 
ve A vru p a ’nın kaderini de telâfi edilmez zararla ra  sokacaktır.

B E L G E : !  1
27 Eylül 1965

A V R U P A  KONSEYİMDE Ç A Ğ LIY A M G İL ’İN KO N U ŞM A SI

Avrupa Konseyi istişari Meclisinin 17. dönem toplantılarında Çalışm a Ba
kanı İhsan Scıbrî Çağ layang il Türkiye ’nin A vru p a ’ya mensubiyetine verdiği öne
mi tekrar ifade etmiş, ve Avru ja birleşm esinde karşılaşılm akta olan güçlüklerin,

B E L G E : 1 O
25 Eylül 1965

AVRUPA KONSEYİ - KIBRIS ERTUĞ’UN DEMECİ

76



girişilen muazzam teşebbüsün tabiatından doğruğunu, ancak, bu yoldaki se
bat, karar ve azmin ergeç m ü ka fa tlan d ıracağ ın a  olan itimadını belirtm iştir.

Dahaİ sonra kültürel ve eknomik konulara temas eden ve bu a landa bir 
an evvel kalkınabilm ek için memleketimizin hiçbir fedakârlıktan kaçınmadığını 
belirten Ç ağ layang il, kalkınmamızın tam başarıya ulaşm ası için dostlarım ızın 
müessir yardım ının önemine işaret etmiştir.

Kıbrıs konusunda ise Çağ layang il şunları söylem iştir:

Bu meclisin sayın üyüleri, Türkiye Dışişleri Bakanı Haşan Işık’ ın bu top
lantının birinci kısmında yaptığı konuşm ada, hükümetinin Kıbrıs ihtilâfına mü
zakere yolu ile bütün ilgili taraflarca kabul edilen bir had tarzı bulunması hu
şundaki samimi arzusunu teyid etmiş olduğunu, hatırlıyacaklard ır.

«Daha sonra Londra’da varılan  m utabakat, hükümetime barışçı bir hal 
tarzı varm ak ve bu üzücü meseleyi sonra erdirmek üzere Yunan hükümeti ile 
ihzarı tem aslar tesisi imkânını verm iştir. Fakat, m aalesef, kurulan tem aslar az 
zam an sonra Yunanistanda husule gelen hükümet buhranı sebebile gelişmek 
imkânını bulam adı. Türk hükümeti meseleyi barış yolu ile halletmek için e lin
den geleni yapm ağa devam etmektedir. Nitekim Yunan krizi esnasında tak ı
nılan tavır bu ifadelerin sam im iyetini göstermek bakım ından kâfi derecede ve 
cizdir. Yunan hükümeti ile görüşmelerin yakın bir gelecekte yeniden başiıyaca- 
ğını temenni ve ümit ediyoruz. Bununla beraber, görünüşteki sükünete rağmen, 
adada olup bittiklerin devam ettiğine ve bölgede barış ve güvenliğin yararına 
bu usulleri kati o larak terk etmek gerektiğine işaret etmek isterim. Kıbrıs me
selesine ancak müzakere yolu ile bir hal tarzı bulunabileceğinin idrak edilm e
si gerekmektedir.

«Sözlerimi bitirirken, bu güne kadar bu meseleye gösterdiği ilgi için mec
lise teşekkür eder ve geçmişteki bu tutumunu gelecekte de gayretlerinin d eva
mı için mes'ut bir işaret o larak telâkki ettiğimi ifade etmek isterim .»

B E L G E : !  2 
27 Eylül 1965 

AVRUPA KONSEYİNDE ERİMİN KONUŞMASI

Kıbrıs Cum hurbaşkanı yardımcısı Fazıl Küçük'ün geçen Temmuz ayında 
Avrupa Konseyi istişare Meclisi Başkanı Pflim lin'e çektiği te lgraf, Konseyin baş
kanlık d ivanında ele alınmıştır. İstişare Meclisi Başkan Vekili olan Kocaeli M il
letvekili Profesör Nihat Erim bu konuyla ilgili o larak başkan lık  d ivanında şun
ları söylem iştir:



«Sayın Başkan, Dr. Küçük'ün telgrafı karşısında hiçbir şey yapm am ak 
doğru olm az. 1963 yılı sonlarında Kıbrıs buhranı çıktığından beri Avrupa Kon
seyinin d ikkati muhtelif vesilelerle bu mesele üzerine çekild i. 3 y ıla  yakın bir 
zam andır devletler hukukunun an ayasan ın , ana hak ve hürriyetlerin çiğnenm e
si sürüp gidiyor. Geçen Temmuz ayında Kıbrıs idaresinin tek taraflı o larak a l
dığı kararlar anayasan ın  ve Avrupa Konseyi statüsünün geniş ve ağ ır ih lâ lid ir.

1964 M ayıs toplantısında İstişare M eclisinde, Kıbrıs heyetinde Türk cem a
atinin temsilcilerine yer verilm eyiğ i tenkid edilm iş ve gelecek toplantıya Kıbrıs 
Türk m illetvekillerin in de katılm asına imkân verileceği Rumlarca taahhüd ed il
miştir. O zam andan beri bu söz tutulmadığı g ib i, Rumlar Temmuz ayında ya p 
tıkları yeni oldu bittilerfe daha vahim  bir durum yarattıla r. Hukuk dışı bu son 
d avran ışla rı, yeni hukuk ih lâ llerin in , geçmişte olduğu kibi, bahanesi bulm ayı 
ümid edebilirler. Buna seyirci mi ka lacağ ız .?

Sayın Başkan, Dr. Küçük Avrupa Konseyinin elinden geleni yapm asını 
rica ediyor. Buna karşı hareketsiz kalınm asını an lam ak Türk kamu oyunca ko
lay olm ıyacaktır. Unutm am alıdır ki, 25 bin insan evleri y ık ılm ış, yakılm ış o larak 
çad ırlarda ve m ağara larda üçüncü bir kış geçireceklerdir. Kıbrıs buhranının de
vam ı devletler hukukunun, anayasan ın  ve insan hakların ın sürekli ih lâ lid ir ve 
Avrupa Konseyinin dört üyesi arasındaki münasebetleri zehirlem ektedir. Bu 
hal uzun süre böyle giderse hiç temenni edilm eyecek gelişm elerle ka rş ılaş ıla 
b ilir.»

B E L G E : 1 3 
28 Eylül 1965 

AVRUPA KONSEYİNDE AKÇA’NIN KONUŞMASI

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Sosyal Komitesinde işçi meseleleri mü
zakere edilirken söz a lan  Türk delegesi Ertuğurul Akça, yabancı mem leketler
deki Türk işçilerinin durumu konusunda şunları söylem iştir:

«Avrupa işçi meselelerinin görüşülmekte olduğu bu toplantıda Konsey 
üyesi olan bir memleketin işçilerinin yine bu Konseyde üye olan diğer dost 
memleketler tarafından daha an lay ışlı muam ele görmelerini isteriz. Sosyal ve 
ekonomik durum lar, üzerinde özellikle durulm ası gereken hususlarıd ır.»

Akça, sosyal ve ekonomik kolaylık  ve garantilerin  neler olduğu hususunda 
izahat vererek konuşmasını bitirm iştir.
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3 E L G E : 1 4

Avrupa Konseyi Danışma Meclisinde konuşan İstanbul m illetvekili Coşkun 
Kırca, Konsey üyesi devletler arasındaki uyuşm azlıkları çözmek üzere bölgesel 
bir sislem kurulması hakkında siyasi komisyon tarafından sunulan tavsiye tek
lifini hareketle savunmuştur.

Devletler arasındaki uyuşm azlıklara devamlı ve hakkaniyete uygun çö
züm yolları bulunması ancak bu gayrete katılma arzu edenlerin bu uyuşm az
lıkların sebeplerini iyi bilmelerine ve bunların sonuçlarını ölçmeye muktedil o l
m alarına bağlı olduğuna göre, bu a landa bölgecilik gitgide vazgeçilm ez bir 
nitelik kazanm aya başlam ıştır, diyen Coşkun Kırca, Birleşmiş Milletlerin biribir- 
lerinden çok farklı bölgelerde bulunan meleketler arasındaki uyuşm azlıklara 
m üdahale kaygusu ile o bölgeden haberdar o lm ayan devletleri ve şahsiyetleri 
söz sahibi ettiğini ve bu deviet ve şahsiyetlerin uyuşm azlığı çözemedikten baş
ka zaten gerginleşmiş durumu daha da alevlendird iklerin i söylemiştir.

Devletler arası uyuşm azlıkları çözmek için bölgesel bir meganizm a zaru
reti üzerinde İsrar eden Coşkun Kurca,« kendilerini en başka ilgilendirmeyen 
bu devletler, bazan çok taraflı bir m ekanizma sayesinde, dahil bulundukları 
bölgelerde öncelik taşıyan meselelerde tavizler sağ layab ilm ek için, uyuşm az
lıkta ta ra f olan devletlerin sırtından pazarlığa girişmektedirler» demiştir.

Bölgesel an laşm a mekanizm ası içinde Kıbrıs meselesine temas eden Kır
ca, eğer Avrupa Konseyi meselenin başlangıcında bir arabulm a m ekanizması 
kurabilm iş olsa idi, iki memleketin şerefli ve hakkaniyete uygun bir çözüme 
ulaşabilecek olduklarını kaydettikten sonra şöyle dem iştir: «Avrupa Konseyi 
bu konuyu ele alm ış o lsaydı, Türk m illeti, bugün, bir yandan batıya olan derin 
ve samimi bağ lılığ ı, Öte yandan , -İran ile Pakistan b irtarafa ayıracak o lu rsak,- 
bütün dünya devletleri arasında bir başarı şansı olduğu söylenebi ecek tek te
zi resmen ve açıkça benimsemiş tek devletin Sovyetler Birliği oluşu vakıasına 
koyduğu objektif müşahade arasında kalm azdı»

Kırca, Kıbrıs meselesinin bölgesel an laşm a çerçevesi içine oturtulması ve 
genel o larak  bu bölgesel mekanizmanın işlemesi hakkında hararetli tavsiyeleri 
ile sözlerini bitirm iştir.

29 Eylül 1965

AVRUPA KONSEYİNDE KİRCÂ’NIN KONUŞMASI
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Avrupa Konseyi Danışma Meclisinde Konseyin genel politikası konusun
daki rapor hakkında söz alan  Adana m illetvekili Kasım Gülek, raporda Kıbrıs 
meselesine temas edilmemiş olduğunu m üşahade etmekle beraber, bu sükutun 
her halükârda Konseyin Kıbrıs işile ilgilenm ediği şeklinde tefsir edilmemesi lâ 
zım geldiğini belirtm iştir. Türk ve Yunan hükümetlerinin Kıbrıs meselesi dolayı- 
siyle aralarında husule gelmiş olan gerginliğin halen azald ığ ını görmekten mem
nunluk ifade eden Kasım Gülek, Türk ve Yunanlı bakanların  mecliste söyled ik
leri mutuklarşn bu m üşahadeyi teyid ettiğini, meselenin başına'anberi Kıbrıs 
sorununa müzakere yo luyla bir çözüm bulunması hakkındaki Türk hükümeti 
görüşünün bu defa Yunanlılarca da pay laşılm akta olduğunu görmekten duy
duğu memnuniyeti ifade etmiştir. Yunanistandaki hükümet buhranının baş gös
termesiyle bir ara kesilmiş gibi görünen ikili m üzakerelerin, buhranın son bul
ması üzedine yeniden başlad ığ ın ı, Kibrisin Türkiye ile Yunanistan arasında bir 
uyuşm azlık konusu olm aktan z iyare iki hükümetin üzerinde mükemmelen a n 
laşacakları bir konu olması lâzım geldiğ ini söyleyen Gülek, Türkiye ve Y u n a
nistan arasında Atatürk ve Venizelos tarafından kurulmuş olan dostluğun ih
yası temennisinde bulunmuştur. Sözlerinin sonunda, Güiek, tara fla rın  iyi niyeti 
ve karşılıklı itimadı hüküm sürdükçe Kıbrıs davasına bütün ta ra fla r için tatm in
kâr ve şerefli bir halçaresi bulmanın im kânsız olmadığını ilave etmiştir.

B E L G  E : 1 6
30 Eylü l 1965

DIŞİŞLERİ B A K A N I H AŞAN  ESAT IŞ IK ’IN BİRLEŞM İŞ M İLLETLER  
G EN EL KURULUN UN  X X .D Ö N E M  TO PLA N TISIN D A  

V ER D İĞ İ N UTKUN  G EN İŞ Ö ZETİ :

Sözlerine, 20. Genel Kurul Başkanlığ ına seçilen İtalyan Dışişleri Bakanı M. 
Fan fan i’yi tebrikle ve bir evvelki Genel Kurulun Başkanlığ ını yapm ış olan Gana 
Dışişleri Bakanı A lex Quaison Sackey’ in başarılı gayretlerinden sitayişle  bahse
derek başlayan  Dışişleri Bakanı, istik lâllerin i kazanarak  Birleşmiş M illetler üye
liğine kabul edilm iş olan G am bia , M ald iv A daları ve S ingapur’un Birleşmiş M il
letlere girm iş o lm alarından Türk iye ’nin duyduğu memnuniyeti tebarüz ettird ik
ten sonra, Türkiye'nin sömürgeciliğin her şeklinin aleyhinde olduğunu ve sömür
geciliğ in ortadan silinm esinin Birleşmiş M illetlerin m anevî kudretini arttıracağı
nı ifade etmiştir.

B E L G E : 1 5
30 Eylül 1965

AVRUPA KONSEYİNDE GÜLEK’İN KONUŞMASI
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Birleşmiş M illetlerin gayretleri sayesinde bir çok sahalarda m illetlerarası 
işb irliğ inin gerçekleşebilm iş olduğunu belirten Bakan, Dünya teşkilâtının ihti
lâfların hallinde oynadığı yapıcı role de temas ederek, sulhu koruma hareket
lerindeki büyük hizmetlerini işaret etmiş ve bu gayretler sayesinde ihtilâfların 
halline matuf barışçı teşebbüslerin yap ılm asına müsait bir havanın meydana 
gelmesi mümkün olmuştur, demiştir.

Dışişleri Bakanım ız bundan sonra, Birleşmiş M illetler daim î barış gücü 
mevzuuna da temas ederek, bu meselede m alî, İdarî ve teknik veçhelerle G ü
ven lik  Konseyi ile Genel Kurulun selâhiyetleri gibi konuların sarahate kavuş
turulması lâzım geldiğini söylemiştir.

İhtilâfların  barışçı usullerle halli konusunda Dışişleri Bakanım ız, mevcut 
veya ileride vuku bulacak ihtilâfları barışçı yo llardan halletmeye matuf bir s is
teme olan ihtiyacı belirterek Türkiye'nin bu konuda 1945 San Fransisco Konfe 
teme olan ihtiyacı belirterek Türkiye ’nin bu konuda 1945 San Fransisco Konfe
ransında M illetlerarası Adalet D ivanına mecburî kaza selâhiyetinin tanınması 
için sarfettiği gayrete işaret etmiş ve Genel Kurulun gündeminde ilân edilen 
ihtilâfların  barışçı yo llarla halli mevzuunun görüşülmesi sırasında Türkiye'nin 
böyle bir sistem için gayret göstereceğini bildirm iştir.

Müteakiben Pakistan - Hindistan ihtilâfına temas eden Dışişleri Bakan ı
mız, Türkiye ’nin Genel Sekreterin ve G üvenlik Konseyinin ateş - kes için g a y
retlerinin başından beri desteklendiğini söylemiş ve sadece ateş - kesin kâfi 
gelm ediğini, Keşmir meselesi halledilm ediği müddetçe durumun her zam an 
istialeye müsait kalacağ ın ı, bu yüzden, bu meselenin müzakere yo luyla ve 
G üvenlik  Konseyinin kararların ı nazarı itibare alan bir hal tarzına bağlanm ası 
gerektiğini ifade etmiştir.

Vietnam  konusunda da, Dışişleri Bakanım ız, meselenin askerî yoldan hal 
tarzına götürülmesinin ve muhasematın devam etmesini Vietnam  halkının ıs
tırabını arttırm aktan başka bir netice verm ediğini, askerî çatışmanın genişleme 
temayülü taşıtdığini, bu tehlikeli gelişmenin ilg ili ta ra fla r arasında 1954 And- 
laşm aları çerçevesi içerisinde müzakerelere gelişmesi suretiyle önlenebileceğini 
beyan etmiştir.

Dışişleri Bakanım ız, Genel Kurulun gündeminde mevcut olm am akla be
raber, A lm anya'n ın  birleştirilmesi konusunda da konuşmasına ten as etmiş ve 
A lm an halkın ın , m illî vahdeti için beslediği arzunun meşru olduğunu söyleyerek, 
«bunun uygun şartlar altında tahahkuku, A vrup a ’da barışın tahkim ine hizmet 
edecektir» demiştir.

Dışişleri Bakanım ız, Filistin mülteciler m eselesinin, Orta Doğu'nun istikrar . 
ve sükûneti ile ilg ili olduğunu söyleyerek, s iyasî ve İnsanî veçheleri olan bu 
meselenin «hukuk ve adalet pre nsiplerine uygun bir hal tarzına bağlanm ası 
lâzım geld iğ ini» belirtmiştir.
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Bundcın sonra, ileride Birinci Komisyonda görüşülecek olan Kıbrıs mese
lesi hakkında Türkiye'nin görüşünü Dışişleri Bakanım ız, A ssam ble'ye umumî 
hatlariy le İzah etmiştir. Bu konudaki sözlerine, meselenin s iyasî veçhesinin y a 
nında İnsanî yönü de bulunduğunu ve iki seneden beri sıkıntı vesefalet içinde 
yaşayan  bîr cemaatin ıstırabının Genel Sekreterin Raporlarında açıkça be lirtil
diğini ifade ederek başlayan Dışişleri Bakanım ız, Kıbrıs meselesinin 1 954-58  
yılları arasında Assem ble’de bir çok defa görüşüldüğünü, Yunan istan ’ın o z a 
man Kıbrıs’a se lf - dtermînation hakkının tanınm asını Ada,n ın  istik lâli için değil, 
K ıbrıs’ ın Yunan istan ’a ilhakı için istediğini, buna mukabil Türkiye'n in , bu hak
kın âdil şekilde tatb ikin in , her iki Cem aate birden tanınm ası ile olacağını ve 
Kıbrıs meselesinin T ü rk -Y u n an  münasebetleri dışında halledilem eyeceğini sa 
vunduğunu, bu vaz iyet karşısında Genel Kurulun 1958'deki kara rıy la , ilg ili 
ta ra fla ra  müzakere yo luyla ihtilâfın ha llin i tavsiye  ettiğini, Genel Kurulun, bu 
tavsiye ile, Kıbrıs meselesinin yan lız  Rum Cem aatin in iradesinin kaale alınm ası 
suretiyle halli tezini reddettiğini belirtm iştir.

Dışişleri Bakanım ız m üteakiben, Türkiye - Yunanistan arasında yap ılan 
m üzakereler neticesinde varılan  m utabakatı ve İngiltere ile Türk ve Rum Cem a
atlerinin m utabakata katılarak , Kıbrıs Devletinin, iki ayrı Cem aatin mevcudi
yeti escısı üzerine kurulduğunu belirtm iş, Kıbrıs A nayasasın ın , her iki Cem aate 
komünal muhtariyet ve idareye iştirak hakkı tanıdığını ve bu m uvazenenin, dört 
asırdan beri A d a 'd a ayrı va rlık ların ı devam  ettiren iki Cem aatin durumunu hu
kukî bir esasa bağ lam aktan başka bir şey yapm adığını İfade ettikten sonra, 
idareye iki Cem aatin müştereken self - determination prensibine, adalete ve 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ahengin ve iyi münasebetlerin m uhafazası 
zaruretine uygun olduğunu söylemiş ve Kıbrıs A nd laşm alarıy ia  hem ENOSİS’in 
hem de taksim in yasakland ığ ın ı ifade etmiştir.

Kıbrıs Devletinin kuruluşuna kadar geçen safahatı bu şekilde belirttikten 
sonra Dışişleri Bakanım ız, Kıbrıs meselesinde şîmdi Güvenlik  Konseyinin karaırnı 
da nazara a lm ak lâzım geldiğ ini söylemiş ve Barış Gücüne katılan ve yardım  
eden devletlere teşekkür etmiş, Barış Gücü sayesinde binlerce insanın hayatının 
kurtarıld ığını, bununla beraber, Barış Gücünün mevcudiyetine rağmen Türk 
Cem aatine karşı 4 M art tarih li Konsey Kararın ı ihlâl eden son derece ciddî h a 
reketlere g irişild iğ in i ve bu hareketlerin, geniş askerî bir kuvvete istinad ettiril
d iğ in i, K ıbrıs’ ın Yunan istan 'a  ilhakıpr sağ lam aya m atuf bu askerî kuvvetin Türk 
Cem aatine karşı daim a bir tehdit ve sindirm e vasıtası olduğunu ve müzakere 
ve uzlaşm a yerine kuvvete m üracaat suretiyle emri vak i yaratm a yoluna gidil
d iğ in i ve Kıbrıs Rum idaresinin an ayasa  nizamını y ıkm ak için herşeyi yaptığını 
ifade ettikten sonra, Rum yönetim inin son teşriî tasarru flarına sözü getirerek, 
Rum yönetim inin bu. hareketi İle neşruiyet yerine emri vâk i'ikam esin e  giriştiğ ini 
söylem iş ve Türkiye'nin m üracaati üzerine toplanan Güvenlik Konseyinin, K ıb
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rıslı Rumların bu hareketinin Ada'da gerginliği arttırdığını tescil eden bir karar 
kabul ettiğini belirtm iştir.

Daha sonra «Kıbrıs meselesinin diğer temel bir unsuru ahdî vecibelere 
saygıdır» diyen Dışişleri Bakanım ız, bu vecibelerin ancak müzakere yoluyla ve 
bütün ilg ili tarafların  m utabakatıyla değiştirilebileceğini ve enternasyonal h a
yatın temelini teşkil eden bu prensibin B. M. Yasasın ın dibacesinde ve Bandung 
Konferansının 10 Prensibi arasında yer aldığını belirtmiş ve «Birleşm iş M illet
lerin üyesi ve yasanın bütün vecibelerini kabul etmiş olm ak sıfatıyla ve beynel
milel hukuk kaideleri gereğince Kıbrıs, ahdî vecibelerine saygı göstermekle mü
kelleftir» demiştir.

Kıbrıs Andlaşm aların ın  ilg ili tarafların  mutabakatı ile değiştirilinceye ka
dar yürürlükte olacağını sözlerine ilâve eden Dışişleri Bakanım ız, Kıbrıslı Rum
ların self - determination prensibini ENOSİS’ i tahakkuk ettirmek için ileri sürdük
lerini, ha lbukî, Türk ve Rum Cem aatlerinin bu haklarını kullanm aları neticesinde 
Kıbrıs Devletinin Kurulduğunu, Kıbrıslı Rumların uzun zam an beynelmilel or
ganlarda ENOSİS davasının tasvip  görmediğini farketmeleri üzerine ENOSİS 
kelimesini te laffuz etmekten itina ile kaçındıklarını ve istediklerinin Kıbrıs'ın is
tik lâ li oluduğunu yaym ağa çalıştık ların ı, buna m ukabil, A da'da ENOSİS’ in mu
kaddes gayeleri olduğunu söylediklerin i, fakat şimdi ENOSİS'İ gizleyemeyecek- 
lerİni an lay ınca, bu ifte lisanı kullanm ayı b ıraktıkların ı, ifade etmiştir.

Dışişleri Bakanım ız, sözlerine devam la, Türk Hükümetinin Kıbrıs mese
lesindeki görüşünün hakka ve adalete istinadettiğinin ve meselenin emri vâki 
yo luyla ve kuvvete m üracaat suretiyle haliine azim li şekilde muarız bulundu
ğunu belirtmiş ve Türk Cem aatinin meşru ve A nayasa haklarını korumanın Türk 
Hükümetinin ahdî görevi olduğunu, bütün kaygısının, A d a ’da ve Doğu Akdeniz’
de sulh ve ahenkten ibaret bulunduğunu söyleyerek şöyle dem iştir: «Bu ahenk 
ve sulh, ne A da 'da bir Cem aatin diğerine tahakküm  etmesiyle, ne de A d a ’nın 
bir başka devlete ilhakı suretiyle bağım sızlığına son verilm esiyle sağ lanab ilir. 
Dün olduğu gibi bugün de bu meselenin, ilg ili ta ra fla r arasında bir an laşm a ile 
ve müzakere yoluyla halli zaruretine kani bulunuyoruz. Bu sebepten dolayı, 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin başlam asını memnunlukla kar
şılad ık . Bizce bu görüşmelerin gayesi, bütün ilg ili tarflarca kabule şayan bir 
hal tarzının bulunmasını kolaylaştırm aktır. Birleşmiş M illetlerde Kıbrıs hakkındaki 
müzakerelerin yapıcı olmasını ve uzlaşm alı bir hal tarzı için müsait zemin ha
zırlanm asını temenni ediyoruz. Böyle bir çözüm şekli A d a ’da ve bölgemizde 
hakikî ve devam lı bir barışın idamesi için elzem dir».

Bundan sonra Birleşmiş M illetlerde senelerden beri görüşülen silâhsızlanm a 
mevzuunun arzettiği önemi tebarüz ettiren Dışişleri Bakanım ız, m illetlerarası 
durumda son gelişm elerin silâhsızlanm a ile ilg ili müzakerelerin yapıcı bir ma-



hiyefte olmasını müsait o lm am akla beraber, gayretlerin bırakılm am ası lâzım 
geldiğine işaret etmiş ve bugünkü askerî teknoloji ve silâh ların  tahrip kudretin
deki hudutsuz gelişme muvacehesinde tam ve umumî silâhsızlanm anın , mevcut 
ve gelecek nesilleri felâketten kurtarabileceğini söyledikten sonra, bu konuda 
görüşümüzü tekrar izah etmiş ve bu çerçeve içinde silâhsızlanm ayı ko laylaştıra
cak ek tedbirlere de değinerek, nükleer silâh ların  yayılm asın ın önlenmesi için 
S ilâhsızlanm a Komitesi müzakerelerin bir an laşm aya varılm asına müncer o lm a
sı temennisinde bulunmuş, bununla beraber, ya ln ız başına bu tedbirlerle iktifa 
edilem iyeceği ve nüleer silâh ların  yayılm asın ın önlenmesi konusunun s ilâh lan 
ma yarışını durdurm ağa ve silâh ların  azalhlm asm ı sağ lam ağa m atuf tedbirlerle 
beraber ele alınm ası gerektiğini tebarüz ettirmiş ve «Bu tedbirler, hem nükleer 
ve hem de k lasik  s ilâh la r için o lm alıd ır» demiş ve Dünya S ilâhsîzlanm a Kon
feransı konusunda da «silâhsız lanm a gayretine yardımcı o labilm esi için bu 
Konferan büyük itina İle hazırlanm alıd ır» demiştir.

Türkiye'n in kom şularıyla münasebetlerini geliştirm ek için sarfedilen g a y 
retlere de temas eden Dışişleri Bakanım ız, bu münasebetlerin, karşılıklı sayğı ve 
itim at, hak eşitliği ve içişlere ademi m üdahale prensipleri üzerine müesses o l
duğunu ifade etmiş ve kom şularım ızla münasebetlerim izin gelişm esinden mem
nunluk duyduğumuzu belirtm iştir. İran ve Pakistan ile sam im î ve dostane mü
nasebetlerim izin, «RCD» içinde m üşahhas bir sa fhaya ulaştığını da belirten Işık, 
Arap memueketleri ile her sahadaki işbirliğ im izin gelişm esine m üsait şartların 
mevcudiyetini mem nunlukla karşıladığım ızı söylem iştir.

Dışişleri Bakanım ız, daha sonra, M illetlerarası Ticaret ve Kalkınm a Kon
feransının faaliyetlerine tem asla, Konferansın, kalkınm a halinde olan mem le
ketler için yaptığ ı ça lışm alara atıfta bu lunarak, mem leketim izin kalkınm a yo 
lunda elinden gelenin azam isin i yapacağın ı belirtm iştir.

Dışişleri Bakanım ız, Bugün dünyanın içinde bulunduğu bir çok krizler ne
ticesi çıkması muhtemel harp tehlikesi muvacehesinde Birleşmiş M illetlerin sulh 
sembolünü temsil ettiğini ve harp felâketin i Önlemesi ve beşeriyette istikbal için 
yeni ümitler uyandırılm ası görevlerin in, Birleşmiş M illetler Teşkilâtına ait o ldu
ğunu ifade ederek sözlerine son verm iştir.
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A Y I N  O L A Y L A R I





S İ Y A S Î  O L A Y L A R

I —-  Kıbrıs Sorunu :

—  Avrupa Konseyi Danışma Meclisinin toplantılarına iştirak eden Türk 
M illetvekilleri Kıbrıs sorununu çeşitli açılardan ele a la ra k  delegelere izah et
m işlerdir.

— • Dışişleri Bakanlığ ı 14 Ekim ’de yaptığı bir açık lam ada Kıbrıs Rum İd a
resi tarafından Birleşmiş M illetler Genel Sekreterine sözde azın lık  haklarına dair 
verilen muhtıranın, G üvenlik Konseyinde son alınan kararın la fz ve ruhunu ihlal 
ettiğini ve Ada'dcıki gerginliği arttıracak mahiyette olduğunu bildirm iştir.

Türk Hükümeti, Kıbrıs'ta adil bir uzlaşmanın temini için çabalarına a ra lık 
sız devam etmiştir.

II —  Sair O la y la r :

—  Birleşmiş M illetler Genel Kurulunun X X . dönem top lantsı münasebe
tiyle New York'ta bulunan Dışişleri Bakanım ız Haşan Esat Işık ve beraberindeki 
heyet, New York ’ta bulunan muhtelif Dışişleri Bakanlan ve heyet üyeleri ile gö
rüşme ve tem aslarda bulunmuşlardır. Dışişleri Bakanım ız 8 Ekimde yurda a v 
det etmiştir.

— - 10 Ekimde yap ılan m illetvekili seçimleri üzerine, Ürgüplü Hükümeti 
istifa etmiştir. Cum hurbaşkanım ız, yeni Hükümeti kurm akla AP Başkanı Sayın 
Süleyman Demirel'i görevlendirm işti).
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—  Yeni Kahire Büyükelçim iz Semih Günver itim atnam esini 20 Ekimde 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Başkanı N asır’a takdim  etmiştir.

—  28 Ekimde başlayan  A sy a -A fr ik a  Konferansının Dışişleri Bakan ları 
toplantısına Türkiye, Cezayir Büyükelçim iz İsm ail Soysal'ın başkan lığ ındaki b ir 
heyetle katılmıştır.
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İ K T İ S A D Î  O L A Y L A R

A V R U P A  EK O N O M İK  TO PLU LU Ğ U ’NUN 19 6 5 ’İN İLK ALTI A Y IN D A K İ TİCARET!

S —  TO PLU LUK İÇİ V E  TO PLULUK D IŞ I  TİCARETİN  G E L İŞ İM İ:

1 —  AET içi mübadeleler, 1965'in ilk altı ay ında, 1964’ün aynı devre
sine nazaran % 10 artış kaydederek, (ithalât rakam ları itibariyle) 9,86 m il
yar dolara ulaşm ıştır. 1963 ve 1964'de, artış oranları, bir önceki yılların aynı 
devrelerine nazaran , sırasıy la , % 16 ve % 20 ’yi bulm ak idi.

İta lya ’nın Topluluk menşeli ithalâtı, 1964’ün ikinci altı ayına göre, çok 
hafif bir artış kaydetm iş, aynı ilk altı ayına oranla ise % 16 azalm ıştır.-

Buna karşılık , Federal A lm anya'n ın  ithalâtının gösterdiği hızlı yükseliş 
devam etmiş ve geçen yılın devresine oranla % 39 bir artış la , 3,17 m ilyar do
lara erişm iştir.

Diğer üye ülkelerin a lım ları, geçen devreye nisbetle, muvazeneli bir art
ma kaydetm iştir: Fransa % + 3 ,  Belçika - Lüksemburg Ekonomik Birliği
(BLEB) % +  5, Ftollanda % +  4.

AET üyesi ülkelerin Topluluk içi ihracatları % 11 oranında artmıştır. Bu 
konuda, İta lya ’nın ihracatının (% + 3 1 )  Fransa ve Flollanda'nın % +  12, 
BLEB'nİn % +  13 ve F. A lm an ya ’nın % + 3 artma gösteren ihracatlarına n a
zaran çok daha faz la  geliştiği d ikkati çekmektedir.

2 —  13,9 m ilyar dolara ulaşan AET dışı ithalât, 1964'e o ranla, % 2 art
mış bulunm aktadır. Üçüncü ülkeler menşeli a lım lar F. A lm anya 'da kuvvetli bir 
artm a gösterirken % +  15) BLEB'de aynı kalm ış, Fransa (%  -4 ), Hollanda 
(% -3) ve İta lya 'da (%  -9) ise bir düşüş kaydetmiştir.

Topluluk dışına ihracat, 1964’ün ilk altı ayına oranla % 12 artış la , 13,0 
m ilyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Bu genişleme bütün üye ülkelerde mü
şahede edilm ekle beraber, İta lya ’da (%  + 19) daha belirli bir m ahiyet arzet- 
mektedir; F. A lm anya , (%  +  13), BLEB (%  +  11), Hollanda (%  +  9) ve Fran
sa ’da da (%  + 5) artış hissedilir bir seviyededir.

3 —  1965'in ilk altı ayında Topluluğun dış ticaret bilânçosu - 1964'ün 
aynı devresine nazaran 1.111,3 milyon dolarlık bir aza lm a ve aynı yılın ikinci 
altı ay lık  dönemine oranla 90,7 milyon dolarlık bir artış göstererek - 823,7 m il
yon do larlık  bir açık verm iştir. F. A lm anya'nın ihracat fazlası daha önceki yıl-
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İçirin altı cıylık dönemlerinde ulaştığı seviyeyi korumuş (+  386 milyon dolar), 
diğer üye ülkelerin Topluluk dışı ticaretlerinin bilançosu ise açık vermekte de
vam etm iştir: Fransa - 328, BLEB - 216, Hollanda - 296 ve İtalya - 371 milyon 
dolar.

II —  AET’NİN TİCARETİNİN BÖLGELER VE ÜLKELER İTİBARİYLE GELİŞİMİ :

1 —  1965'în ilk altı ay ında, A ET ’nin Batı Bloku'na dahil sanayileşm iş 
ülkelerle olan m übadeleleri, geçen yılın aynı dönemine nazaran , ithalâtta % 1 
ve ihracatta % 1 ve ihracatta % 1 1 oranında bir artış kaydetm iştir.

Federal A lm anya'n ın  % 15 oranında artan alım ları hariç tutulursa diğer 
üye ülkelerin bu bölge menşeli ithalâtı ya seviyesini m uhafaza etmiş (BLEB), 
veya bir m iktar düşüş görülmüştür (Hollanda'da % -2 , F ransa ’da % -7  ve 
İta lya 'da  % - 17).

ABD menşeli akımların hacminde bîr değişiklik  olmazken bu ülkeye yö 
nelen ihracat net bir artış kaydetm iştir (% +  16). Satışlardaki bu artış özellikle 
Fransa ve İtalya bakım ından hissedilir bir seviyeye ulaşmıştır (%  + 2 2 ) .

Birleşik K ra llık 'la  ticaret, 1964 yılının aynı dönemine oranla ha fif bir dü
şüş göstermiştir. Gerçekten, AET'nin bu ülkeye ihracatı % 2, bu ülkeden itha
lâtı ise % 4 bir aza lm aya maruz kalm ıştır. En hissedilir aza lm a la r, ithalâtta 
İtalya (%  -22] ve ihracatta Fransa’da (%  -12) görülmüştür.

EFTA'nın diğer üyeleri ile olan mübadelelere gelince, bu ülkelerden itha
lât % 6  ihracat ise % 12 artmıştır. Bununla birlikte, İta lya ’nın bu bölgeden 
ithalâtının % 12, Fransa’nınkinin de % 1 azald ığ ın ı kaydetm ek gerekir.

2 —  Türkiye ve Yunan istan 'la  olan ticarî m übadelelerde bir artış göze 
çarpm aktadır. Bu artm a Topluluğun Türkiye'den çok Yunan istan 'la  olan a lışve 
rişlerinde müşahade edilm ektedir. (Türkiye ile ithalât ve ihracatta % +  1, Y u 
nan istan ’ la ithalâtta % +  5, ihracatta % +  28).

3 —  Gelişm e yolundaki ülkeler menşeli ithalâtta ise h a fif bir artış vuku 
bulmuştur. İta lya ’nın ithalâtındaki önemli artışa (%  + 4 1 )  rağmen, A ET ’nin 
Denizaşırı O rtak Ülkeler menşeli a lım ları % 4 azalm ıştır. Topluluğa O rtak o l
m ayan A frika Devletleri İle Orta ve Güney Am erika Ülkelerinden gerçekleştiri
len ithalât ise geçen dönemlerdeki hacmini m uhafaza etmektedir.

A ET ’nin gelişme yolundaki ülkelere ihracatı % 9 artm ıştır. Satışlarını en 
çok yükselten Üye D evletler: İtalya (%  + 2 2 ) ,  F. A lm anya (%  +  14) ve BLEB 
(%  +  10) dur. Fransa'nın Denizaşırı O rtak Ülkelere yönelen satış larındaki dur
gunluk (%  1), A ET ’nin Denizaşırı O rtak ia rı’na ihracatındaki artışın y a v a ş la 
masını (%  + 3 )  kısmen izah edebilir. Geçmiş y ılla rd ak i kuvvetli düşüşten son
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ra, AET'nin Güney A m erika ’ya ihracatında 1964’den beri kaydedilen artış 
1965’in ilk altı ay ında da devam etmiştir. (1964’ün aynı dönemine nazaran 
(%  +  6). Diğer gelişme yolundaki ülkeler arasında Pakistan ’a (%  +  66), İran ’a 
(%  + 5 5 )  ve H indistan'a (%  + 2 9 )  yönelen satış lar yüksek bir seviyede ger
çekleşmiştir.

4 —  Doğu Avrupa menşeli ithalât, ilk üç ayda göze çarpan hızlanm ayı 
(%  + 7 )  doğrulayan bir yönde gelişmektedir. Bu bölgeye yönelen ihracatın a r
tış oranı bütün Topluluk (%  + 2 3 )  ve özellikle Fransa (%  + 4 8 )  ve İtalya 
(%  + 34) bakım ından hızla yükselmekte devam etmiştir. Doğu Avrupa Ülkeleri 
arasında Doğu M ark'ı bölgesine (% +  126) ve Rom anya’ya (%  +  34) hızla a r
tan bir ihracatın gerçekleştirildiği müşahade edilmektedir.

5 — • Kıt’a Ç in ’ i menşeli ithalâtın artma oranı yükselen seviyesini devam 
ettirmektedir. (%  + 4 6 )  Bu ülkeye yönelen ihracatta da , geçen y ıIki net düşüşü 
çok hızlanan bir gelişim takip  etmiştir. (Bütün AET için % +  108).

Ul — ■ A ET ’NİN TİCARETİNİN ÜRÜN SİNSFLARİ İTİBARİYLE G ELİŞ İM !:

1 —  BLEB ve İta lya ’nın istatistik yerleri yeterli o lm adığından, AET'nin 
ürün sın ıfları itibariyle ticareti Federal A lm anya , Fransa ve H ollanda’nın mü
badelelerine ait rakam lar temel a lınarak  incelenmiştir. Bu bakım dan, İtalya'nın 
ithalât hacminde yukarda açıklanan daralm anın bu paragrafta hesaba katıl
madığını gözönünde bulundurm ak gerekir.

2 —  Anılan üç üye Devletin geçici ithalât rakam larına dayan ıla rak  y a 
pılan ilk tahm inler, topluluk içi m übadeleleri özelilkle yiyecek ile ulaştırma m a
kine ve teçhizatı dışında kalan - sanayi ürünlerinde artmış olduğunu ortaya 
koym aktadır. (Yiyeceklerde % +  19, sanayi ürünlerinde % +  18) M adenî y a 
kıtlar, yağ la r ve bağlı ürünlerin (%  +  13) m übadelelerinde görülen düşüşe 
mukabil k im yasal ürünlerin m übadelelerindeki artış devam etmiştir. (%  + 2 5 )  
Ham maddelerin (%  +  9) ve ulaştırma makine teçhizatının (%  +  13) ticareti 
de aynı şekilde artmıştır.

3 —  AET dışı ithalâtta en önemli yükselme yine sanayi ürünleri olumla
rında gerçekleştirilm iştir. (%  +  16) Bu ürünler arasında kim yasal maddeler 
% 14 ve «m addelere göre sın ıflandırılm ış» mamul eşya lar % 16 artış göster
m işlerdir. Ham madde ve yiyeceklerde a lım lar ha fif bir aza lm a kaydetm iştir. 
(%  —  1)

4 —  Üye olm ayan ülkelere yönelen sanayi ürünleri ihracatı hemen he
men aynı yönde gelişm iş ve artış oranı «maddelere göre sın ıflandırılm ış» mamul 
eşyalarda % 15, kim yasal ürünlerde % 12 ve ulaştırma makine ve teçhizatın
da % 7 olmuştur. Enerji ürünlerinin ihracatı % 2 düşerken yiyecek maddeleri 
satışlarında % 3 bir artış görülmüştür.
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BAŞLICA MEMLEKETLER İTİBARİLE İTHALÂT VE İHRACAT

İ H R A C A T İ T H A L Â T
AĞUSTOS (1965) AĞUSTOS (1965)

Miktar Kıymet Miktar Kıymet
Memleketler adı Ton 1000 T.L. Ton 1000 T.L.

Batı A lm anya . . . . ................  13477 61952 7333 62484
A v u s tu ry a ....................... ................ 3032 1412 994 6490
Belçika Lüksemburg .................  3358 14694 1309 7557
Am erika B. D................ ................ 19761 10489 41798 140646
Çekoslovakya . . . . ................ 4956 71 18 1873 6901
F r a n s a ............................... ................  6947 6799 2827 14295
H o lla n d a ......................... ................ 22451 6528 1377 10058
I r a k ........................................ .............  — — — —
İn g ilte re ........................... ................ 40430 17491 4177 40148
İ s r a i l .................................. ................  836 1952 1941 1 4699
İsviçre ................................ ................  2051 4096 188 71 1 1
İ t a l y a ................................. ................ 25814 10296 12683 32250
L ü b n a n .............................. . . . . . 1859 12576 7334 1773
Rusya ................................. ................ 670 6935 13506 8537
Suudi Arabistan . . ................ 1 19 100211 14165
D iğ e r le r i ........................... ................  74573 57463 98420 74932

TOPLAM . . . . . . . .  220216 219820 378473 440996

OCAK-AĞUSTOS (1965) OCAK-AĞUSTOS (1965
Miktar Kıymet Miktar Kıymet

Memleketler adı Ton 1000 T.L. Ton 1000 T.L.

Batı A lm anya . . . . ................  156669 319578 101335 496296
A v u s t u ry a ...................... ................ 28288 19488 9831 601 1 1
Belçika Lüksemburg .................. 26881 103601 18356 45641
Am erika B. D. . . . ................ 150616 433678 923841 1064342
Çekoslovakya . . . . ................ 50260 56021 21327 46915
F r a n s a ............................... ................  71283 89970 23384 128503
H o lla n d a .......................... . . . .  68805 51 112 17742 79409
I r a k ....................................... ................  528 508 678542 95646
İn g ilt e r e ........................... ................  248453 216595 51553 316090
İ s r a i l .................................... ................  21534 39486 51988 39322
İsviçre ................................ ................ 31469 54988 2474 74069
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İ t a l y a   152729 140264 124156 219304
Lübnan .................................................  27357 98129 12468 3378
R u s y a ..................................................... 22263 113216 119715 83774
Suudî A ra b is ta n ..........................  710 676 821384 116041
D iğ e r le r i .............................................. 461492 546511 730403 560005

TOPLAAA   1519337 2283821 3708499 3428819
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SAN MARİNO CU M H U RİYETİ H A KKIN D A  K ISA  B İL G İ

Yazanı : Metin İNEGÖILÜOĞLU 
Büyükelçilik Başkatib i

COĞRAFİ DURUMU ve İKLİM

17 bin nüfuslu San Marino Cumhuriyeti İtalya'n ın  Kuzey Doğu sahilindeki 
Rirnini şehrinin düz hatla 15 kilometre kadar gerisinde 750 metreye yükselen 
Titan dağı ve eteklerini kapsayan 60 km. karelik arazi parçası üzerinde kurul
muştur. Bu a raz i, dağdan kaynak alan  sel rejim li iki dere ile beslenir.

İklim , San M arino ’nun hemen etrafındaki İtalyan arazisinden farklı o la 
rak Apeninlere mahsus bir hususiyet arzeder. A razin in  yüksekliğ i do layısiy le  
yaz la r serin, k ışlar oldukça soğuktur. Ba lkan lardan esen rüzgârlara açık o ldu
ğundan hemen her mevsimde yağış alır.

TÂRİHİ :

San Marino devletinin nüvesi, 4 ncü asrın ortalarına doğru Dalm açya sa 
hillerinden İta lya ’da Rirnini lim anına gelen Leo adlı bir çiftçi ile M arino adlı 
bir taş yontucusu tarafından kurulmuştur. Roma İmparatorunun zulmünden ka
çan bazı H ristiyan lar M arino ’nun önderliğinde Titan dağında g izlenm işler b i
lahare burada kurulan küçük bir kale - m anastır bugün San Marino tarih î ka 
lesine intikâp etmiştir. Zam an la Dalm açya'dan ve civardan vaki iltihakla kü
çük bir şehir m anzarasın ı arzeder San M arino M anastırı zengin bir hristiyanın 
bu dağ eteklerinden hibe ettiği arazi ile hemen hemen bugünkü mesahasını 
kazanm ıştır. San M arino ’nun arazi ve halk itibariyle gelişm esine uygun şehir
de nev'i şahsına mahsus ve ön plânda m üdafaa esasını gözeten bir idarî rejim 
kurulmuştur. M evkiinin sarplığı ve mevcut idare sisteminin m ükemm elliği sa 
yesinde San Marino ancak bir kaç defa pek m uvakkat şekilde işgale uğram ış
tır. Bu işgallerin en uzunu Sezar Borjiya tarafından ve çetin bir mücadele so
nunda 1503 tarih inde yap ılan  4 ay lık  işgald ir. Napolyon orduları İta lya ’yı iş
gal ederken Titan dağı eteklerinde konaklam ışsa da Napolyon bu küçük Cum
huriyetin cesur ve barışsever halkına dost elini uzatmış hattâ kendilerine sahile 
kadar bütün Rirnini prensliği arazisin i tek lif etmişse de N apolyon'dan sonra
ki muhtemel durumu da hesaba katarak gayet ak ıllıca kavranan San Marino'- 
lu lar bu teklifi bir bahane ile ve nezaketle reddetmişlerdir. Napolyon'un düşü
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şünü müteakip V iyana Kongresinde San Marino Cumhuriyetinin hükümranlığı 
Kongre Devletlerince tanınm aya devam olunmuştur. 1849 tarih inde İtalyan b ir
liğinin kurucularından G ariba ld i'ye  m ağlubiyet sonu ve en ümitsiz bir andcı 
kapılarını açmış ve G aribald i'n in  b ilahare mücadeleye devamını sağ lıyarak , 
Italyan m illiyetçilerinin sempatisini kazanmıştır. Bu münasebetle İtalyan b irliğ i
nin teessüsünden sonra da istik lâline halel gelmemiştir. San M arino, I. ve II. 
Dünya Harplerinde İta lya ’ya gönüllü asker vermiş ve II. Dünya Hcırbi sırasında 
İngiliz uçaklarının taarruzuna uğrıyarcık hayli zarar görmüştür.

 0 O 0 -----------

San Marino Cum huriyeti'nin Türklerle ilk defa Barbaros'un İtalya'n ın A d 
riyatik sahillerini bastığı sıra larda dostane temas kurduğu rivayet o lunm akta
dır. F ilhakika o tarihlerde civar prenslikler San Marino ile savaş halinde bulu
nuyorlardı. Adriyatik  sahillerini vurm akta olan Barbaros donanması ile temas 
kurarak kıyı prensliklerine karşı Türk Donanmasında bir müttefik aram ış o lm a
ları makul görülmektedir. Ancak bu husus, tarih im iz bakım ından da tetkike 
muhtaçtır. Birinci Cihan Harbi sonuna doğru İta lya 'ya  uym ak mecburiyetiyle 
Osm anlı İm paratorluğuna usulen harp ilân eden San Marino Cumhuriyeti Lo
zan Anlaşm asında tara f addedilm ediğinden kendisini memleketimizle bir müd
det daha harp halinde görmeye devam etmiştir. İkinci Dünya Harbinden sonra 
San M arino ’nun müstakil devlet o larak kendini dünyaya tanıtma faaliyetleri 
meyanında Türkiye’ye de 1954 yılında karşılıklı o larak vizelerin ilgasını teklif 
etmiştir. Tarafım ızdan zımmen tanım aya yo laçacak bu teklif o sırada San Ma- 
rino’da Komünist idaresinin bulunması dolayısiyle kabule şayan görülm emiş
tir. 1960 yılı başında Hristiyan Demokrat Parti, Sasyal Demokrat Parti ile b ir
likte iktidarı ald ıktan sonra San Marino Hükümeti memleketimizde Konsolos
luk seviyesinde bir tem silcilik cıçmcık arzusunu göstermiş ve bu talep uygun 
karşılanarak 1961 yılında iki taraflı o larak Konsolokluk seviyesinde tem silcilik
ler ihdası ile münasebetler fiilen kurulmuştur.



DEVLET TEŞKİLÂTI ve SİYASÎ HAYAT

San Marino Cumhuriyet şekli ile idare o lunm aktadır. Bugünkü şekil 1665 
Anayasasından mülhem olm akla beraber Cumhuriyet idaresinin daha iptidai 
şekillerde, 1 1 nci asırda tatb ik edild iği an laşılm aktad ır.

İdarî teşkilât şem atik o larak şö y led ir:

N aip ler

Büyük ve Genel Konsey 

Hükümet Konseyi

Dışişleri Teşkilâtı (San M arino'da Bakanlık  yoktur}

İçişleri ve M aliye Teşkilâtı

Endüstri, Ça lışm a, Ticaret ve Küçük San 'atla r Teşkilât'

M illî Eğitim ve Adalet Teşkilâtı 

Amme Hizmetleri Teşkilâtı 

Z iraat ve Orm ancılık Teşkilâtı 

Sosyal Yardım  Teşkilâtı 

U laştırm a Teşkilâtı 

Turizm , Spor ve Temaşa Teşkilâtı 

Sıhhat Teşkilâtı

N aipler Büyük ve Genel Konsey azası içinden 6 ay için ve ikişer kişi o la 
rak seçilirler ve merasim le vazife lerin i devra lırlar. Prensip itibariyle  devlet iş
lerinde nihai karara sahip o lm akla beraber 6 aydan faz la  süre konusu işlerde 
Büyük ve Genel Konseyin tasvib i gerekmektedir. Naipler 6. ayın sonunda ya p 
tıkları işler hakkında Büyük ve Genel Konsey’e hesap vermeğe m ecburdurlar. 
İbradan sonra, N a ip lik  yapm ış o lm alarından ötürü herhangi bir hakka sahip 
değild irler ve icraatları do layısiyle  zara ra  uğrayan fertler kendilerini dava ede
b ilirler.

Büyük ve Genel Konsey, II. ci asra kadar devam etmiş olan aile  reisleri 
toplantısından türemedir. Bu teşrii organ halen bir nevi Parlamento hüviyetini 
taşır. Konsey 60 azadan müteşekkildir. Zam an la mukayyet o lm ayan ve 6 ay-
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dan faz la  süre konusu olan işlerde (yatırım lar gibi) karar alınm ak yetkisini 
haizdir.

Hükümet Konseyi, icra organı o larak Bakanlar Kurulu mahiyetini taşı
m aktadır.

Kazai organ sırasiyle Sulh H akim liğ i, Kanun Kom iserliği, Ceza H akim 
liği, Temyiz Mahkemesi teşkilâtından ibarettir. Hâkim ler ve Jandarm a görev
lileri, nüfusu az olan bu Cumhuriyette aite ilgileri ve tanım alar dolayısiyie her
hangi bir haksızlık veya düşmanlığı önlemek üzere San M arino’ lulardan tayin 
olunm az. Bunlar genellikle İtalyan olup kontratlıdırlar.

San M arino’da Hristiyan Demokrat Parti, Komünist Parti, Sosyal Demok
rat Parti ve Sosyalist Partiler mevcuttur. 1958 yılında İta lya ’da başlayan M er
kez - Sol cereyanı San Marino Komünist Partisinin işine yaram ış ve çıkan an î 
bir Hükümet buhranı sırasında Komünistler idareyi ele alm ışlardır. Bu pcırti 
1960 yılında bir Hükümet darbesi sonunda idarelen uzaklaştırılm ış olup Hris
tiyan Demokrat Parti ve Sosyal Demokrat Parti'den müteşekkil bir koalisyon 
işbaşına gelm iştir, idare halen bu koalisyondandır.

1964 yılı başında kadınlara da Büyük ve Genel Konsey azası olmak hak
kı tanınmış ancak, kadınlar oy birliğ iyle a ld ıkları kararda devlet teşkilâtında 
fiilen çalışm ayı kabul etmekle beraber seçilme hakkını reddetmişlerdir.

İKTİSADÎ HAYAT

San M arino’nun 1 96 4-65  yılı bütçesi 3,5 m ilyar lirete ulaşm aktadır. 
(Takriben 5 milyon dolar)

Halkın refah seviyesi, gelir vergisinin düşüklüğü ve turizm gelirleri do- 
layısiy le , civar İtalyan topraklarından yaşayan  halka nazaran yüksektir. Mem
leketin gelirleri başta Turizm olm ak üzere pulculuk, seram ik ve kolonya sana- 
yiiden temin edilmektedir. San M arino'ya yılda takriben 2 m ilyondan fazla  tu
rist geldiği ve bunların çoğunlukla günü birliğine ziyaretleri do layısiyie şahıs 
başına asgarî 1 dolar b ıraktıklarından 2 milyon dolardan faz la  '•urizm geliri 
temin edild iği hesaplanm aktadır.

DIŞ SİYASET

San M arino'nun dış siyaseti genel o larak İta lya ’nınkine bağlı o lm akla be
raber A nayasası uyarınca siyasî ve askerî mahiyetteki pakt, an laşm a ve teş
k ilâtlara dahil olm ayıp b itaraf bir tutum İzlemektedir. Esasen kuruluşundan 
bugüne kadar varlığ ını hep aynı politika sayesinde koruyabilm iştir.
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San M arino ’yu resmen tanıyan ve m uhtelif yönlerden bu Cumhuriyet ile 
münasebet tesis etmiş olan devletlerin adedi 4 0 ’tan faz lad ır. Karşılıklı tem sil
ci bulundurm ak suretiyle münasebet idame ettirdiği devletler ise şun la rd ır:

İta lya , İngiltere, Hollanda, Belçika, Am erika Birleşik Devletleri, Fıransa, 
Papalık , Avusturya, Batı A lm anya , Uruguay, İsveç, D anim arka, M acaristan, 
Türkiye, Yugoslavya , F in land iya , İsviçre, Sovyet Rusya, Jap o nya , H indistan ve 
M alta.

Bu tem silcilikler genellikle Başkonsolosluk ve Konsolokluk seviyesindedir- 
Ier. Ya ln ız  İtalyan Başkonsolosluğu San M arino topraklarında ihdas edilm iştir.

San M arino'nun üye olduğu m illetlerarası teşekkü lle r:

1 —  M illetlerarası Posta Birliği

2 —  Sivil ve Askerî İlâç ve Eczahaneler Komitesi

3 —  M illetlerarası Kızıl Haç Komitesi ve Birliği (Ligus)

4 —  M illetlerarası Hususi Hukukuk Birleştirilm esi Enstitüsü

5 —  M illetlerarası Adalet Divanı

6 —  M illetlerarası İdarî İlim ler Enstitüsü

7 —  M illetlerarası Turistik Teşekküller Birliği (U .I.O .T.)

8 —  M illetlerarası Sanayi Tesisleri Üzerindeki M ülkiyet Hakkının Korun
ması Birliğ i.

San Marino Cumhuriyeti ayrıca Birleşmiş M illetler Avrupa O fisinde, M il
letlerarası Çalışm a Teşkilâtında ve Avrupa Muhaceret Komitesinde daim î mü
şahit bulundurm aktadır. Diğer taraftan UNESCO ve FAO toplantılarına da mü
şahit göndermektedir.
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EKİM 1965 ’DE TÜRKİYENİN DİŞ İLİŞKİLERİ VE 
BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR 

K R O N O L O J İ S İ



M í Mİ



KİPRİANU’NUN B .M .’DE IŞİK’IN KONUŞMASINA CEVABÎ

1 Ekim 1965 : Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı K iprianu, Türk Dış
işleri Bakanı Haşan Işık ’ ın yaptığı konuşmaya verdiği 
cevapta, Türkiye gibi K ıbrıs’ ın da Kıbrıs meselesinin b a
rışçı yo llardan çözümünü arzu ettiğini ve Kıbrıs'ın, Tür
kiye ile Yunanistan arasındaki görüşmeleri gerginliği 
azaltıcı bir faktör olması sebebiyle memnunlukla kar
şıladığını faka t meselenin «Kıbrıs halkının arzusuna a y 
kırı bir çözüme bağ lanayam ıyacağm ı» ifade etmiş ve 
«Türkiye'nin hâlâ bir bölünme, bir taksim politikası üze
rinde ısrar ettiğini» iddicı etmiştir.

ÇRİMOKOS’UN KIBRIS KONUSUNDA AÇIKLAMASI

1 Ekim 1965 : Türkiye, Yunanİstanı İngiltere ve Am erika Birleşik Dev
letleri temsilcileri arasında 15 Ekim ’de Kıbrıs meselesine 
bir çözüm bulabilm ek için görüşmelere başyanacağına 
dair Kıbrıs'dan verilen haberler üzerine bir açıklam a 
yapan Yunan Dışişleri Bakanı Çrirnokos, Yunan Hükü
metinin Kıbrıs'ın gıyabında müzakerelere girişip karar
lar kabul ederek Kıbrıs halkının hüküm ranlık hakkını 
çiğnemeyi düşünemiyeceğini ileri sürmüştür; Çrirnokos, 
Yunan istan ’ın Kıbrıs ha lk ına, kendi kaderini tayin hak
kının tanınması için mücadele ettiğini ve New York'ta 
yapacağı temaslarının da bu temel ilke üzerine istinat 
ettirileceğini söylemiştir.

KIRCA’NIN AVRUPA KONSEYİ DANIŞ,MA MECLİSİNDEKİ 
KONUŞMASI

2 Ekim 1965 : Avrupa Konseyi Danışma M eclisinin toplantısında bir
konuşma yapan Türk delegesi Coşkun Kırca, Kıbrıs me
selesine değinerek, bu meseleyi Konseyin ele a lm asın
da gördüğü fayda ları belirtm iştir. (Bak. Belge 1)
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TÜRKİYE-FRANSA İŞGÜCÜ ANLAŞMASI

2 Ekim 1965 : Türkiye ile Fransa arasında im zalanm ış bulunan işgücü
anlaşm asın ın , yürürlüğe girmesine da ir kararnam e bu
günkü resmi gazetede yayınlanm ıştır.
8 N isan 1965 tarih inden itibaren geçerli sayılan bu an 
laşm aya göre, süreleri sadece bir yıl olan iş sözleşme
leri nazarı itibare a lınacak  ve Fransa ’ya yerleşm iş olan 
Türk işçileri, her yönden Fransa işçilerine tanınan kanu
ni haklardan yararlanacaklard ır.
Ayrıca, Türk işçilerinin aile lerin in , Fransız kanunları çer
çevesinde olm ak üzere, işçilere iltihakı kabul edilmekte 
olup, bunların Fransız toprakları üzerindeki seyahat 
m asrafları Fransa hükümetince karşılanacaktır.

DANİM ARKA DIŞİŞLERİ BAKAN IN IN  KIBRIS KONUSUNDA 
BM’DE YA PTIĞ I KONUŞMA

2 Ekim 1965 : Birleşmiş M illetler Genel Kurulu'nda söz alan Da
nim arka Dışişleri Bakanı Fiaekkerup, Kıbrıs konusunda 
Türk görüşünü destekleyen bir konuşma yapm ıştır. Ha- 
ekkerup, Kıbrıs ile ilg ili an tlaşm aların , günün şartlarına 
uym adığı düşünülüyorsa, bunları değiştirmenin sadece 
tara fla rın  isteğine bağlı olduğunu söylem iştir. (Bak Bel
ge 2)

AVRUPA KONSEYİNDE KIBRIS MÜLTECİLERİNE YARDIM 
MESELESİ

3 Ekim 1965 : 2 —  Kıbrıs’ da ki mültecilere yardım  edilmesi hak
kında Avrupa Konseyi Danışma M eclisinde Parlâmento 
Heyetim iz ve dost memleketlerin parlâm ento üyeleri ta 
rafından sunulan önergenin, Mülteciler Komisyonundan 
çıktıktan sonra umumî heyette ve son dak ikada çoğun
luk bulunmadığı gerekçesiyle, müzakeresi geri b ırak ıl
mıştır. Tasarın ın görüşülmesi O cak 1966 toplantısına 
kalm ış bulunm aktadır. Sırf İnsanî p lânda ele alınan bu 
teşebbüsün geciktirilm esi için Yunan Parlâmento Heye
tinin başvurduğu yoklam a işi Avrupa Konseyi çevrele
rinde hayretle karşılanm ıştır.
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DIŞİŞLERİ BAKANI IŞIK’IN, HABER AJANSINA VERDİĞİ 
BEYANAT

Ekim 1 9 6 5  : Birleşmiş M illetler toplantıları münasebetiyle Am erika'da
bulunan Dışişleri Bakanı Haşan Işık, Haber A jansı mu
habirine verdiği bir demeçte «A m erika’daki tem aslarım 
da Türkiye'ye karşı yakın dostluk gördüm ve bütün te
maslarım bu hava içinde cereyan etti» dem iştiı. (Bak 
Belge : 3)

AVRUPA KONSEYİ DANIŞMA MECLİSİNDE TÜRKİYE

5 Ekim 1965 : —  Avrupa Konseyi Danışma AAeclisi, Norveçli Profesör
Peterse’nin Ekonomik Komisyon adına hazırladığı' Tür
kiye ’nin İktisadî durumu ile ilgili raporun ışığı altında 
Bakanlar Komitesine sunulmak üzere, kalkınm a - çaba
larımızın desteklenmesi kararını alm ıştır. Raporda, Tür
k iye ’nin «bugün artık ekonomik gelişme için gerekli alt 
yap ıya ve kadrolara sahip» duruma geldiği, «Ekono
mik kalkınm a çabalarında geçirilmesi gerekli birinci 
merhaleyi aştığı» belirtilmekte ve Avrupalı müttefikle
rinin, Türkiye'nin kalkınmasının finansm anına ve dış 
ödeme dengesinde karşılaştığı ağır yükün azaltılm asına 
yardımcı o lm aları gerektiği ifade edilmektedir. (Bak 
Belge : 4 ve 5)

ÇİRİMOKOS’UN BASIN TOPLANTISI

5 Ekim 1965 : Birleşmiş M illetler Genel Kurulunun 20. dönem top lan
tısına katılm ak üzere N e w -Y o rk ’a giden Yunan Dışiş
leri Bakanı Çirimokos hava alanında bir basın konfe
ransı düzenlemiş ve Tü rk-Yu n an  münasebetlerinin son 
zam anlarda gerginleşmiş bulunduğunun bîr sır o lm a
dığına işaret ettikten sonra bunun sebebinin ya ln ız Kıb
rıs an laşm azlığ ı olmadığını söylemiştir.

Tü rk-Yu n an  münasebetlerinin normalleşmesinin Tür
kiye ’nin İstanbul'daki Rum azın lık  ile Rum Ortodoks 
Patrikhanesine karşı tutumunu değiştirmesi ile mümkün 
olabileceğini ileri süren Çirimokos, «Kıbrıs meselesi ise 
Kıbrıslılar tarafından ha lled ilm e iid îı», demiş ve şöyle de
vam etmiştir
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«Kıbrıs meselesi asiında Birleşmiş M illetleri ilgilendiren 
bir konu o lm akla beraber, Kıbrıs halkına kendi gelene
ğini serbestçe seçme hakkının verilm esi lâzım dır».

Çirimokos Yunanistan 'ın  Adayı ilhak niyetinde o lm adı
ğını belirtm iştir.

TULUY - STEFANOPULOS GÖRÜŞMESİ

6 Ekim 1965 : — Atina Büyükelçim iz Tuluy, Yunan istan ’ın yeni Baş
bakanı Stofanopulos’a bir nezaket ziyaretinde bulunmuş 
ve Tü rk-Y u n an  ilişkilerin i ilgilendiren meseleler gözden 
geçirilm iştir.

Yunan Hükümetince yayın lanan  bir b ild iride, bu görüş
me hakkında şöyle denilm ekted ir:

«Turan Tuluy, Stefanopulos’a , hükümetinin, iki ülke a ra 
sında yeniden dostluk münasebetleri kurulmasını arzu 
etmekte olduğunu b ild irm iş, Stefanopulos da Yunan 
Hükümetinin iyi niyetini ifade etmekle beraber, Türk Hü- 

S -—4 kûmeti, Yunan halkının duygularını rencide edecek bazı
hareketlere tevessül ettikçe dostluk m ünasebetlerinin ye- 
niden tesisinin mümkün o lam ayacağ ına işaret etmiştir. 
«Başbakan Stefanopulos ayrıca Kıbrıs meselesinden de 
bahisle bu meselenin Birleşmiş M illetler çerçevesinde 
halledileb ileceğini söylemiş bu sebepten Kıbrıs hakk ın
da Yunanistan île Türkiye arasında müzakereler yap ıla- 
m ıyacağını b ild irm iştir. (A. A.)

a 1

EŞEK - ÇRİMOKOS

6 Ekim 1965 t —  Dışişleri Bakanı Haşan Işık, Yunan Dışişleri Bakanı
Çrimokos ile N evv-Yo rk ’ta bir görüşme yapm ıştır.

DIŞİŞLERİ BAKANI SŞSK’IN DEMECİ

8 Ekim 1965 v Birleşmiş M illetler Genel Kurul toplantısına katıld ıktan
sonra yurda dönen Dışişleri Bakanı Haşan Işık, Yeşilköy
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havaalan ında bir demeç vererek toplantılar hakkında 
bilgi vermiş ve «Biz, ih tilâ flarım ızla değil, an laşm a la
rımızla övünen bir m illetiz. Yunanistan için de aynı şeyi 
ümit ve temenni ederim» demiştir. (Bak. Belge : 6)

Işık, A nkara 'ya  gelişinde de TRT'ye verdiği özel demeç
te Türkiye’nin, hiç bir zam an Kıbrıs meselesinde Y u n a
nistan zararına bir hâl çaresi bulunmasına ta ra fla r o l
madığını ancak, Kıbrıs meselesinin Türkiye aleyhine bir 
mecraya sürüklendmlmesine de lâkcıyd kalm ıyacağını 
söylemiştir. (Bak. Be lg e : 7)

TÜRK-YUGOSLAV TURİZM ANLAŞMASI

8 Ekim 1965 : «— Hükümetimiz ile Yugoslavya Hükümeti arasında
26 Ocak 1965 tarihinde im zalanan turizm alanında iş- 
birlii yap ılm asıy la ilgili an laşm anın tasdik belgeleri te
ati edilm iştir.

Tasdik belgelerinin teatisiyle yürürlüğe giren anlaşm a 
ile Türkiye ve Yugoslavya arasında sınır formaliteleri ba- 
sitleştirîlm ektedir. Bu arada , ulaştırma im kânlarının ve 
yolcu nakliyatında araçların mükemm elleştirilm esi, or
tak turizm propagandası yap ılm ası, turizm alanında 
edinilen bilgi ve tecrübelerin teatisi öngörülmektedir. 
Ayrıca bu gayelere ulaşm ak am acıyla bir «m uhtelif ko
misyon» kurulması da anlaşm anın hükümleri arasında 
yeralm aktad ır.

IŞSK’IN BASIN TOPLANTISI

9 Ekim 1965 : Dışişleri Bakanı Işık yaptığı basın toplantısında Türk -
Yunan görüşmelerine değinmiş ve «Bu görüşmeler y a l
nız Türkiye için değil fakat Yunanistan , Kıbrıs'taki Türk 
ve Rum cemaatı ve nihayet bölgenin lüzumu için de 
faydalıd ır» demiştir. (Bak. Belge : 8)

MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

1 0 -1 4 : rikiVfl 1965 : Bütün yurtta yap ılan m illetvekili seçimleri sonuçlan,
Yüksek Seçim Kurulu tarafından 14 Ekim tarihinde açık-
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10 Ekim 1965

11- 19  Ekim 1965

lanmıştır. Bu sonuçlara göre, Adalet Partisi 240; Cum 
huriyet Halk Partisi 134; M illet Partisi 31; Yeni Türkiye 
Partisi 19; Türkiye İşçi Partisi 15; Cumhuriyetçi Köylü 
M illet Partisi 11 m illetvekilliğ i elde etmiştir.

BAŞBAKAN ÜRGÜPLÜ’NÜN RADYO KONUŞMASI

: Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, yaptığı veda konuşm a
sında 4 ncü koalisyon hükümetinin çalışm aların ı an la t
mış ve dış politika konusunda şunları söylem iştir:
«Dış siyasetim izde hislerim izin tesiri altında kalm adık,- 
memleketim izin m illî m enfaatlerini bir an gözden uzak 
tutm adık. Bunları dünya siyaseti gerçekleri ile te lif ede
rek yürütmek günlük gayret ve d ikkat istiyen ana ko

numuz olmuştur.
Memleketin umumî m enfaatlerine tam amen uygun o l
duğuna inandığım yakın ve büyük komşumuz Sovyet 
Rusya ile karşılıklı güven ve sayg ıya dayanan sağlam  
bir siyaseti hükümet program ım ıza tam bir m utabakat
la takip ettik. V atandaşlarım ı bu önemli konuda ayd ın
latm ak isterim. Sovyet Rusya ile kültür an laşm ası bir 
tehlike o larak  ileri sürü lm üştür: Karşılıklı o larak  ve mu
ayyen esaslara bağlı ka lınarak  tatb ik edilen ilim , sanat 
ve spor şubelerindeki tem aslar eğer vatanı rejim değ i
şikliğ ine ve çöküntülere bu kadar kolay götürebilirse, 
bu memleketimiz için hazin bir za a f ifade eder. Kald ıkî 
ilim ve sanat hareketleri ve gelişm eleri, memleketlere 
gümrük duvarların ı dinlemeden giren kuvvetlerdir ve 
kaba kuvvetle önlenemezler».

MAKARİOS YÖNETİMİNİN YENİ PROPAGANDA TAKTİĞİ 
(AZINLIK HAKLAR! YASASI)

: Mıakarios idaresinin Birleşmiş M illetlerdeki temsilcisi Bir
leşmiş M illetler Genel Sekreteri'ne Azın lık  H aklarına d a
ir bir muhtırayı verm iştir. (Bak. Be lge : 9)
Kıbrıs Cum hurbaşkanı Yardım cısı ve Türk Cem aat Lideri 
Dr. Fazıl Küçük, Türk cem aatinin bir azın lık  muame-
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leşine tâbi tutulmayı asla kabul etmeyeceğini ve bu ko
nudaki haklı tepkisini U Thant'a bildirm iştir. (Bak. Bel
g e : 10)

Diğer taraftan , Dışişleri Bakanlığ ım ız, 14 Ekim ’de ya p 
tığı bir açık lam ada, Kıbrıs Rum idaresinin verdiği bu 
muhtırayı yeni bir propaganda taktiği olarcık nitelem iş
tir. (Bak. Belge : 11)

Türk Hükümeti de bu muhtıra hakkındaki görüşünü 19 
Ekimde Genel Sekreter U Thant’a bildirm iş ve Rum İda
resinin teşebbüsünün hukukî bir değeri olmadığını be
lirtm iştir., (Bak. Belge: 12)

DOĞU TÜRKİSTANLI SOYDAŞLARIMIZ

11 Ekim 1965 : Doğu Türkistan'dan yurdumuza göçeden soydaşlarım ı
zın ilk kafilesi A nkara 'ya  gelm iştir. Bu soydaşlarım ız, Çin 
ile A fganistan arasında sınır düzeltmesi sonucu Afgan 
Topraklarında kalıp da Anayurda kabullerini istemiş ve 
göç m asrafları Birleşmiş M îlletler Mülteci Kuruluşunca 
sağlanm ış Özbek ve Uygur Türkleridir.

ÇİRİMOKGS’UN B. M. GENEL KURULU’NDAKî KONUŞ
MASI

12 Ekim 1965 : B. M. Genel Kurulu'nda konuşan Çirimokos, Yunan is
tan ’ın Kıbrıs'ı ilhak niyetinde olmadığını iddia ederek, 
bu an laşm azlığ ın halline B. M .’ in yardımcı olmasını iste
miştir. Çirimokos, Tü rk-Yu n an  münasebetlerinin bozul
masına Kıbrıs anlaşm azlığ ın ın değil, Türkiye'deki Yunan 
uyruklu lar meselesinin sebep olduğunu iddia etmiş, Y u 
nanistan ’ın an laşm azlık ları barışçı yoldan halletmekten 
başka isteği olm adığını, ancak ilg ili tarafların  hangi ko
nuyu ve nasıl müzakere edeceklerini bilmeleri gerektiğ i
ni söylemiş, Kıbrıs A nayasası'm n geçerliğini prensip b a
kımından m ünakaşaya lüzum olmadığını ve bu an a ya 
sanın işlemediği gerçeğini kabul ve yeni şartlara uya
cak şekilde değiştirilmesi yoluna gidilm esinin esas o l
duğunu ifade etmiştir.
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TÜRKİYE’NİN YENİ CEZAYİR BÜYÜKELÇİSİ

13 Ekim 1965 : Yeni Cezayir Büyükelçim iz İsmail Soysal, Cezayir ihtilâl
Konseyi Başkanı A lb ay  Bumedyen'e itim atnam esini sun
muş ve yaptığı konuşmada iki kardeş milletin tarih î bağ
larından bahsetm iştir. A lb ay  Bumedyen, cevabî konuş
m asında bu bağların daha da kuvvetleneceğine inan
cını belirtmiş ve Türkiye'nin Arap ve Asya - A frika  ül
keleri ile ilişkilerin i geliştirm ek üzere sarfettiği çabalan 
övmüştür.

YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANININ NEW - YORK’TAKİ DE
MECİ

14 Ekim 1965 : Yunan Dışişleri Bakanı Çrim ikos, Nevyork’ta gazeteciler
le yaptığı bir konuşm ada, hükûmteinin Türkiye de ik ti
dara geiecek yeni hükümetle şim dikinden daha dostane 
münasebetler kurabilm ek üm idinde olduğunu söylem iş
tir. Çrimokos, yeni Demirel hüküm etinin, seçmen kitlesi
nin çoğunluğu tarafından tutulduğunu ve bu itibarla 
geçmiş hükümetlerden daha kuvvetli bir vaziyette bu
lunduğu cihetle T ü rk -Y u n a n  ilişkilerin i iyiye götürmeyi 
daha büyük bir azim le ele a labileceğin i ifade etmiştir. 
Ancak, Çirimokos Türk iye ’deki Rum azınlığ ı ve Ortodoks 
patrikhanesine baskı yapıld ığ ın ı ileri sürmüş ve iki mem
leket arasındaki münasebetlerin düzelebilm esi için, m ev
cudiyetini ileri sürdüğü baskının durdurulm ası gerekece
ğini belirtm iştir.

Türkler Yunan istan ’ la münasebetleri iyiye doğru geliştir
mek yolunda bir istek gösterirlerse kendilerine yardımcı 
o labil iriz tarzında konuşan Çirimokos, Türkiye ’nin de 
uzlaştırıcı bîr tutum benimsemesi halinde Yunanistanın 
« fedakârlık lard a bulunm aya» hazır olduğunu söylem iş
tir.

RUSK-KIBRIS-IŞIK

15 Ekim 1965 : A . B. D. Dışişleri Bakanı Dean Rusk, «D aily  News» g a
zetesine verdiği özel bir demeçte, Kıbrıs meselesinde 
Am erika Birleşik Devletlerinin, antlaşm aların  tek ta-
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raf11 o larak tadil veya feshedilemiyeceği görüşünde o l
duğunu söylemiştir.

Dışişleri Bakanım ız Haşan Işık d a ; Dean Rusk’ ın bu de
meci hakkında şunları söylem iştir:

«Am erikan hükümetinin bizce malûm olan politikasını 
teyit etmesinden ancak memnuniyet izhar edebiliriz. 
Ya ln ız  Am erika Birleşik Devletleri değil, Kıbrıs konu
suyla doğrudan doğruya ilgili bütün tara fla r Kıbrıs 
meselesinin ancak müzakereler yo luyla halledileb ilece
ğini, Türkiye’nin ve A dadaki Türk camiasının h ak la rı
nın çiğnenmesinin bahis mevzu olam ıyacağını herhalde 
takdir ederler».

DEMİREL’İN MESSİVİRİNİ’YE DEMECİ

15 Ekim 1965 : A . P. Genel Başkanı Süleyman Demirel, A tinada yay ım 
lanan « AA i s s i v i r i n i» gazetesi muhabirine verdiği bir de
meçte «Kıbrıs meselesinin halli ile Tü rk-Yunan  ilişk ile
rinin düzelmesinin tam am yile Yunanistana bağlı oldu
ğunu söylem iştir». (Bak. Belge: 13)

ORHAN ERALP’IN B. M. GENEL KURULUNDA YUNAN VE 
KIBRIS RUM TEMSİLCİLERİNE CEVABI

15 Ekim 1965 : Türkiye’nin Birleşmiş AAiIletler’deki temsilcisi Büyükelçi
Orhan Eralp, Genel Kurul’da Yunan ve Kıbrıs Rum tem
silcilerinin idd ialarına cevap verm iş, Birleşmiş M illetler’ in 
Kıbrıs arabulucusu Galo P la za ’nın «kendi görevini a ş
tığını, tarafları bir a raya getirmeye çalışacak yerde ke
sin ve etraflı tavsiyelerde bulunduğunu ve bcylece a ra 
bulucu olmaktan çıktığını» söylemiş ve «bir arabulucu
nun tâyini konusunda an laşm aya varan memleketlerden 
biri, daha sonra, bu an laşm adan çekilirse, an laşm a hü
kümsüz hale gelir» , demiştir.

Arabuluculuk çalışm aların ın sadece bir şahsa münhasır 
olmaması gerektiğine işaret eden Orhan Eralp, «Hükü
metim, ister Güvenlik Konseyi kararı çerçevesi dah ilin 
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de, ister bunun dışında olsun her türlü arabuluculuk ça
lışm alarında işbirliğ i yapm ak istemektedir» demiş ve 
şunları ilâve etm iştir:

«Yunanistan , M illetlerarası a landa büyük şöhreti olan 
bir şahsiyetin , yani Gana Başkanı Kvam a Nkrumah'ın 
arabuluculuk teklifini reddetmiştir. Büyük A frika lı Baş
kanın bu yardım  sever ve asil teklifin i daha başında 
iken niçin önlendiğini izah etmek bana düşmez. Kıbrıs 
bağım sız bir memlekettir ve böyle kalm ası gerekir. Fa
kat Kıbrıs, Türkiye ’nin ve Yunan istan ’ın bir yavrusudur. 
Dünyada, M akarios’un ve diğer K ıbrıs’ lı Rum liderlerin 
Enosis, yani Yunan istan 'a  iltihak gibi şuursuz ve am an
sız bir am açtan başka bir şey düşünm dekilerini idrâk 
etmemiş sorumlu devlet adam ı kalm ış mıdır? K ıbrıs'taki 
Türkler 100 yıl sömürge idaresi altında yaşam ışlard ır. 
Bundan beş yıl önce de, kendi geleceklerini tâyin hak
kını kazanm ışlard ır. Bu sefer de Yunanlı komşularının 
sömürge idaresi altına girm eye hiç bir zam an razı o lm a
yacaklard ır» .

ÜRGÜPLÜ’NÜN TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ VE PATRİKHA
NE KONUSUNDAKİ SÖZLER!

16 Ekim 1965 : Başbakan Suat Hayri Ürgüplü, basın m ensuplarının so
rularını cevaplandırırken T ü rk -Y u n a n  ilişkilerine işaret 
etmiş ve «biz T ü rk -Y u n a n  dostluğuna büyük önem ve
riyoruz. Ben şahsen, Atatürk'ün kurduğu, Tü rk-Yu n an  
dostluğu konusunda hassasım  ve buna çok bağlıyım . 
Fakat son zam an larda , ileri sürülen yunan noktaî naza
rını pratik bulmuyoruz. Oturup, konuşmadan hiçbir d â
vanın halledilebileceği kanaatinde değilim » demşitir. 
Başbakan Ürgüplü, daha sonra «patrikhane’nin son za 
m anlardaki faa liye ti»  konusuna temas etmiş ve dem iş
tir ki :

«Patrihaneye karşı Türk Milleti beş asırd ır, büyük m isa
firperverlik  göstermiştir. S iyasî faaliyetlere  kap ılm az, sa
dece d inî faaliyetlerde bulunacak olursa, bizden yalnız 
saygı görür. K ıbrıs’ta 25 bin türkü ızdırap içinde, aç ve 
perişan gördükçe, Türk m illetinin patrikhaneye karşı
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olan üzgün ruh halini takdiri karşılam ak icabeder».

Patrikhane önünde alınan tedbirlerin, «emniyet tedbir
leri» olduğunu belirten Ürgüplü sözlerine şöyle devam 
etm iştir:

«Bu tedbirler, sadece kendilerini korumaya matuf, her
hangi bir hâdise olmaması için alınmış tedbîrlerdir. Yo k
sa, hâdise olduktan sonra alınacak tedbirler neticeye 
hiçbir tesir yapm az. Ya ln ız , din adam ların ın patrikha
neye sokulm adığı, dinî âyin yaptırılm adığı yolundaki 
idd ia lar doğru değild ir. Din adam ları giriyor ve dinî 
âyin yapılıyor. Patrikhane'nin önündeki tedbirler eskiden 
ele mevcuttur». (A .A.)

DEMİREL’İN DEMECİ

18 Ekim 1965 : Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demire!, A n a
dolu A jansına verdiği özel bir demeçte dış politika ve 
Kıbrıs konusunda şunları söylem iştir:

«Dış po litikada, m illî m enfaatlerim iz herşeyin üs
tünde tutularak, dinam ik, haysiyetli ve kararlı hareket 
olunacaktır. İttifaklarım ıza sadıkız. Kom şularım ızla iyi 
geçinmek isteriz. İyi münasebetler kurmak isteriz. Kendi 
emniyetim iz, herşeyin üstündedir. Türkiye, itibarlı ve 
güçlü bir devlettir. Beynelmilel a landa lâyık  olduğu ye
ri, gayet tabii ki, m uhafazaya devam edecektir». Kıb
rıs'ta gerek soydaşlarım ızın , gerekse memleketimizin 
hakları mutlaka korunacaktır. Bunun icabı ne ise, o y a 
pılacaktır. Türk milletinin şerefi ve itibarı, hiç bir şekilde 
rencide olunam az.

Kıbrıs meselesindeki ink işa fla rdan , Büyük M illet M ecli
sim iz ve büyük m illetim iz daim a m alûm atlar tutu lacak
tır. Büyük Türk M illeti, bu meselede tatm inkâr bir yol 
bulam azsa, mîlletçe bir karar alm ak durumunda o la
bilir» .

TÜRKİYE’NİN YENİ KAHİRE BÜYÜKELÇİSİ

19 Ekim 1965 : Türkiye'nin yeni Kahire Büyükelçisi Semih Günver Baş
kan Nasır'c; itimatnam esini sunmuş ve bu münasebetle
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yaptığı konuşmada «Türkiye'nin dış siyaset prensiple
rinden biri İslâm tarih i ve kültürü ile bağlı bulunduğu 
Arap ülkeleri ile sam im î ilişkilerin i geliştirm ektir» de
miştir. Başkan Nasır, cevabında Tü rk-M ıs ır ilişkilerinde 
dostluk ve kardeşlik esaslarına dayanan yeni bir sa fh a
nın açılm akta olduğu ümidini izhar etmiştir.

İŞ!K, KIBRIS

20 Ekim 1965 : Dışişleri Bakanı Işık, gazetecilere Kıbrıs dâvasının halli
yolunda Birleşmiş AAilletler Genel Kurulunda a lınacak  
kararın beklendiğini bildirm iş ve «Birleşm iş M illetlerden, 
Yunanistan la müzakereyi mümkün kılan bir zemini h a 
zırlam asını bekliyoruz. Biz Kıbrıs meselesinin müzakere 
yo luyla çözülmesi noktasına teveccüh ediyoruz. Fakat bu 
demek değild ir ki meşru olan haklarım ızdan sırf bu dü
şünce ile vazgeçeriz. Biz Birleşmiş M illetler yard ım ların ı 
hiç bir zam an azım sam ıyoruz. Am a Birleşmiş M illetler 
meselenin nihaî hâl mercii değild ir. Dâvanın halline ze
min hazırlayıcı durum dadır» demşitir.

B. M. - KIBRIS

—  Birleşmiş M illetler S iyasî Komisyonunda Kıbrıs ko
nusunda Türk tezi o larak sunulan karar tasarısı Dışişleri 
Bakanlığ ı tarafından açıklanm ıştır. Karar tasarısında, 
Rum cem aatinin A n ayasaya  aykırı tutumları belirtilm iş, 
M akarİos’un M illetlerarası an tlaşm laara ve Güvenlik  
Konseyi kararına rağmen türklere yaptığı zulüm ler an 
latılm ıştır. (Bak. Be lge : 14 A - 14 B)

GÜRSEL’İN DEMECİ

21 Ekim 1965 : Cum hurbaşkanı Cemal Gürsel, Dünya Gazetesine verdiği
özel demecinde, dış politika konusunda şunları söyle
m iştir: «Benim inancıma göre Batıyla ak itlerim iz ve mü
nasebetlerim iz daha sam im i o larak devam edecektir. 
Kom şularım ızla, Sovyet Rusya ile ve A rap  âlemi ile dots-
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luk ve d a h a  samimi münasebetler kurm aya ça lış ılacak
tır. Türkiye’nin iç ve dış politikada düsturu bel i idîr. Yurt
ta Sulh Cihanda Sulh».

Gürsel daha sonra «Yunanistan , M akarios'un üçlü an 
laşm ayı fesih kararına uyarak Adadaki 950 kişilik  as
kerî birliğini çekecekmiş. Bizim tutumumuz ne olmalıdır» 
şeklinde bir soruya verdiği cevapta :

«Yunanistan resmen mevcut olan kuvvetlerini çekebilir. 
Çünkü oraya gayri resmî o larak birçok kuvveti onların 
yapacağı şey bizi ilgilendirm ez. Kıtamız orada ka lacak
tır».

Cum hurbaşkanı Gürsel demecini Kıbrıs Türklerine me
sajla  bitirm iştir. Gürsel m esajında şöyle dem ektedir: 
«Onları tarih en büyük vatanperver ve kahram anlar o la 
rak kaydedecektir. Benim Kıbrıs'taki Türkler için söyle
yeceğim, takdir, hayranlık  ve büyük m illetim izin şanına 
yaraşır akıl alm az mukavemet ve kahram anlıklarından 
ötürü teşekkür etmekdir».

ERALP’IN İSTANBUL’DAKİ KİLİSE MÜLKİYETİ UYUŞMAZ
LIĞI KONUSUNDA U THANT’A MEKTUBU

21 Ekim 1965 : Birleşmiş M illetler Temsilcim iz Eralp, U Thant'a gönder
diği bir mektupta İstanbul'daki iki kilisenin mülkiyeti 
meselesinden dolayı iki ortodoks gurubu arasında beli
ren uyuşmazlığı Yunanistan'ın siyasî istism ar konusu 
yaptığını b ild irm iş, Yunan Hükümetinin bu mesele ile 
ilg ili iddialarının cevap landırarak Türk Hükümetinin ad iî 
m akam lara intikal etmiş böyle bir meseleye müdahale 
edemiyeceğini söylemiştir.

YENİ MİLLET MECLİS!

22 Ekim 1965 s 10 Ekim seçimleriyle teşkil olunan yeni M illet AAeclisi,
Orhan Seyfİ Orhon Başkanlığ ında çaljşm laarına b aş la 
mış ve ilk toplantıda m illetvekilleri yemin etmişlerdir.
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HASAN İŞIK’IN VEDA MESAJI

Görev süresinin sona ermesi do layısıy le , Dışişleri Bakanı 
Haşan Işık bir veda mesajı yayın lam ış ve m em leketim i
zin dış politikasının daim a yapıcı ve başarılı o lacağına 
inandığını, bu inancının başlıca mesnedinin m illetim izin 
hasletleri olduğunu belirtm iştir. (Bak Be lge : 15)

DR. KUÇUK’UN B. M. GENEL SEKRETERİNE MEKTUBU

22 Ekim 1965 : Dr. Fazıl Küçük, U Thant’a gönderdiği bir mektupta
«K ıbrıs’ ın, Kıbrıs Rum Cem aatinden daha büyük bir m a
nâ ifade ettiğini «belirtm iş, Türklerin K ıbrıs’ ın asıl halkı 
o lm adığına dair Kiprianu'nun ileri sürdüğü iddiaları 
reddederek, «Türkler 4 asırdan uzun süredir K ibrıs’da 
yerleşm iş bulunm aktadır. Bu süre bugün B. M .'de üye 
olan ülkelerde bazıların ın bütün tarihinden daha uzun
dur. A da , rumların olduğu kadar Türklerin de ana yur
dudur», demiş ve çabaların ın K ıbrıs’ ın Yunan istan ’ın bir 
sömürgesi haline gelmesini ve Türk halkının Kıbrıs rum- 
larının boyunduruğu altına girm esini önlemeğe ça lış
mak olduğunu ifade etmiştir.

YENİ h ü k ü m e t

2 3 -2 8  Ekim 1965 : Cum hurbaşkanı Cemal Gürsel tarafından 23 Ekim ’de hü
kümeti kurm akla görevlendirilen A dalet Partisi Genel 
Başkanı Süleyman Demirel, 27 Ekim 'de kabineyi Cum
hurbaşkanına sunmuş ve tasvipten geçen kabine 28 
Ekim günü resmî gazetede yayım lanm ıştır. (Bak. Bel
g e : 16)

ASYA - AFRİKA KONFERANSI

24-31  Ekim 1965 : Cezayirde yap ılacak  olan A sy a -A fr ik a  Konferansı ile il
gili o larak, Cezayir hüküm etinin, Konferansa katılması
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beklenen devletlere gönderdiği m esajlara cevaben Türk 
Hükümeti Konferansın toplanm asına tara ftar olduğunu 
bildirm iştir.

28 Ekimde Dışişleri Bakanları seviyesindeki toplantıda 
Türkiye’yi Cezayir Büyükelçim iz İsmail Soysal Başkan lı
ğında bir heyet temsil etmiştir. Hükümet teşekkül ha lin 
de olduğundan Türk Dışişleri Bakanı toplantıya katılm a
mıştır.

Konferansın ilk günkü toplantısında sözü, Konferans G e
nel Sekreteri olan Cezayir Adalet Bakanı alm ıştır.

Daha sonra Cezayir Dışişleri Bakanı Buteflika kürsüye 
gelm iş, çalışm alara katılan delegasyonlara teşekkür et
miş ve konferansa 48 devletin katılmasının beklendiğini, 
fakat ulaştırma zorlukları sebebi ile gecikmeler vu k ’u 
bulduğunu, bu itibarla açılış toplantısının bir ilâ iki gün 
tehirinin iyi olacağını bildirm iştir. Bu teklif, genel bir 
tasviple karşılanm ıştır.

Bu arada Türkiye Delegasyonunun Başkanı Cezayir Bü
yükelçim iz İsmail Soysal söz a la rak , bu konferansın y a 
pılması için büyük fedakârlık lara  katlanan Cezayir hü
kümetinin maddî ve teknik hazırlık lara başarılı şekilde 
gerçekleştirdiğini belirttikten sonra iki günlük erteleme 
hususundaki genel eğilime Türkiye Delegasyonunun da 
katıldığını kaydetmiştir. Konferansın çalışm aları Ekim ayı 
sonunda ve Kasım başlarında da devam etmiştir.-

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ

2 4 -2 6  Ekim 1965 : Birleşmiş Mileterin 20.nci yıldönümü, bu yıl Türkiye’de
genelnüfus sayım ına rastladığı için, 26 Ekim günü kut
lanmış ve Cumhurbaşkanı Gürsel ile Başbakan Ürgüplü 
bu münasebetle birer mesaj yayın lam ışlard ır (Bk. Belge 
17- 18]

TÜRKİYEDE GENEL NÜFUS SAYIMI

24 Ekim 1965 : Bütün yurtta yapılan genel nüfus sayım ının geçici neticesi
açıklanm ış Türkiyenin Nüfusunun 31.391.207 olduğu be
lirtilm iştir.



ORHAN ERALP KIBRIS RUM YÖNETİMİNİN KEYFİ DAV
RANIŞLARINA U THANT’IN DİKKATİNİ ÇEKTİ

29 Ekim 1965 : Türkiye'nin B. M. nezdindeki baş temsilcisi Büyükelçi O r
han Eralp , Genel Sekreter U Thant’a bir mektup göndere
rek Türk K ız ılay ’ ının K ıbrıs’ lı Türklere yardım  malzemesi 
göndermesine Kıbrıs Rum yönetim inin güçlükler ç ıkar
dığını b ild irm iştir.

«Kıbrıs Rum yönetim inin bu keyfi davran ışları ve s ın ırla
yıcı tedbirleri yüzünden, Türk halkı tarafından Kıbrıs’11 
Türklere hediye edilen 920 ton yardım  malzem esinin Kıb- 
rıs’ lı Türk mülteciler açlık tehlikesi karşısında bulunurken 
Türk lim anlarında beklediğini» hatırlatan Orhan Eralp , 
en az 50 .000 Kıbrıs’ 11 Türk’ün, Rumların silâh lı m üdahale
leri sebebiyle evlerini terketmek zorunda kaldığını belirt
miştir.

Orhan Eralp , K ızılay m alzem esinin «İnsanî gayelerden 
başka bir gaye taşım adığını ve M akarios yönetim inin 
yardım  sevkiyatını önlemekle Kıbrıs Türk Cem aatini aç
lığa mahkûm etmeğe çalıştığını U Thant’ ın d ikkatin i çek
miştir.

Eralp, ayrıca Türk m akam ları ile A dadaki B. M komutan
lığının bütün teşebbüslerine rağmen M akarios yönetim i
nin keyfi davran ışla rında ısrar ettiğini b ildirm iştir.
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B E L G E : !
2 Ekim 1965

KIRCA’NIN AVRUPA KONSEYİNDEKİ KONUŞMASI

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi üyesi İstanbul M illetvekili Coşkun Kırca, 
Danışma Meclisinin toplantısında şu demeci verm iştir:

«Sayın başkan, bu meclisin bütün Türk üyelerinin kanısını aksettirdiğimden 
emin o larak, M. Tonçiç'in raporundan ve Avrupa Konseyi üyesi devletler arasın
daki uyuşm azlıkların çözülmesi için bölgesel bir sistem kurulması hakkında 
siyasi komisyon tarafından verilen tavsiye teklifinden duyduğumuz büyük 
memnuniyeti belirtmek isterim.

Sözlerime başlarken, M. Tonçiç’ i m illetlerarası konulardaki bilgisini ve 
Avrupa idealine bağlılığını bir kere daha ortaya koyan raporundan ötürü teb
rik etmekliğim gerekmektedir.

Devlet arasındaki uyuşm azlıklara devamlı ve hakkaniyete uygun hal ça
releri bulması ancak bu gayrete katılmayı arzu edenlerin bu uyuşm azlıkların 
sebeplerini iyi bilmelerine ve bunların sonuçlarını ölçmeye muktedir olm alarına 
bağlı olduğuna göre, bu alanda bölgecilik gitgide vazgeçilm ez bir nitelik ka
zanm ağa başlam ıştır.

Bütün dünyayı kapiıyan kuruluş o larak Birleşmiş M illetler, bir birlerinden 
çok farklı bölgelerde bulunan ve bir uzlaşm ağa ulaşılab ilm esi için muhakkak 
dikkate alınm ası gereken bir geçmişin şartlandırdığı ortak bir tarihe sahip olan 
devletler arasında çıkan uyuşm azlıkların halline, hangi devleti veya hangi şah
siyeti olursa olsun karıştırm ak eğilim inde ve bu eğilim günden güne artm akta
dır. O ysaki uyuşm azlıkta tarcıf o lanların münasebetlerini vasıfland ıran özel ve



Tarih şartlarından haberdar o lm ayan üçüncü devletler ve bu üçüncü kişilerin 
başarı kazanm alarına imkân olm adıktan başka , hatta, bunlar çok kere yap tık
ları yersiz tekliflerle zaten gerginleşmiş münasebetlerin büsbütün alevlenm esi
ne sebebiyet verm ektedir.

Öte yandan , bu tatb ikat belli bir bölgeye tam am ile yabancı o lm alarına 
rağmen, kendilerini en başta ilgilendirm eyen bu bölgede açılm ış bir uyuşm az
lıkta son söz söyleme hakına sahip buldukları bölgelerde öncelik taşıyan m e
selelerde tavizler sağ layab ilm ek için, uyuşm azlıkta ta ra f olan devletlerin sırtın
dan pazarlığa girişm ektedirler. Bunun sonucu o larak da uyuşm azlık lar sürün
cemede kalm akta , ta ra fla r arasındaki münasebetler tehlikeli bir tarzda gerg in
leşmeğe devam etmekte ve bunun parsasın ı sadece başkaları toplam aktadır.

Bunun üzücü bir em salini daha son zam anlarda Keşmir davasında gör
dük. Ancak, bu meclis için en ilgi çekici ve göze batıcı emsal şüphesiz ki K ıb
rıs meselesidir.

Gerçekten, Sayın Başkan, eğer Avrupa Konseyi bu uyuşm azlığın başından 
beri bir arabulm a m akenizm asını işletmeğe başlam ış olsa idi, iki memleket 
arasında müsbet hukuka saygı esası içerisinde şerefli bir hal çaresi bulm ak işi 
Avrupam n mümtaz devlet adam larına düşecekti. Böyle devlet adam ları ki, on
lar, Tü rk -Y u n a n  münasebetlerinin özelliklerinden haberdar o lan, iki milleti de 
seven ve an layan , hatta hiddet halinde iken bile onların aslında birbirlerine ne 
kadar benzediklerini bilen ve batı Akdeneizde Lozan Barış Andlaşm asın ın o ka
dar şuurla ve o kadar güçlükle kurduğu muvazenenin bedelini ölçmeğe m uk
tedir kimseler o lacaklard ı.

Eğer Avrupa Konseyi bu konuyu ele alm ış olsa idi, Türk Milleti bugün bir 
yandan batıya olan derin ve samim i bağlılığ ı ve öte yandan , İran ile Pakistan'ı 
bir tara fa  ay ıracak olursak, bütün dünya devletleri a rasında, bir başarı şansı 
olduğu söylenebilecek tek tezi resmen ve açıkça benimsemiş tek devletin Sov- 
yetler Birliği oluşu vakıasına koyduğu objektif m üşahade arasında kalm azdı.

Avrupa Konseyi üyesi devletler arasındaki uyuşm azlıkları çözülmesi İçin 
bölgesel bir sistem kurulm asına da ir tavsiye projesini bütün kuvvetim izle des
teklem ekteyiz. Çünkü, bu sefer sadece a ltıların , yedilerin ve hatta on üçlerin 
dar çerçevesinde değil, faka t, Avrupa Konseyinin kapsadığı bölgeye tam o la 
rak uyan bir çerçeve içerisinde, birleşm iş bir A vrupaya doğru yeni bir adım teş
kil etmektedir. Bu projeyi desteklem emiz için bîr sebep daha vard ır. Gerçekten, 
bu sayede Kıbrıs davasın ın  barışçı yo llardan çözülebilmesi için, — mütevazi de 
o ls a —  her halde, Türk M illetinin batı hakkında beslediği büyük ümitleri can
land ıracak yeni bir imkân m eydana çıkm aktadır.

İşte aynı sebeplerledir ki, mensubu o lm akla şeref duyduğum Cumhuriyet
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Halk Partisi, Avrupa Konseyine üye devletler arasındaki uyuşm azlıkların çözül
mesi için Bölgesel bir sistemin kurulması am acile elinden gelen bütün gayreti 
sarfedeceğini seçim bildirgesinde Türk M illetine vaad etmiş bulunm aktadır.

Bu tavsiyem izin kâğıt üzerinde kalm am asını ve Bakanlar Komitesinin bu 
tavsiyenin uygulanm ası için gerekli bütün tedbirleri bir an önce alm asına bütün 
kalbim le temenni ediyorum.

Sayın Başkan, sözlerimi bitirmeden önce, Ekselans Yunan Bayındırlık Ba
kanının Kıbrıs hakkında söylediklerini ne kadar iyi hislerle karşıladığım ı belirt
meme m üsaade buyurunuz. Gerçekten, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili 
görüşmeler sayesindedir ki Kıbrıs meselesi dünya uyuşm azlıkların ın tesirlerinden 
ve bazı m illetler arası toplulukların çalışm aların ı çok kere verim siz hale sokan 
polemiklerden uzak tutulabilecek ve böylelikle, bu davayı en mükemmel böl
gesel çerçevesi içinde oturtmak mümkün olacaktır, işte bu baş başa konuşmalar 
sayesindedir ki bu iki m illetin, hakkaniyete uygun ve şerefli bir uziaşm a, Y u 
nanlıların olduğu kadar Türklerin de rızasının üzerinde birleştiği bir uzlaşma 
olm adan Kıbrısta hiç bir şeyin gerçekleşemeyeceğini bir kere daha tasdik etmek 
Fırsatını bulabileceklerini ümit etmeğe yeniden başlayab iliriz .

B E L G E : 2
2 Ekim 1965

D A N İM A R KA  DIŞİŞLERİ 3AKANÎN5N  BİRLEŞMİŞ  
M ÎLLETLERDE Y A P TİĞ ! KO N U ŞM A

New York ’tan gelen haberlere göre B. M. Genel Kurulunda yaptığı ko
nuşm asında, Danim arka Dışişleri Bakanı özetle şunları söylemiştir.-

«Birleşm iş M illetler Kıbrıs sorunu ile doğrudan doğruya ilgilenmektedir. 
Birleşmiş M illetler kuvvetleri uzun zam andır A da'da bulunm aktadır. Bu oturum
da am acım ız siyasî meselelerin müzakere yolu ile hallin i sağ lam aları için ilgili 
ta ra fla ra  yardım etmek olm alıdır. Birleşmiş M illetler'in A d a ’daki mevcudiyeti ile 
daha faz la  kan akıtılm ası önleni İm iştir. Ve bizler, bu toplantı'da d jrumu kötü
leştirebilecek herhangi bir harekette bulunmaktan kaçınmak için b jyük d ikkat 
gösterm eliyiz. Güvenlik Konseyi’nın 4 Mart 1964 tarih li kararı görüşmelerimizin 
esası o lm alıdır.

Şayet ilg ili tara fla r arasındaki an laşm aların , günün şartlarına uymadığı 
düşünülüyorsa, bunları değiştirmek, sadece tarafların  arzusuna bağlı olup, 
böyle bir şey Birleşmiş M i 11 et I e r ’ i n yet k i s inde değild ir, tarafım ızdan bu an tlaş
maların tek taraflı o larak, ortadan kaldırılm asını teşvik etmek son derece teh
likelid ir.
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Bu toplantıda, bütün gayretlerim izi, Kıbrıs'ta iki ayrı cemaatin sulh için
de, beraber yaşam aların ı mümkün kılacak sulhane bir hal şekli için gerekli ze
minin hazırlanm asında teksif etmemizin çok yerinde olacağı kan ısındayım .»(A .A )

B E L G  E : 3 
4 Ekim 1965  

İŞ iK ’IN HABER A JA N S IN A  D EM ECİ

NEW YORK (HA —  Birleşmiş M illetler toplantısı münasebeti ile A m erika ’
da bulunan Dışişleri Bakanı Haşan Işık ’ la Haber A jansı muhabiri m ülakat ya p 
mıştır. Haber A jansı m uhabirinin suallerine Dışişleri Bakanının verdiği cevap lar 
aşağ ıdad ır.

SORU —  Birleşmiş M illetlerde söylediğiniz nutukta Türkiye ’nin Rusya ve 
Am erika ile münasebetlerinden behsederken çok kısa geçtiniz. Bugün A m erİka ’- 
da Türkiye ile Am erika'n ın arasın ın tam amen açıldığı havası vard ır. Türk Am e
rikan münasebetleri sarsıntı geçiriyor d iyorlar. A m erika ’da bulunuyorsunuz. 
W ash ington’a gittiniz. Am erikan devlet adam ları ile, Rusk ile Senatör ve Kong
re üyeleri ile temas ettiniz. Bu husustaki fikrin iz nedir?

CEVAP —  Türkiye ile Am erika arasındaki münasebetlerde m üm eyyiz h is
sin dün olduğu gibi bu günde dostluk olduğuna kaniyim . Türkiye halk oyunun 
A m erika'ya karşı herhangi bir fena his beslediğini iddia etmek hakikate tam a
men aykırıd ır. Şurası m uhakkak ki, Türk halk oyu Kıbrıs meselesinde Am erikan 
hükümetinden beklediği derecede bir a laka  göremedi, kanaatindedir. Ancak bu 
kanaat Am erika'n ın Türkiye'ye karşı dostane hislerle meşbu olduğunu inkâr edici 
mahiyette değild ir. Türkiye A m erika ’nın iyi niyetinden emindir. Daha z iyade Kıb
rıs meselesinden ihtiyar etmiş olduğu hattı tasvip  etmemiştir.

Am erikan hükümetinin Kıbrıs meselesinde Türk halk oyunu tatmin edecek 
bir hattı hareket takibi tem ennim izdir ve bundan bu gelişimden çok üm idvar o l
dum. A m erika'da yaptığım  tem aslar Türk Am erikan dostluğunun Türkiye kadar 
Am erika 'da da takd ir edild iği hissim i takviye  etmiştir. Bütün tem aslarım da Tür
k iye ’ye karşı yakın lık  dostluk gördüm ve tem aslarım ız bu hava içinde cereyan 
etti.

SORU —  Birleşmiş M ileterdleki konuşmamda Rusya ile iyi komşuluk mü
nasebetleri içinde bulunacağım ızı söylediniz. Rus-Türk  münasebetleri hakkında 
ne düşünüyorsunuz. Am erika Dışişleri Bakanından sonra Rus Dışişleri Bakanı 
Gromiko ile de ayrı o larak görüştünüz. Bu hususlarda bizi tenvir eder m isiniz?

CEVAP —  Gromiko ile yapm ış olduğu görüşmede Gromiko Sovyet hükû-
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metinin Kıbrıs politikasında bir değişiklik olmadığını, Kıbrıs meselesine adada 
iki cemaatin mevcudiyetini kale alacak bir hal çaresinin bulunmasının lüzumuna 
kani olduklarını ve aynı zam anda adanın istik lâlin i m uhafaza etmesine hususi 
bir ehemmiyet atfettiklerini teyid etmiştir. Bunun haricindeki görüşmelerim iz um u
mi mahiyette olmuştur, ve ikim iz de Türk Sovyet münasebetlerinin kayd etmiş 
olduğu gelişmeden memnuniyetim izi izhar etmeğe vesile verm iştir.

SORU -—- Kıbrıs meselesi şimdi Birleşmiş Milletlerde tekrar müzakere ed i
lecek. Birleşmiş M illetlerin şim diye kadar bu meselede lâyık  olduğu şekilde ha
reket etmediği söyleniyor. Siz Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs davasında bir hal tarzı 
bulunacağına inanıyor musunuz?

CEVAP —  Birleşmiş M illetler ihtilâflı konuların hallinde tarafların  a ra la 
rında an laşm aların ı kolaylaştırm ağa yardım edecek bir müessesedir. Bu itibarla 
Kıbrıs konusunda Birleşmiş Mîlletlerde cereyan edecek müzakerelerin bu istika
mette netice vererek tarafların  aralarında müzakere yolu ile Kıbrıs meselesine 
nihai bir hal çaresi bulm alarına teşvik edeceğini ümid etmekteyim.

SORU —  Kıbrıs meselesi yüzünden Yunanistan la Türkiye'nin arası bu ka
dar açılm ış durumda iken Am erika hükümetinin teşviki ile ve m ilyonlarca dolar 
sarfı ile içinde Senatör Ja v its ’ in bulunduğu Türk Yunan Müşterek Turizm ve ik 
tisadi Kalkınm a Programının ne şekilde yürütülebileceğini düşünüyorsunuz?

CEVAP —  Türkiye ile Yunanistan arasındaki iyi münasebetlerin idam e
si ehemiyet atfettiğim iz bir husutur. Bunu mümkün kılacak her teşebbüs bezce 
makbul teşebbüsdür. Ancak şunu da kabul etmek lâzım dır ki, Kıbrıs meselesi 
Türkiye ile Yunanistan 'ın aralarında mutabık kalacakları bir hal çaresine bağ
lanm adıkça Türk Yunan münasebetlerini takviye için diğer sahalarda sarf edi
lecek gayretler b izzarur beklenilen neticeleri veremiyecektir.

SORU —  Papa yakında A m erika'ya geliyor. Am erika Papa ’yı karşılam ak 
üzere muazzam hazırlık lar yaptı. H ıristiyan âlem inin ruhani liderinin Birleşmiş 
Milletlere ve A m erika ’ya yapacağı bu seyahat hakkında ne düşünüyorsunuz?

CEVAP —  Türkiye Laik bir devlettir. Bütün dinlere karşı saygı besler. Hı
ristiyan âlem inin ruhani liderinin Birleşmiş M illetleri ziyareti tarafım ızdan da 
ancak memnuniyetle karşılanacak bir hadisedir.

(YENİ GAZETE 5 Ekim 1965)

B E L G E : 4

A V R U P A  KO N SEY! D A N IŞM A  M ECLİSİN D E TÜ R K İYE’NİN  
İKTİSADÎ DURUM U H A K KIN D A  A LIN A N  TEKLİF KARAR!

5 Ekim 1965
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Avrupa Konseyi Danışma M eclisi, bu devresinde Norveçli Prof. Petersen 
tarafından ekonomik komisyon namına Türkiye ’nin İktisadî durumu hakkında 
hazırlanm ış bulunan raporu müzakere etmiş ve bu raporda yer alan  fik ir ve 
tavsiyelerin ışığı altında aşağ ıdaki kararı Avrupa Konseyi Bakan ia r Komitesine 
sunmayı kararlaştırm ıştır :

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi,

1 —  Türkiye'nin İktisadî durumlarını inceleyerek ve özellikle 5 yıllık  plân
ile 15 yıllık  kalkınm a programını d ikkate a la rak ,

2 —  Türkiye ’nin, kalkınm a halinde bulunan devletlerin bir çoğundan
daha uzun bir süre içerisinde İktisadî kalkınm ası ile birlikte sosyal a landaki 
gelişm eleri başarm ak için çaba göstermesini ve nüfus davasın ın  çözülmesi yo
lunda gerekli tedbirleri a lm aya başlam ış olmasını takd irle  karş ılayarak ,

3 —  Türk ekonomisinin ilerideki gelişm elerinin geniş çapta memlekete 
rekabet avan ta jla rı sağ layan  im alat endüstrisi kollarının geliştirilm esine ve 
ihracat endüstrisine hız verilm esine bağlı olduğuna inanarak ,

4 —  Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık yaratan 
bir an laşm anın im zalanm ış bulunm asından duyduğu hoşnutluğu açık lavıp  bu 
an laşm anın Türkiye'nin ödeme dengesinin düzelm esine yardım cı olacağı üm i
dini besleyerek,

5 —  Türk M illetinin, aldı ğı dış yard ım ları ve iç kaynakların ın  etkili 
bir biçimde kullanm aya muktedir olduğunu isbat etmiş bulunduğunu göz önün
de tutarak,

6 —  Avrupa Konseyine üye olan devletler hüküm etlerinin, genel ve mes
leki eğitim de dahil olm ak üzere teknik destek ve yardım ların ın öncelikle ka l
kınma halinde bulunan üye memleketlere yap ılm asın ı öngören ilke uyarınca
Türk iye ’ye yardım a devam  etmeleri gerektiğine inanarak ,

7 —  Türk iye ’nin batılı memleketler ailesi içerisindeki önemli yerini ve bu 
yönde ilerlem eye devam  etmekteki azm ini göz önünde tutarak,

8 —  Çeşitli uygarlık , kültür, ideoloji ve ekonomik sistemlerin dört yol 
ağzı o larak yakın doğunun bu çok hassas ve şartları çok sür’atle değişen böl
gesinde batının varlığ ın ı m uhafaza etmesindeki hayati zorunluğu nazarı itibara
a la ra k ,

a) Bakan la r Komitesine üye devletler hükümetlerinde, teknik yardım  prog
ram lan çerçevesi içinde, Türkiye'nin İktisadî kalkım ası ile ilg ili sorularına özel 
bir ilgi göstermelerini talep etmesini,
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b) Türkiye ye gerek özel krediler, gerek kamu kredileri sağlanm asının 
kolaylaştırılm ası konusunda gerekli tedbirleri alm asını,

c) Türkiye'nin dış borçlarının bu memleketin ödeme dengesi üzerinde ya p 
mış olduğu baskıyı, gerek şim diki durumda, gerek istikbalde aza ltm ak ama- 
ciyle bu borçların tahkim ine tam olarak yardımcı olmasını tavsiye eder.

B E L G  E : 5
5 Ekim 1965

TÜRKİYE'N İN  EK O N O M İK  DURUM U HAKK1NDAKİ 
RAPORUN ÖZETİ

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ekonomi komisyonu, gelişme halindeki 
üye memleketlerin ekonomik durum larına ait tetkikler yapılıp  tavsiyeler hazır
lanm asına m üteallik karar çerçevesi içinde ilk defa Türkiye’nin iktisadı duru
munu, m ahallinde de tetkik etmek suretiyle hazırladığı bir rapor ve karar sure
tini Danışma Meclisinin tasvibine sunmuştur.

Bahis konusu raporun gerekçe kısmında bu kabil bir inceleme için ilk o la
rak Türkiye ’nin seçilmesi memleketimizin konseye üye bulunması, çok uzun bir 
zam andan beri İktisadî gelişmesi yolunda gayret sarfetmekte olması, iyi hazır
lanmış 5 ve 15 yıllık  plân ve program lara sahip bulunması, geçmiş gayretleri
nin neticesi bugün artık ekonomik gelişme için gerekli a lt yap ıya ve kadrolara 
sahip duruma gelmiş olm ası, hülâsa ekonomik kalkınm a çabalarında geçiril
mesi gerekli birinci merhaleyi cışmış bulunması ve memleketimizde İktisadî a la n 
da gerekli tetkiklerin yap ılıp  bitirilm iş olması hakikatlerine dayandırıld ıktan son
ra, bugün için kalkınm a faaliyetlerinde ehemmiyetle göz önünde tutulması gere
ken memleketin sür’ati i nüfus artışı, ödeme dengesindeki açık lar, dış borçları, 
yatırım yetersizliği ve bunların kalkınm a gayretlerim ize olan olumsuz etkileri tah
lil edilmekte ve Türk ekonomisinin özellikleri incelenerek bu incelemenin ortaya 
koyduğu verilerin ışığı altında İktisadî gelişmemizin tarihine göz atılm aktadır. 
Raporda ekonomik gelişmemizin tarih i, 1923 den itibaren bugüne kadar olan 
devre ve bugünkü durum başlıkları altında iki ana bölümde İncelenmektedir.

Birinci bölümde evvelâ 1923 -1933 yılları arasındaki reformlar tahlil ed il
mekte daha sonra, devletçilik sistemi başlığı altında İse 1933 ilâ 1948 yılları a ra 
sında başarılan işler an latılm aktadır.

Bu bölümün son ve üçüncü kısmı ise 1948 yılından itibaren girişilen sür’atli 
kalkınm a gayretlerine hasrolunmuştur. Bütün bu devreler zarfında ekonomik ka l
kınma gayretlerinin unsurlarını teşkil eden yatırım , ödeme dengesi, para politi



kası, ihraç ve ithâl po litikası, özel ve kamu sektörlerinin ekonomik faaliyetleri 
topluca gözden geçirilm ekte, bunların İktisadî hayatım ızda husule getirdiği tesir 
ve neticelere, toprak mülkiyetinin dağılım ındaki adaletsiz liğe değinilm ektedir.

Bugünkü durum başlığını taşıyan kısımda ise, plânlı kalkınm a yolunda be
nimsenen görüş ve fik irlerin  tecellisi olan ilk 5 y ıllık  p lânım ız ve 15 yıllık  ka lk ın
ma programımız İncelenmekte ve övülm ektedir. Bu kısımda plânlı kalk ınm am ı
zın başlıca hedeflerinden birinin de sosyal adaletin gerçekleşmesi olduğu husu
su b ilhassa tebarüz ettirilmektedir.

Rapor müteakiben ilk 5 y ıllık  plânım ızın vasıl olduğu neticeleri inceiemekte 
ve plânın finansm an kısmında ise iç ve dış finansm an ihtiyaçlarım ız ve bunların 
temin edilme şekil ve şartları üzerinde durm aktadır. Bu kısımda ayrıca Türkiye'nin 
şim diye kadar ald ığı dış yardım  ve ödünçlerin kaynakları zikrolunm akta ve 
önemlilerinin miktarı belirtilm ektedir. Bundan başka , plânlı devrede m em leke
tim izin ekonomik kalkınm ası için daha asgarî 10 yıl müddetle dış kayn ak la r
dan yardım  veya çok düşük fa iz le  destek görmesi lâzım geldiği yolunda eks- 
perlerîm izce varılan  yargıyı benimsiyen rapor, ocde çerçevesi içinde m em leke
timize yardım  için kurulmuş bulunan konsorsiyumdan taleplerim iz ve elde et
tiğ im iz yard ım ları rakam lar veıerek belirtmekte ve neticeleri, k ifayetsizlik leri 
üzerinde durm aktadır.

Raporda varılan  neticede, Türk ekonomisinin kalkındırılm ası yolunda 1923 
yılından beri sarfolunan gayretlerin ekonomik komisyon üyelerini küçümsene
meyecek bir iyim serliğe sevkettiği, on iki yıl süren bir harp ve toprak kay ıp la
rına rağm en, A tatürk ’den beri ekonomik ve sosyal a lan la rd a  önemli gelişm eler 
kaydedilm iş bulunduğu teyid edilm ektedir.

Bundan sonra, memleketin ekonomik gelişm esinin sağlam  bir İdarî ve İk
tisad î alt yap ıya  istinad edebileceğini belirten rapor, memleketim ize dış ya r
dımın 1948 yılı gibi nisbeten geç bir tarihte başlam ış bulunuğunu da ayrıca 
kaydetm ektedir.

Neticede rapor Türk iye ’nin Avrupa Konseyi sinesindeki müttefiklerinin 
m em leketim izin tab iî zenginliklerin in ve dış yard ım ların ekonomik kalk ınm a
mızda oynayacağı tesirli rolü takd ir edeceklerini, mem leketim izin ekonomik ve 
sosyal kalkınm a yolundaki sam im i arzusunu daha dış yard ım lar başlam adan 
evvel kendi irade ve im kânları ile gerçekleştirm eye çalışm ak suretiyle kâfi de
recede isbat ettiğ ini, bu bakım dan Avrupalı m üttefiklerinin, kalkınm asının f i
nansm anına ve dış tediye m uvazenesinde Türkiye ’nin katlanm ak zorunda kal
dığı cığ'r yükün aza ltılm asında yardım cı o lm aları gerektiği yarg ısına varm ak
tadır.

44



B E L G E r Ğ

S Ş S K ’ l N D E M E C İ

Birleşmiş M illetler Genel Kurul toplantılarına katıldıktan sonra yurda dö
nen Dışişleri Bakanı Haşan Işık, Yeşilköy H avaalan ında gazetecilere şu demeci 
ve rm iştir :

« İlk  o larak belirtmek İstediğim husus, Birleşmiş Milletlerde geçen yıl zu
hur etmiş olan ağır havanın hissedilir derecede giderilm iş olmasıdır. Üye mem
leketler, Birleşmiş M illetlerin barışın sağlanm ası bakım ından arzettiği önemi id
rak ederek, bu defaki toplantının başarılı olmasının temini için çalışm aya he
vesli o ldukları memnuniyetle görülmüştür. Hâlen müzakereler devam etmekte
dir. Bu müzakerelerin müsait bir hava içinde geçtiğini söyIiyebiIirim .

N evv-York'da bulunmamdan ya rarlanarak  bu yıl Birleşmiş M illetler Ge
nel Kurulunun gündemine alınmış olan Kıbrıs meselesi hakkında bir çok mem
leketlerin Dışişleri Bakanları ile şahsen temas etmek İmkânını buldum. Bu te
m aslar benim için fayda lı olmuştur. Barışa bağlı memleketlerin Kıbrıs mesele
sindeki tutumumuzu ana hatları ile tasvip ettikleri ve onların ela bizim gibi Kıb
rıs meselesinin ta ra fla r arasında görüşülerek muslihane yo lla rla  halledilm esi 
lâzım geldiğini düşündükleri ve aynı zam anda an laşm alara sadakat prensi
binden ayrılm anın arzettiği bütün m ahzurları müdrik oldukları görülmektedir.

Kıbrıs meselesi, Birleşmiş M illetler birinci komisyonunda müzakere edi
lecektir. M üzakerelerin hangi tarihte başlıyacağı kesin o larak tesbit edilm em iş
tir. Ancak, görüşmelerin Kasım ayı ortalarında başlam ası muhtemeldir. Birleş
miş M illetler nezdindeki daim î delegemiz ve heyetimize mensup bazı üyeleri
miz Birleşmiş M illetler toplantılarını fakİbetmekte ve diğer heyetlerle yakından 
tem aslarda bulunmakta ve bu defaki toplantının gündeminde bulunan çeşitli 
konular ve b ilhassa kıbrıs meselesi üzerinde müşterek bir görüş birliği tem ini
ne çalışm aktad ırlar.

N evv-York ’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Çirimokos ile de görüştüm. 
Tabicıtiyle bu görüşme sırasında b ilhassa Kıbrıs konusu üzerinde duruldu. K ıb
rıs meselesinin, Türkiye ile Yunanistan 'ın mutabık kalacakları bir hâl çaresine; 
bağ lanm asının münasebetlerim iz bakım ından arzettiği önemi müştereken teyicl 
ettik. M üzakerelerin kesilmesi hususunda herhangi bir arzu veya kanaat izhar 
olmamıştır. Bu konu, ancak seçimleri takiben yeni hükümetimiz teşekkül ettik
ten sonra kararlaştırılacak bir konudur. Memleket içinde veya dünya halk oyun
da prestijini m uhafaza etmek isteyen her hükümet, Tü rk-Y u n an  ilişkilerinin 
düzelmesine lakayt kalarak bunu tahakkuk ettiremez. Her halde Türkiye bcıkı-
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mından hüküm etim izin, Yunanistan ile aram ızdaki ilişkileri ihmal ederek ken
disine prestij sağ lam ası m üracaat edeceği bir yol değild ir. Biz ih tilâ flarım ızla 
değil, an laşm alarım ızla  övünen bir m illetiz. Yunanistan için de aynı şeyi ümit 
ve temenni ederim ». (A. A.)

E E L G E : 7
8 Ekim 1965

I Ş I K ’ I N D E M E C İ

Birleşmiş M illetler Genel Kurul 20.nci dönem toplantılarına katılan D ışiş
leri Bakanı Haşan Işık Esenboğa H avaa lan ınd a , TRT M uhabirine bir demeç ve 
rerek, özetle şunları söylem iştir:

«—  Birleşmiş M illetler, Faaliyetlerin in  büyük bir kısmını Kıbrıs'a çevirm iş
tir. Kıbrıs meselesinin, Birleşmiş M illetler Birinci Siyasi Komisyonunda 15 Kasım 
da görüşülmesi muhtemeldir. Birleşmiş M illetlerde kaldığım  müddetçe, çeşitli 
memleketlerin dışişleri Bakanları ile görüştüm. Görüştüğüm Dışişleri Bakan ları, 
tutumumuza karşı an lay ış gösterdiler ve tasv ipkar bir tavır a ld ıla r.

Ç irim kos'la bu meselenin Türkiye ’yi ve Yunan istan ’ı tatmin edecek bir 
hal çaresine bağ lanm asında, iki memleketin de m enfaati olduğu hususundaki 
görüşü karşılıklı o larak  teyid ettik. Türkiye hiç bir zam an Kıbrıs meselesinde 
Yunanistan zararına bir hal çaresi bulunm asına ta ra fta r olmamıştır. Diğer yer
lerde olduğu g ib i, Birleşmiş M illetlerde de gene bu şekilde hareket edecektir. 
Tab iatiy le , bunu böyle yaparken , Kıbrıs meselesinin Türkiye aleyhine bir mec
raya sürüklendirilm esine de lakayd  kalm ıyacaktır. Ve bunu kabul etmeyecek
tir. Bu herkesçe zannediyorum  ki artık b ilinm ektedir.

Bütün temennim, bu meselenin, Birleşmiş M illetlerde görüşüldükten son
ra ta ra fla r kendi ara larında bir an laşm aya varab ilm ek için daha m üsait bir 
iklim  içinde kendilerini bulsunlar.»

Dışişleri Bakanı Haşan Işık, «Yunanistan Başkanı Stefanopullos, Kıbrıs 
konusunda ikili görüşmelere ihtiyaç kalm adığını söyledi. Bu konuda ne dersi
n iz?» şeklindeki soru üzerine de şunları söylem iştir:

«Kıbrıs m eselesinin, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşülmesinde y a l
nız Türkiye'nin m enfaati olduğunu kabul etmek, zannediyorum  ki doğru de
ğ ild ir. Herhalde hakikat bu değild ir. Bizim kanaatim izce bu gdrüşmeler, Türk- 
Yunan m ünasebetlerinin idamesi bakım ından kıym etlidir. Bu itibarla , iki mem
leketi de ilgilendiren ve iki memleketin de m enfaatine olan bir teşebbüstür.
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Ve şurası da m uhakkaktır ki, taraflardan bir tanesi, bu görüşmelerden fayda 
görmezse, diğer ta ra f için de böyle bir görüşmede İsrar etmek bahis konusu 
o lam az. Her halükarda , Türkiye hiç bir zam an, herhangi bir hükümetten, o hü
kümetin arzusuna rağmen bir görüşme talebinde bulunm ayası itiyad edinmiş 
değild ir. Ya ln ız  şunu da itiraf etmem lâzımdır ki, N ew -Yo rkta  Yunan Dışişleri 
Bakanı Çirim okos’la yaptığım görüşme sırasında, Yunan Dışişleri Bakanı bana 
hiç bir zam an bu görüşmelerin devam ında fayda olm adığına da ir bir ifadede 
bulunmadı. Hatta, böyle bir his izhar dahi etmedi. Ya ln ız , kendisiyle birlikte, 
görüşmelerin devamı konusunun Türkiye'de yap ılacak  seçimlerden sonra tayin 
edilecek hükümet belli olduktan sonra ele alınm asının lüzumlu olacağı ve isa 
betli olacağı da kararlaştırıld ı.»

(TRT. M uhab iri N. SEÇKİN ,.)

E L G E : 8
9 Ekim 1965

ÎŞIK’İM BASIN TOPLÂNTİS3

Bir basın toplantısı yaparak  gazetecilerle bir süre görüşen Dışişleri Baka
nı Haşan Işık Tü rk-Yu n an  görüşmeleri ile ilgili o larak «Yunan Dışişleri Bakanı 
ile yaptığım ız görüşmeler sırasında, hiç bir zam an bana Yunan Hükümetinin, 
başlam ış olan görüşmelere devam etmeme kararında oldukları beyan edilm e
miş hatta ihsas dahi olunm am ıştır.» demiştir. Işık, görüşmelerin, seçimlerden 
sonraki hükümetin teşkiline kadar ta lik  edildiğini bildirm iştir.

Bir yabancı ajans haberinde, Atina Büyükelçim iz Turan Tuluy’un, Yunan 
Başbakanı Stefanopulos ile yaptığı görüşmeden sonra, Yunanistan ile Türkiye 
arasında müzakereler yap ılm ayacağına dair bir bildiri yayınlandığ ı öne sürül
mesi üzerine, bu konuda Işık şunları söylem iştir:

«İlg ili dairelerim izden aldığım ız bilgiye nazaran , Yunan Başbakanı, Bü
yükelçim ize, Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu görüşmelerin devam etme
mesi hususunda bir karar aldığını bildirmemiştir. Gene de, elimizde Yunan Tü- 
kûmetince bu mealde resmî bir tebliğ neşredildiğine dair herhangi bir bilgi 
yoktur.»

Nevvyork’ta Yunan Dışişleri Bakanı Çirimokos ile yaptığı görüşmeye de 
temas eden, Dışişleri Bakanı Haşan Işık şöyle dem iştir:

«—  ¡kim iz de karşılıklı o larak, memleketlerim iz arasındaki iyi münase
betlerin devam ına atfedilen ehemmiyeti belirttik ve Kıbrıs meselesinin bu iyi
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münasebetlere halel getirmeyecek bir hal çaresine bağlanm ası için mümükün 
olan gayreti göstermemiz icap ettiğini tekrarladık.

Görüşmeler hususundaki kararın seçimleri m üteakip, kurulacak yeni hü
kümetin tam o larak teşkiline, ta lik  edilm esinin doğru olacağını kabul ettik. N a
sıl ki, Yunan hükümet krizi sırasında, görüşmelere devam olunm am ası kanaati 
hasıl o lduysa, yeni Türk Hükümetinin teşkiline kadar, görüşmelere devam olun
maması m ülâhasası, mâkul bir m ülahazadır.»

Hükümetimizin ötedenberi, Kıbrıs meselesinin, Tü rk -Y u n an  Hükümetleri 
arasında, an laş ıla rak  halledilm esinin isabetli o lacağına kani bulunduğunu da 
belirten Dışişleri Bakanı Işık, devam la demiştir ki :

«—  Üzerinde m utabık kalınacak hal çaresi, K ıbrıs’taki Türk ve Rum C a 
m ialarını tatmin edecek ve kabul edecek bir çaresi olması lâzım geldiği tab iî
dir. Biz Tü rk -Y u n a n  görüşmelerini bu zihniyet içinde müteala etmekteydik ve 
etmeye devam ediyoruz. Yunan Hükümetinden de bu görüşmelerin devam ından 
fayda m ülahaza etmesini ümit ve temenni ediyoruz. Ya ln ız  şûrası m uhakkaktır 
ki, kanatım ıza göre, bu görüşmelerden fayd a lan acak  ya ln ız Türkiye değild ir. 
Bu görüşmeler, yine kanaatım ıza göre, Yunanistan için de, Kıbrıs Ada'sındak i 
Türk ve Rum Cam iaları için de ve nihayet bölgenin lüzumu için de fayda lıd ır.

Her ha lükârda , hiç kimse ile arzum uza rağmen, görüşmede ısrar ihtiyacı
nı duym am aktayız .»

Işık, bir soru üzerine, Birleşik Am erika'n ın Kıbrıs meselesinin ta ra fla r a ra 
sında halledilm esi kanaatında olduğunu söylemiş ve «görüşmelerin devam ın
da, fayda m ülahaza ediyorlar» demiştir. (A .A .)

B E L G E : 9  
11 Ekim  1965  

M A K A R İO S ’UN B.M . G EN EL SEKRETERİ U TH A N T’A  M EKTUBU  
V E A Z IN LIK  H AKLARI K O N U SU N D A  KIBRIS RUM  

İDARESİN İN  BİLDİRİ V E  M UH TIRA SI.

«Twentieth Session
Agenda item 93
Question of Cyprus

Letter dated 11 October 1965 from the permanent representative of Cyp
rus to the United Nations addressed to the Secretary - General.

A / 6 0 3 9  11 Oc tober  1965
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30.Kaswi.1963

30.Kasım.1963

leri Bakanı, Almanya’nın B.M. nezdindeki daimî 
Müşahidi ve Fransa, Hollanda, Finlândiya Baş- 
delegeleri ile Kıbrıs konusunda görüşmeler yap
mıştır.

AVRUPA KONSEYİ İKTİSADÎ KOMİSYONU 
TOPLANTISI

Avrupa Konseyi İktisadi Komisyonu toplantısın
da, deniz ticareti ile ilgili raporun müzakeresi sı
rasında söz alan Türk temsilci Prof. Feyzioğlu, 
özetle «gelişmeye muhtaç ülkelerin ticari filola
rını gelişmekten alıkoymak, bu memleketlerin 
görünmeyen döviz gelirlerini azaltarak dış öde
me dengelerine, zarar veriyor. Yardım yapan ül
keler, deniz nakliyatı konusundaki kendi filoları 
lehine ayırıcı tedbirler almaktan vaz geçmelidir
ler» demiştir.

Karar projesine bu yolda bir fıkra eklenmiştir. 
Bundan sonra Ocakta toplanacak Genel Kurula 
sunulacak olan siyasi komisyon raporu konuşul
muştur. Bu raporda Kıbrıs konusunda da yer ve
rilmesi yolunda Türk temsilcisinin dileği kabul 
edilmiştir.

Hukuk komisyonunun, birkaç gün önce son şek
lini alan ve Kıbrıs’ta insan haklarının korunma
sı ile ilgili raporu da üyelere dağıtılmış ve gele
cek toplantılarda müzakere konusu yapılması ka
bul edilmiştir»

GEORGE BALL'UN KIBRIS İLE İLGİLİ BİR 
KONUŞMASININ AKİSLERİ

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yar
dımcısı Beorge Balı’ın 6 Haziran 1965 tarihinde 
Miami Üniversitesinde yaptığı bir Konuşmasının 
(Bk. Belge 19) Kıbrıs Rum basını arasında şid
detli tepki yarattı öğrenilmiştir. George Balı,un 
bu konuşması Kıbrıs’ın büyük devletler tarafın
dan işgal edilmesi gerektiği şeklinde yorumlan
mıştır.
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29-Kasım. 1963

30. Kasım. 1965

tim üyesine cevap vermiş ve Türkiye’nin daima 
hürriyetçi ülkelerin yanında yer aldığını, Atatürk’
ün bu konudaki dış politikasını izlediğini bildir
miştir. Dışişleri Bakan Vekili Dr. Sükan, Türki
ye’nin dış politikasının hükümet programında 
yer aldığı yönde ve Atatürk ilkelerine tamamen 
uygun bir şekilde yürütüldüğünü, daima hürri
yetçi devletler paralelinde bulunduğunu bildir
miş «Herşeyden önce Türkiye’nin menfaatleri» 
göz önünde tutularak hareket edildiğini açıkla
mıştır.

İSKANDİNAV MEMLEKETLERİNİN  
KIBRIS BARIŞ GÜCÜNE İŞTİRAKİ

■ Danimarka, Finlandiye ve İsveç, masrafları kar
şılandığı taktirde, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler 
barış gücüne vermekte oldukları kuvvetleri mu
hafaza edeceklerini teşkilât Genel Sekreteri Tan- 
ta bildirmişlerdir.

Bununla birlikte, Danimarka Kıbrıs’taki bir kısım 
askerini geri çekeceğini bildirmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ KIBRIS İHTİLÂFİ 
İLE NATO ATOM HARP BAŞKANLIKLARI
N IN  İLGİSİ OLMADIĞI HARKINDAKİ 
DEMECİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlagangil, New 
York’ta verdiği bir beyanatla (Bk. Belge 18) NA
TO yolu ile Türkiye ve Yunanistan’a verilmiş 
olan atom harp başlıklarının Kıbrıs meselesinde 
Türk - Yunan gerginliğinin bir unsuru oldukları 
fikrini reddetmiştir.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı New York’ta B.M. 
Genel Kurul Başkanı ve İtalyan Dışişleri Bakanı 
Fanfani.ile özel bir görüşme yapmıştır. F anfan ı,  
Dışişleri Bakanımızı Ocak veya Şubat ayları için
de İtalya’ya resmî bir ziyaret yapmaya davet et
miştir. Dışişleri Bakanımız ayrıca, İrlanda Dışiş-
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I have the honour to Transmit herewith a letter from my President, Arch
bishop M akarios, addressed to your Excellency, together w ith a dectaration 
of intention by the Government of Cyprus, and accompanying memorandum.

Your Excellency is kindly requested to have the aforesaid letter ond a t
tached documents circulated as a General Assem bly document.

(Signed) Zenon Rossides
Permanent Representative of Cyprus to the United Nations»

Nicosia, 4 October 1965

Your Excellency,

The Government of the Republic of Cyprus, Believing that it would be a 
constructive step tending to relieve any possible anxiety of the minorities in 
Cyprus regarding their future, has decided to make a declaration of intention 
regarding the measures the Government proposes to adopt with regard to the 
rights and safeguards of the minorities in Cyprus, details of which are given in 
the attached heclaration and memorandum.

As your Excellency w ill notice from the declaration and memorandum, 
the Government, following the recommendations of the madiator of the Uni
ted Nations, is prepared to accept the presence in Cyprus of a United Nations 
Commissioner with a adequate staff of Observers and advisers who w ill ob
serve, on such terms as your Excellency may direct, the adherence to ail rights 
referred to in the declaration and memorandum and for the purpose of ensu
ring observance of human rights to adopt such appropriate machinery as your 
Excellency, on the advice, if necessary, or the United Nations Commission of 
human rights, may recommend.

I shall be grateful if your Excellency w ill be kind enough to apprise the 
mediator of the Declaration and the memorandum.

Your sincerely,
(signed) Archbishop M akarios 

President of the Republic of Cyprus

DECLARATION THE GOVERNMENT 
OF THE REPUBLIC OF CYPRUS

Believing that a declaration on its part regading :

The fundam ental rights and freedoms to be enjoyed by every person 
irrespective of origin, religion, language or sex.



The communal priviliges to be granted to the various minority commu
nities in Cyprus, and

The municipal remedies and international safeguards for such rights and 
privileges w ill be a constructive step towards relieving any possible anxiety 
of the minorities in Cyprus regarding their future position.

Having in mind the relevant parts of the report of the United Nations 
mediator in Cyprus.

Declares that it is ready and w illing  :

1. To app ly in Cyprus the fo llo w in g :

(A) Acode of fundam ental rights and freedoms in accordance with the 
universal declaration of human rights.

(B) Autonomy to all minority communities w ith regard to matters appera- 
taning to education, culture, religion, personal status and other related subjects.

(C)Participation in parliam ent of the minority communities, inaccordance 
with the recommendation of the United Nations mediator.

2. To accept, at the initial stage and for a reasonably transitional period, 
in addition to municipal remedies for the enforcement of such rights and by 
w ay  of international guarantee :

(A) In conformity with the recommendation of the United Nations m edia
tor, the presence in Cyprus of a United Nations Commissioner with an adeguate 
staff of observers and advisers on such terms as the Secretary - General may 
direct and

(Bj More specifically , for the purpose of ensuring observance of human
rights.

The adoptation by the Republic of such appropriate m achinery as the 
Secretary - General, on the advice, if necessary, of the United Nation Comm is
sion of Human Rights, m ay recommend.

Details of the above rights, privileges and safeguards are given in the 
attached memorandum.

MEMORANDUM 
i —  FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS

The proposed rights are as fo llw s :
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1 —  The right to freedom, equality and protection against discrim ination.

2 —  The right to life, liberty and security of person.

3 —  Prohidition of torture and of inhuman or degrading treatment or 
punishment.

4 —  Prohibition of slavery, servitude and forced labour.

5 —  The right to recognition everywhere as a person before the law .

6 —  The right of access to a competent court, to an effective remedy 
before any such court and to a fa ir administration of justice.

7 —  That all offences and penalties must be defined by law .

8 —  The right to respect for privare and fam ily  life, home and corres
pondence.

9 —  The right to freedom of movement and residence and the right to 
leave his country and return thereto.

10 —  Prohibition of the expulsion of nationals and of collective expulsion 
of aliens.

1 1 — - The right to a nationality and prohibition of arb itrary deprivation 
or change of nationality.

12 —  The right to marry and to found a fam ily  in accordance with the 
law  of his personal status.

13 —  The right to freedom of thought, conscience and religion.

14 —  The right to freedom of opinion and expression.

15 —  Freedom of peaceful assembly and association and prohibition of 
compulsory participation to an association.

16 —  The right to take part in the Government of the country directly 
or throught freely chosen representatives and the right to free elections.

17 —  The right to education.

18 —  The right to own property aions as well as with others and 
prohibition of arb itrary deprivation of such property.

19 —  Prohibition of deprivation of livery for the non-fulfilment of a 
contractual obligation.

20 —  The right to participation in cultural life, enjoyment of the arts 
and sharing in scientific advancement and its benefits.
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21 —  The right to contract and the right to bargain collectively (including 
the right to strike).

22 —  The right to work and exercise a profession and the right to just 
conditions of work and to safe and healthy working conditions.

23 —  The right to social security, to social and medical assistance and 
to protection health, and,

24 —  The right of children and young persons and of employed women 
to protection.

In the exercise of this rights and freedoms every person shall be subject 
only to such conditions and lim itations as are determined by law  solely for the 
purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms 
of others and for meeting such requirements of m orality, public order and the 
general w elfare  in a democratic society.

II —- RIGHTS OF INDIVIDUALS CONSIDERED AS MEMBERS OF A
M INORITY

In addition to the fundemental rights and freedoms set out above, it is 
the intention of the Government of the Republic of Cyprus that groups of 
ind ividuals who possess characteristics d ifferentiating them from the main body 
of the people of Cyprus - whether they be termed minorités, ethnic groups or 
communities - should enjoy autonomy and freedom in matters relating to their 
respective religion, education, culture, personal status, and related matters.

These rights are the fo llow ing :

1 —  To enjoy their own culture.

2 —  To use their own language;

(A) In their personal relations,

(B) In their o fficial relations with the authorities,

(C) In the courts,

3 —  To establish their own schools and receive instruction in the language 
and in accordance with a curriculum of their choice,

4 —  To profess and practice their own religion and to own and administer 
religious property.

5 —  To enjoy full autonomy in matters of personal status, such as 
m arriage and divorce.
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6 —  To have their own educational, cultural, social and sporting orga
nizations.

7 -—-To issue newspapers and other publications in their own language,
and

8 —  To have representation proportionate to their number on the organs 
of local Government.

NOTE : The Governm ent of the R epublic of C yprus w ill gran t ad eq u ate  fin an cial 
a ss is ta n ce  to the schools of the M inorities.

ÏU —  SAFEGUARDS AND GUARANTEES

In addition to effective safeguards under municipal law  in particular by 
entrenchment provisions and recourse to a competent court the Government of 
the Republic of Cyprus is prepared to accept, for reasonably transitional period, 
United Nations guarantees.

The Government of the Republic of Cyprus, following the recommenda
tions of the mediator of the United Nations, is prepared to accept the presence 
in Cyprus of a United Nations Commissioner w ith an adequate staff of obser
vers and advisers who w ill observe on such terms as the secretary - general 
m ay direct. The adherence to all rights referred to above and for the purposes 
of assuring observance of human rights to adopt such appropriate machinery 
as the Secretary - General, on the advice, if necessary, of the United Nations 
Commission of human rights, may recommend.

B E L G E N O  

DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN U THANT’A MEKTUBU

His Excellency U’Thant 
U. N. Secretary Genera!

New - York

Y o u r  Excellency :

Archbishop M akarios is reported to have despatched a declaration and 
a memorandum to Your Excellency for circulation as General Assem bly docu
ments. This declaration and memorandum aie  allegedly intended to show that



the Greek Cypriot leadership is w illing  to adopt certain measures with regard 
to the rights and safeguards of w hat it terms the minorities in Cyprus in subs
titution for the constitutional rights of the Turkish Community. The basic concep
tion of this declaration and memorandum is that the Turkish Cypriot Community 
is to be treated as a minority in violation of international Treaties under which 
the republic w as established. As it w as slipulated in these Treaties, the fact 
is that there exists no «Cypriot Nation» as such. That is w hy there had never 
arisan a question of majority - minority in the establishment of the Republic of 
Cyprus which w as founded with the express w ill of the two communities to 
create it on the basis of partnership between the Turkish and the Greek com
munities.

On behalf of the Turkish community and as the V ice-P res ident of the 
Republic of Cyprus, I would like to register in persuance of my letter of Sep
tember 27, 1965 once again the vehement protestation of my community 
regarding the unlaw ful attitudes and actions of the Greek Cypriot leadership 
which is demonstrated once more with the publication of the so-called minority 
rights. I would like on this occasion to bring to Your Excellency’s attention as 
well as that of all honorable members of the General Assem bly and the 
Security Council the fact that in submitting the so-called declaration of inten
tion the Greek Cypriot leadership has acted not only in violation of the Cons
titution but also in disregard of the Security Council resolution of March 4, 1964 
and particularly of August 10, 1965. As your Excellency and all honorable 
members w ill recall the latter resolution w as passed upon the enaction by the 
Greek Cypriot leadership of so-called electoral legislation. The said resolution 
noted that these actions have increased tension in the Island and called upon 
all parties «to avoid any action which is likely to worsen the situation».

With all the power in my command, I would like to emphasize the
seriousness of such deliberate violations which the leaders of the Greek Cypriot 
Community feel themselves at liberty to perpetuate in spite of the resolutions 
of the United Nations. In doing so, there is no doubt that these leaders count
on the brute force and the huge quantity of arms and armaments which they
smuggled into the Island in complete disregard of the treaties and the said 
resolutions. The Turkish Community's determination and strength, on the other 
hand, are only based on the rightousness of their cause. We feel confident in 
the sense that the United Nations w ill not a llow  brute force w in over justice.

I am fu lly  convinced that the fo llow ing facts w ill a lw ays  be borne in mind 
by all those who are sincerely interested in a peaceful and agreed settlement 
of the Cyprus problem.

a. The solemn international treaties can only be modified by the agree



ment of all the parties concerned. Any unilateral move to modify an interna
tional treaty without the consent of the parties signatory to it is devoid of any 
legal foundation and entirely inadm issable for the members of the United N a
tions who are striving to establish the conditions of a lasting and just peace 
in the world through respect for the rule of law .

b. The Turkish Cypriot Community is a shareholder in the sovereignty of 
the Republic of Cyprus by virtue of communal self-determination it acquired 
on the basis of international treaties under which the Republic w as established 
in 1960.

c. The constitutional Government of Cyprus can no longer be considered 
as being in existence when the V ice-President of this Republic and the Turkish 
ministers as well as the Turkish Representatives of the House are prevented on 
the threat of use of afrms from participating in the legal working of the Cyprus 
Government. At a time when unlaw ful attempts are still perpetrated through 
the flag rant violations of the Constitution of Cyprus, when a move has been 
made to abolish the House of Representatives by the enactment of a so-called 
electoral law  which has been the object of recent discussions in the Security 
Council resulting in the adoption of the resolution of August 10, 1965 blaming 
this Greek Cypriot attempt, it is an open defiance to the sense of law , justice 
and equity on the part of the Greek Cypriot leadership who tries to hide itself 
behind the cover of the socalled Government of Cyprus to initiate a declaration 
of intention destined purely to supress the rights of Turks in Cyprus. With regard 
to the legal functioning of the Government of Cyprus, I should like to recall 
that in accordance with the letter and spirit of the March 4, 1964 resolution of 
the Security Council and in my capacity of V ice-President of Cyprus, I have 
appealed more than once to the Greek Cypriot leadership and authorities to 
desist from the use of force and threat of force against the Turkish Community 
and invited them to work for a return to the normal functioning of the Govern
ment of Cyprus as stipulated by the Constitution of the country. These appeals 
were made first on June 3, 1964 and many times thereafter. They were all 
treated alike and rejected outrightly.

d. The so-called declaration also constitutes a Greek attempt to deprive 
the Turkish Community of its jurid ically formulated and internationally guaran
teed historic status as one of the two communities in Cyprus, Greek and Turkish, 
(Article 2 of the Constitution) and to dominate it.

e. The Turks as a distinct national community already possess under the 
Constitution certain political rights and powers and human rights which the 
Greeks through the use of brute force have been trying to do aw a y  with.

f. The Turks in Cyprus despite of all the atrocities committed against them



have been struggling since December 1963 to preserve their existence and their 
rights. In order to resist the large-scale armed attacks of the Greek Cypriots, the 
Turks had to set up in their own areas their own public services which since then 
they adm inister w ithin the fram ework of the Constitution so fa r as it has been 
possible in the face of Greek Cypriots' attitudes. The Greek adm inistration has 
no authority whatsoever in the areas under Turkish control nor in areas inhabited 
by Turks.

As I had the honour to underline in my communication of September 27, 
1965, that the Turkish Community is solidy unted in its opposition to the Greek 
attempt to rob the Turkish Community of its fundam ental rights and that the 
resistence against these kinds of attempts w ill continue until peace and rule of 
law  return and justice is done.

It should be understood by the Greek Cypriots that the Turks of Cyprus by 
agreeing to establish the Republic of Cyprus together with the Greek Cypriot 
community opted for independence. They cannot be forced to relinquish this 
independence of theirs, which w as won after free exercise of the rights of se lf- 
determination by both communities.

The clear-cut intention of the Greek Cypriot leadership is too obvious to be 
ignored. They can be summarised in the two fo llow ing statements made by 
Archbishop M akarios :

«Unless this small Turkish Community forming a part of the Turkish race 
which has been the terrible enemy of Hellenism is expelled the duty of the heroes 
of EOKA can never be considered as term inated».

« If I have any am bition, it is to link my name with the union of Cyprus 
with Greece. The expansion of Greece's boundaries up to the shores of North 
A frica , through the union of Cyprus. This is my only am bition for the realization 
of which I shall continue to struggle till death».

Here is, Mr. Secretary General, the fundam ental diffence of approaches to 
the problem of Cyprus between the two com munities’ leadership . W e, the Turks, 
w ant respect for international treaties. We w an t to safeguard the equal rights 
given us under the Constitution of Cyprus. We w an t security and peaceful c o 
existence between the two communities and we see the achievement of these 
legitim ate and peaceful goals possible through an agreed settlement as 
stipulated by the resolution of March 4 , 1964 of the Security Council.

But those who perpetuated in law lessness and genocide against my 
community w an t to destroy the independent Republic of Cyprus. They say they 
w an t to be part of Greece through annexation. As your Excellency and 
honorable members of the General Assem bly w ill understand the Turkish
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Community desires sincerely a peaceful co-existence with the Greek Cypriot 
Community in a federal system. But it cannot submit itself to the w ill of the 
Greek Community to be robbed of the independence that it won and to be 
colonized again . For those who deliberately attacked the Turkish Community 
to supress their constitutional treaties, it would be an irony to speak of gran
ting or guaranteeing human rights. For those who hide themselves behind the 
lofty principles in order to destroy the independence of Cyprus, and thus 
attempt to deceive the members of the August General Assem bly, it is but 
another irony to speak of unfettered independence.

I believe, Mr. Secretary General, it is unique in the annals of the United 
Nations that the lofty principles of «equal rights and self-determination of 
peoples», of «sovereignty a n d ' independence» enshrined in the Charter of the 
U. N. are tried to be used just for destroying these very principles. I am entirely 
convinced that Your Excellency and the honourable members of the General 
Assem bly w ill fu lly realize the historical and unquenched designs of domination 
of the Greek Cypriots and w ill show to the world at large, especially to the 
sm allest peoples like the Turkish Community that the United Nations is not 
there to be deceived by those who are system atically attempting to dominate 
and that the United Nations w ill be justice to the rights of the peoples however 
smc*ll they may be.

The Turkish Community, as reflected in my letter of September 27, 1965, 
addressed to Your Excellency is filled with righteous indignation against the 
attempts by the Greek Cypriot leadership to show themselves as good w ill 
exuding benefactors of the Turks who know from historical and bitter experiences 
what Greek benevolence means.

I shall be grateful to Your Excellency if you kindly arrange the circulation 
of this cable, together with my letter of ihe 27th September, as a General 
Assem bly document.

Dr. Fazil Kuchuk
V ice-President of the Republic of 

Cyprus

14 Ekim 1965
B E L G E : 1 1

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 
ENFORMASYON DAİRESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kıbrıs’daki Rum İdaresi azın lık haklarına dair Birleşmiş M illetler Genel
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Sekreterine bir muhtıra verm iştir. Bu muhtıra yeni bir propaganda taktiğinden 
başka bir şey değild ir. Böyle bir vesikanın bu sırada Genel Sekretere sunulması 
ile güdülen gayenin Kıbrıs meselesinin Birleşmiş M illetler Birinci Komisyonunda 
ve b ilâhare Genel Kurulunda görüşüleceği tcırih yaklaşırken gerek Birleşmiş 
M illetler üyelerinde gerek dünya efkârı um umiyesinde Kıbrıs Türk Cem aatinin 
hakları ve statüsü konusunda bazı tereddütler uyandırm ak ve fik irleri bu lan
dırm ak olduğu âşikârd ır.

Rum liderliğince böyle bir teşebbüse geçileceği haberi alındığ ında Cum 
hurbaşkanı Yardım cısı Dr. Küçük derhal Birleşmiş M illetler Genel Sekreterine 
bir mektup göndererek Türk Cem aatin in bu gibi teşebbüsler karşısında hisset
tiği in fiâ li nakletmiş ve Türk Cem aatin in Kıbrıs konusundaki tutumunu tekrar 
açıklam ıştı. Rum muhtırasının Genel Sekretere tevdiini müteâkip de Dr. Küçük 
tarafından U Thant'a Rum teşebbüsü karşısında Türk Cem aatin in haklı tepkisi, 
protestosu ve Kıbrıs Cum huriyetinin idaresinde hisse sahib i olan Türk Cem aati
nin bîr azın lık  muam elesine tâbi tutulmayı as lâ  kabul etmiyeceği b ild irilm iştir. 
Hükümetimizin bu propaganda vesikası hakkındaki görüşü de kezâ Birleşmiş 
M illetlerdeki Daim î Delegemizce Genel Sekretere tevdi edilm ek üzeredir.

Rum muhtırasının hiçbir hukukî değeri yoktur. Rum idaresinin bu son te
şebbüsü bazı hakla r veriyoruz kisvesi altında bir cem aatin mevcut haklarını 
ortadan kaldırm aktan başka bir manâ taşım am aktad ır. İyi niyet sahibi kim 
selerin bunu an lam akta güçlük çekmeyecekleri m uhakkaktır.

And laşm aların  bütün ilg ili tara fla rın  rızası o lm adan değiştirilem iyeceği 
ve Türk Cem aatinin ve Türkiye ’nin bilcümle hukukunun da m illetlerarası and- 
laşm alarla  tesbit edilm iş bulunduğu bir vak ıâd ır.

K ıbrıs'da iki m illî cemaatin varlığ ı ise hem an d laşm alarla  hem de birçok 
yabancı hükümetlerce kabul edilm iş bir vakıâd ır.

Türk Cem aatinin tarihten gelen ve and laşm alarla  da hukukî ifadesini bul
muş ve tescil edilm iş olan cem aat statüsünden gayri bir muam eleye tâbi tutul
m asına imkân olm adığını an lam ak için her halde Kıbrıs meselesinin tarihçesini 
ve hususiyle 1963 A ra lık  ayından bu yana cereyan etmiş olan müessif had ise
leri hatırlam ak kâfid ir. Türklerin and laşm alarla  tanınmış hakların ın zorla gas- 
bedilebileceği gibi hayallere kapılm anın nelere m âlolacağını bu o lay la r kesin 
bir şekilde göstermiştir.

Kıbrıs meselesine barışçı yo lla rla  bir hâl çaresi bulm ak ancak bütün ta 
rafların  rızası ile ve an laşm a yolu ile mümkündür.

Türkiye bütün tahrik edici teşebbüslere rağmen şim diye kadar olduğu 
veçhile bundan böyle de hakkına güven duyanların  yaptığı gibi dâvasın ı Bir
leşmiş M illetlerde de azim ve im ân'la savunacaktır. Birleşmiş M illetler üyeleri -
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nin kahir ekseriyetinin müstakil Kıbrıs Cumhuriyetinin varlığ ına son vermek için 
kumlar tarafından kullanılan çeşitli taktikleri, 1954-1958  devresindeki m üza
kerelerde de olduğu gibi tasvib etmiyeceğine ve hak ve adaletin tarafını tuta
cağına inanıyoruz. Aksini düşünmek Birleşmiş M illetlerin kendi prensiplerine 
cağına inanıyoruz. Aksin i düşünmek Birleşmiş Milletlerin kendi prensiplerini 
kendisinin çiğniyeceğini kabul etmek olur ki bu da kabili tasavvur değild ir.

Yukarıda işaret olunduğu veçhile hiçbir hukukî değeri olm ayan Rum Muh
tırası, Kıbrıs Rum idaresince hukukî ve fiilî bir safhaya intikal ettirilerek bir em
rivaki yaratılm aya çalışılacak olursa bu takdirde gereken haklı mukabil tedbir
lerin hükümetimizce alınacağı tabiîd ir.

Mezkûr Rum Muhtırası, ayni zam anda, Güvenlik Konseyince son defa a lı
nan kararın lâ fız ve ruhunu ihlâl etmektedir ve A dadaki gerginliği arttıracak 
mahiyettedir. Güvenlik Konseyindeki müzakerelerden birkaç hafta sonra Kıbrıs 
Rum İdaresinin böyle bir teşebbüse tevessül etmesinin tehlikeleri hakkında ilg i
lileri ve dost devletleri zam anında uyarm ıştık. G üvenlik Konseyinin de bü ko
nuda dikkatin i tekrar çekeceğiz.

B E L G E : 1 2  

AZINLIK ŞARTI HAKKINDA HÜKÜMETİMİZİN GÖRÜŞLERİNİ 
MUHTEVİ MUHTIRA 

MEMORANDUM

During a conversation he had with the Secretary General on October 12, 
1965 the permanent Representative of Turkey brought up, among other m at
ters, the question of the letter of Archbishop M akarios addressed to the Sec
re tary-G enera l dated October 11, 1965 (A/6039) and the declaration and 
memorandum attached to it. The Permanent Representative stated his prelim i
nary reaction to the document in question and the Secretary - General requested 
him to convey to him the view s of his government in due course.

In the v iew  of the Turkish Government, the declaration of intention of the 
M akarios Government is nothing more than a propaganda move cird is of no 
legal or contitutional value. It is clearly intended, on the Eve of the delibera
tions of the first committee and the assem bly on Cyprus, to inject confusion into 
the minds of the members as to the rights of the Turkish community and to 
gain a tactical advantage in their attempt to set aside the treaties and the 
Constitution of Cyprus.

There exist two established communities in Cyprus. They have been
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established by international treaties and the Constitution and their legal ex is
tence as distinct bodies politic and parties to the dispute has been clearly 
recognized in the March 4, 1964 resolution of the Security Council. Their ex is
tence as such is furthermore recognized by a large body of the members of the 
United Nations. Under these circumstances, a declaration by the Greek Cypriot 
Government that it intends to accord minority rights to the Turkish Community 
is a new act of provocation calculated to increase tension in the Island. The 
Secretary - General w ill recall that on August 10 last, the Security Council adopted 
a resolution calling upon all parties to avoid any action which is likely to worsen 
the situation. That resolution w as a result of the Secretary - G enera l’s report 
of Ju ly  29, 1965 concerning developments in Cyprus which had increased 
tension in the Island, and, of subsequent reports relating to events which 
ensued. This last act of the Greek Cypriot Government is a violent disregard 
of the above-Mentioned resolution of the Security Council as well as of previous 
resolutions.

The Turkish Government w ould , under the circumstances, consider it 
irregular for Mr. Galo Plaza to be apprised of the ‘declaration and mem oran
dum ’ as suggested in the letter of Archbishop M akarios. The v iew s of the 
Turkish Government concerning the present and future standing of Mr. Galo 
Plaza have a lready been explictly conveyed to the Secretary - General. W hile, 
of course, the Secretary - General is sole judge of w hat compliance to give to 
any suggestions of one of the parties to the dispute, the Turkish Government 
would w ish it to be clearly understood that in its v iew , the taking or contem pla
ting of any action in connection with the above-m entioned letters of Archbis
hop .Makarios and the 'Declaration and Memorandum' would be prejudicial to 
the attainment of a peaceful solution and agreed settlement as envisaged under 
the Security Council resolution of March 4 , 1964.

The ‘Declaration and M em orandum ’ is an attempt un ilaterally  to set aside 
international treaties and the Constitution of the Republic. It constitutes a 
violation of the March 4, 1964 resolution of the Security Council which calls 
for a peaceful solution and agreed settlement whereas the document in ques
tion is a declaration of intention to impose a solution by fa it - accompli.

It w ill also be observed that in practice the ‘declaration and M emoran
dum 1 does not offer any new rights and guarantees to the Turkish community. 
On the contrary, under the guise of offering rights and guarantees, it tends to 
abolish the existing contitutional rights of the Turkish Community.

The Turkish Government requests the Secretary - General to apprise the 
Security Council of the dangerous situation arising out of the tension created 
by the present move of the Greek Cypriot Government which capable of un-
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dermining the attainment of a peaceful solution and agreed settlement as 
envisaged under the Security Council Resolution of March 4, 1964».

15 Ekim 1965
B E L G E : 1 3

ADALET PARTİSİ BAŞKANINIM BİR YUNAM GAZETESİNE 
VERDİĞİ BEYANAT

Bu günkü M essivmni gazetesi birinci sayfasını Ankara muhabirinin Sü
leyman Demirel İle yaptığı mülakata ayırmıştır.

Bu demecinde Süleyman Demire!, Kıbrıs Meselesinin halli ile Tü rk-Yunan  
ilişkilerinin düzelmesinin tam am iyle Yunanistan 'a bağlı olduğunu söylemiş, 
çünkü A n ka ra ’nın bugüne kadar bu bakım dan mümkün olan herşeyi yaptığını 
belirterek demiştir ki :

«Türkiye, K ıbrıs’taki Türk Cem aatinin içinde bulunduğu duruma hiç bir 
zam an kayıtsız kalam az. Garantör devlet o larak Kıbrıs Türklerin an laşm alarla 
teminat altına alınmış olan haklarının zem inidir».

Süleyman Demirel, Türkiye'nin NATO içinde müttefiki olan Yunan istan ’la 
ilişkilerin in İslahına büyük önem verd iğ ini, fakat Kıbrıs meselesi do layısiyle bo
zulmuş olan bu ilişkilerin düzelmesinin gene Kıbrıs meselesinin halline bağlı 
olduğunu, bu itibarla meselenin barışçı yo llarla ve görüşmelerle çözülmesi için 
Yunanistan 'la  müzakereyi Türkiye’nin samim î o larak arzu ettiğini ifade etmiş
tir.

A . P. Genel Başkanının seçim kam panyası sırasında İstanbul’da söylediği 
nutka da ir bir soruya karşılık Süleyman Demirel, İstanbul nutkunda sadece Rum 
asıllı Türk vatandaşlarından bahsettiğini söylemiş, bir hukuk ve anayasa dev
leti olan Türkiye ’de bütün vatandaşların  fark  gözetilmeksizin kanunların h i
mayesi altında bulunduğunu, Yunan uyrukluların ise Türkiye ile Yunanistan a ra 
sındaki ikamet anlaşm ası feshedildikten sonra Türkiye'yi terke davet edilmiş 
oldukların ı, bu sebeple müddeti biten ikamet sürelerinin yeniden uzatılm ıya- 
cağını sözlerine eklemiştir.

Süleyman Demirel, Yunanlı muhabirin dış politika ile ilg ili sorusuna ver
diği cevapta da Türkiye’nin batı cam iasına mensup ve demokratik hürriyetlere 
bağlı bir memleket olduğunu, NATO ve CENTO İçerisinde müttefikleri ile idame 
ettiği sıkı işbirliğ ine samimiyetle devam edeceğini, batıya mensup olmanın 
doğu devletleri ile iyi münasebetler kurulmasına engel teşkil efm iyeceğini, Tür
kiye ’nin Sovyetler Birliği ile komşu olduğunu, bu itibarla iyi komşuluk müna-
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sebetlerine devam edeceğini ve ticaretin geliştirileceğin i, bununla beraber Tür
kiye'nin anti komünist bir devlet olduğunu ve hiç bir devletin iç işlerine karış
masına m üsaade etmiyeceğini sözlerine ilâve etmiştir. (A .A .)

B E L G E : !  4 A
20 Ekim 1965

TÜRKİYE TARAFINDAN 20 EKİM 1965 TARİHİNDEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
GENEL KURULU BİRİNCİ KOMİSYONA TEVDİ OLUNAN KARAR TASARISI.

Genel Kurul,

Kıbrıs meselesini inceleyerek,

Kıbrıs'ın bağım sızlığı ile ilg ili Antlaşm aları ve A nayasay ı ortadan ka ld ır
mak ve Kıbrıs’ ı Yunan istan 'la  birleştirm ek gayesine m atuf, Rum Cem aati ta ra 
fından takip  olunan siyasetin neticesi o larak Kıbrıs'ta A ra lık  1963’ m eydana 
gelen ve Ada sakin leri arasında dehşetli can ve mal kaybına sebep hareketle
rini teessüfle kaydederek,

G üvenlik  Konseyinin 4 Mart 1964, 13 M art 1964, 20 Haziran 1964, 9 
Ağustos 1964, 25 Eylül 1964, 18 A ra lık  1964, 19 M art 1965, 15 Haziran ve 
10 Ağustos 1965 tarih li kararların ı hatır layarak ,

4 Mart 1964 tarih li karar gereğince Kıbrıs'ta bulunan Birleşmiş M illetler 
Barış Gücünün Adada barışın idamesine ve Kıbrıs'ta yeniden geniş çapta çar
pışmanın vukubulm asını önlemeye yardım  ettiğini kaydederek,

G üvenlik Konseyi kararlarına rağmen, A dada normal şartların tekrardan 
tesis edilem emiş olduğunu ve Türk Cem aatine karşı çeşitli tazyik lere ve ekono
mik takyidata g irişilm esinin insan ıstırabını devam ettirmiş olduğunu kaydede
rek,

5 A ra lık  1958 tarih inde ittihaz etmiş olduğu 1287 (XIII) sayılı kararia  « ta
rafların  B.M. Şartına uygun o larak barışçı, dem okratik ve âd il bir hal çaresine 
varm ak için devam lı gayretlerde bulunacakları» hususunda güvenini belirtmiş 
olduğunu hatırlayarak ,

Genel Kurulun yukarıda mezkûr kararı gereğince ve aynı zam anda iki 
m illi cem aatin arzusuna uygun o larak , iki m illi cem aatin kanunî haklarına ria 
yet prensibine ve Adanın idaresinde İki cemaatin ortaklığı esasına müsteniden, 
bu esasların serbestçe müzakere edilm iş an tlaşm alarda ve Cum huriyetin A n a
yasasında kaydedilm esi suretiyle, bağım sız bir Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuş 
olduğunu hatırlayarak ,



Kıbrıs'ın egemenliğine ve mevcut an laşm alara aykırı olduğu kadar yu 
karıda kaydedilen Güvenlik Konseyi kararlarına da aykırı o larak K ıbrıs’da vu- 
kubulan ağır askerî tahşidattan ve geniş çapta yabancı askerî birlik ve s ilâ h la 
rın mevcudiyetinden duyduğu endişeyi belirterek,

Barışçı bir hal suretine varılab ilm esini teminen, bütün tarafların  şiddet, 
kuvvet kullanm a ve ekonomik baskılardan olduğu gibi, Kıbrıs’ ın bağımsızlığının 
ve ülke bütünlüğünün olduğu kadar, Cemaatlerin A nayasa haklarının da ber
tara f edilm esine müteveccih hareketlerden kaçınm aları gerektiğini nazarı itiba- 
re a la rak ,

Aynı zam anda, Birleşmiş Milleter Şartı gereğince bütün üyelerin m illetler
arası ihtilâfların ı m illetlerarası barış, emniyeti ve adaleti tehlikeye düşürme
yecek şekilde barışçı yo llarla halletmeleri gerektiğini hatırlatarak,

Birleşmiş M illetler Şartı dibacesinin «antlaşm alardan ve diğer Devletler 
Hukuku kaynaklarından doğan mükellefiyetlere riayet» hususuna özellikle atıf
ta bulunduğunu dikkate a larak ,

1. Bütün ilgililerden :

a) İhtilâfı tazyik ve şiddet yoluyla halletmek hususunda her türlü 
teşebbüsten kaçınm alarını,

b) Kıbrıs’a 21 A ra lık  1963'den sonra ilhak m aksadile ve Güvenlik Kon
seyi kararlarına aykın o larak gönderilmiş bulunan askerî birlikleri 
geri çekmelerini,

c) Durumu kötüleştirecek 
laşm alı bir hal sureti 
ten kaçınm alarını,

d) A nayasa haklarına hürmet etmelerini ve ada sakinlerinin ıstırabla- 
rını hafifletm ek m aksadile Kıbrıs'ta nizamın iadesine ve norma! 
şartlara dönülmesine yardım etmelerini talep eder:

2. İlgili taraflardan Kıbrıs’ta iki ayrı m illî cemaatin mevcut olduğunu ve 
bunların kanunî haklarını tam manâs i yİ e nazarı itibare a lacak , Kıbrıs'ın bağım 
sızlığını ve ülke bütünlüğünü koruyacak ve iki cemaatin barış ve emniyet için
de yaşam asın ı ve Ada idaresinde cemaat muhtariyeti ve müşterek idare esa
sına m üsten id o larak mesuliyeti paylaşm aların ı sağ layacak  bir şekilde mese
leye m üzakereler yoluyla âd il, barışçı ve an laşm alı bir hal suretini aktif bir şe
kilde araştırm aların ı önemle talep eder.

ve meseleye müzakereler neticesinde cın- 
bulunmasını zorlaştıracak her türlü hareket-
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20 Ekim 1965

DRAFT RESOLUTION HANDED BY THE TURKISH 
DELEGATION TO THE FIRST COMMITTEE OF U.N. GENERAL

ASSEMBLY

The General Assem bly,

Having considered the Question of Cyprus,

Having noted with regret the violence which erupted in Cyprus in Decem
ber 1963 as a result of the policy pursued by the Greek Community aimed at 
abrogating the Constitution and the treaties concerning the independence of 
Cyprus and uniting Cyprus with Greece and which caused tragic loss of life 
and property among the inhabitants of the Island and endangered the peace 
an tranquility of the region,

Recalling the resolutions of the Security Council of 4 March 1964, 13 
March 1964, 20 June 1964, 9 August 1964, 25 September 1964, 18 December 
1964, 19 March 1965, 15 June 1965 and 10 August 1965 of the Security Coun
cil on this question,

Noting that the Peace-Keep ing  Force of the United Nations stationed in 
Cyprus under the Resolution of the Security Council of March 4 , 1964, has cont
ributed to m aintain peace on the Island and to prevent recurrence of large- 
scale fighting in Cyprus,

Noting that notwithstanding the Resolution of the Security Council, nor
mal conditions have not been reestablished on the Island and that recourse 
to various pressures and economic restrictions imposed on the Turkish Com
munity prolong human suffering,

Recalling its resolution of December 1958, No. 1287 (X III), in which it 
expressed its confidence that «continued effort w ill be made by the parties 
to reach a peaceful, democratic and just solution in accordance with the Char
ter of the United Nations,»

Recalling further that in conformity w ith the said Resolution of the A s
sembly and also with the w ish of the two national communities, an indepen
dent Republic of Cyprus w as established, through international treaties, based 
on the principle of respect for legitim ate rights of the two national communi
ties and partnership between in the adm inistration of the Island , the terms of 
which were set out in freely negotiated treaties and the constitution of the 
Republic,

B E L G E : 1 4 B
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Expressing its concern over the heavy m ilitary build - up and the pre
sence of la rg e -sca le  foreign m ilitary units and armaments in Cyprus in v io la 
tion of the Sovereignty of Cyprus and of existing treaties as well as the reso
lutions of the Security Council mentioned above,

Considering that in order to arrive at a peaceful settlement all parties 
should refrain from violence, use of force, aconomic pressures as well as

should refrain from violence, use of force, aconomic pressures as well as 
activities aim ing at the elim ination of the independence and territoiaI integrity 
of Cyprus and the constitutional righus of the communities,

Having in mind also that in accordance with the Charter of the U.N. all 
members shall settle their international disputes by peaceful means in such a 
manner that international peace and secuity and justice, are not endangered,

Considering that the preamble of the Charter of the U.N. specifically re
fers to «respect for the obligations arising from treaties and other sources of 
international law »,

1. Calls upon all concerned:

a) To refrain from any attempt to settle the dispute through pressure 
and violence,

b) To w ithdraw  m ilitary units sent to Cyprus after 21 December 1963, 
for annexation purposes and in contravention of the Security Coun
cil Resolutions,

c) To refrain from any action likely to worsen the situation and to 
hamper a negotiated and agreed settlement of the problem,

d) To respect constitutional righs and to contribute to the restoration 
of law  and order and return to normal conditions in Cyprus in or
der to relieve the distress of the inhabitants of the Island,

2. Urges the parties concerner to seek astively through negotiation a just, 
peaceful and agreed solution of the problem which w ill take fu lly  info account 
the existence in Cyprus of two distinct national communities and their law ful 
rights, safeguarding the independence and territorial integrity of Cyprus and 
enabling the two communities to enjoy peace and complete security and to 
share responsibility on a basis of co - administration and communal autonomy 
for the adm inistration of the Island.
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B E L G E :  15
22 Eki m 1965

HAŞAN IŞSK’İN TRI’YE VEDA MESAJ!

«M emleketim izin dış politikasının daim a yapıcı ve başarılı o lacağına ina
nıyorum. Bu inancımın başlıca mesnedi m illetim izin hasletlerid ir. Bencil bir m il
let değiliz. Sadece kendimize m enfaat temin etmek hiç bir zam an bizi cezbet- 
memiştir. G ayem iz adalet ve hakkaniyet içinde bütün diğer memleketler ile 
b irarada barış ve ahenk içinde yaşam aü olmuştur. Bu hasletler başarın ın ta- 
m inatıdır.

«Şahsım la ilg ili birşey de söylemem lâzım sa, sadece şu hususu kaydet
me! isterim. Dışişleri Bakanı s ıfatile  görevime başladığım  sırada, gazeteci a r
kadaşlarım  benden ne hissettiğim i sorm uşlardı. Kendilerine demiştim ki : İnsan 
için mühim olan işgal ettiği mevki değil, içinde duyduğu hizmet azm id ir. Bu 
his beni hiç terketmedi, benim dün olduğu gibi bugün de en kıymetli rnesne- 
dim dir.

«Fertleri hizmet aşk ıy la  meşbu bir milletin başaram ayacağ ı birşey yoktur. 
M illetim izin istikbali açıktır. Dem okrasiye inanarak , b irbirim ize emniyet ederek 
ve d ayan arak  kom şularım ız ve diğer memleketlerle dostluk ve işbirlişi içinde 
yaşayan  mütesanid, mesut ve müreffeh Türkiye'yi m uhakkak yaratacağ ız .»

B E L G E : 1 6 
27 Ekim 1965 

BAKANLAR KURULU

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN

DEVLET BAKAN! KAM İL OCAK

DEVLET BAKANI ALİ FUAT ALİŞAN

ADALET BAKANI HAŞAN DİNÇER

M İLLÎ SAVUN M A BAKANI AHMET TOPALOĞLU

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN

DIŞİŞLERİ BAKAN I İHSAN SABRİ ÇA Ğ LAYA N G İL

AA ALİ YE BAKANI İNSAN GÜRSAN
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI 

BAYINDIRLIK BAKANI 

TİCARET BAKANI

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI 

TARIM BAKANI 

ULAŞTIRMA BAKANI 

ÇALIŞMA BAKANI 

SANAYİ BAKANI

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

TURİZM VE TANITM A BAKANI 

İMAR VE İSKÂN BAKANI 

KÖY İŞLERİ BAKANI

ORHAN DENGİZ 

ETHEAA ERDİNÇ 

MACİT ZEREN 

EDİP SOMUNOĞLU 

İBRAHİM TEKİN 

BAHRİ DAĞDAŞ 

SEYFİ ÖZTÜRK 

ALİ NAİLÎ ERDEM 

MEHMET TURGUT 

İBRAHİM DERİNER 

NİHAT KÜRŞAT 

HÂLDUN MENTEŞOĞLU 

SÂBİT OSMAN AVCI

BAKANLAR KURULU ÜYELERİNİN KISA HAL TERCÜMELERİ 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL

1924 yılında İsparta’da doğmuştur.

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olmuş ve ihtisa
sını Am erika Birleşik Devletlerinde yapmıştır.

195 0 -52  yıllarında Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğünde ça lış
mış, 1 95 2 -54  yılları arasında Seyhan Barajı inşaatını tedvir etmek üzere «Sey
han Bürosu» am irliğ ine getirilm iştir. 1 954 -60  yılları arasında Devlet Su işleri 
Genel Müdürlüğü yapan Süleyman Demirel, 1 96 0-64  yılları arasında Orta Doğu 
Teknik Üniversitesinde «M ühendislik Dersleri» okutmuştur.

1964 Kasım ayında Adalet Partisi Genel Başkanlığ ına seçilm iştir.

4. Koalisyon Hükümetinde Başbakan Yardımcısı o larak görev alan  Demirel, 
evli olup İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

DEVLET BAKANI CİHAT BİLGEHAN(Balıkesir M illetvekili)

A n ka ra ’nın Keskin ilçesinde 1923 yılında doğan Bilgehan, Hukuk Fakü l
tesinden mezun olmuş ve bir süre avukatlık  yapm ış, dördüncü Koalisyon Hükü
metinde M illî Eğitim Bakanı o larak görev görmüştür. Evli olan Bilgehan, İng i
lizce bilm ektedir.



DEVLET BAKAN I ALİ FUAT ALİŞAN (Samsun M illetvekili)

1930 yılında Samsun'un Çarşam ba ilçesinde doğan A lişan , Hukuk Fakü l
tesi mezunu olup, İngilizce bilm ektedir. Evlid ir.

DEVLET BAKAMI RAFET SEZGİM (Çanakkale M illetvekili)

B itlis’te 1925’de doğan Sezgin, Hukuk Fakültesinden mezun olduktan son
ra , bir süre avukatlık  yapm ıştır. Evli olan Sezgin, Fransızca bilm ektedir.

DEVLET BAKAM! KÂM İL OCAK (Gaziantep M illetvekili)

1913 yılında Gaziantep'te doğan Ocak, Robert Koleji bitirdikten sonra, 
serbest iş hayatına atılm ıştır. Ocak, Kabinenin tek bekâr üyesidir.

ADALET BAKAN I HAŞAM DİNÇER (Konya M illetvekili)

Kü taya ’nın Sandıklı ilçesinde 1910 yılında doğan Dinçer, Hukuk Fakültesi 
mezunudur. Koalisyon Hükümetlerinde Başbakan yardım cılığı ve M illî Savunm a 
Bakanlığ ı görevlerinde bulunmuştur. Evli olup Fransızca bilm ektedir.

M İLLÎ SAVUN M A BAKAN I AHMET TOPALOĞLU (Adana M illetvekili)

1914 yıiında A d a n a ’nın Kadirli ilçesinde doğan Topaloğlu, Siyasa! B ilg i
ler fakültesin i bitirm iştir. Birinci Koalisyon Hükümetinde İçişleri, Dördüncü Ko
alisyon Hükümetinde Gümrük ve Teke! Bakan lık la rı görevlerinde bulunan To
paloğlu evli olup, Fransızca bilm ektedir.

İÇİŞLERİ BAKAN I FARUK SÜKAN (Konya M illetvekili)

Konya'nın Karam an ilçesinde 1921'de doğan Sükan, tıp öğrenimi yapm ış
tır. Dördüncü Koalisyon Hükümetinde Sağlık ve Sosyal Yardım  Bakanı olan 
Sükan, evli olup Fransızca bilm ektedir. Dr. Sükan, aynı zam anda AP Genel Baş
kan yardım cılığı görevini de uhdesinde bulundurm aktadır.

DIŞİŞLERİ BAKAM! İHSAN S A M I  ÇAĞLAYANGİL

1908 yılında İstanbul'da doğmuştur.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde mezun olan İ. Sabri Ç ağ layang il, 
Emniyet Genel Müdürlüğü M üfettişliği yapm ıştır. Çeşitli illerde V a lilik  yapan Çağ- 
iayan g il, 1961'de Bursa Senatörü seçilmiş ve 4. Koalisyon Hükümetinde Çalışm a 
Bakanı o larak  görev alm ıştır.

Evli olup bir çocuğu vard ır.

Fransızca, İngilizce ve Rusça bilm ektedir.



MALÎYE BAKAN! İHSAN GÜRSAN (İzmir M illetvekili)

Dördüncü Koalisyon Hükümetinde de M aliye Bakanı olan Gürsan, 1903'te 
İstanbul’da doğmuş, Mülkiye mektebinden mezun olmuştur. Z ira î Donatım Ku
rumu Genel Müdürlüğünden emekli olan Gürsan, evli olup, Fransızca bilm ek
tedir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKAM! ORHAN DENGİZ (Uşak M illetvekili)

İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Coğrafya bölümü mezunu olan Dengiz, 
1918'de U şak ’da doğmuş, 1954-57  yılları arasında Uşak Mi I letveki I iğ i yapm ış
tır. Evli oİan Dengiz 1960 yılında da Kıbrıs Kültür Ateşeliği görevinde bulunmuş
tur.

BAYINDIRLIK BAKAN! ET HEM ERDİNÇ (Kütahya Senatörü)

1913 yılında Kütahya'da doğan Erdinç, Teknik Üniversiteyi bitirdikten- 
sonrcı, Devlet Demir Yollarının çeşitli işletmelerinde müfettiş ve kontrol Mühen
disliğ i görevlerinde bulunmuş, Ulaştırma Bakanlığ ına bağlı kuruluşlarda Tek
nik m üşavir o larak çalışm ıştır. Erdinç evlid ir.

TİCARET BAKAN! MÂCİT ZEREN (Am asya Senatörü)

Dördüncü Koalisyon Hükümetinde de Ticaret Bakanı o larak görev alan 
Zeren, 1921 yılında A m asya ’da doğmuş, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesin
den mezun olmuştur. Tüccar ve AAalî müşavir o larak da çalışan Zeren evlidir.

SAĞLIK ve SOSYAL BAKAN! EDİP SOMUNOĞLU (Erzurum Senatörü)

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Sonunoğlu, 1904’1e 
Erzurum’da doğmuştur. Çeşitli yerlerde Hükümet doktorluğü görevlerinde bulu
nan Somunoğlu, bir süre Erzurum Belediye Başkanlığı yapmıştır. Somunoğlu 
evlid ir.

GÜMRÜK ve TEKEL BAKAN! 3BRAH5A4 TEKİN (Adana M illetvekili)

1923’te Adcına'da doğan tekin, Hukuk Fakültesini bitirm iş, Sosyal Sigorta 
Hukuku üzerinde ihtisas yapm ıştır. Evli olan Tekin, bir süre Çiftçi ve avukat 
o larak da çalışm ıştır.

TARIM BAKAN ! BAHRÎ DAĞDAŞ (Konya M illetvekili)

Zarşat'aa  1919’da doğan Dağdaş, A lm anya ’nın Hali Üniversitesi mezu
nudur. Çeşitli İşletmelerde idareci o larak görev alan  Dağdaş, son o larak Kon
ya Şeker Fabrikası Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Dağdaş evlid ir.

ULAŞTIRMA BAKAN ! SEYFİ ÖZTÜİ&  (Eskişehir AAilletvekili)

Hukuk Fakültesi mezunu olan Öztürk, 1927’cle Eskişehir'de doğmuştur. 
Bir süre avukatlık  yapan Öztürk, Kurucu Meclis üyeliğinde de bulunmuştur.
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Dördüncü Koalisyon Hükümetinde Köy işleri Bakanı o larak görev a lan  Öztürk, 
evli olup Fransızca bilm ektedir.

ÇALIŞMA BAKAN! ALİ NAİLİ ERDEM (İzm ir M illetvekili)

İzm ir'in Kem alpaşa ilçesinde 1927 yılında doğan Erdem, Hukuk Fakülte
sini bitirmiş ve bir süre avukatlık  yapm ıştır. Evli olan Erdem, 4 ’üncü Koalisyon 
Hükümetinde Sanayi Bakanı o larak görev alm ıştır.

SAN AYİ BAKAN I MEHMET TURGUT (Bursa M illetvekili)

Dördüncü Koalisyon Hükümetinin Enerji ve Tabii Kaynak lar Bakanı olan 
Turgut, 1929’da K ilis ’de doğmuştur. Teknik Üniversiteyi bitirdikten sonra, ma- 
kina yüksek müFıendisi o larak çalışan Turgut, İngilizce bilmekte olup, evlid ir.

ENERJİ ve TABİİ KAYN AKLAR BAKAN ! İBRAHİM DERİNER (Parlamento dışı)

1909'da İzm ir’de doğan Deriner, Teknik Üniversitenin İnşaat bölümünü 
bitirm iştir. Elektrik İşleri Etüd idaresi Genel M üdürlüğünde bulunan Deriner, 
sekiz ay önce Eenerji Bakanlığ ı müsteşarlığına atanm ıştır. Deriner evlid ir.

TURİZM ve TANITMA BAKAN! NİHAT KÜRŞAT (İzm ir M illetvekili)

Kand iya 'da 1918'de doğan Kürşat, Lise'yi bitirdikten sonra, gazetecilik 
a lan ına atılm ış ve Ege Ekspres gazetesinin sahib i ve başyazarı olmuştur. Kür
şat evlid ir.

İMAR ve İSKÂN BAKANI MALDUN MENTEŞOĞLU (Muğla Senatörü)

1916'da M uğla’nın Köyceğiz ilçesinde doğan Menteşoğlu, Hukuk Fakü l
tesini bitirm iştir. M ülkiye m üfettişliklerinde bulunan Menteşoğlu, Fransızca b il
mekte olup, evlid ir.

KÖYİŞLERİ BAKAN! SABİT OSMAN AVCI (Artvin M illetvekili)

Orman Fakültesi mezunu olan Avcı, 1921'de A rtvin 'de doğmuştur. Tarım 
Bakanlığ ına bağlı çeşitli kuruluşlarda çalışan A vcı, bir süre Mersin Orm an Baş
müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Avcı evli olup, Frans,zca bilm ektedir.

3 E L G E : 1 7
24 Ekim 1965

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER XX. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE 
DEVLET BAŞKANIMİZIN MESAJI

Birleşmiş M illetler A nayasası'n ın  xx . yıldönümü bugün idrak etmiş bulu
nuyoruz. 24 Ekim , İnsanlığın geçirmiş olduğu en büyük harb felaketin in  geride
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bırakılarak yer yüzünde devamlı ve âdil bir barışın kurulmasını temin amacı ile 
evrensel bir Teşkilâtın temellerinin atıldığı tarihtir.

Birleşmiş M illetler Teşkilâtı, kuruluşundan bugüne kadar geçen 20 yıl 
zarfında, muhtelif m illetlerarası ihtilaflı konular karşısında kalm ış, bunların bir 
kısmının barış yoluyla çözümlenmesinde başarılı neticeler elde etmiştir. Ancak, 
dünyam ızın bazı bölgelerinde mevziî de olsa harb felâketinin yeniden başgös- 
îerdiğ i ve birçok ihtilaflı konunun halen çözüm yolu beklediği bir vakıad ır. Bü
tün bu an laşm azlık ların  çözümlenmesinde, barış ve işbirliği idealinin sembolü 
olan Birleşmiş M illetler’den m illetlerarası hukuka ve Yasası'n ın  v a z ’ettiği ilke
lere uygun âdil bir hareket tarzı beklemek bu ideale inanmış olein her üye dev
letin hakkıdır.

İnsanlık idealine ve barış ilkelerine kuvvetle bağlı olan memleketimiz, 
Birleşmiş M illetler A nayasası'nda belirtilm iş olan gâyelerin elde edilmesine m a
tuf gayretleri bütün gücüyle desteklemekte ve bu gâyelerin er veya geç .tahak
kuk edeceğine samim iyetle inanm aktadır.

Çağım ızın, insanlığı topyekûn yok edebilecek tahrip gücüne sahip s ilâh 
ları karşısında barışın korunması bir zaruret o larak ortaya çıkm aktadır. Ancak, 
yeryüzünde milletler arasında mevcut ekonomik hayat şartlarındaki büyük 
farkların  giderilmesi de devamlı ve âdil bir barışın ana ilkelerinden birini teşkil 
etmektedir. Barışın korunmasında olduğu gibi insanlığın refah ve saadetini te
mine matuf çalışm alarında da Birleşmiş M illetler Teşk ilâtı’nı desteklemek üye 
devletlerin başlıca ve kaçınılm az görevlerindendir.

Devamlı ve âdil bir barışın kurulması ve yeryüzünde refah ve saadetin 
bir an evvel tesisi için insanlığın en büyük ümidi olan Birleşmiş M illetler’ in bu 
asil gâyelerinin tahakukunu ve 24 Ekim tarihinin m illetim ize ve bütün insanlık 
âlem ine kutlu olmasını temenni ederim.

B S L G E : i 8 
24 Ekim 1965  

24 EKİM BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ MÜNASEBETİYLE BAŞBAKANIMIZIN MESAJI

Bugün Birleşmiş M illetler’ in kuruluşunun xx . yıldönümüdür. Bütün Birleşmiş 
M illetler üyeleri g ib i, Memleketim iz de, bu yıl yine Teşkilâtın faaliyetlerin i ve bir 
kısım sorunlarda elde ettiği yapıcı sonuçları izleyerek mutluluk duym aktadır.

Birleşmiş M illetler’ in başlıca am açları, M illetler arasında kurulacak âdil 
ve devam lı barışı ve güvenliği m uhafaza etmek, devletler arasındaki münase
betlerde hukuku hükümran kılm ak ve İnsan hak ve ana hürriyetlerine olan say
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gıyı müşterek gayretlerle teminat altına a lm aktır. Teşkilâta üye devletlerin sayy- 
sının 117'ye yükselm esi, Birleşmiş M illetler Prensiplerinin gerçekleştirilm esi yo
lundaki gayretlerin Teşkilâtın evrenselliği yönünden başarılı bir örneğini teşkil 
etmektedir.

Birleşmiş M illetler Teşkilâtı halen dünyanın birçok yerlerinde başgöster- 
miş olan ve bazı ahvalde m evziî de olsa harb felâketine müncer olmuş bulunan 
pek çok ihtiiâflı konu karşısında bulunm aktadır. Barışı tehdit eden an laşm az
lık la ra , m illetlerarası hukuka, hakkaniyete ve Birleşmiş M illetler Yasası'n d a be
lirtilm iş olan ilkeler dayanan çözüm yolları bulunm asında Teşk ilât’a yardımcı 
o lm ak her üye devlete kaçınılm az sorum luluklar tevcih etmektedir.

M emleketim iz diğer taraftan , Birleşmiş M illetler'e bağlı m uhtelif ihtisas 
teşekküleri ve özel organların , teknik, ekonomik ve sosyal sahalarda insanlığa 
fa yd a la r sağ lam aya ve onun ızdıraplarının dindirerek refah seviyesini yükselt
meye matuf çalışm alarında da faa l bir rol oynam akta ve bu çalışm aların müm
kün olan en müsbet neticelerin elde edilm esini sam im iyetle arzu etmektedir.

Türkiye, San Francisco And laşm asına koyduğu im zaya sad ık o larak  m il
letler arasında karşılıklı saygı ve eşitlik prensiplerine dayanan dostane m üna
sebetlerin kurulm asını, m illetlerin hayatlarına istikrar ve refahın hakim olmasını 
ön plânda tutmuş ve Birleşmiş M illetler’ in am aç ve prensiplerinin lâfzı ve ruhuna 
tam m anâsıyla bağlı kalm akla tem ayüz etmiştir.

A rzum uz, diğer bütün üye devletlerin de, iyiniyet temelleri üzerine otur
tulmuş olan işb irliğ i esasına dayanan Birleşmiş M illetler Teşkilâtında onun yük
sek ilkelerine sam im iyetle bağlı o larak  hareket etmeleri, bu ilkeleri kendi çı
karları uğruna istism ar yoluna sapm am aları ve Teşkilâtın ana gayesi olan yer
yüzünde devam lı hür ve âdil bir barış düzeninin kurulmosında insanlık id eâ li
nin sembolü Birleşmiş M illetler'e yardımcı o lm alarıd ır.

M illetlerarası münasebetlerinde olduğu gibi kendi iç hayatında da demok
rasi ve hürriyetin temel ilkelerine uygun bir yol takip  eden m em leketim iz ad ına, 
u luslararası hayatın , bütün barışsever milletlerce arzu edild iği gibi düzenli bir 
şekilde gelişm esine şahit olm ayı ve Birleşmiş M illetler’ in m illetlerarası toplum 
hayatında gittikçe önemli artan yerin in gelecek nesillere mâl olmasını en sa
mimî hislerim le temenni eylem ekteyim .
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1 — K 1 B R I  S O L A Y  L A R I

—  Kıbrıs Rumların, M agasa’daki Türk mevzilerine tecavüzleri üze
rine, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil olaylar hakkında Senato ile 
Millet Meclisine bilgi vermiş ve Hükümetin siyasî ve askerî alanda aldığı 
tedbirleri açıklamıştır. Türkiye’nin talebi üzerine toplanan Güvenlik Kon
seyi, Magosa olaylarım incelemiş ve Kıbrıs Tiirkleri ile Rumları itidale da
vet etmiştir.

—  U Thant, Kıbrıs’taki Barış Gücü Kuvvetlerinin masraflarım karşıla
mak üzere 3 Kasım 1965’te B. M. üyelerine çağında bulunmuştur.

—  B. M. Genel Kurulunun gündeminde bulunan Kıbrıs konusundaki 
müzakereleri takip etmek üzere Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil baş
kanlığındaki Türk Heyeti 18 Kasım tarihinde N ew  York’a müteveccihen 
Ankara’dan ayrılmıştır.

—  Yunan Dışişleri Bakanı, Makarios’la görüşmek üzere Lefkoşa’ya git
miştir.

—  Kıbrıs konusundaki Irak-Afgan tasarısıyle 2 4 -ler Tasarısı 19 Kasım 
tarihinde B. M. Genel Kuruluna sunulmuştur.

—  Atina Büyükelçimiz Turan Tuluy, Yeni İzmir Mahallesi meydanına 
dikilen eski İzmir Metropoliti Hrİstomos’un heykeli dolayisiyle 1.4 Kasım günü 
yapılan tören sırasında Türkiye aleyhinde sarfedilen sözlerden dolayı 22 K a
sım 1965 târihinde Yunan hâriciyesine bir nota tevdii etmiştir.
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—  N ew  York’ta bulunan Dışişleri Bakanımız Makarios’un iddialarını 
cevaplandırmak üzere 26 Kasım tarihinde N ew  York Times gazetesi muha
birine bir beyanat vermiştir.

II — S A İ R O L A Y L A R

— 1 Kasım 1965 tarihinde Türkiye ile Federal Almanya arasında sos
yal güvenlik anlaşması imzalanmıştır.

—  28 Ekim ilâ 2 Kasım 1965 tarihleri arasında toplanan Asya-Afrika 
ülkeleri Dışişleri Bakanları, İkinci Asya - Afrika Konferansının belirsiz bir 
süre sonraya ertelenmesini kararlaştırmışlardır.

— Başbakan Süleyman Demirel 5 Kasım 1965 tarihinde Senato’da; 6 
Kasım 1965 tarihinde Millet Meclisinde HükûmD Programını okumuş ve 
müzakereler sonunda güven oyu almıştır.

—  11 Kasımda Rodezya’nın tek taraflı istiklâlini ilân etmesi üzerine 
Türkiye, Ian Smith rejimini tanımama kararı almıştır.

—  Türkiye, B. M. Kalkınma Programı Kurul Üyeliğine seçilmiştir.

—  Genel Kurul Başkanlığına İtalyan Dışişleri Bakanı Fanfani seçil
miştir.
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ATİNA'N IN NEA SMYRNA SEMTİNDE DİKİLEN ESKİ 
İZMİR METROPOLİTİ HRİSOSTOMOS’UN HEYKELİ

Atina’da Nea Smyrna semtinde, Anadolunun Yunan istilâsına uğradığı 
devirde İzmir Metropoliti bulunan ve işgal ordusu ile işbirliği halinde Türk- 
İere yapılan mezalimde önemli rol oynayan Hristomos’un heykeli dikilmiş ve 
açış töreni 4 Kasım günü yapılmıştır.

Heykelin kaidesinde Metropoliti elleri tutulmuş ve kendisine vurulurken 
gösteren kabartmalar yanında, «Tiranlılarm gururunu parçaladın», «cellat
ların gazabını cesaretle karşıladın», «Milletinin uğruna canını isteyerek feda 
ettin, şehrin (İzmir’in) yunanlılığını ilelebet korudun» ibareleri bulunmak
tadır.

Heykelin açılışından bir kaç ay önce, gerek Atina’da, gerek Ankara’da 
Yunan yetkili makamları nezdinde gerekli teşebbüsler yapılarak, Yunanistan’
da bazı çevrelerin Yunan halkına devamlı surette Türk düşmanlığı telkin et
melerinin yeni bir örneğini teşkil eden bu heykelin ve üzerindeki yazıların, 
genç nesle geçmişteki olayların hatırlatılması suretiyle «Megalİ İdea» nın 
canlı tutulması gayesini güttüğü, Türkiye’de Yunan mezalimini hatırlatmak 
için pek çok sebep ve vesile bulunduğu halde bu yola gitmekten sakınıldığı ve 
iki memleket arasındaki münasebetlere zarar verecek bu gibi yıkıcı faaliyetelre 
son verilmesi gerektiğini bildirmiştir.

Heykeli açış töreni tarihi yaklaştığı sırada, tarafımızdan vaki müteaddit 
ikazlara Yunan Hükümetinden herhangi bir cevap alınmaması üzerine, Yunan 
hükümetinin tekrar dikkati çekilerek açış töreni dolayısıyle basına intikal ede
cek olan bu olayın Türk Umumi efkârında hasıl edeceği reaksiyon ve bunun 
davet edeceği mukabeleden münasebetlerimizin uzun süre giderilemiyecek 
zararlar göreceği belirtilmiş ve Yunan hükümetinin bu konuda gerekeni sür
atle yapması talep edilmiştir.

İki memleket münasebetlerinin daha gergin bir safhaya girmemesi uğ
runa yaptığımız bütün uyarmalara rağmen Hristomos’un heykeli Yunan Baş
bakanı, Bakanlar vesair sivil ve askeri erkanın hazır bulunduğu bir merasim
le 4 Kasım günü açılmıştır. Başvekil Stefanopulos, heykele Kral adına bir çe
lenk koyarken «Hristomos’un fedakârlığı boşa gitmemiştir» demiş, ayrıca 
Başvekil Yardımcısı, Atina Üniversitesi Rektörü, Meclis Başkan Vekili ve Nea 
Smyrna Belediye Reisi tarafından yapılan konuşmalarda, İzmir eski Metro
politi Hristomos «Unutulmaz Millî Şehit» diye vasıflandırımış, «Küçük As
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ya’daki gerçek Yunan toprakları»ndan bahsedilmiş, «İki K ıt’a ve 5 Denizdeki 
BÜ YÜ K Y U N A N İST A N ’ın yeniden doğacağı günün rüya olmaktan çıkıp 
bir çercek olacağı» ileri sürülmüştür.ö  ■> O ->

Tarihimizde çok açı bir isim bırakmış olan bir kimse için heykel dikmek
le Türkiye’ye ve Türk milletine yöneltilen bu hasmâna tavır ve heykelin kai
desindeki yazılarla açış merasiminde yetkili kimselerin yaptıkları konuşma
larda toprak bütünlüğümüze tecavüz eden ve Yunanistan’ın memleketimiz 
üzerinde yayılma hırs ve emellerini ifade eden sözlerle tahrikte bulunulması 
Yunan hükümeti nezdinde kuvvetle protesto edilmiş, bu tahrikin mesuliye
tinin tamamiyle Yunan hükümetine râci olacağı belirtilmiştir.

Gerek bu tahrikolayı, gerek Yunan Başvekil Yardımcısı ve Hariciye Ve
kili M. Çirimokos’un ahiren Lefkoşa’ya yaptığı ziyareti sırasında, Yunanistan’
ın Enosisi istediğine mütedair ifadeleri üzerinde Hükümetimizce önemle ve dik
katle durulmaktadır.
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İKTİSADÎ VE TEKNİK OLAYLAR

CENTO BİLİMSEL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
KONSEYİNİN ANKARA TOPLANTISI

CENTO çerçevesinde girişilen muhtelif ekonomik ve bilimsel faaliyet
ler meyanında 1959 yılında Tahran’da bir Nükleer İlimler Enistitüsii kurul
muştu. İngiltere Enistitüye uzman ve malî yardımda bulunmakta, İran ev sa
hibi memleket olarak bina ve sair kolaylıklar sağlamakta, Türkiye ile Pakis
tan da muayyen bir katılma payı ile Enstitünün finansmanına iştirak etmek
tedir. Memleketimizce ödenen katılma payı bu sene 11.880 sterlin tutmakta
dır.

Enstitünün ilk kuruluş gayesi CENTO bölge memleketleri için nükleer 
alanda ilim adamı yetiştirmekti. Ancak zamanla gerek memleketimizde, gerek 
Pakistan’da millî nükleer eğitim imkânları geliştikçe eğitim yerine araştırma 
ile iştigal etmesi kararlaştırılarak adı da CENTO Nükleer ve Tatbiki Bilim
ler Araştırma Enstitüsü olarak değiştirilmiştir.

Yeni hüviyeti ile Enstitünün CENTO bölge memleketleri ilim adamla
rının iştirakiyle radyoizotop ve radyasyonların tatbiki ile ilgili araştırmalar yap
ması derpiş edilmişti.

Ancak, bölge memleketlerinin yetişmiş ilim adamlarına olan ihtiyaçları 
sebebiyle aranılan nitelikte şahıslar Tahrandaki Enstitüye gÖnderilememİş 
ve bunların yerine gönderilen daha tecrübesiz elemanlarla faydalı bir araş
tırma programına girişilememiştir.

Ayrıca, İngiltere de Tahrana kıymetli elemanlar göndermekte zorluk 
çektiğinden Enstitünün İlmî itibarı büsbütün sarsılmıştır.

Bu zorluklara başkaları da katılmıştır. Şöyle ki, Enstitüde bulunan mah
dut elemanla her üç bölge memleketini ilgilendirebilecek yüksek seviyede bir 
araştırma faaliyetine girişilemediğinden dar çerçeveli tatbiki meseleler üzerin
de çalışmak durumunda kalınmıştır. Oysa ki, bu çeşit tatbiki meselelerle ilgili 
çalışmalar en iyi şekilde Tahranda değil, mahallinde yapılabileceğinden, 
Enstitü fiilen genç ilim adamlarına araştırma tekniğinde eğitim veren bir 
müessese haline gelmiştir.

H O  , 5-7 ı 1 h



Ayrıca, Türkiye ve Pakistan kotalarına düşen elemanları göndereme- 
diklerinden ve buna mukabil Enstitünün İdarî masrafları değişmediğinden 
beher stajyer için isabet eden masraf yılda 9.000 sterlin gibi anormal bir sevi
yeye yükselmiştir.

Enistitünüıı amaçlarından uzaklaştığını gören üye memleketler Mayıs 
1965 de Londra’da yapılan CENTO Bilimsel Eğitim ve Araştırma Konseyinin 
Toplantısında Enistitüyü İslah için çareler aramak zorunda kalmışlardır.

Bu maksatla yapılan tekliflerden bir tanesi, Enstitüyü üçe bölerek her 
bölge memlekette mevcut bir müesseseye bağlanabilecek ve bir tek alanda 
tatbiki araştırma yapacak merkezlerin kurulması diğeri de halihazır Enstitüyü 
fen öğretmenlerine eğitim verecek bir merkez haline getirmektir.

Konsey, CENTO Nükleer ve Tatbiki Bilimler Enstitüsünün ne şekil 
olacağını kesin olarak kararlaştırmak üzere 1 Aralık 1965’de özel bir toplantı 
yapmağa karar vererek dağılmıştır. Bu arada, geçen Eylül başında, Tahran’da 
toplanan özel bir çalışma grubu Enstitünün fen öğretmenlerine eğitim vere
cek bir merkez haline getirilmesi meselesini daha etraflı bir şekilde tetkik 
etmiştir.

1 ile 3 Aralık tarihleri arasında Ankara’da yapılan CENTO Bilimsel 
Eğitim ve Araştırma Konseyinin toplantısında, Tahran’da bir Fen Öğretmen
leri Eğitim Merkezinin kurulması fikri memlektimiz ve Pakistan tarafından 
olumlu karşılanmamıştır. Her iki memleketin delegeleri mevcut eğitim imkân
ları ile bu işi daha uzuz bir şekilde başarabildiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca, 
memleketimiz bakımından İngilizce bilen fen öğretmenleri bulmaktaki zorlu
ğa da işaret edilmiştir. Mutasavver ılmî öğretim merkezini bölge memleket
lerinden ikisi desteklemeyince, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri de 
desteklemiyeceklerİni bildirmişleridir.

Bu sebeple, Türkiye, Pakistan, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri 
delegasyonları Tahran’daki Enstitünün lağvedilerek yerine belirli birer ko
nuda bilimsel araştırmalar yapacak üç ayrı merkezin kurulmasını derpiş eden 
bir teklifi öne sürmüşlerdir. Bu merkezler millî birer müessese olarak ve bir 
tek konu üzerinde çalışacaklarından, Tahrandaki Enstitünün maruz kaldığı 
güçlüklerle karşılaşmayacaklar ve bulundukları memleketi doğrudan doğruya 
ilgilendirecek konularla iştigal edebileceklerdir. Merkezler İngiltere ve muh
temelen Amerika Birleşik Devletlerinden yardım göreceklerdir.

Buna mukabil, Konseydeki İran delegasyonu bu teklifi kabul etmeyerek 
C EN T O ’nun bilimsel alandaki faaliyetlerinin ileride de Tahran’da çok taraf
lı bölgesel bir merkezde yürütülmesinde İsrar etmiş ve buna göre bir teklifte 
bulunmuştur.
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İran teklifi Tahrandaki Enstitüye yeni bir veçhe verilerek burada nük
leer bilimler, elektronik veya fen öğrenimi gibi bir konuda bölge memleket
lerinden gelecek stajyerlere eğitim sağlanmasını öngörmektedir.

Diğer delegasyonlar İran’ın teklif ettiği müessesenin halen mevcut Ens
titü ile yapısı bakımından benzer mahiyette olacağından, aynı müşküllerle kar
şılaşmasının mukadder olduğuna işaret etmişlerse de İran delegasyonu görü
şünde İsrar etmiş ve neticede Konsey raporunun her iki teklifi de ihtiva etmesi 
kararlaştırılmıştır.

Konsey toplantısının son gününde Pakistan delegasyonu Hükümetinden 
sarih talimat almadan birinci teklifi destekleyemeyeceğini bildirmesi üzerine 
tekliflerin hangi memleketler tarafından desteklendiğini belirtmeksizin ra
pora ithal edilmesi Konseyce kararlaştırılmıştır.

CENTO Ekonomik Komitesinin Mart’ta yapılacak toplantısında, Bilim
sel Eğitim ve Araştırma K:onseyİnin raporu görüşülerek yukarıda ana hatları 
belirtilen iki tekliften biri seçilerek uygulanması cihetine gidilecektir.

C O M E C O N  
COUNCIL OF MUTUAL ECONOMIC ASSISTANCE 

(KARŞILIKLI EKONOM İK YARDIM  KO N SEYİ)

COMECON, Ocak 1949’da Marshall Plânına karşı Şovyetler Birliği 
tarafından ileri sürülmüş ve kurulmuş bir teşkilattır.

Yasasındaki hükme göre COMECON, nazari olarak Avrupa ve Avru- 
padışı bütün devletlere açıktır. Tatbikatta ise, üyeler Rusya, Bulgaristan, Çe- 
koslavakya ve Polonya gibi kurucu ve kısa bir süre sonra katılan Arnavutluk, 
Romanya ve Doğu Almanya ile 1962 yılında teşkilata katılmış Dış Moğolis
tan’dan ibarettir.

Yugaslavya COMECON’un hiçbir zaman tam üyesi olmamıştır. Ancak, 
1956 ve 1957’de bir müşahit göndermiş, 1958’de bu statüsünü kaybetmiş, 
1.964 yılında teşkilâtla teati edilen mektupla bazı organlara müşahit olarak 
katılmaya başlamıştır.

1956 - 61 yılları arasında toplantılara İştirak eden Kıta Çini bu tarihten 
sonra müşahit sıfatıyla dahil toplantılara katılmamakta, üyeler arasında bulunan 
Arnavutluk İse toplantılara hiç İştirak etmemektedir.
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COM ECON’un en yüksek merciini Genel Konsey teşkil eder. Üyeler top
lantılara genel olarak Devlet Plânlama Teşkilatları reisleri başkanlığındaki 
temsilcileri ile katılırlar. Toplantılar iki yılda bir sıra ile üye devletlerin baş
kentinde yapılır.

Genel Konsey toplantıları dışında teşkilat faaliyetleri üye devletlerin 
daimi temsilcilerinden teşekkül eden ve 15 günde bir Moskova’da toplanan 
Daimi Konsey tarafından yürütülür. Bu Konsey, Genel Konsey toplantıları 
gündemlerini karar taslaklarını hazırlar, Sekreterliği sevk ve idare ederler.

Daimi Konsey gıbiSekr et erliğin daimi merkezi de Moskova’dır. Sek
reterlik bir daimi sekreter ve iki yardımcının idaresi altında çalışır. Teşkilat
ta ayrıca ihtisas işleri ile meşgul olan Daimi Komisyonlar ve bunlara bağlı 
Alt Komiteler bulunmaktadır.

COM ECON’un gayesi, üyeleri arasında ilmi, teknik ve iktisadi alanda 
işbirliğini gerçekleştirmektir. Bu gayelere ulaşmak için üyeler arasında ikili 
komisyonlar tesisi öngörülmüşse de halen sadece Doğu Almanya ,Çekosla- 
vakya ve Polonya arasında bu çeşit komiteler kurulmuştur.

Daimi Komisyonlar iktisadi meseleler, nakliyat, kimya sanayii, ziraat, 
petrol ve gaz sanayii gibi ihtisas konuları ile meşgûl olur.

COMECON yöneldiği üç gaye içinde, ilmi ve teknik işbirliği konusunda 
ağır olmakla beraber ilerlemeler kaydetmiştir. İlmi ve teknik sahadaki bilgi 
teatileri, mutlaka COM ECON çerçevesinde yapılmakta, COMECON - dışı 
ihtisas organları kanalı ile de çalışmalar olmaktadır. Nükleer sahadaki çalış
malar buna bir misaldir.

CEM ECON’un asıl gerçekleştirmeyi hedef tuttuğu husus iktisadi saha
da üyeler arasında öngördüğü gelişme ve entegrasyondur. COM ECON’un bu 
konudaki gayesi, 1959’da yeniden gözden geçirilen yasasında «... üye mem
leketlerin ekonomilerinin sistemli bir şekilde kalkınmasını, iktisadi ve teknik 
sahadaki inkişaflarının süratlendirİlmesini, emeğin müstahsiliyetinin arttırıl
masını, üye memleketler halklarının refah seviyelerinin yükseltilmesini» te
min etmek şeklinde ifade edilmiştir.

COM ECON memleketleri arasındaki mübadeleler ikili kliring anlaşma
ları çerçevesinde cereyan etmektedir. Son zamanlarda bunu çok - taraflı kliring 
şekline tahvil gayretleri olmuş, COM ECON Bankası sırf bu maksatla kurul
muştur. Banka 1 Ocak 1964 tarihinden itibaren faaliyete geçmiştir.

İki yıllık tatbikatında Banka, çok - taraflı mal mübadelesini temin ede
memiş, üyeler arasında bazı şikâyetlere yol açmıştır. Bu arada Banka, mevcu
diyeti ile üyelere yeni bir şey getirmemiş, mal mübadelelerne ikili anlaşmalar
ağı içinde devam edilmiştir.
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AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞUNUN 196YİN 
ÜÇÜNCÜ ÜÇ AYINDAKİ EKONOMİK DURUMU VE 
1969 SONU İLE 1966 YILINA AİT İLK TAHMİNLER

Topluluğun bütünü itibariyle, ekonomik genişlemenin 1965’in ikinci üç 
ayında ve henüz kesinleşmemiş istatiktiklerin verdiği imkân nisbetinde bir 
hükme varmak gerekirse- yaz ayları boyunca da devam ettiği söylenebilir.

Dış talebin artışında görülen itmenin, yılın ilk üç ayma oranla, daha 
zayıf kaldığı bir gerçektir. Bununla birlikte, dış ticaret istatistiklerine göre, 
Topluluğun 1965’in ikinci üç ayında üye olmayan ülkelere yönelen mal ihracatı, 
bir yıl önce aynı dönemde erişilen rakkamı, değer itibariyle, %  11’i geçmiştir. 
Özellikle A. B. D. ye yapılan satışlar hızlı bir tempo ile artmıştır.

Dış talebin bu gelişimine karşılık, iç talebin genişlemesinde hafif bir 
hızlanmanın ilk belirtileri görülmektedir.

Sabit sermaye teşekkülüne tahsis edilen harcamaların devrevî artışı ise, 
hemen hemen, ilk üç aydakiııe eşit bir tempo içerisinde devam etmiştir. Elve
rişsiz hava şartlarının durdurucu etkilerine ve İtalya’da konut inşaatı talebin
de görülen zayıflığın yarattığı gerilemeye rağmen, hiç olmazsa topluluk ça
pında ele alındığında, inşaat sektörün de artış hızının aynı kaldığı söylene
bilir. Teçhizat yatırımlarında da genişleme yönünde belirli bir temayül mev
cuttur. Bu alanda Federal Almanya’da görülen gelişme önemli sayılabilecek 
bir orana erişmiştir. Özellikle İtalya’da -ve daha hafif bir oranda Fransa’da- 
özel teşebbüs yatırımlarının gelişimi kararsızlığını devam ettirmişse de. buna 
karşılık, kamu işletmeleri yatırımlarında genişlemeye doğru, oldukça belirli, 
bir yönelme kaydedilmiştir. Stok şeklinde yatırımlar, Topluluk çerçevesinde, 
ekonomik faaliyetler üzerinde kuvvetli bir itme yaratmamışlardır.

Topluluk içerisinde tüketim harcamalarının artışı hissedilir şekilde hız
lanmıştır. Bu husus, özellikle, Fransa ve İtalya’da belirli bir düzelmenin gö
rüldüğü ve F. Almanya ile Hollanda’da ise gelişimin çok kuvvetli olduğu fer
dî tüketim sahasında gerçekleşmiştir.

îç arzın mutedil genişleme temposunda herhangi bir düzelme belirtisi 
yoktur. Avrupa Toplulukları İstatistik Ofisinin (inşaatı, yiyecek - içecek mad
deleri ve tütün sanayiini hariç tutmak suretiyle) mevsimlik farkları da göz- 
onüne alarak, tesbit ettiği endekse göre, Sanayi üretimi 1965’iıı ikinci üç ayın
da birinci üç aya oranla % 1 artmıştır. Buna karşılık, tarım üretimi, bazı üye 
ülkelerde, fena hava şartlarının olumsuz etkilerine maruz kalmıştır. Bu şart
lar, özellikle, patates meyve ve sebze üretimini hissedilir şekilde etkilemiştir.
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Konut inşaatı alanında kaydedilen düşük faaliyetin sonucu İtalya’da gö
rülen işsizlik artışı, ve bazı aksi yöndeki belirtilere rağmen, Fransa’da sürege
len ferahlama hariç tutulursa, istihdam piyasasındaki gerginlik devam etmiştir. 
Belçika’da hafif bazı iyileşme emarelerinin belirmesine karşılık, F. Almanya’
da görülen had safhadaki iş gücü azlığı daha da artmıştır.

Büyük çapta istisnai unsurların -gümrüklerdeki grevler gibi etkisi sonu
cu topluluğu geçen yılın son üç ayına oranla 1965’in ilk üç ayında azalan itha
lâtında bir düzelme göze çarpmaktadır. Gümrük istatistiklerine göre, üye ol
mayan ülkeler menşeli mal ithalatında, geçen yılın aynı devresine oranla 1965’- 
in ilk ikinci ayında kaydedilen artış, kıymet itibariyle %  3’ü bulmuştur.

İthalâttaki hızlanmayla aynı zamanda ihracatın gelişmesindeki yavaşla
manın sonucu olarak, Topluluğun dış ticaret bilançosunda, 1965’in ilk üç ayı
na oranla, menfi bir gelişme kaydedilmiştir; ikinci üç ayda dış ticaret açığı 487 
milyon dolara ulaşmıştır. Carî ödemeler dengesinde de aynı yönde bir geliş
me göstermiştir. Net sermaye gelirleri, yılın ilk aylarınkinden daha zayıf kal
dığı cihetle, Topluluğun global ödemeder dengesindeki fazlalık, bir mik
tar düşmüştür, ikinci üç ayda üye ülkelerin malî kuruluşlarının gayrısafî altın 
ve döviz rezervlerindeki azalma 390 milyon dolardır.

Arz - talep ilişkilerinde üye ülkeler arasında daha iyi bir denge sağla
mak bakımından, Topluluk içi mübadelelerin hızlı bir şekilde genişlemesi 
sonucu,yaratılan olumlu etkilere rağmen fiyatların yükselişi devam etmiştir; 
gümrük ithalât istatistiklerine göre, bu Topluluk içi mübadeleler İkinci üç ay
da, bir yıl evveline oranla, kıymet itibariyle %  11 artmıştır. Tüketim malları 
fiyatlarının seviyesindeki yiıselme daha belirli bir şekil almıştır. Bununla bir
likte, bu olay, geniş ölçüde, kötü hava şartları yüzünden yiyecek maddelerinin 
fiyatlarının yükselmesi gibi, istisnaî faktörlerin sonucu olmuştur; buna karşı
lık, tam anlamıyla konjonktürel sayılabilecek fiyat artışları ise, F. Almanya ve 
Hollanda hariç, diğer üye ülkelerde zayıf bir şekilde hissedilmiştir.

Topluluğun ekonomik gelişiminin perspektifi, 1965’in son ayları içinde, 
genişlemenin hafif bir şekilde hızlanacağını tahmin etmeye imkân vermekte
dir.

Üye olmayan ülkelere yönelen ihracatın artışında hafif bir yavaşlamay
la karşılaşılabilecek olmasına rağmen, dış talepte hissedilir bir gelişmenin de
vamı beklenmelidir. Sabit sermayenin gayrısafî teşekkülünde bugüne kadar 
izlenen yakın bir tempoyla artışın devam edeceğinin kesinlikle söylenebil
mesine karşılık tüketim harcamalarında daha hızlı bir gelişme beklenebilir- 
Gerçekten, ferdi tüketim Fransa ve İtalya’da özellikle gelirlerde muhtemelen 
süratli bir yükseliş sonucu yeni bazı ihtimallerde etkilenirken, Hollanda ve F. 
Almanya’da da tüketim artışı hızlanmakta devam edecektir.
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Talebin çeşitli unsur gelişmesinin bu görümüne karşılık, iç arz da geniş
lemesine devam elecektir. Yıl sonuna kadar, Topluluğun sanayi üretiminin 
gelişmesinde de, özellikle Fransa ve İtalya’da gerçekleşecek daha önemli iler
lemeler sayesinde, belirli bir hızlanma kendini gösterebilir.

Bütün bunların yanı sıra, Fransa ve İtalya’da izlenen konjonktürel dü
zelme, Hollanda ve F.Almanya’da talebin excédentaire durumunun devamının- 
şimdiden tahmin edilebilmesi ve nihayet ham madde ithaline yönelen yeni ve 
daha kuvvetli eğitimler de dikkate alınarak Topluluğun üye olmayan ülkeler 
menşeli ithalatındaki artışın hızlanacağı söylenebilir. Yine önümüzdeki aylarda 
Topluluğun ticaret bilançosu, mevsimlik değişmeler nazara alınmasa da, en iyi 
ihtimalle durumunu muhafaza edecek ve belki de bir miktar daha açık verecek
tir.

Fiyatlarda yine yükselmeler görülecek ve -üye ülkeler arasında belirli 
farklar arzederek- son aylardaki eğilimler devam edecektir. Ama, Hollanda 
ve F. Almanya’nın dışındaki ülkelerde şimdilik önemli sayılabilecek konjonk
türel bir fiyat artışı tehlikesinden bahsediiebileceğİ beklenemez.

1964’e oranla 1965’de garısafi hasıla, reel terimlerle, %  4 civarında ar
tacak, sanayi üretimindeki artış ise %  4,5 e yakın olacaktır.

1966 yılı için ise, hissedilir bir ekonomik genişlemenin devam etmesini 
beklemek mümkündür. Dünya konjoktürünün bugünkü durumu muvacehesin
de, şüphesiz, Topluluğun üye olmayan ülkelere yönelen ihracatı belirli bir du
raklamaya maruz kalabilecektir. Fakat, buna karşılık, Topluluk içi talepteki 
artış, 1965 ’e oranla, daha canlı olacağa benzemektedir: bu konuda F. Alman
ya bakımından mümkün görülen hafif bir yavaşlama, İtalya ve Fransa’da vuku- 
bulacak bugüne kadar kaydedilen daha belirgin bir artış sayesinde, fazlasıyla 
karşılanmış olacaktır.

Üretim konusunda, Federal Almanya ve daha az bir ölçüde Hollanda’da, 
özellikle işgücü unsurunu etkileyecek bazı frenleyici faktörlerin ortaya çıkması 
mümkündür. Bununla birlikte, Fransa ve İtalya’da üretimin gelişmesinde kayde
dilecek belirli bir hızlanmanın sonucunda, Topluluğun gayrısafî hasılasını, 
1965’den 1966’ya, reel terimlerle, %  4, 5 - 5 artması beklenebilir.

Bu tahminler ise, her şeyden önce, özel teşebbüs yatırımlarından İtalya 
da gerçek bir hareketlenmenin, Fransa’da ise bir hızlanmanın vukubulmasını 
gerektirmektedir. Halbuki, evvelce görülen kuvvetli enflasyone ve bunun sonu
cu olarak ortaya çıkan enerjik bir stabılizasyon politikası uygulanması zarure
tine bağlı, konjonktürel mahiyetli, bazı sebepler yüzünden, bu çeşit yatırım
ların gelişmesinde, bir süreden beri, belirli bir zayıflama miişahade olunmak
tadır. ^Ancak, etkili ve sürekli bir canlılık yaratılması yalnız, konjonktürel po
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litika çerçevesinde mütalâa edilmemekte, Ortak Pazarın gelecekteki gelişme
sine ait prespektifleri de geniş şekilde ilgilendirmektedir.

Cari ödemeler bilançosunda vukubulabilecek bir bozulma ihtimaline rağ
men, 1966 yılında, Topluluğun bütünü itibariyle, dış ekonomik dengesi men- 
nuııluk verici bir gelişme gösterebilir. Bununla birlikte, sermaye hareketleri 
konusunda bazı tahminlerde bulunmak için vakit henüz erkendir.

Topluluğun iç ekonomik dengesi ise, henüz, tam anlamıyla kararlılığa 
kavuşmuşa benzememektedir. Federal Almanya ve Hollanda’da, özellikle fi
yatların yükselmesi sonucunu yaratan hayli belirgin konjonktürel eğilimlerin 
devam etmesi mümkündür. Bu faktöre, Fransa ve İtalya gibi, stablizasyon 
eğilimlerinin devam ettiği üye ülkelerde de, gerek bünyevî veya özel sebepler 
gerek maliyetlerin geçirdiği gelişme yüzünden ortaya çıkan pahalılık belirti
lerinin etkisi de eklenmektedir.

Topluluğun konjonktürel politikasının tesbitinde, bu durumu da gözö- 
nünde bulundurmak ve bir yandan Federal Almanya ile Hollanda’da iç ta
lebin genişlemesini sınırlarken, öte yandan da öbür üye devletlerin çoğunda, 
özellikle ytaırımlar sahasına yönelen faaliyetler ile, ekonomik hayatta bir can- 
lanmaamn meydana gelmesini, ihtiyatlı bir şekilde de olsa, teşvik etmek gere
kecektir, Federal Almanya ve Hollanda’da ise, özellikle bütçe politikasının 
belirli bir genişleme yönelimi gösteren temayüllerinde bazı düzeltmeler yap
mak icap edecektir. Aynı hastalığın, bu iki ülkenin aşırı ithalâtı yüzünden, daha 
yüksek bir ekonomik faaliyet seviyesine ulaştıkları andan itibaren, diğer ülke
lere de sirayet etmesi tehlikesinin ancak bu şekilde önüne geçilebilir.
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KASIM 1965’DE TÜRKİYE’N İN  DIŞ İLİŞKİLERİ VE 

BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





1 .Kasım.1965

2.Kasım.1965

FEDERAL ALMANYA İLE TÜRKİYE 
ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK 
ANLAŞMASI

Almanya’da bulunan 130 bini aşkın Türk işçisine 
Alman işçileri ile eşit sosyal haklar tanınması ko
nusunda Federal Almanya ile Türkiye arasında 
Ekim’de imzalanan «Sosyal Güvenlik Sözleşmesi» 
resmen yürürlüğe girmiştir.

Yürürlüğe giren sözleşme ile Federal Almanya’da 
çalışan Türk işçilerine şu sosyal haklar sağlanmak
tadır : hastalık ve analık sigortası, iş kazaları ile 
meslek hastalıkları sigortası, malûllük, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları, madenciler emeklilik sigorta
sı, Saar bölgesinde uygulanan madenciler emekli
lik sigortası, işçilere çocuk zamları, İşsizlik Sigor
tasının Türkiye’de tatbikine başlandığı andan iti
baren bu sigortada sözleşme şumulü içine girecek
tir.

ASYA - AFRİKA KONFERANSI

28 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında Cezayir’de 
toplanan Asya-Afrika ülkeleri Dışişleri Bakan
ları, İkinci Asya - Afrika Konferansının ertelenme
si hususunda bir bildiri yayınlamışlardır. Bildiri
de özetle şöyle denmektedir :

«Asya-Afrika ülkeleri arasında mevcut münase
betlere rağmen, dünyanın bazı bölgelerindeki uyuş
mazlıkların ikinci Afrika-Asya konferansı üzerin
de başarısızlığa uğratıcı bazı etkiler yapacağında, 
bütün üyeler mutabıktırlar. Bir çok devlet ve hü
kümet başkanımn mevcut durum sebebi ile konfe
ransa katılamayacakları göz önünde bulundurula
rak Konferansın belirsiz bir süre sonraya ertelen
mesi kararlaştırılmıştır.»
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BULGAR VALİ VE BELEDİYE B AŞK ANLA
RININ ZİYARETLERİ

2.Kasım.1965

2 - 1 2 .Kasım.1965

Eskişehir Valisi ile Belediye Başkanma ziyaretle
rini iade maksadiyle Türkiye’ye gelen misafir Bul
gar Vali ve Belediye Başkanları heyeti Ankarayı 
ziyaretlerinde Türkiye’nin Kalkınma gayretlerin
den ve gördükleri hüsnü kabulden sitayişle bah
setmişlerdir.

MAGOSA OLAYLARI

2 Kasım ’da M agosa’da başlayan çarpışmalar ile 
ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı Enformasyon D a
iresince bir açıklama yapılmıştır. (B.k. Belge l ) .  
Cumhuriyet Senatosunun 5 Kasım 1965 toplantı
sında gündem dışı bir konuşma yapan Dışişleri 
Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil, son günlerde Ma
gosa’da cereyan eden olaylar hakmda bilgi vermiş 
ve hükümetin siyasî ve askerî açıdan aldığı ted
birleri açıklamıştır. (B.k. Belge 2). Ayni gün, Baş
bakan Demirel, devamlı olarak Dışişleri Bakanı 
Çağlayangil ile temasta bulunmuş, gerekirse millî 
Güvenlik Kurulunun toplantıya çağrılabileceğini, 
ancak bunun için Kıbrıs’taki durumu sonucunun 
beklendiğini söylemiştir. Daha sonra, Cumhurbaş
kanı Giirsel’e bilgi veren Başbakan Süleyman De
mirel, M agosa’da meydana gelen üzücü durumu 
gayet yakından izlediklerini, bütün siyasi temas
ların devam ettiğini ve hükümetin gereken karar
ları tereddütsüz alabilecek durumda olduğunu söy
lemiştir.

B.M Güvenlik Konseyi, Türkiye’nin isteği üzeri
ne (B.k. Belge3) 5 Kasım günü toplanmıştır. Ge
nel Sekreter U ’Thant, Magosa civarında her iki 
tarafa verilen ateş kes emrine uyulduğunu bildir
miştir. Bundan sonra Türkiye temsilcisi Eralp, 
Konseyden kararlara uyulmasını temin edecek ye
terli tedbirler alınmasını istemiştir. B.k. Belge 4) 
Müzakereler ertesi gün Konsey Başkanının yaptı-
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bir çağrı ile sona ermiştir. Söz konusu çağrıda 
Kıbrıslı Ramlar ve Türkler itidale davet edilmiş, 
her iki cemaatten Güvenlik Konseyinin bundan 
önce almış olduğu kararların tamamen yerine ge
tirilmesi konusunda işbirliğinde bulunmaları ve 
durumu vahimleştirecek her çeşit davranıştan ka
çınmaları istenmiştir.

Öte yandan, NATO  daimi Konseyinin Türkiye’
nin isteği üzerine 5 Kasım’da yaptığı özel toplan
tı esnasında, Türkiye temsilcisi müttefiklerinin 
dikkatini son olaylara çekmiştir.
6 'K asım ’da Lefkoşe Maslahatgüzarımız Kıbrıslı 
Rumların Magosa’daki son saldırıları sonucunda 
ele geçirdikleri yerleri derhal boşaltarak eski yel
lerine çekilmeleri İçin kesin ve İsrarlı teşebbüsler
de bulunmuştur.

7 Kasımda Millet Meclisinde gündem dışı bir ko
nuşma yapan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağla- 
yangil son olaylar hakında geniş bilgi vermiş (Bk. 
Belge 5) ve «Şimdilik sakin görünen M agosa’daki 
durum dikkatle izlenmektedir. Hükümetimiz, ar
tık açıkça beliren davranışın gösterdiği istikamete 
gereken tedbirleri almakta kararlıdır» demiştir.

8 Kasım’da Dışişleri Sözcüsü, Kıbrıslı Rumların 
işgal ettikleri yerlerden geri çekilmemeleri üzerine 
yeniden B.M. Daimi Delegemiz vasıtasıyla Genel 
Sekreter nezdinde teşebbüste bulunulduğunu bil
dirmiştir.

9 Kasım’da Atina Büyükelçimiz, Yunan Dışişleri 
Bakanı ile bir görüşme yapmıştır. Görüşme hak
kında bir Yunan Hükümet sözcüsü, Tuluy un «K ıb
rıs’ta Magosa bölgesinde 2 Kasımdan önceki statü
ye dönülmesi için Yunan Hükümeti’nm nüfuzunu 
kullanmasını talep ettiğini» söylemiştir.

Bu arada, B.M. barış gücü Komutanı General Thi- 
mayya ile U ’Thant’ııı özel temsilcisi Bernardes 
mevzilerin kaldırılması için uzlaştırıcı bir hal ça
resi bulmak üzere çalışmalarına devam etmişlerdir. 
Makarios’un bu husustaki teklifleri Türk Hiikû-
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meti ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısından 
sonra Türk liderliği tarafından da reddedilmiştir. 
Kıbrıs Rum idarecileri ise, Lefkoşe’deki gibi yeşil 
bir hattın meydana getirilmesini kabul etmeyecekle
rini bildirmişlerdir.

Nihayet, 12 Kasım ’da Dışişleri Bakanı İhsan Sab- 
ri Çağlayangil, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler ba
rış gücü kumandanı Timayya’mn da aracılığı ile 
M agosa civarında Türklerin kurdukları barikat ve 
mevzilerin kaldırılması için Makarios’un yaptığı 
tekliflerin şartlı olarak kabul edildiğini açıklamış
tır. Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Makarios’un 
kabul edilen bu teklifine göre Magosa civarında 
Rumların da mevzilerikaldıracaklarını bildirmiş ve 
«Olayların başlamasından ve 2 Kasımdan sonra 
her iki tarafça kurulmuş olan bütün mevzilerin 
kaldırılması kabul edildi» demiştir.

HÜKÜMET PROGRAMININ MECLİSE SU
NULMASI

3.Kasım.l%5 : Başbakan Süleyman Demirel Millet Meclisinde ve
Cumhuriyet Senatosunda Hükümet programını 
okumuştur (Bk. Belge 6).

U’TH ANTTN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ İLE İL
GİLİ ÇAĞRISI

3.Kasım.l965 : U ’Thant, Birleşmiş Milletler üyelerine yolladığı
bir mesajda, Kıbrıs Barış Kuvveti masrafları açı
ğını kapatmalarını istemiştir. Genel Sekreter, 26 
Aralıkta sona erecek olan 6 aylık görev süresince, 
açığın 7.300.000 dolar olduğunu ifade etmiştir. 
Bu münasebetle yaptığı bir açıklamada Dışişleri 
Bakanlığımız sözcüsü, Kıbrıs’ta bulunan Birleşmiş 
Milletler barış gücünün mali yetersizlikten dolayı 
Adadan çekilmesi halinde vahim sonuçlar doğa
bileceğini ve Adada azınlıkta bulunan Türklerin 
her türlü teknik silâhlarla teçhiz edilmiş Rum as
kerleri karşısında yok edilmelerinin mümkün ola
bileceğini belirtmiştir.
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MAKARİOS’UN BÎR YUNAN GAZETESİNE 
VERDİĞİ BEYANATI

3.Kaszm.l965

4.Kas im.19 6  5

5.Kas im.196  5

: Etnos Gazetesine özel bir demeç veren Makarios, 
Kıbrıs meselesinin kapanmıyacağmı, Lefkoşe’nin 
tutumunun sebat, İsrar ve istikrardan ibaret oldu
ğunu, hiç kimsenin Kıbrıs problemini Ellenizm 
için kabule şayan olmayacak şartlarla kapatmaya 
cüret edemiyeceğiııi söylemiş ve «Tiirkler, artık, 
bıkmağa, yorulmağa başlamışlardır. Ancak, Tür
kiye’nin dinamik bir müdahalede bulunabileceği 
ümidini de bütün bütün kaybetmişlerdir. Ayrıca, 
Rumların birbirlerine düşerek çatışmaları fikrin
den de etkilemektedirler» demiştir.

FAZIL KÜÇÜK’ÜN BİR ATİNA GAZETESİ
NE DEMECİ

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Küçük Et
nos ve Eilelefteros gazeteleri muhabirine verdiği 
bir demeçte özellikle şunları söylemiştir: «Asıl 
önemli konu Türk toplumunun mal ve can güven
liğinin sağlanmasıdır. Mesele insan haklarını ga
ranti altına alacak kanunların hazırlanması değil, 
bu kanunların çiğnenmesiniıı önüne nasıl geçile
ceğinin bulunmasıdır.»

TUNUS'TA BİR KEMAL ATATÜRK CADDE
Sİ

Tunus şehri Belediye Meclisi fevkalade bir top
lantı yaparak, şehrin en işlek caddelerinden birinin 
adını değiştirmiş ve buraya Kemal .Atatürk Cad
desi adını vermiştir Haber Türkiye’de duyulunca 
Dışişleri Sözcüsü, Tunus Belediye MeclisİTıin bu 
kararının şükranla karşılandığını bildirmiş, dost ve 
kardeş Tunus halkının bu hareketi Türk - Tunus 
dostluğunu desteklemiştir demiştir.
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8.Kasım. 1965

8 - 10.Kasw?.1965

10.Kasm.1965

SİLAHLI BİR ÇATIŞMA HALİNDE KÜLTÜR  
M ALLARININ KORUNMASINA DAİR SÖZ- 
LEŞME'NİN ONAYLANMASI

Türk Hükümeti’nin «Silâhlı bir Çatışma Halinde 
Kültür Mallarının Korunmasına dair 1954 Hükû- 
metlerarası La Haye Sözleşmesİ»ne katıldığı res
men açıklanmıştır.

R. C. D. PLANLAMA SEMİNERİ

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşkilâtının 
(R. C. D .) sınai kalkınmanın uygulanması ve 
plânlama semineri, Karaşi’de toplanmıştır.

Türk delegesi Şinasi Orel, her üç ülke plâncıları- 
nmda müşterek plânlama için bir formül aramala
rı ve ilgili ülkelerde düzgün endüstriel gelişmeyi 
engelleyecek pürüzleri ortadan kaldırmaları gerek
tiğini söylemiştir.

İran delegesi Şerif Edip Sultani dış mübadeleyi 
önlemek amacıyla bellibaşlı gıda endüstrilerinin 
kurulması üzerinde durmuştur.

Pakistan delegesi Jafri müşterek teşebbüs ve di
ğer projelerin döner sermayelerini Amerikalılar 
arası geliştirme teşekkülü gibi bir (R. C. D .) Ban
kası kurulmasını teklif etmiştir.

BATI TRAKYA’DA TÜRKLERE BASKI

İskeçe Belediyesi, şehir plânını değiştirerek Türk 
cemaatine ait bazı emlaki istimlak etmeye karar 
vermiştir. Bu karalar, Türkler arasında büyük ü- 
ziintü uyandırmış ve Türk cemaati ilgilileri, istim
lâkin durdurulması için Yunan Bayındırlık Baka
nına başvurmuştur.

Yunanlıların giriştiği bu baskı hareketleri Dışiş
leri Bakanlığınca Lozan Andlaşmasına aykırı bu
lunmuş, Türk cemaati üzerindeki fiili baskının 
kaldırılması için, Yunan Hükümeti nezdinde res
men teşebbüslere geçilmiştir.
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ONÎKÎ ADAYA YIĞINAK YAPILMASI

10.Kasnn.196S

ll.Kas277i.196S

ll.K as2m.i96S

12.Kas2m.196S

Dışişleri Bakanı, gazetecilerin sorularına cevaben 
Yunanlıların 12 adaya yığmak yaptıklarına dair 
bir haber alınmadığını, bu takdirde bizim de ala
cağımız tedbirler olduğunu söylemiştir. Diğer ta
raftan, Bakanlığımız Sözcüsü de bu konuda Yu
nanlıların Lozan Andlaşması gereğince 12 adaya 
yığmak yapamayacak!arını söylemiştir.

HÜKÜMETE GÜVEN OYU

Millet Meclisinde yapılan güven oylamasında De- 
mirel Hükümeti 172 kırmızı oya karşı 252 beyaz 
oyla güven oyu almıştır. 436 milletvekilinin ka
tıldığı oylamada 10 yeşil oy (çekimser) kullanıl
mış 2 zarf da boş çıkmıştır. Oylamada C. H. P., 
M. P., T. î. P. kırmızı, A. P. ve Y. T. P. beyaz
C. K. M. P. ise yeşil oy kullanmıştır.

MOSKOVA BELEDİYE BAŞKANININ TÜRKİ
YE'Yİ ZİYARETLERİ

Ankara Belediye Başkanı’nm davetlisi bulunan 
Moskova Belediye Başkanı Vladimir Federoviç 
Promislov Ankara’ya gelmiştir. Moskova Belediye 
Başkanı Ankara’da bulunduğu sırada, Başbakan 
Demirel, Dışişleri Bakam Çağlayangil ve İçişleri 
Bakanı Sükan tarafından kabul edilmiştir.

SOVYET TEKNİSYEN HEYETİ İLE İMZA
LANAN ÖN PROTOKOL

Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Sovyetler Birliği Dev
let İktisadî İşbirliği Dairesi Reisi Arkhipov baş
kanlığındaki teknisyenler heyeti ile çeşitli teşekkül 
temsilcileri arasında imzalanan ön protokol hak
kında şunları söylemiştir:

«Suat Hayrı Ürgüplü nün Sovyetler Birliğini zi
yaretinde görüşülen projelerden hangilerinin ta-
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12.Kasim.1965

hakkuk safhasına çıkarılmasının mümkün olacağı
nı tetkik için gelen Sovyetler Birliği heyetinin bu 
ziyareti, 7 değişik konu üzerinde, ilgili teknik da
irelere müracaat ederek, gerekli proje ve teklifle
rin hazırlanma gayesine matuftur. Bu teklif ha
zırlandıktan sonra, şartlar ve fiatlar diğer devlet
lerin tekliflerine nazaran daha elverişli olursa ter
cih edilecektir. Bizden tesisler hakkında bilgiler 
ve teknik malumat istediler. Biz ihtiyacımızın han
gi kapasitede ve ne şartlarla olduğuna dair malu
matı kendilerine verdik. Sovyetler Birliği teknis
yenleri ile bugün varılan mutabakat, bu konuda
dır. Proje ve teklifler elverişli ve uygun çıktığı 
takdirde, muteber olacaktır.»

Başbakan Demirel de bir gün sonra aynı konu ile 
ilgili soruya cevaben şöyle demiştir :
«Ben, memleketimizde yedi değil, yediyüz tesisin 
yapılmasına tarftarım. Bütün mesele bunun en iyi 
şekilde nasıl yapılacağıdır? Biz isteriz ki, en iyi 
şartlarla yapalım, en iyi ve en son teknolojiden 
istifade edelim.

Yanlış anlaşılmasın, anlaşma imzalanmış değil
dir. Teknisyenler seviyesinde, bir ön protokol im
zalanmıştır. Bugün yapılanlar, müzakerelere esas 
teşkil edecek, maliyet hazırlıklarıdır. Meselenin 
birçok safhaları vardır.»

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ GÜNEY RODEZ
YA İLE İLGİLİ BİLDİRİSİ

llK asım ’da Güney Rodezya hükümetinin tek ta
raflı olarak bağımsızlığını ilân etmesi üzerine Dı
şişleri Bakanlığının yayınladığı b ild iri:
«Güney Rodezya hükümetinin, Anayasa ile ken
disine tanınan yetkilerin dışına çıkarak tek taraflı 
bağımsızlık ilân etmesi, müesses anayasa rejimlen- 
rinin ihlâli kadar cemaatler haklarının da çiğnen
mesine yol açacak mahiyettedir.

Bu hareketin ayrıca, ırk ayırımını öngören hatta
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12.Kastm.1965

13.Kasım.196 5

bunu fiilen uygulayan bir diğer cephesi daha var
dır.

Hükümetimiz, anayasa ile teminat altına alınmış 
hakların veya anayasa ve bununla birlikte ilgili 
taraflar arasında, üzerinde mutabakata varılmış 
hal tarzlarıyle geliştirilecek hakların emrivakilerle 
ihlâlini kabul edemez. Bu düşüncelerledir ki Tür
kiye Birleşmiş Milletlerde Güney Rodezya konu
sundaki kararı müsbet reyi ile desteklemiştir.

Hükümetimiz bu konuda Birleşmiş Milletler Ge
nel Kurulunda verdiği oya da muvazi bir tutumla, 
Güney Rodezya hükümetinin bu tek taraflı hare
ketini tanımamaktadır. Türkiye İngiltere hükü
metinin bu husustaki hareketini tasviple karşıla
mıştır. Keza Güney Rodezya’nın bu tutumunu tak
bih ve İngiltere hükümetini Birleşmiş Milletler 
kararlarını tatbike davet ve Güvenlik Konseyinin 
bu konuyu derhal tetkikini tavsiye eden karar su
retinin de teklif sahipleri arasındadır.

Bu şartlar altında Güney Rodezya hükümetinin 
Türkiye tarafından tanınması tabiatiyle bahis ko
nusu değildir.»

İRAK İLE AKDEDİLEN TİCARET ANLAŞ
MANIN ONAYLANMASI

Türkiye Hükümeti ile Irak hükümeti arasında, 10 
Ocak 1932 tarihinde akdedilen anlaşmanın yeri- 
nekaim olmak üzere 3 Ağustos 1965 tarihinde 
Bağdat’ta imzalanan yeni ticaret anlaşması onay
lanmıştır.

STEEANOPULOS'UN «LE MONDE»A VER
DİĞİ DEMEÇ

Yunan Başbakanı Stefan Stefanopulos, «Le Mon
de» gazetesine verdiği bir mülakatta «İstanbul’
daki masum Rumların baskı altında tutulmasına 
rağmen» Yunanistan’ın Türkiye ile iyi ilişkilerini 
idame ettirmeyi tasarladığını söylemiştir.
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13.Kasim.1965

Atina hükümetinin sık sık tekrarladığı iddiayı ye
niden teyit ederek Kıbrıs’ın millî bir mesele oldu
ğunu söyliyen Başbakan Stefanopulos, Kıbrıs’ın 
Yunan ulusuna bağlı bir parça olduğunu ve bu 
sebepten dolayıdır ki Yunan hükümetinin bu me
seleye bu kadar önem ve öncelik verdiğini ifade 
etmiştir.

Başbakan «çeşitli tahrikler karşısında Yunanistan,- 
ın itidal ve soğukkanlılık ile hareket etmpsini batılı 
müttefiklerinin takdir edeceğini» umduğunu da 
sözlerine eklemiştir.

ROSSÎDES’İN  GÜVENLİK KONSEYİNE MEK
TUBU

Kıbrıs Rum yönetiminin B. M. deki temsilcisi Ros- 
sides Güvenlik Konseyi Başkanlığına gönderdiği 
bir mektupta, Türk hükümeti ile «onun Kıbrıs’taki 
ajanları» diye nitelendirdiği Kıbrıs Türk yöneti
minin, gerginliği arttırmak için tahrik hareketle
rine giriştiklerini iddia etmiştir.

Mektubunda her vakitki gibi Kıbrıs’lı Türklerden 
«âsiler ve tedhişçiler» diye bahseden Rossİdes, 
Kıbrıs meselesinin B. M. Genel Kurulu tarafından 
ele alınmasına az bir süre kaldığı şu günlerde Tür
kiye İle«onun adadaki müfrit ajanlarının, hazır
lanmış bir plân gereğince tahrik hareketlerine gi
rişerek suni bir gerginlik yaratmaya çalıştıkları» 
iddiasında bulunmuştur.

Rossİdes iddialarında daha da ileri giderek «Türk 
tahriklerinin, 5 Kasım ’daki Güvenlik Konseyi top
lantısında sonra, Konsey Başkanının itidal tavsi
yesine rağmen temposunu hızlandırdığım» ileri 
sürmüştür.

Türk hükümetini «taksim politikasını gerçekleş
tirebilmek için adada bölünme yaratmaya çalış
makla» suçlayan Rossİdes, meselenin adil ve ba
rışçı bir çözüm şekline bağlanabilmesi için Türk 
hükümetinin» kuvvet politikasından vaz geçmesi 
gerektiğini» iddia etmiştir.
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NATO DOĞU EKSPRESİ TATBİKATI

l4.Kasw2.196S

i 4 .K a s2222. i 9 6 S

İS.Kasım.196 S

: Başbakan Süleyman Demirel, Millî Savunma Ba
kam Ahmet Topaloğlu, Genelkurmay Başkanı 
Cevdet Sunay ve diğer Türk ve N A T O ’ya men
sup Generallerin izlediği «N A TO  Doğu Ekspresi 
Tatbikatı» sona ermiştir.

Bu tatbikatı izlemek üzere Diyarbakır’a gelen 
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı 
Orgeneral Lemnitzer, «Biz bunu en önemli tat
bikatlardan biri olarak telâkki etmekteyiz.» de
miştir.

BA YÜ LKEN İN  ROSİDES’İN U T H A N T  A 
MEKTUBU HAKKINDAKİ BEYANATI ■

: Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Ha
lûk Bayiilken, Birleşmiş Milletlerdeki Kıbrıs Rum 
Temsilcisi Rosides’in Genel Sekreter U Tlıant’a 
gönderdiği mektupla (Bk. Belge 7) ilgili olarak 
verdiği demeçte, «Rosides’in mektubuyla yapmağa 
çalıştığı şey, mutadı veçhile yalan ve tezvire daya
narak bayat bir propaganda takdiğini tekrarlamak
tan ibarettir» demiştir .

BAŞBAKANIN KIBRIS İLE İLGİLİ DEMECİ

Başbakan Demirel, B. M .’deki Kıbrıs Rum Tem
silcisinin son beyanları ile ilgili olarak şunları 
söylemiştir:

«Kıbrıslı Rumlar, bizce ve dünyaca malûm emri
vakiler ve entrikalar içindedirler. Devamlı tahrik
ler yapmaktadırlar. Kıbrıs’taki soydaşlarımız, çok 
büyük haksızlığa uğramış, anlaşmalara riayet edil
memiştir. Türkiye, gerek soydaşlarımızı, gerek on
ların türlü haklarını müdafaa edecek azim ve kud
rete sahiptir. Türkiye, bu zamana kadar sabırla 
hareket etmiş ise, bunun sebebi, sadece sulhun bo
zulmaması hususundaki mesuliyetinin idrakinin 
İçinde bulunmasındandır.»
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TÜRK - İRAN MÜŞTEREK HUDUT KOMİS
YONU TOPLANTISI

15-23.Kasrm.1965

15.Kasnn.1965

l6.Kasnn.1965

l 6.Kasn?2.1965

Batı Azerbeycan Genel Valisi Hümayinfar baş
kanlığındaki İran Heyeti ile Elçi Şakir Emin Ben- 
gütaş başkanlığındaki Türk heyeti mensupları 
müşterek hudut toplantı çalışmalarına Erzurum’da 
başlamışlardır.

AFGAN KAYMAK A Al HEYETİNİN ZİYA
RETİ

Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak 6 kişilik bir 
Afgan Kaymakamlar heyeti Türkiye’nin idari me
kanizmasının çalışmasını etüd etmek üzere Türki
ye’ye gelmişlerdir. Türkiye’de iki hafta kadar ka
lacak olan heyet Ankara’da Çankaya Kaymakam
lığının çalışmasını inceleyecektir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ O. D. T. Ü. ÖĞ
RENCİ DERNEĞİ BAŞKANININ SÖZLERİY
LE İLGİLİ BİLDİRİSİ

Ortadoğu Teknik Üniversitesinin açılış töreninde 
Öğrenci Derneği Başkam’nın İran’ın iç rejimi ve 
Şah hakkında yaptığı konuşma ile ilgili olarak 
Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlamıştır. (Bk. 
Belge 8)

A. B. D. İLE TÜRKİYE ARASINDA KREDİ 
ANLAŞMASI

Amerika Birleşik Devletleri, 1965 yılı ithal prog
ramımızın finansmanı için daha önce hükümetimiz 
emrine tahsis ettiği 74.2 milyon dolarlık program 
kredisine ilâveten 5.8 milyon dolarlık daha bir 
kredi vermiş ve bu konudaki anlaşma Maliye Ba
kanı ile Amerikan Büyükelçisi tarafından imzalan
mıştır.

30





I
l6.Kasim.1965

16.Kasım.1965

SENATÖR JAVİTS’ÎN  AN KARAYI ZİYA
RETİ

Hükümet ve iş adamlarıyla görüşmelerde bulun
mak üzere Türkiye’ye gelen NATO  Parlâmanter- 
leri Gelişmekte Olan Ülkeler Özel Komitesi Baş
kam Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Jacob Javits, 
Komitenin çalışmaları hakkında basma bilgi ver
miş (Bk. Be]ge 9) ve «bu ziyaretinin hiç bir res
mî yönü olmadığını» belirtmiştir.

İNGİLTERENİN KIBRIS POLİTİKASI İLE 
İLGİLİ BİR AÇIKLAMASI

İngiliz Milletler Camiası İlişkileri Bakam Mr. 
Bottomley, paılamentoda, Kıbrıs’ta her iki toplu
mun kabul edeceği barışçı bir çözüm yolu bulunul
ması için gelişmeler üzerinde beyanatta bulunmak 
isteyip istemiyeceği hakkında bir soruya, şu ceva
bı vermiştir:

«Bir çözüme varılması için çok az gelişme olduğu
nu üzüntüyle söylemek isterim. Ancak, çok yakında 
Kıbrıs sorunu Birleşmiş Milletler genel kurulun
da görüşülecektir. Bunun ilgili taraflar arasında 
yeni görüşmelere yol açacağını, bu görüşmelerin 
tatmin edici bir çözüme doğru gelişebileceğini 
ümit etmekteyiz.»

Bunun üzerine bir milletvekili tarafından kendisi
ne şunlar sorulmuştur :

«Başbakan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ta
rafından kabul edilecek herhangi bir çözüm şek
linin İngiltere hükümetince kabul edileceğini ba
sma açıklamışmıdır ? Hükümet Kıbrıs anayasası
nın garantör devletlerinden biri olarak, sorumlu
luklarından herhangi birinden vaz geçmiş midir? 
Adadaki her iki ana toplumun kabul edeceği bir 
çözüm şekli yok mudur?»
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Mr. Bottomly buna cevaben şunu söylemiştir

17.Kasim.1965

18.Kasım.1965

«Bahsi geçen açıklama benimdir. Kıbrıstaki D ış
işleri Bakan vekiline, İngiltere hükümetinin Bir
leşmiş Milletlerce varılacak herhangi bir çözümü 
destekleyeceğini söyledim. Bunun ilgili taraflarca 
kabul edilmiyecek bir çözüm şeklinin olamıyacağı 
hususu ile uyuştuğunu söylemeğe lüzum yoktur. 
Böylece bu konu ile ilgili politikada herhangi bir 
değişiklik olmamıştır.

BAŞBAKANTN U. P. I. YE VERDİĞİ DEMEÇ

Başbakan Demirel, U. P. I. ajansının Ankara mu
habirine verdiği demeçte : «Şayet gerekirse Tür
kiye Kıbrıs’ta adil bir çözüm yoluna varılabilmesi- 
ni sağlamak için kuvvet kullanacaktır. Kıbrıs 
Türklerinin haklarının çiğnenmesi halinde Tür
kiye’nin tedbir alması yanlış yorumlanmamalıdır. 
Şimdiye kadar sabrettik. Zira, barışı koruma yo
lunda sorumluluğumuzu müdrikiz. Kıbrıs sorunu
na barışçı bir çözüm yolu istiyoruz. Ama, hakla
rımızdan da hiç bir zaman vazgeçmiyeceğiz.» de
miştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ NEW YORK’A HA
REKETİ

B. M. Genel Kurulunun gündeminde bulunan 
Kıbrıs konusunun müzakerelerinde Türk heyetine 
başkanlık edecek olan Dışişleri Bakanı İhsan Sab- 
ri Çağlayangil, beraberinde Genel Sekreter Halûk 
Bayülken olduğu halde, New York’a gitmek üze
re İstanbul’a hareket etmiştir. Hareketinden önce 
Dışişleri Bakanı basın mensuplarına bir demeç 
vermiş ve «Birleşmiş Milletlerin bizzat kendisin
in vazettiği ulvi prensiplerin suistimal edilmesine 
müsaade etmiyeceğine, milletlerarası hukuka, kaba 
kuvvetin tekaddüm ettirilmek istenmesine fırsat 
bırakmayacağına inanarak Birleşmiş Milletlere 
gidiyorum» demiştir. (Bk. Belge 10)
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18.Kasım. 1965

Çağlayangil İstanbul hava alanında da ayrıca şu 
demeci vermiştir :

«N ihat Erim ile Selim Sarper’İn heyete katılma
larının son derece yararlı olacağı kanısında idik. 
Bizim resmi sıfatımız dolayısiyle yapamıyacağımız 
çalışmaları yönetmelerinden ve bu konudaki tecrü
belerinden faydalanmak mümkün olacaktı. Fakat 
kendi guruplarının eski kararında olduğunu ileri 
sürerek heyete katılmadılar.

Hükümetimizin denildiği gibi, Kıbrıs’ı mahalli bir 
ada .şeklinde görmeğe kesin olarak temayülü yok
tur. Bu fikrin nereden çıkarıldığının izah edilmesi, 
kendilerine düşen bir görevdir. Kıbrıs meselesinin 
millî bir dâva olduğunu ve bütün partiler tarafın
dan aynı şekilde benimsendiğini söyledik ve yine 
aynı fikirdeyiz.

Biz daima meselenin müzakere ve barış yolu ile 
hal yoluna bağlanmasını müdafaa ettik. Bu Kıb
rıs meselesi için en olumlu çözüm yoludur. Konu
şularak halledilemiyecek hiçbir mesele yoktur. Y u
nan hükümeti ve onun Dışişleri Bakanının beya
natı kendi fikirleridir. Kıbrıs, bizim için de yavru 
vatandır.»

MAGOSADA’Kİ RUM MEVZİÎLERİN KAL
DIRILMASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

B. M. Barış gücü Komutanı General Thimayya ve 
B. M. Özel Gözlemcisi Bernardes, Cumhurbaşkanı 
yardımcısı Dr. Fazıl Küçük ile Magosadaki mev
ziilerin kaldırılması meselesini görüşmüşlerdir. Bu 
konuda bir açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlı
ğımız sözcüsü, Rumların ele geçirdiği mevzilerle 
ilgili olarak Türk makamları tarafından yapılan 
tekliflerin henüz kesin bir sonuca bağlanmadığı
nı, B. M. barış gücü aracılığı ile yapılan ilgili ça
lışmaların devam ettiğini bildirmiştir.
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KIBRIS’A YAPILAN KIZILAY YARDIMIN
DAN GÜMRÜK ÎSTEĞÎ

18.Kastm.1965

18.Kastm.1965

1057 tonluk Kızılay gıda ve giyecek yardımını 
Kıbrıs Türklerine getiren şilep hamulesinin 700 
tonunu boşaltarak Magosa limanından ayrılmıştır. 
Rum yönetiminin Barış gücü ve Kızılhaç aracılığı 
ile 50 bin sterlin gümrük resmi istediği 305 toluk 
gıda ve giyecek maddesi ise geri gönderilmiştir. 
Fazla miktarda gümrük resmi istenmesinden dola
yı Kıbrıs Türklerine ulaşamıyan 305 ton tutarın
daki gıda ve giyecek maddeleri arasında şeker, re
çel, bisküvi, çay ve 20 bin çift ayakkabı bulunmak
taydı.

ÇÎRİMOKOS MAKARİOS GÖRÜŞMELERİ

Rum idarecilerle görüşmek üzere Lefkoşe’ye gel
miş olan Yunan Başbakan yardımcısı ve Dışişleri 
Bakam Çirimokos’un şerefine verdiği bir kabul’de, 
Makarios özetle şunları söylemiştir :

Kıbrıs meselesi bütün Elenizmin ruhuna ve kal
bine işlemiş bir millî davadır. Yunan kralı, hükü
met ve halkı bugün Kıbrısa müzahir olmakta, bi
zimle birlikte mücadele etmektedirler. Çok iyi bi
liyoruz ki, şimdiye kadar Yunanistan Kıbrıs dava
sını ileri götürmek İçin bir çok fedâkardıklara kat
lanmış ve katlanmaktadır. N e kadar fedakarlık 
lâzım olursa olsun Elenlerin millî hayalleri gerçek
leşinceye ve Yunan Kıbrıs Yunanistanla birleşİn- 
ceye kadar mücadeleye devam edeceğiz.

Çirimokos ise şu cevabı vermiştir :

«Eğer Yunanistan Kibrisin kendisi ile birleşmesi
ni arzu etmezse o zaman bir ana değil fakat üvey 
bir ana olur. Oysa ki, Yunanistan bir üvey ana de
ğildir. Yunanistan Enosisi istemektedir. Fakat bu 
demek değildir ki Yunanistan Enosis’i Kıbrıs hal
kının arzusu hilafına veya uluslararası nizamlara 
aykırı olarak İstemektedir. Bugün Birleşmiş Mil
letlerde yapılmakta olan mücadelenin gayesi ulus

34



19.Kasım.1965

lar ar ası nizamlar çerçevesinde Kıbrıs halkının 
(self-determination) hakkının tanınmasını sağ
lamaktır. Eğer Kıbrıs halkı yarın, öbür gün veya 
hiç bir zaman Yunanistan’la birleşmek istemezse 
o zaman Yunanistan haklı olarak gücenecektir. 
Çünki bir çocuğu kendisi ile beraber olmayı iste
memiş olacaktır. Fakat Yunanistan çocuğu zorla 
yanma almak hakkına sahip değildir. Yunanistan 
Kıbrısı ele necirmek değil ele almak istemekteO O
dir.»

KIBRIS ÎLE İLGİLİ B.M. KARAR TASARILARI

B. M. Genel Kurulunu Kıbrıs ile ilgili iki karar 
suretinin sunulduğu açıklanmıştır. Birinci tasarı, 
Afganistan ve Irak, diğeri ise şu devletlerin imza
sını taşımaktadır : Burundi, Çad, Kongo (Brazavil- 
le), Dahomey, Gabon, Gana, Gine, Hindistan, J a 
maika, Kenya, Mali, Malawi, Nepal, Nijerya, Pa
nama, Ruanda, Sierra Leone, Uganda, Birleşik 
Arap Cumhuriyeti, Tanzania, Togo, Yemen, Y u
goslavya ve Zambia.

Birinci tasarıda, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
nun, Kıbrıs’ta görev yapmakta olan Birleşmiş M il
letler barış gücünün adada barışın korunmasında 
oynadığı rol memnunlukla kaydedilmekte ve Kıb- 
rıs’ın«Birleşmiş Milletler teşkilâtının eşit haklara 
sahip bir üyesi olduğu ve bağımsızlık, egemenlik 
ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerek
tiği» belirtilmektedir.

Tasarı, ayrıca, Birleşmiş Milletler teşkilâtının, Gü
venlik Konseyinin 4 Mart 1964 tarihli kararma 
uygun olarak ve ilgili tarafların mutabakatı ile, 
âcil, barışçı, taraflarca üzerinde mutabık kalınacak 
ve Birleşmiş Milletler yasasına uygun olarak Kıb
rıs Cumhuriyetinin bağımsızlık, egemenlik ve top
rak bütünlüğünün teminat altına alınması ve ada 
halkının barış, âhenk ve karşılıklı güven içinde 
yaşamalarını sağlama amacı ile yeniden arabulu
culuk gayretlerine girişilmesini, öngörmektedir.
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İkinci karar tasarısında da su noktalar göze çarp
maktadır :

20.Kasim.1965

20.Kasim.1965

«Genel Kurul,...

«1 —  Kıbrıs Cumhuriyetinin, Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtının eşit hakları haiz bir üyesi olarak, Bir
leşmiş Milletler yasası uyarınca, her türlü dış mü
dahaleden azade, tam egemenlik ve bağımsızlık 
hakkına sahip olduğunu kabul eder,

«2 —  Genel olarak Birleşmiş Milletler yasasında
ki ve özellikle ikinci maddenin 1 ve 4’üncü bend- 
lerindeki vecibeleri gereğince, Kıbrıs Cumhuriye
tinin egemenlik, birlik, bağımsızlık ve toprak bü
tünlüğüne saygı göseterilmesi ve Kıbrıs Cumhuri
yetine karşı herhangi bir dış müdahaleden kaçı
nılması lüzumunu belirtir,

«3 — Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1964 tarihli 
karar suretine uygun olarak arabuluculuk gayret
lerine devam edilmesini tavsiye eder.»

ÇİRİMOKOS’UN LEFKOŞE GÖRÜŞMELERİ 
HAKKINDA DEMECİ

• Kıbrıs’a iki günlük bir ziyarette bulunan Yunan 
Dışişleri Bakanı Elias Çirimokos, Atina’ya dönü
şünde verdiği demeçte (Bk. Belge 11) görüşme
lerinden son derece memnun olduğunu belirterek 
özellikle şunları söylemiştir :

«Başpiskopos Makarios, iki ülkeyi ilgilendiren bü
tün sorunlarda, eğilimleri dikkate almadan bütün 
Yunan hükümetleriyle işbirliğinde bulunma ka
rarında olduğunu ifade etti. Dolayısılye, artık iki 
hükümetten birinin habersiz olduğu emrivakilerin 
meydana gelmesi, mümkün değildir.»

KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARI

: Genel Sekreter U ’Thant Güvenlik Konseyine sun
duğu bir raporda, Kıbrıs’taki B. M. Gücünün cid
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20.Kasım.1965

20.Kasım.1965

di bütçe açığı düzeltilmediği takdirde geri çekile
bileceğini ihtar etmiştir. Genel Sekreterin verdiği 
bilgiye göre kuvvetin bütçe açığı, görev süresinin 
sona erme tarihi olan 26 Aralık’ta 6.900000 do
ları bulacaktır. Güvenlik Konseyi, kuvvetin gele
ceği hakkında bir kaç hafta içerisinde yeni bir ka
rar almak zorunda iken, mali durumun bu kadar 
kötü olması meseleye ayrı bir önem kazandırmıştır.

B. M. Barış Gücü, adaya gittiği tarihten itibaren 
mali güçlükler ile karşılaşmaya başlamıştır. Gü
venlik Konseyi böyle bir kuvvetin kurulmasına ka
rar verirken, muhtemel Sovyet ve Fransız itirazla
rına peşin bir set çekmek için, gücün masraflarının 
üyelerin gönüllü yardımları ile karşılanmasını uy
gun bulmuştur. Nitekim bugüne kadar ne Rusya, 
ne de Fransa kuvvete mali yardımda bulunmamış
lardır. Buna karşılık 40 kadar ülke kuvvete 
34.590.917 dolar yardım yapmış veya yapacağını 
vadetmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ FRANKFURT’TA 
VERDİĞİ DEMEÇ

Kıbrısla ilgili B. M. müzakerelerinde bulunmak
üzere New York’a gitmekte olan Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil, Frankfurt’ta yaptığı bir 
konuşmada Yunanistan’ı Kıbrıs adasını bir müs
temleke haline sokmakla suçlamıştır. Çok taraflı 
bir muahede çerçevesi dahilinde Kıbrıs Türklerine 
bağımsızlığın garanti edilmiş olduğunu, taraflar
dan birinin bu andlaşmaya bozmasına Türkiye’nin 
seyirci kalmasının beklenemiyeceğini ifade etmiş, 
Kıbrıs’ın Yünanistan’dan 600 mil ve Türkiye’den 
sadece 40 mil mesafede olduğunu hatırlatmıştır.

GÜRSELİN FAO GENEL DİREKTÖRÜNE  
MESAJI

B. M. Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO)nın kuru
luşunun 20. yıldönümü dolayısıla Cumhurbaşkanı
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Cemal Gürsel Genel Direktör B. R. Sen’e bir me
saj yollamıştır. (Bk. Belge 11/A)

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ ATİNA’N IN  
TÜRK DOSTLUĞUNA AYKIRI DAVRANIŞ
LARINA DAİR AÇIKLAMASI

Yunan işgali sırasında Türklere yaptığı zulümle 
tanınan eski İzmir Metropoliti Hrisostomos’un, 
Atina’da 4 Kasım günü açılan heykelinin kaidesine 
yazılı bulunan yazılarda Yunan halkına Türk düş
manlığı telkin edilmesi, Yunan hükümeti nezdin- 
de pretesto edilmiştir. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü 
bu olay ile ilgili olarak bir açıklama yapmıştır (Bk. 
Belge 12).

YUN AN İST ANI PROTESTOMUZ

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Turan Tuluy Y u
nan Dışişleri Bakanlığına bir nato tevdi ederek 
«Yeni İzmir» mahallesi meydanına dikilen eski 
İzmir metoropolidi Hrisostomos’un heykeli dola
yısıyla 14 Kasım günü yapılan açılış töreninde 
hükümet adamları ve devlet memurları tarafın
dan Türkiye aleyhinde söylenen sözleri ve kaide
deki Türkiye’ye düşmanlık aşılayan ibareleri şid
detle protesto etmiştir.

ÇİRİMOKOS’UN ENOSİS LIAKKINDA BİR 
BEYANI

Genel Kurul’da görüşülecek olan Kıbrıs mesele
si dolayısİyle New York’a gelen Yunan Dışişleri 
Bakanı Çirimokos «yeni teklifler» getirmediğini, 
Yunanistan’ın Kıbrıs konusunda değişmez siyase
tinin bağımsızlık» olduğunu söylemiştir. Çirimo
kos Yunanistan’ın «Enosİs»i arzuladığını fakat 
bunun yakında gerçekleştirilecek bir «ilk hedef»
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olmadığını belirtmiş, Kıbrıs’ın şimdi bağımsız sa
yılıp sayılmayacağı sorusunu «adada Türk ve Yu
nan birlikleri bulunduğu sürece tam bağımsız de
nemez» cevabını vermiştir. Yunan Dışişleri Baka
nı şimdiki Kıbrıs anayasasının Enosis’i yasakladı
ğını kabul etmiş fakat bunun bir hata olduğunu 
ileri sürmüştür.

BM . TOPLANTISINA KATILACAK  
PARLAMENTO HEYETİ

New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurul 
toplantılarına katılacak olan 4 kişilik parlamento 
heyetimiz Amerika’ya hareket etmiştir. Heyet İz
mir Milletvekili Settar İksel, Afyon Senatörü 
Celal Tevfik Karasapan, Manisa Milletvekili 
Ertuğrul Akça, ve Rize Milletvekili Erol Akçal’- 
danmüteşekkildir.

PAKİSTAN’IN  TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜRÜ 
Pakistan Millet Meclisinin son toplantısında söz 
alan üyeler Pakistan’a son olaylarda yardım elle
rini uzatan bütün memleketlere Pakistan Mille
tinin minnet ve şükran duygularını İfade etmiş
lerdir. Parlamento Başkanı Abdüssabur Han açı
lış konuşmasında, «Pakistan’a yapmış olduğu bü
yük yardımlardan dolayı Türkiye’ye minnettarız» 
demiştir. Dışişleri Bakanı Zülkifar Ali Butto ise, 
«Bölgesel İşbirliği Andlaşmasmdaki müttefikleri
miz, yani Türkiye ve İran, bize bütün kalpleriyle 
destek olmuşlardır.» demiştir.

BAŞBAKANIN ATİNADAKİ HEYKEL 
OLAYI HARKINDAKİ SÖZLERİ

Başbakan Süleyman Demirel, gazetecilerin, Atina’
da dikilen Hristostomos heykeli töreninde yapılan 
konuşmalarla ilgili olarak sordukları bir soruya 
cevaben:
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«Hükümet gerekli teşebbüsleri yapmıştır. Üzücü 
bir olaydır. İki memleketin dostluğuna ve kom- 
şululuğuna yakışan bir hareket değildir. «H edef 
İstanbul» denince, bu gayri ciddî bir şey oluyor. 
Biz, gayri ciddî meselelerle uğraşacak değiliz. 
Türkiye’nin bir çakılını bile kimse alamaz. Şehit 
kanıyla sulanmıştır bu topraklar.» demiştir.

ERALP’IN  GALO PLAZA RAPORU İLE 
İLGİLİ NOTASI

Birleşmiş Milletler’deki Başdeiegemiz Orhan
Eralp, Galo Plaza’nın faaliyeti ve raporu ile ilgi
li olarak Türk Hükümetinin müşahedelerine da
yanan 23 sayfalık bir notayı Genel Sekreter U 
Thanta vermiştir. (Bk. Belge 13).

Bu vesika, birkaç güne kadar Genel Kurul 
Siyasi Komisyonunda başlıyacak olan Kıbrıs mü
zakereleri ile ilgili Türk görüşü olarak üyelere 
dağıtılmıştır.

Türkiye bu vesikada Kıbrıs Arabulucusu Ekvator 
eski Cumhurbaşkanı Galo Plaza’nın yetkilerini aş
tığını, raporunu yanlış faraziyelere dayandırdığı
nı, meseleye taraf olanlardan birinin güvenini sar
sacak şekilde davrandığını, Kıbrıs Tiirkleri ve 
Türkiye Hükümetinin asla kabul edemiyecekleri 
teklifler ileri sürdüğünü belirtmiştir.

KİPRİANU’N U N  TÜRK  - YUNAN  
GÖRÜŞMELERİ İLE İLGİLİ DEMECİ

Haravgi gazetesinin muhabirine bir demeç veren 
Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kiprianu özetle şunları 
söylemiştir :

«Bizim ikili müzakerelere ve bu müzakerelerle va
rılmak istenen uzlaştırıcı hal çaresine itimadımız 
yoktur. Çünkü böyle bir hal çaresini araştıranlar 
kendi menfaatlerini düşünmektedirler. Nato itti- 
faki üzerinde zararlı sonuçlar doğuran Türk - Y u
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nan anlaşmazlıklarının giderilmesini düşünüyor
lar. Geçmişin tecrübesi bize öğretmiştirki bu çe
şit mükazerelerde Batılı müttefiklerin menfaatleri 
önplana alınmakta ve Kıbrıs halkının menfaatleri 
ikinci plâna atılmaktadır. N ato’nun menfaatleri 
Kıbrıs halkının menfaatlerinin üstünde tutulmak
tadır. Bu düşünce ile daima Kıbrıstan taviz ver
mesi istenmektedir.»

BAŞBAKANIN AMERİKAN VE SOVYET 
BÜYÜKELÇİLERİYLE YAPTIĞI GÖRÜŞME

Başbakan Süleyman Demirel, Amerikan Büyükel
çisi Parker Hart ve Sovyet Rusya Büyükelçisi Ni- 
kita Rijov ile ayrı ayrı görüşmüştür. Başbakan, 
görüşmemelerle ilgili olarak» Amerikan ve Rus 
Büyükelçilerini davet edip kendileriyle Kıbrıs ko
nusunda görüştüm» demiştir.

KIBRIS KONUSUNDA B.M.’e SUNULAN İKİ 
KARAR TASARISI HARKINDAKİ BİR 
AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oktay İşcen Kıbrıs 
konusunda Birleşmiş Milletlere verilen iki karar 
tasarısı hakkında şu bilgiyi vermiştir :

24,1er tasarısında tehlikeli görülen hususlar, Ka- 
hire’de alınan kararlara atıfta bulunulmasıdır. Bu 
karar Enosis’e açık kapı bırakacak şekilde tefsire 
müsait bir mâna taşımaktadır.

Tasarıda ayrıca Galo Plaza’nın arabulucuk gö
revinin devamı telkin edilmekte ve Makarios’un 
azınlık hakları yasasına atıfta bulunulmaktadır.

Irak ve Afganistan tarafından müştereken verilen 
karar tasarısında ise, Birleşmiş Milletler barış gü
cünün faydalı olduğu belirtilmekte, ancak 4 Mart 
tarihli Güvenlik Konseyi kararlarına uygun ola
rak, yeni arabuluculuk müessesesini tesisi talebin
de bulunulmaktadır. Bu tasarı İle adadaki iki mil
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lî cemaatin bir arada yaşıyabilmesinin, ancak mü
zakere yolu ite arabuluculuk müessesesinin ku
rulması sayesinde mümkün olabileceği kaydedil
mektedir.

ERA LFIN  KIBRIS’A YUNAN ASKERİ 
NAKLİ İLGİLİ YAZISI

Birleşmiş Milletlerdeki Başdelegemiz Orhan Eralp, 
Genel Sekreter U Thaııt’a gönderdiği bir mek
tupta, Yunan «Olympic» hava yollan uçaklariyle 
Kıbrıs’a muntazaman Yunan askeri nakledildiği
ni bildirmiştir.

Eralp, Yunan hava yollarına ait uçakların, her 
hafta, pazartesi ve cuma günleri Atina’dan Lef
koşe’ye asker, taşıdığını ve her uçakta 80 asker 
bulunduğunu belirtmiştir.

Eralp, mektubuna, son zamanlarda, Kıbrıs’lı Rum
ların sebep olduğu olayların bir listesini de ekle
miştir. Listede, Kıbrıs’tı Rumların, Türklerle te
mas halinde bulundukları çeşitli noktalarda, özel
likle M ogosa’da yaptıkları tahkimat da açıklan
mıştır.

TÜRKİYE’N İN  B. M. KALKINMA  
PROGRAMI KURUL ÜYELİĞİNE SEÇİMİ

Birleşmiş Milletler Teşkilatı çerçevesinde kurul
muş olan ve gelişme halindeki memleketlere doğ
rudan doğruya teknik yardım gayesini güden 
«Genişletilmiş Yardım Programı» ile «Özel Fon» 
isimli iki ayrı teşekkülün daha verimli bir hale 
getirilmesini temin bakımından «Kalkınma Prog
ramı» adı altında birleştirilmesi, Birleşmiş Mil
letler İktisadi ve Sosyal Konseyinde kararlaştı
rılmış ve Genel Kurulca da kabul edilmiştir.

Genel Kurul kararından sonra, İktisadi ve Sosyal 
Konseyde, Kalkınma Programı Yönetim Kurulu 
üyelerinin seçimi yapılmış ve müteaddit Avrupa
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memleketleri meyalımda, Avrupa grubunda nam
zetliğini koymuş olan memleketimiz ilk turda se
çimi kazanarak, kurul üyeliğine seçilmiştir.

ARPAÇAY PROJESİ

24.Kasım. 1965 : Sovyetler Birliği ile bir süre önce imzalanan tica
ri anlaşma gereğince, Türkiye’de bulunan Sovyet 
Teknik Heyeti Başkanı Arkhipov ve Devlet Su 
İşleri ilgilileri arasında Arpaçay projesi imzalan
mıştır.

A. I. D. BAŞKANPNIN TÜRKİYE'NİN  
KALKINMASI İLE İLGİLİ DEMECİ

24.Kasim.1965 : Milletlerarası Kalkınma Teşkilatı (A .I.D .) Baş
kanı James Grant, Türkiye’nin kalkınma hamle
leri konusu üzerinde bir konuşma yapmıştır. (Bk. 
Belge 14) Grant bu konuşmada:

«Türkiye’nin ekonomik istikbalini geniş çapta 
kuvvetlendirme bakımından çok büyük gelir sağ
layabileceği mes’ut bir duruma geldiğini» söyle
miş, «Türkiye Batı Avrupa’nın bugün ulaşmış ol
duğu hayat seviyesine, yirmi - otuz yıl içinde ula
şabilir. Eeğer Türkiye bu imkanlar vaad eden var
lıkları, kendi menfaatine olarak seferber etme 
dehasını gösterebilirse, bizler hayatta iken bu 
neticeyi göreceğiz» demiştir.

R.C.D. TEKNİK KOMİTE TOPLANTISI

25.Kasim-10.AYaUk.1965 : Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (R.C.D.)
Teknik Komitesi 25 Kasım - 10 Aralık tarihleri 
arasında Tahran’da toplanmıştır. Komite çalışma
ları özellikle ve petrol, petro- kimya, ticaret, de
miryolu ve deniz nakliyatı, bütçe ve P.T.T. konu
larında işbirliği geliştirmek amacını gütmüştür.
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TİMES’E DEMECİ

26.Kasır??.1965

26.Kaszm.1965

26.Kaszm.1965

New-York’ta bulunan Dışişleri Bakam İhsan Sab- 
ri Çağlayangil, New York Times gazetesine bir 
beyanat vermiştir (Bk Belge 15). Bakan, bu be
yanatı ayni gazetede bir gün evvel yayınlanan 
Makarios’un bir demecindeki iddiaları cevaplan
dırmak üzere vermiştir. Makarios, bu demecinde 
barışçı çözüm yolu için yapılacak görüşmelere 
Türkiye’nin mani olduğunu iddia etmekte ve Kıbrıs 
meselesinin Ankara ve Atina’da değil, Lefkoşe’
de hakedileceğini ileri sürmekte idi.

KUNURİ MUHAREBESİNİN  
15. YILDÖNÜMÜ

Kunuri muharebesinin 15. yıldönümü dolayısıyla 
Kore’nin Ankara Büyükelçisi yayınladığı bir me
sajda, Türk askerinin cesaretini övmüş ve «Türk 
askerinin şaşmaz cesareti ve kuvvetli azmi hür 
dünyanın gayri meşru ve sebepsiz komünist te
cavüzüne karşı giriştiği kutsal savaş olan Kore 
harbi tarihinde uzun zaman hatırlanacaktır» de
miştir.

O.E.C.D. BAKANLAR KONSEYİ BİLDİRİSİ

iktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtının (O.E.
C.D.) Bakanlar Konseyi Toplantısı sonunda ya
yınlanan bildiride, Türkiye’ye Yardım Koıısorsi- 
yomu ile ilgili olarak «Türkiyenin ancak ikinci 
beşyıllık plân dönemi sonunda dış ödemeler ba
kımından kendi kendine yeter bir hale geleceği 
hesaba katılarak bu memlekete gereken yardım
ların yapılması zorunludur» demiştir.

Maliye Bakanı İhsan Gürsaıı, toplantıda bir ko
nuşma yaparak (Bk. Belge 16) Türk ekonomisi
nin istikrar içinde kalkınmaya devam ettiğini be
lirtmiştir.
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: Kuzey Atlantik Antlaşmasına üye 10 ülkenin Sa
vunma Bakanları Paris’te yaptıkları toplantıdan 
sonra şu bildiriyi neşretmişlerdir :

«Evvelden bildirildiği gibi, Belçika, Kanada, D a
nimarka, Almanya, Yunanistan, İtalya, Hollanda, 
Türkiye, İngiltere ve Amerika savunma bakanla
rından kurulu özel komite, N A TO  Genel Sekre
teri Manlio Brosio’unun başkanlığında, 27 K a
sım 1965 günü toplanmıştır.

«Bu toplantıda, ittifak dahilinde mevcut nükleer 
güç ve nükleer anlaşmalar, nükleer kuvvetlerin kul
lanılması hakkında müttefikler arasındaki İstişare
lerin İslahı ve N A T O ’nun nükleer siyaseti ile plân
lamasına müttefiklerin iştirakinin genişletilmesi ko
nuları incelenmiştir. Bu konulardaki görüş teati
leri sonucunda, bakanlar ulaştırma vasıtaları, ha
ber mübadelesi ve nükleer plânlama meseleleriyle 
ilgili üç çalışma grubu teşkiline karar vermişler
dir.

«Özel komite, N A TO  Konseyinin 14 - 16 
Aralık tarihleri arasında Paris’te bakanlar seviye
sinde yapacağı toplantıya bir rapor sunacaktır.

«Özel komitenin gelecek toplantısını 1966 yılı 
Mart ayı sonunda yapmasına karar verilmiştir.»

Özel Komite toplantılarına Genelkurmay 
İkinci Başkanı Orgeneral Refik Tulga ile bera
ber katılan Milli Savunma Bakam Ahmet To- 
paloğlu, yurda dönüşünde toplantı hakkında ba
sma bilgi vermiştir (Bk. Belge 17).

YUNAN BÜYÜKELÇİLİĞİNİN HEYKEL 
OLAYI İLE İLGİ BİR DEMECİ

Plrİsİstomos’un heykelinin açılış töreninde yetkili 
Yunan şahsiyetleri tarafından yapılan beyanların 
basında yayınlanması üzerine, Ankara’daki Yu-
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nanistan Büyükelçiliği yetkili temsilcileri gazete 
lerde yayımlanan haberleri ve konuşmaları inkâr 
etmişlerdir.

Bu yetkili «olayın Türk Yunan münasebetleri ile 
hiçbir ilgisi olmaması lâzımdır. Son gelen Atina 
gazetelerini inceledik hiç böyle bir hal görmedik» 
demiştir.

Dışişleri sözcüsü Oktay İşçen, ise «Yetkilinin tev
sik iddiası yersizdir. Zira elimizde Yunan Başba
kanı ile diğer zevatın yurdumuz aleyhine tecavüz- 
kâr sözler sarfettiğine dair deliller mavcuttur» 
demiştir.

TÜRKİYE'NİN PAKİSTAN  
BÜYÜKELÇİSİNİN DEMECİ

— Türkiye’nin Pakistan’daki Büyükelçisi Şinasi 
Orel, Türk Hükümetinin ve halkının «Keşmir hal
kının haklı self determinasyon hakkını tam bir şekil
de desteklemeğe» devam edeceklerini söylemiştir. 
Haydarabad şehrinde bir toplantıda konuşan B ü
yükelçi, Türkiye’nin 22 günlük Hind - Pakistan 
harbinde Pakistani desteklemiş olduğunu, çünkii 
Pakistan’ın «Hind tecavüzünün kurbanı» bulun
duğunu ilâve etmiştir.

Büyükelçi, Türkiye’nin Pakistani yalnız kültürel 
ve dinî bağlarından dolayı değil, Pakistanin haklı 
self - determinasyon davası için savaşması dola
yısıyla desteklediğini bu hakkı davanın bütün 
dünyaca kabul edilmiş olduğunu söylemiştir.

DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİNİN BİR 
DEMECİ

Dışişleri Bakan Vekili Dr. Faruk Sükan, Dış po
litikada «Tarafsız ülkeler bloku ile aynı paralel
de politika takibini» isteyen 40 üniversite öğre-
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nin müzakere yolu ile halline engel, başpiskopos’un iddia ettiği gibi Türkiye’
nin ada’yı istilâ tehdidinden ileri gelmemektedir. Türkiye hiçbir zaman böy
le bir tehditte bulunmamıştır. Sadece tek taraflı bir hal şekli empoze için 
Türk cemaatine karşı yapılacak yeni taarruz ve emrivakilere asla müsaade et
meyeceğini kesin şekilde belirtmiştir. Bir hal tarzına başlıca engel tamamen 
kuvvete ve gayrî İnsanî metodlara başvurarak arzusunu empoze etmek teşeb
büslerinden vazgeçmeyen Makarios’un tutumudur.»

«Rumlar tarafından Kıbrıslı Türklere karşı yapılan 1963 katliamından 
önce Türkler 127 Türk ve 106 karışık köyde yaşamakta idiler. Köyünden 
24’ünü terkederek daha emin bölgelere sığınmak zorunda kalmışlardır. Kıb
rıs’da şimdi sadece 22 karışık nüfuslu köy vardır. Kıbrıslı Rumlar terkedilen 
bu köylerin 40’mdaıı Türklerin ev ve barklarının tamamını ve 44 köyde mal
larının bir kısmını yakmışlardır. Bu rakkamlar B.M. Temsilcisi Mr. Orle- 
gan’ın 1964 Temmuz’unda Kıbrıs’daki zararları tesbit etmek için yapılan res
mî bir araştırmaya istinad eden raporundan alınmıştır.»

«Makarios, Kıbrıs işinin sabırla halledileceğini söylüyor. Bu doğrudur. 
Fakat sadece sabır Kıbrıs meselesinin halline kâfi gelmez. Aynı zamanda iyi- 
ııiyet de şarttır. İyiniyet kaybolduğu zaman da Kıbrıs meselesini azim halle
decektir. Bunların her üçü de yani sabır da, iyiniyet de, azim de Türkiye’de 
vardır. Türkiye’nin sükûn ve sabır içinde olmasının sebebi de budur.»

B E L G E : 1 7 
26 Kasım 1965 

MALİYE BAKANI’N IN  O. E. C. D. BAKANLAR TOPLANTISINDA  
KONUŞMASI

İktisadî Kalkınma ve İşbirliği Teşkilâtı (O. E. C. D .) Bakanlar Konseyi 
metod yıllık toplantısını 25 - 26 Kasım tarihlerinde Paris’te yapmıştır. Top
lantıda bir konuşma yapan Maliye Bakanı İhsan Gürsan Türkiye’deki geliş
melerin bir özetini yapmıştır.

Gürsan daha sonra 10 Kasım 1965 tarihinde yapılan genel seçim neti
cesinin sağlam ve istikrarlı bir hükümete imkân verdiğini, bu hükümetin ik
tisadi alandaki ana hedeflerinin yıllık yüzde yedi nisbetinde bir gelişme hı
zını gerçekleştirmek, ödemeler dengesini iyileştirmek ve sosyal bakımdan 
devamlı bir gelişmeyi sağlamak olduğunu ifade etmiştir.

Gürsan Türkiye’nin iki ana problemi olduğunu, bunlardan birincisinin 
ziraî sektör ile diğer sektörler arasındaki bünyevî dengesizlik, diğerinin ise
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iktisadi kalkınma için gerekli dış ödeme imkânlarımızdaki devamlı kifayet
sizlik olduğunu açıklamış, bu iki konuda karşılaşılan güçlüklerin bir kısmı
nın üyesi bulunduğumuz bu teşkilat tarafından çözülebilecek nitelikte oldu
ğunu belirtmiştir.

Bakan, Türkiye Konsorsıyomu konusunda dış ödemelerimiz sahasında
ki açığın ikinci plan devresi sonunda, yani 1972 senesine kadar devam etme
sinin beklendiğini, yardımlar konusunda konsorsiyom üyesi devletlerce bu
güne kadar gösterilen gayretleri memnuniyetle karşılamakla beraber, Türki
ye’ye yapılacak yardımların gerekli seviyeye çıkarılacağını ve son defa kon
sorsiyom tarafından ele alman proje finansmanı meselelerine süratli bir hal 
çaresi bulunacağını ümit ettiğini beyan etmiştir.

Gürsan sonuç olarak Türk milletinin yeni hükümetten çok şey bekle
diğini, Türkiyenin kalkınmasının esas itibariyle iç gayretlerimize istinat et
mesi gerektiği gerçeğini hatırımızdan çıkarmadığımızı ve fakat bu gayretle
rimizin üyesi bulunduğumuz bu camiada bir makes bulmasını beklediğimizi 
sözlerine ilave etmiştir.

B E L G  E : 1 8 
29 Kasım 1969 

NATO ÖZEL KOMİTE TOPLANTISI

Milli Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, Pariste yapılan N A TO  ülke
leri Bakanlar seviyesindeki özel komite toplantısı hakkında basına şu bilgile
ri vermiştir :

«N A TO  Bakanlar Konseyinin 27 Kasımda yapılan özel toplantısında 
bulunmak üzere Paris’e gittim. Bir gün süren toplantıda, muhabere, enteli- 
jans ve nükleer plânlama tali komiteleri teşkil edilmesine ve 28 Martta tek
rar toplanılmasına karar verildi. Toplantının gayesi, bir müdafaa paktı olan 
Nato memleketleri ülkelerinin korunması ve bir harbin önlenmesi için nük
leer silâhların müessir şekilde kullanılmasına üye memleketlerin iştiraklerini 
temindi. Memleketimiz, bu komitelerden en önemlisi olan ve Amerika, İn
giltere, Almanya ve İtalya’nın da iştirak ettiği nükleer plânlama komitesine 
seçilmiştir. Tali komiteler çalışmalarını 28 Mart 1966’ya kadar ikmal edip 
Nato Genel Sekreterliğine takdim edeceklerdir. Seyahatim münasebetiyle N a
to Silâhlı Kuvvetler Başkomutanı General Lemnitzer ve Genel Sekreter Man- 
lio Brossio’yu ziyaret ettim. Alman Millî Savunma Bakanı Yon Hassel ile
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de görüşerek kendisini memleketimize davet ettim. Bu ziyaret önümüzdeki 
baharda yapılacak ve iki memleket arasındaki müşterek meselelerimiz konu
şulacaktır. Toplantı, Nato memleketlerinin daha sıkı bir işbirliği halinde ça
lışmalarını temin için faydalı olmuştur.»

B E L G E : 1 9 
30 Kasım 1963 

DIŞİŞLERİ BAKANI’N IN  KIBRIS İHTİLÂFİ İLE NATO ATOM  
HARP BAŞLIKLARININ İLGİSİ OLMADIĞI HARKINDAKİ DEMECİ

Dışişleri Bakanı, İhsan Sabri Çağlayangil New York’ta verdiği bir be
yanatta, nihaî kontrolün Birleşik Amerika’nın elinde bulunduğu atom silâh
larının Kıbrıs buhranı ile kat’iyyen bir ilgisi bulunmadığını, bunların yalnız 
Nato bünyesi içinde olduklarını ve Türkiye’nin meseleyi bu şekilde gördüğü
nü söylemiştir.

Bakan «N ato çerçevesi içinde, bulunan atom silâhları meselesi ile Kıb
rıs meselesi arasında bir ilişki kurmak yersizdir» demiştir.

Çağlayangil, Kıbrıs anlaşmazlığının iki müttefik memleket arasındaki 
tesanüt ve işbirliği üzerindaki kötü tesirlerini belirtmiş ve «Hiç şüphesiz bu, 
ittifakın bütünü için ciddî bir zaaf teşkil etmektedir» deniştir.

Dışişleri Bakanı devamla «Kıbrıs meselesi devam ettiği müddetçe, iki 
memleket arasında, askerî işbirliği de dahil bir çok sahada, bir hadde kadar, 
gerçek bir işbirliğinden bahsetmek imkânsız olacaktır» diye ilâve etmiştir.

Çağlayangil, Kıbrıs için bir hal çaresi bulunacaksa, Yunanistan’la mü
zakereden başka bir şık bulunmadığını söylemiş ve «H angi açıdan bakılırsa 
bakılsın, Türkiye ve Yunanistan Kıbrıs meselesinin başlıca taraflarıdır ve 
kimse bu gerçekten kaçamaz. Bu iki memleket arasında müzakere yapmak
tan başka bir şık olabilir m i?» demiştir.

Çağlayangil, Sah gecesi vereceği bir diplomatik kabul resmine, yine 
Kıbrıs müzakeresi dolayısiyle New York’ta bulunan Yunan Dışişleri Bakanı 
Elias Çirimokos’un yapılan daveti kabul ederek katılacağını bildirmesinden 
memnun olduğunu söylemiş fakat memleketlerini anlaşmazlığa düşüren Kıb
rıs meselesini görüşmek için buluşma ihtimalinin «yakın» olmadığını ilâve 
etmiştir.

Böyle bir toplantının tertiplenip ter tipi enemiyeceği hususunda, sorulan 
bir soruya cevaben Çağlayangil «İsterlerse» demiştir.
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Dışişleri Bakanı, meseleye müzakere yolu ile bir hal çaresi bulununca
ya kadar Birleşmiş Milletler barış kuvvetinin, Kıbrıs’ta kalması lüzumunu 
belirtmiştir.

Yeni hükümet ile diğer memleketler arasındaki münasebetler konusuna 
da temas eden Çağlayaııgil Türkiye’nin «Birleşik Amerika ile gerçek bir te
sanüt ve bütün sahalarda karşılıklı olarak, birbirlerini destekleme ruhu için
de işbirliğini kuvvetlendirmek ve arttırmaktan memnunluk duyacağım söy
lemiştir.

Çağlayaııgil, Türk - Sovyet münasebetlerindeki yeni müsbet temayülü 
de memnunlukla karşıladığını söylemiş ve «Türkiye» bunun yalnız iki mem
leketin değil bölgenin ve dünya barışının menfaatine de olduğuna kani bu
lunmaktadır», demiştir.

B E L G E : 1 9
30 Kasım 1963

GEORGE B A LL UN KIBRIS ÎLE İLGİLİ 
KONUŞMASININ AKİSLERİ

A. B. D. Dışişleri Bakan Yardımcısı George Ball’un 6 Haziran 1965 
tarihinde Miami Üniversitesinde (Oxford. Ohio) yaptığı konuşmanın met
ni şudur :

GİRİT VE KIBRIS: BİR TENAKUZ

Girit ve Kıbrıs her kİsi de küçük adalardır. Her bİrİ Ohio’nun onda 
birinden daha küçük bir yer kaplar, Herbirinin nüfusu hemen hemen 
Cincinati kadardır; her İkisi de Türk ve Yunanistan’ın zıt menfaatlerine 
konu olmuştur; ve her ikisi de dünyayı harp tehdidi altına sokmuşlardır.

19. Yüzyılın ikinci yarısında Girit, Osmanlı İmparatorluğu’nun kont
rolü altındaydı, fakat nüfusunun çoğunluğu Yunanlıydı. 1896 da Yunan 
lılar daha evvel müteaddit defalar yaptıkları gibi isyan etmişler ve Yuna
nistan’la birleşmeyi ilân etmişlerdi.

Türk Hükümeti Girit’teki garnizonlarını takviye için harekete geçti. 
Yunanistan âsilere yardım için donanmasını gönderdi.
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KUVVETLE HAREKET

Meydana gelen kriz karşısında büyük Avrupa Devletleri ani ve karar
lı hareket ettiler. Bir yandan, denizden gelen Türk takviyelerini kesmek 
için donanma gönderirken, diğer yandan Yunan gemilerini geri dönmiye mec
bur ettiler.

Bir ordu çıkardılar ve kilit şehirlerini işgal ederek âsileri ateş kes’e 
zorladılar.

Bu esnada Yunan Ordusunu Teselya’da ezici bir mağlubiyete uğratan 
Türkiye’yi Yunanistan’la mağlubun lehine şartlarla barışa zorladılar.

Nihayet Büyük Devletler, Atina ve İstanbul’a benzer notalar verdik
ten sonra, Girid’in ne Yunanistan’la derhal bireşmesine, ne de Sultanın 
hâkimiyeti’ne tekrar iadesine izin vermiyeceklerini kararlaştırdılar.

Bu karar ada’daki Türk ve Yunan nüfusuna, gerekse Türk ve Yunan 
hükümetlerine muvafakatleri aranmadan empozedilmişti. Bu mümkündü, 
çünkü zamanın büyük devletleri egemenlik haklarını toprak bütünlüğünü 
veya soyut self - deferminasyon prensibini kaale almadan birleşik güçlerini 
pervasızca kullanmaya hazırdılar.

YENÎ ZAMANLAR

Milletlerarası harekâtın çevresi. 20. Yüzyılın ortalarında çok daha 
farklıdır. Artık bir «Concert Europeenne» mevcut değildir; hakikatte, en 
büyük iki dünya devleti, birbirlerine muhalif kamplardadır. Buna ilâve
ten, aradaki yıllarda, insanlık, milletlerin birbirlerinin işlerine doğrudan 
doğruya müdahale etmeleri hususundaki cesaretlerini kırıcı kaideler ve mü
esseseler kurmuştur. Bütün bu, son bir buçuk yıl zarfında diğer bir Akdeniz 
adası olan Kıbrıs’ta gayet açıkça yapılmıştır.

Kıbrıs’taki şartlar, geçen asır zarfında Girit’te mevcut olan şartlarla, 
sathî olarak şaşırtıcı bir benzerliğe sahiptir, her İki olayda da, barış Adada
ki Türk ve Yunan nüfusları arasında mevcut, derin ve acı ihtilâf dolayısıy
la tehdit edilmiştir. Ve bu, her iki durumda da, Türkiye ve Yunanistan ara
sında bir harb tehdidine ön ayak olmuştur.

EIARB GEMİLERİ DEĞİL. BARIŞ GÜCÜ

Fakat bu defa büyük devletler, dredııotlarım göndererek barışı koru
maya çalışmadılar. Bunun yerine, Birleşmiş Milletler, Birleşik Amerika ve
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diğer Hür Dünya Devletlerinin Temsilcileri, ilgili milletlerin ve cemaat
lerin arzularım yansıtan bir çözüm şekli ararlarken, barış, Birleşmiş Millet
ler Kuvvetleri tarafından korunmaktadır.

Tehlikeler büyüktür - 19. Yüzyıldakinden daha büyük. Türkiye ile 
Yunanistan arasında bir harbin, bugün, tesirleri çok uzaklara uzanacaktır. 
Nato müdafasının sağ kanadındaki dengeyi tehdit altında bırakacaktır. D a
ha geniş bir ihtilâf haline yükselecektir. Ve Sovyetler Birliği Kıbrıs’a silâh 
gönderdiği için, bu mahallî ihtilâf, Sovyet Gücü’nün, Doğu Akdeniz strate- 
tik sahasına sızması anlamına gelebilecektir.

Fakat şimdiye kadar dünya, kesif bir diplomasiyle harbi uzak tutma
ya muvaffak olmuştur - New York’ta Güvenlik Konseyinde, Paris’te Nato 
Konseyi forumunda ve iligili Hükümetlerle kesif bir seri komplike ikili mü
zakereler yoluyla tatbik edilen diplomasi, Birleşik Amerika Cumhurbaş
kanı bu diplomasi içinde sessiz bir rol almıştır.

TARAFSIZ GÜÇ

Kıbrıs ihtilâfı, henüz nihaî olarak çözümlenmemiştir. Fakat bugün 
mavi bereli silâhlı kuvvetler, ihtİlâflı Adada barışı korumaktadırlar - ihtilâf
la doğrudan doğruya alâkası olmıyan memleketlerin gönderdikleri Birleş
miş Milletler Kumandası altındaki Birleşmiş Milletler Kuvvetleri.

20. Yüzyılda soğuk harp devrinde diploması metodları böyledir.
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l —  Kıbrıs Olayları :

—  B. M. X X . Genel Kurulunda Kıbrıs konusunda cereyan edecek mü
zakerelere iştirak etmek üzere New York’ta bulunan Dışişleri Bakanımız İh
san Sabri Çağlayangil haklı davamızı dünya kamu oyuna izah etmek için muh
telif demeçler vermiş ve birçok yabancı basın temsilcilerde mülakat yapmıştır.

—  Dışişleri Bakanımız 2 Ar ahkta. Washington’da Dean Rusk’la buluş
muştur. Görüşme sırasında Türk-Amerikan ikli münasebetleri üzerinde durul
muş ve bu arada Kıbrıs konusundaki Türk görüşü Amerikan yetkililerine bir 
kere daha izah edilmiştir.

— B. M. Siyasî Komisyonu, Kıbrıs meselesini 11-17 Aralık tarihleri 
arasında müzakere etmiştir. Muhtelif delegelerin söz aldığı Komisyon toplan
tıları sırasında, Dışişleri Bakanımız da haklı davamızın bütün veçhelerini en 
ufak ayrıntılarına kadar izah eden veciz bir konuşma yapmış ve bu arada Y u
nan iddialarını çürütmek üzere müteaddit defa söz almıştır.

Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak, Komisyon’a üç karar tasarısı sunulmuş
tur :

a) Din, dil, kültür ve tarih bakımından birbirinden tamamen ayrı iki 
cemaatin Devlet idaresine eşit şekilde iştiraki esasına dayanan bir çözüm yo
lunu beraberce aramaya davet eden Türk tasarısının oya konmasından Türkiye 
bilâhare sarfınazar etmiştir
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b) Irak - Afgan - Suûdi Arabistan > Libya tarafından sunulan ikinci 
karar tasarısında ise Kıbrıs’ın bağımsızlığının, eğemenliğinin ve toprak bü
tünlüğünün korunması ve iki cemaat arasında barış, ahenk ve karşılıklı güven 
sağlıyacak bir çözüm yolu bulunması yolunda arabuluculuk çabalarının deva
mı tavsiye edilmekte idi. Asya - Afrika ülkelerinin taktikleri yüzünden, bu ta
sarının da oya konmasından vazgeçilmiştir.

c) Bütün ülkeleri Kıbrıs’ın bağımsızlığına, eğem enliğine, birliğine, ve 
toprak bütünlüğüne saygı göstermeye davet eden 32 Asya-Afrika devleti ka
rar tasarısı ise 17 Aralık 1965 günü Komisyonda 6 aleyhte oya karşı 47 lehte ve 
51 çekimser oyla; 18 Aralık 1965 günü Genel Kurulda 5 aleyhte oya karşı 47 
lehte ve 54 çekimser oyla kabul edilmiştir.

—  17 Aralıkta Kıbrıs meselesini görüşmek üzere toplanan Güvenlik 
Konseyi Kıbrıs’taki Barış Gücünün görev süresinin 3 ay daha uzatılmasını 
kararlaştırmıştır. f ., i

Başbakan Süleyman Demirel ve Devlet Bakanı Cihat Bilgehan 19 Aralıkta 
verdikleri demeçlerde; Dışişleri Bakanına vekâlet eden İçişleri Bakanı Dr. Fa
ruk Sükan 20 Aralıkta Millet Meclisinde yaptığı gündem dışı konuşmada; D ış
işleri Bakanımız memlekete avdetinde gazetecilere verdiği beyanatta ve bilâhare 
22 Aralıkta Millet Meclisinde gündem dışı yaptığı konuşmada «Milletlerarası 
andlaşmalardan doğan hakların B. M. tarafından kaldırılamıyacağını ve bahis 
konusu B. M. kararının tavsiyeden ileri gidemiyeceğini» açıklamışlardır.

—  14-16 Aralık 1965 tarihleri arasında toplanan N A TO  Bakanlar Kon
seyi toplantısında da Kıbrıs konusu ele alınmış ve Millî Savunma Bakanı Ah
met Topaloğlu ittifak üyelerine Türk görüşünü bir kere daha izah etmiştir. 
Yayınlanan nihaî tebliğde Kıbrıs meselesine ayrı bir paragraf ayrılmıştır.

Kıbrıs’taki Barış Gücü Komutanı General Thimayya kalb kiyafetsiz- 
liğinden 18 Aralık 1965 günü Lefkoşe’de vefat etmiştir.

— 27 Aralıkta Millet Meclisinde Kıbrıs konusunda başlayan genel gö
rüşme 29 Aralıkta son bulunmuştur.

—- Kıbrıs Arabulucusu Galo Plaza arabuluculuk görevinden istifa ettiği
ni U-Thant’a bildirilmişti (31 Aralık 1965).

II —  Sair Olaylar :

—  Avrupa Ekonomik Topluluğu Komisyonunun Sosyal İşlerle görevli 
Başkan Yardımcısı Prof. Levi Sandri 7-13 Aralık 1965 tarihleri arasında 
memleketimize bir tetkik ziyaretinde bulunmuştur.
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B E L G E  : 16
26 Kasım 1966

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in, Makarios’un 24 Kasım 
1965 tarihinde New York Times gazetesinde çıkan bir beyanatı üzerine, aynı 
gazete muhabirine verdiği beyanat:

«Başpiskopos Makarios tarafından yapılan beyanat, Kıbrıs Rumlarının 
Kıbrıs meselesini barışçı bir şekilde ve müzakereler yolu ile değil, fakat em
rivakiler yolu ile halletme niyetinde olduklarını göstermektedir. Filvaki, M a
karios’un Türkiye ve Yunanistan’ın iştirak etmediği bir çözüm şekli çıkar
masına şaşmamak lâzımdır. İlgili tarafları, bilhassa Türkiye’yi, meselenin dı
şında tuttuğu takdirde ada’da istediği bir hal tarzını empoze edebileceğini 
yani Türk Cemaatinin muhtar bir bütün olarak ada’nın idaresine iştirak hak
kını yok ederek en nihayetinde Enosis’i gerçekleştirebileceğini tahmin etmek
tedir. iki yıldan beri Kıbrıslı rumlar bu gayeye ulaşmak için teferruatlı bir 
plân tatbik etmektedirler. Adanın statüsünü tayin eden antlaşmalar açık şe- 
ldlde ihlal edilmiş ve Türk cemaatı gün be gün katliama, her çeşit güçlük ve 
sıkıntılara, amansız bir ablukaya tâbi tutulmuştur. Binlerce Türk, evlerini bark
larını terkederek emniyet içinde yaşayabilecekleri bölgelere iltica etmek zo
runda kalmışlardır. Türk hakimiyeti altında bulunan ve içinde yaşıyanların 
meşru müdafaa tedbirleri aldıkları bu bölgeler başpiskopos’un iddia ettiği 
gibi tiirklerin %  25’ini değil, cemaatın %  90’ını ihtiva etmektedir. Bu Tiirk- 
lerin müşterek davayı hararetle desteklediklerinden ve Kıbrıs Rumların bo
yunduruğuna girmemekte kararlı olduklarından asla şüpe yoktur.

Kıbrıs Rumların yarattığı ve Türk Cemaatını tahammül edilemez şart
lar altında yaşamaya zorlayan bu durum karşısında başpiskopos Makarios’un 
gayesine varmak için zaman aşımına dayanması tabiîdir. Eğer mesele sadece 
ada çerçevesi içinde mütalâa edilirse Türk cemaatinin çökmesini beklemek M a
karios’a kâfi gelecektir. Ancak, başpiskopos eğer Türkiye’nin Kıbrıs mesele
si ile ve Türk cemaatının kaderi ile alâkasını keseceğini sanıyorsa büyük öl
çüde yanılmaktadır. Türkiye bağımsız Kıbrıs devletini meydana getiren an
laşmaları imzalayan devletlerden biridir. Ve yürürlükte oldukları şüphe gö
türmeyen bu anlaşmaların feshini asla kabul edemez. Türk cemaatini ve onun 
meşru haklarını moral ve ahdi bakımlardan koruma mecburiyetinden vaz
geçemez.

Kıbrıs buhranının başından beri Türkiye meselenin ilgili taraflar ara
sında müzakere ile halli için her türlü gayreti sarfetmek ve Doğu Akdenizde 
barışı tehlikeye düşürmemek için büyük teenni ile hareket etmiştir. Mesele-

DIŞİŞLERİ BAKANFNIN MEW YORK TİMİNE DEMECİ
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Galo Plaza’nın raporunu tahlil eden bu yazıda, sonuç olarak, Plaza’nm 
tavsiyelerinin ve ileri sürdüğü görüşün tamamiyle başpiskopos Makarios’un 
görüşünü yansıttığının ortaya çıktığı söylenmekte ve şöyle denmektedir:

«Galo Plaza her tavsiyesinde Makarios’a danışmış ve onun direktifleri 
ile hareket etmiştir. Galo Plaza’nm raporunu hazırlarken her hususta Başpis
kopos Makarios’a danışmış olması, aynı konularda Türk hükümetinin ve 
Kıbrıs Türklerinin görüşlerine hiçbir suretle müracaat etmemiş olması baş- 
lıbaşma hatâdır. Bu davranışın arabuluculuk görevi ile nasıl bağdaştırılılabi- 
leceğini izaha lüzumu yoktur kanaatindeyiz.»

Eralp mektubunda, Galo Plaza’nın raporunun bir arabulma gayreti ka
bul edilemiyeceğini, bu itibarla ilerde meselenin çözümü için sarfedilecek 
gayretlere bir esas teşkil edemiyeceğini belirtmekte, ve «G alo Plaza’nin ara
bulucu olarak görevi son bulmuştur,» demektedir.

Yazı şöyle devam etmektedir :

«Arabulucu ve Makarios, Kıbrıs Türklerinin sadece azınlık haklarından 
faydalanabilecekleri bir hükümet şekli altında bağımsız olması gerektiği gı
gı ortak bir görüşü benimsemişlerdir. Her ikisi de Kıbrıs’ın 1960 antlaşmala
rının bağlayıcı hükümlerinden kurtulması ve Türkiye ile bağlarını kesmesi 
hususunda anlaşmışlardır. Türk ayrılık noktası «Enosis» konusudur ki bu da 
esastan ziyade şekle ait bir ayrılıktır. Plaza ada Rumlarının bir süre için ken
dilerini bu hevesten ala koymalarını istemektedir.

«Bu şartlar altında Türk hükümetinin raporu kabule lâyık görmediğini 
söylemeye lüzum yoktur.»

B E L  G E : 1 5
24 Kasım 1965

A.l.D. BAŞKANI’N IN  TÜRKİYE’N İN  KALKINMASI İLE 
İLGİLİ DEMECİ

Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı Başkanı James Grant, Tüıkiye,nin 
ekonomik istikbâli hakkında yaptığı konuşma :

«Birinci beş yıllık kalkınma plânında Türkiye plânın hazırlanması sı
rasındaki imkânlarının biraz üstüne çıkmayı hedef olarak tayin etmiştir. Tür
kiye’nin maden sahasında potansiyel İmkânları gözönüııe alınırsa, maden is
tihsalinde ve ihracatında önemli artışlar yapabileceği görülüyor. Petrol konu
sunda ise, ithalâtı ikame edebilmek için iyi imkânlara sahiptir. Türkiye’nin 
yalnız kendi öz petrol kaynaklarıma müracaat etmek suretiyle, 1965 yılında 
döviz giderlerinde yüzde 30 oranında 10 milyon dolarlık bir tasarruf sağlan
ması mümkündür. Türkiye, petrolü, istihsal sahalarından işletme sahalarına
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nakledebilmek için gerekli tesisleri kurmak suretiyle ithal ihtiyaçlarında, her 
yıl on milyonlarca dolarlık döviz tasarrufu yapabilecektir»

Grant, «Bugün Türkiye’nin önünde öyle kalkınma imkânları vardır ki 
bu kalkınma fırsatlarını kullanmak suretiyle, Türkiye bugün ekonomik saha
da on yıldan daha az bir süre içinde, sür’atli bir gelişme sağlamak hususunda, 
kalkınan herhangi bir memleketten daha çok imkâna sahiptir» diyerek Tür- 
kiyenin turizm ve işçi gelirleri bakımından sahip olduğu potansiyel imkânlar 
üzerinde durmuş ve bunları iyi bir şekilde kullanamadığımıza işaret etmiştir. 
Grant’a göre, Türkiye turizm sahasında uzun vadeli kalkınma çabasında iyi 
imkânlara sahiptir. Zaman içinde bu yönde bir gelişme sağlamıştır. Bununla 
beraber, hâlen Yunanistan’mn, Ispanya’nın bu kaynaktan elde ettiği gelirlerin 
yüzde Tinden daha fazla gelir temin edememektedir. İçşi dövizleri ise, za
man içinde bir gelişme kaydetmiştir.

Grant Türkiye’nin bugün karşılaşmış olduğu meselenin «Ekonomik iler
leme kaydedip etmiyeceği değil, fakat, kalkınma ııisbetinin ne şekilde artıra
bileceği ve kalkınma yardımı almaktan ne zaman kurtulabileceği şeklinde» 
tanımlanabileceğini bildirmiştir» Türkiye ekonomisinin ilerlemekte olduğuna 
şüphe yoktur ve bu ekonomik gelişme siyasi gelişmelerle birlikte gerçekleş
mektedir» şeklinde konuşan Grant, «Ben şahsen Türkiye’nin memnuniyet 
verici ekonomik gelişmesine devam ederken demokratik usullerini de muha
faza edeceğine ve geliştireceğine inanıyorum» demiştir. AID Başkanı, son 
yıllarda Türkiye’nin dış memleketlerden daha fazla yardım sağladığına te
mas ederek, «Bunun fiyat istikrarına dayanan bir milletlerarası güvenden 
doğduğunu» bildirmiş ve şunları söylemiştir :

«Türk özel teşebbüsü şimdi ithalât programı içinde, ham madde ve ya
tırım malları almakta ve fiat değişmelerinden çekinmeksizin imkânlarını em
niyet içinde kullanabilmektedir. Bu güven duygusu aynı zamanda, yabancı 
bilgi ve sermaye ortaklığına ve müşterek teşebbüslere girmeyi de kolaylaştır
maktadır.»

Grant, Türkiye’nin tarım sahasında da son yıllarda önemli gelişmeler 
kaydettiğine işaret etmiş ve «Sun i gübre kullanılmasının teşvik edilmesi, su
lama işlerinin düzenlenmesi, orman ürünlerinin daha iyi bir şekilde değerlen
dirilmesi ile Türkiye, Avrupa’nın Floridası olabilir» demiştir. AID Başkanı 
Türkiye’nin bugünkü gelişmeyi idame ettirmesi gerektiğini belirtmiş ve bunun 
doğrudan doğruya fiyat istikrarına bağlı olduğunu bu konudaki bir aksama
nın tek başına milletlerarası güven duygusunu yok edeceğini sözlerine ekle
miştir.
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«G ıda ve Tarım Teşkilâtı kısa faaliyet süresi içinde uluslararası işbir
liği bakımından değerli bir ortam ve iktisadı gelişme bakımından yararlı bir 
araç vazifesi görmüştür. Bizler, Türkiye’de geleceğe bakarken, Gıda ve Ta
rım Teşkilâtının olumlu çalışmasını geçmişteki aynı ruhla yürütmeğe devam 
edeceği inancındayız.

«Teşkilâtın, görevini yerine getirirken, Türkiye’nin tam işbirliği ve sü
rekli desteğine her zaman için güvenebileceğini Konferanstaki delegelere ke
sinlikle ifade etmek isterim.

«Bu fırsattan yararlanarak, FAO’nun seçkin Genel Direktörü B.R. Sen’i 
ve yönetimi altında çalışan bütün memurları, gösterdikleri üstün çalışmadan 
dolayı kutlar ve Teşkilâtın ilerideki çabalarında da başarılı olmasını dilerim.»

Cemal Gürsel 
Türkiye Cumhurbaşkanı 

B E L G E : 1 3 
20 Kasım 1963 

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN ATİNA'DA ESKİ İZMİR METROPOLİTİNE 
DİKİLEN HEYKEL İLE İLGİLİ OLARAK YAPTIĞI AÇIKLAMA

Atina’da N ea Smyrna semtinde, Anadolu’nun Yunan istilâsına uğradığı 
devirde İzmir Metropoliti bulunan ve işgal ordusu ile işbirliği halinde Türk- 
lere yapılan mezalimde önemli rol oynayan Hrisostomos’un heykeli dikilmiş 
ve açış töreni 4 Kasım günü yapılmıştır.

Heykelin kaidesinde Metropoliti elleri tutulmuş ve kendisine vurulur
ken gösteren kabartmalar yanında, «Tiranların gururunu parçaladın», «cel
latların gazabını cesaretle karşıladın», «Milletinin uğruna canını isteyerek fe
da ettin, şehrin (İzmir’in) yunanlılığını ilelebet korudun» ibareleri bulun
maktadır.

Heykelin açılışından bir kaç ay önce, gerek Atina’da, gerek Ankara’da 
Yunan yetkili makamları nezdinde gerekli teşebbüsler yapılarak, Yunanis
tan’da bazı çevrelerin Yunan halkına devamlı surette Türk düşmanlığı tel
kin etmelerinin yeni bir örneğini teşkil eden bu heykel ve üzerindeki yazıla
rın, genç nesle geçmişteki olayların hatırlatılması suretiyle «M egali Idea»nın 
canlı tutulması gayesini güttüğü, Türkiye’de Yunan mezalimini hatırlatmak 
içİıı pek çok sebep ve vesile bulunduğu halde bu yola gitmekten sakınıldığı 
ve iki memleket arasındaki münasebetlere zarar verecek bu gibi yıkıcı faali
yetlere son verilmesi gerektiği bildirilmiştir.
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Heykelin açış töreni tarihi yaklaştığı sırada, tarafımızdan vâki mütead
dit ikazlara Yunan hükümetinden herhangi bir cevap alınmaması üzerine, 
Yunan hükümetinin tekrar dikkati çekilerek açış töreni dolayısile basına in
tikal edecek olan bu olayın Türk umumî efkârında hasıl edeceği reaksiyon 
ve bunun davet edeceği mukabeleden münasebetlerimizin uzun süre gideri
lemeyecek zararlar göreceği belirtilmiş ve Yunan hükümetinin bu konuda 
gerekeni süratle yapması talep edilmiştir.

îki memleket münasebetlerinin daha gergin bir safhaya girmemesi uğ
runa yaptığımız bütün uyarmalara rağmen Hrisostomos’un heykeli Yunan 
Başbakanı, Bakanlar ve sair sivil ve askerî erkânın hazır bulunduğu bir me
rasimle 4 Kasım günü açılmıştır. Başvekil Stefanopulos, heykele Kral adına 
bir çelenk koyarken «Hrisostomos’un fedekârlığı boşa gitmemiştir», demiş, 
ayrıca Başvekil Yardımcısı, Atina Üniversitesi Rektörü, Meclis Başkan Vekili 
ve N ea Smyrna Belediğe Reisi tarafından yapılan konuşmalarda, İzmir eski 
Metropoliti Hrisostomos «Unutulmaz Millî Şehit» diye vasıflandırılmış, «K ü 
çük Asya’daki gerçek Yunan toprakları»ndan bahsedilmiş, «İki K ıt’a ve 5 
Denizdeki BÜ Y Ü K  Y U N A N İST A N ’ın yeniden doğacağı günü rüya olmak
tan çıkıp bir gerçek olacağı» ileri sürülmüştür.

Tarihimizde çok acı bir isim bırakmış olan bir kimse için heykel dikmekle 
Türkiye’ye ve Türk milletine yöneltilen bu hasmâne tavır ve heykelin kaide
sindeki yazılarla açış merasiminde yetkili kimselerin yaptıkları konuşmalar
da toprak bütünlüğümüze tecavüz eden ve Yunanistan’ın memleketimiz üze
rinde yayılma hırs ve emellerini ifade eden sözlerle tahrikte bulunulması 
Yunan Hükümeti nezdinde kuvvetle protesto edilmiş, bu tahrikin mesuliye
tinin tamamiyle Yunan Hükümetine râci olacağı belirtilmiştir.

Gerek bu tahrik olayı, gerek Yunan Başvekil yardımcısı ve Hariciye Ve
kili M. Çrimikos’un âhiren Lefkoşe’ye yaptığı ziyareti sırasında, Yunanistan’ın 
Enosis’i istediğine mütedair ifadeleri üzerinde Hükümetimizce önemle ve dik
katle durulmaktadır.

B E L G  E : 1 4
23 Kasım 1965

ERALP’IN  GALO PLAZA RAPORU İLE İLGİLİ NOTASI

B.M .’deki 24 devletin, Plaza raporuna uygun bir anlayışla hazırladık
ları karar suretinin Kıbrıs konusunun görüşüleceği siyasî komisyona sunma
ları üzerine, başdelegemiz Eralp, U Thaııt’a verdiği bir N ota’da Plaza ra
porunun bir arabulma gayreti olarak kabul edilemiyeceğini belirtmiş ve Pla- 
za’nın arabulucu olarak görevinin son bulduğunu ifade etmiştir.

73



mey en Türk Cemaatini asilikle itham edecek kadar iz’an dışı hareketlere gi
rişmektedir. Çoğu bağımsızlıklarına yeni kavuşmuş ülkeler olan Birleşmiş 
Milletler üyelerinin, kendileri gibi istiklâlini aldıktan sonra tekrar koloni ha
line getirilmek istenen Türk Cemaatinin devlet Anayasasına sahip çıkması
nın asilik diye vasıflandırılmasmın Birleşmiş Milletler için ibret teşkil eden 
tezadını bütün açıklığı ile göreceklerinden eminim.

Birleşmiş Milletlerin, bizzat kendisinin vazettiği ulvi prensiplerin suiis
timal edilmesine müsaade etmeyeceğine, mlletlerarası hukuka kaba kuvvetin 
tekaddüm ettirilmek istenmesine fırsat bırakmayacağına inanarak Birleşmiş 
Milletlere gidiyorum.» (A.A.)

B E L G E : 1 1
20 Kasını 1965

ÇİRİMOKOS'UN ÎKİLÎ GÖRÜŞMELER İLE İLGİLİ DEMECİ

Kıbrıs’a iki günlük bir ziyarette bulunan Yunan Dışişleri Bakanı Çiri- 
mokos, Lefkoşe’den Atina’ya dönüşünde şu demeci vermiştir :

«Bu görüşmeler ve sonuçlar sayesinde, artık söziimona Yunan hüküme
tinin «bahsedilmiyeceğini ve Yunanistan Rumlariyle ada Rumları arasındaki 
mutlak birliği şüpheye yer vermiyeceğini sanırım. Kıbrıs’ın Birleşmiş Millet- 
ler’e müracaatında da bize bu yardımcı olacaktır.

«Başpiskopos Makarios, iki ülkeyi ilgilendiren bütün sorunlarda, eği
limlerini dikkate almadan bütün Yunan hükümetleriyle işbirliğinde bulunma 
kararında olduğunu ifade etti. Dolayısısiyle, artık, iki hükümetten birinin 
habersiz olduğu emri vakilerin meydana gelmesi mümkün değildir.

«Makarios, ayrıca, Türkiye ile Yunanistan arasında ikili görüşmelere 
Kıbrıs’ın Yunanistan ile birleştirilmesi temel alındıkça, muhalefet edemiye- 
ceğini bildirdi.

«Biz de, Kıbrıs halkının tam bağımsızlığını ve onun, tek başına ve ser
bestçe geleceği hakkında karar verme hakkını destekliyeceğimizi belirttik. Ay
rıca, ortak menfaatlerimizle ilgili sorunlarda iki hükümetin ahenkli şekilde 
çalışması gerektiği hususuna inandığımızı belirttik».



B E L G E : 1 2

GÜRSELİN FAO'NUN 20’NCİ YILDÖNÜMÜ  
D OLAY İSİYLE MESAJI

Sayın Cumhurbaşkanımız Cemal Gürsel’in Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Teşkilâtı (FAO)nun kuruluşunun 20 nci yıldönümü dolayısıyla Genel 
Direktör B. R. Sen’e yolladığı mesaj :

«Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtının kuruluşunun 20 nci 
yıldönümü münasebetiyle, Teşkilât Konferansına bu mesajı yollamaktan bü
yük kıvanç duymaktayım.

«Yıldönümleri, bakışlarımızı geriye çevirerek geçmişteki olayları hatır
lamak ve kendimizi gelecekteki yeni çabalara hazırlamak bakımından uygun 
bir vesiledir.

«FAO, insanlık tarihindeki en büyük savaşın sona ermesinden hemen 
sonra, insanların çalışmalarının münhasıran fertlerin refah paylarının arttı
rılması amacına yöneldiği, barışçı bir dünya özleminin duyulduğu bir sırada 
kurulmuştu.

«Bu yüce umutlarla kurulmuş olan Teşkilât geride bıraktığımız 20 yıl 
zarfında kuruluşundaki isabeti doğrulamış ve faaliyetlerini gıda ve tarımla 
ilgili çok çeşitli alanlarda geliştirmiş ve yaymıştır.

«Türkiye’nin bu yararlı faaliyetlere etkin bir şekilde katıldığını ifade 
edebilmekten memnunluk duymaktayım.

«Tarım Türkiye ekonomisinin başlıca kesimi olup Beş Yıllık Kalkınma 
Plânımız gerek tarım alanındaki yatırımlarda, gerekse tarımsal üretimde i
önemli artışlar öngörmektedir.

«Gördüğümüz yardım yalnız FAO teknik servislerinin çeşitli yollardan 
Plânımızın uygulanmasına katılmasından ibaret kalmamış, Teşkilâtın düzen
lediği toplantılar, seminerler ve çıkardığı yayımlar sayesinde başka ülkeler
deki gelişmeleri izlemek ve bunlardan yararlanmak imkânı elde edilmiştir.

«Ülkemiz, Açlıktan Kurtulma Kampanyası ve Dünya Gıda Programı 
faaliyetlerine katılmış, çeşitli kalkınma projelerimiz ve çok sayıda yurttaşımız 
bu kuruluşların yardımından doğrudan doğruya yararlanmışlardır. Dünya
nın gelişmiş bölgelerindeki gıda fazlalarının çok taraflı bir kuruluş aracılığı 
ile gelişme yolundaki ülkelerin İktisadî ve toplumsal kalkınması için kullanıl
ması imkânını sağlayan Dünya Gıda Programı hakkmdakİ hoşnutluğumuzu 
özellikle belirtmek isterim.
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üzerine kurulmuştur. Komite’de, 15 N A TO  ülkesinin bir temsilcisi bulun
maktadır. Halen üzerinde çalıştığımız proje, Türkiye ile Yunanistan’ın ekono
mik kalkınması yönünü ele almış bulunmaktadır. Çalışmalarımız sonunda, 
en vaitkâr dört projeyi uygun bulduk. Bunlardan birincisi 100 milyon dolar 
civarında bir malî protesi olan «Meriç vadisinin geliştirilmesidir. Bu elekt
rik istihsali temini ve sellerin yataklar vasıtası ile kontrola alınması problem
lerini içine almaktadır.

ikinci proje ise, turizm konusu ile ilgilidir. Tarihî ve tabii güzellikler 
bakımından dünyanın birçok yerinden gelen turistler, Yunanistan’dan son
ra geri dönmektedir. Projeye göre, Türkiye ve Kıbrıs bu güzelliklerin bir de
vamıdır. Yunanistan, yılda turizmden 100 milyon dolar bir gelir elde etmek
tedir. Türkiye’de ise, bu rakkamın 20 milyon dolar olduğunu öğrenmiş bulu
nuyorum, aradaki bu nisbetsizliği kapatmak ve Türkiye’nin de turizm sana
yiinin geliştirilmesini sağlamak amacı ile, proje büyük önem taşımaktadır. 
Tabiatiyle bu proje Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan’ın da turizmini gelişti
recektir.

Üçüncü proje, Türkiye ile Yunanistan’ın yaş sebze ve meyvalarınm bil
hassa Kuzey Avrupa memleketlerine gönderilmesi ve gerekli pazarların bu
lunması konusunu kapsamaktadır. Dördüncü projede ise, balık ürünlerini 
geliştirme konusu ele alınmaktadır.

Bugünkü temaslarımız, eğitimciler ve iki memleketin iş adamları ile 
olmuştur. Kurduğumuz müşahitler komisyonu çalışmalarımıza büyük yar
dımcı olmaktadır. Bu hey’ette üç Türk adamı da görevlidir. Çalışmalarımız 
Türkiye Yunanistan ve diğer N A TO  grupları tarafından desteklenmektedir.

Bu projelerimizin büyük bir kısmının özel teşebbüs tarafından yapıla
cağına inanıyoruz. Bizim çalışmalarımızın mühim bir kısmı, Ford vakfı ve 
Avrupamn belli başlı kuruluşları tarafından desteklenmektedir.

Türkiye ve Yunanistan’ın, bugün Kıbrıs konusunda müşkülâta uğra
dıklarını biliyoruz. Ancak bu projelerin tatbik sahasına getirildiğinde, her 
iki milletin halkı arasında bir anlayış başgösterirse, bundan sonsuz mutluluk 
duyarız.»

ia'Aimoki losO lOİodiıJ iî&İO »D 
-'i»5 «ieo(OîcI iğihiclgl ibjeaitdl riiinuT - A:
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B E L G  E : 1 O

DIŞİŞLERİ BAKANI1 N IN  NEW  YORK’A HAREKETİNDEN  
EVVEL VERDİĞİ DEMEÇ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun gündeminde bulunan Kıbrıs ko
nusunun müzakerelerinde Türk heyetine başkanlık edecek olan Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabrİ Çağlayangii New-York’a hareket ederken basma şu demeci 
vermiştir :

«Genel Kurulda bu konuda cereyan edecek müzakerelere iştirak et
mek ve üye memleket delegelerine meseleyi hakiki veçheleri ile anlatmak 
üzere New York’a gidiyoruz.

Hatırlarda olduğu üzere, Birleşmiş Milletler Teşkilâtı daha evvel 1954- 
58 yıllarında da Kıbrıs meselesi ile meşgul olmuştur. 1958 yılında Genel K u
rul üyeleri, bütün ilgili tarafların meşru hak ve menfaatlerini nazarı itibara 
alacak bir hal suretinin bulunması zararuretine kani olarak, ittifakla kabul 
ettikleri bir kararda «tarafların Birleşmiş Milletler yasasına uygun olarak ba
rışçı, demokratik ve âdil bir hal tarzına varmak için devamlı gayretlerde bu
lunacakları hususundaki inançlarını» beyan etmişlerdir.

Bu karara istinaden girişilen müzakereler sonunda, müstakil Kıbrıs Dev
letini kuran anlaşmalar akdedilmiş ve Kıbrısdaki iki cemaatin Self-D eter
mination hakkına dayanarak istiklâle kavuşmasını sağlayan bu anlaşmalar Bir
leşmiş Milletlerce de tescil edilmiştir.

Bugün gördüğünüz manzara nedir? Kıbrıs anlaşmalarına taraf olan
lardan Kıbrıs Rum Cemaatı, Birleşmiş Milletlerin uzlaştırıcı tavsiyesi ile istik
lâlini kazanmış bir devleti Yunanistan’a ilhak etmek üzere, Türk Cemaatı 
mensuplarına 1963 Aralık ayında vahşiyane saldırılarla başlamış olan ve o 
tarihten bu yana anlaşmaları, insan haklarını ve Güvenlik Konseyi kararla
rını devamlı surette ihlâl eden bir tertip içindedir. İstiklâle son vermek hu
susundaki tertiplerini, Birleşmiş Milletlere makbul bir dâva şeklinde sunabil
mek için Rumlar, bu teşkilât yasasının en kutsal prensiplerini maksatlarına 
âlet etmek çabası içindedirler. Girişilen tertip maalesef, Lozaıı’danberi dost
luk İçinde yaşamaya önem verdiğimiz Yunanistan’ın da desteğini görmekte 
ve bu hal, ihtilâfın, sulhçu yollardan halli hususundaki arzumuzun tahakku- 
na set çekmektedir. Ada’daki Türk cemaatı, tarihî gerçeklere dayanan ve ant
laşmalarda ifadesini bulan haklarını müdafaa etmektedir.

Birleşmiş Milletlerin bir üyesi olan Kıbrıs devletini ortadan kaldırmaya 
matuf çabaları içinde Rum Cemaatı, Yunanistan’a ilhak edilmeyi kabul et-

18 Kasım 1965
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Türk cemaati kendi tarihi ve antlaşmalarla tanınmış haklarını, anaya
sasını müdafaa etmektedir. Mütecaviz değil miidafidir.

Milletlerarası kurallara her zaman titizlikle riayet eden Türkiye de, 
meşruiyet esasları içinde, Türk cemaatinin hukukunu şüphesiz azimle koru
maya devam edecektir. Türkiye’nin ve Türk cemaatinin sayısız Rum taktik
leri karşısında gösterdiği teenni ve soğukkanlılık ise bütün dünya’mn takdi
rini kazanmıştır.

Bu itibarla Rossides’in bu bayat propaganda taktiklerinin, gerçek du
ruma agâh bulunan ve Türkiye’nin temsilcileri tarafından bu hususda devamlı 
surette tenvir edilegelen Birleşmiş Milletler delegelerince önemsenmesi bu 
mektuba da gereken cevabı verecektir. Keza yakında Birleşmiş Milletler siya
sî komisyonununda Kıbrıs mes’elesi görüşülürken Rumların ileri sürdükleri 
bütün mesnedsiz iddialar ve Kıbrıs’ın istiklâlini ve toprak bütünlüğünü yok 
etmeye, istiklâl lehinde self - determination hakkını kullanmış olan Türk ce
maatini tekrar kolonize etmeye mâtuf Rum manevraları lüzumlu en geniş 
izahlarla birlikte gerekli cevaplarş alacaktır.»

B E L G E : 8 
16 Kasım 1965 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ O .D .T .Ü . ÖĞRENCİ DERNEĞİ 
BAŞKANININ SÖZLERİYLE İLGİLİ BİLDİRİSİ

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin açılış töreninde, Öğrenci Demeği 
Başkanmm, İran Devlet Başkanı ve İran’ın iç meseleleri hakkındaki sözle
riyle İlgili olarak yayınlanan bildirinin m etni:

«1 Ekim’de Orta - Doğu Teknik Üniversitesi yeni ders yılının açılış tö
reninde, Öğrenci Derneği Başkanı Muammer Sosyal tarafından dost ve müt
tefik İran’ın sayın devlet Başkanı ve İran’ın iç rejimi hakkında bazı tenkit- 
kâr ifadeler sarfedildiği, bu hususta alman haberlerden anlaşılmaktadır.

Bakanlığımıza bu münasebetle intikâl eden malûmat, özetle şundan iba
rettir :

Öğrenci Derneği Başkanı yaptığı konuşmada, gençliğin ve üniversite
nin genel meselelerine ve ihtiyaçlarına değindikten ve bu arada üniversite
nin öğretim üyeleri ve öğretim araçları hakkında da şiddetli sayılabilecek ba
zı tenkitlerde bulunduktan sonra, gençliğin özgürlük, uygarlık ve dış siya
set konularındaki genel görüşlerini dile getirmiş ve müteakiben bir misal
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olarak ele aldığı komşumuz İran’la ilgili olorak, Onun Devlet Başkanı ve 
İdaresi konusundaki bazı görüşler ile tenkitlerini açıklamıştır. Kabul etmek 
lâzımdır ki, fikir özgürlüğü ve üniversite muhtariyeti içerisinde aydın gençle
rimizin gerek iç meselelerimizi, gerek milletlerarası meseleleri kendi arala
rında görüş teatisine tabi tutmaları tabiî haklarından olmakla beraber, bu gö
rüş ve düşüncelerin dost ve kardeş bir memleketin lideri ve Onun iç rejimi 
hakkında resmî bir tören sırasında mutad teamül ve üslûplar dışında ifade 
edilmiş olması cidden üzücü bir olay teşkil etmiştir.

Bu durumu müşahade eden üniversite Rektörü, töreni müteakip, Öğ
renci Demeği Başkanım çağırarak kendisine hareketi hüsnüniyetle dahi olsa, 
hasıl ettiği kötü intiba ve neticelerden dolayı gerekli ihtarda bulunmuştur.

Diğer taraftan, öğrencinin tamamiyle şahsî fikirlerini aksettiren söz 
konusu beyanlardan dolayı derin teessürlerimiz, hükümetimiz adına res
men İran hükümetine beyan edilmiştir. Aynı zamanda Orta - Doğu Üniversi
tesi Öğrenci Demeği Başkanı hakkında olayın disiplin yönünden icabettirdi- 
ği işlemler de yerine getirilmiştir.

Bunun dışında Muammer Sosyal'ın üniversiteden çıkarılması ve üniver
site Rektörü’niin cezalandırılması hakkında, İran Büyükelçiliğinden, tabia
tıyla herhangi bir talep bahis konusu değildir. İran Büyükelçiliğinin bu yolda 
herhangi bir teşebbüsü olmamıştır. Halen bu üzücü olayın iki memleket ara
sındaki mevcut geleneksel ve çok yakın münasebetlere herhangi bir zarar yap
maksızın karşılıklı anlayış ve dostluk duyguları çerçevesinde kapanmasına 
intizar edilmektedir.

Bu safhada, basınımızın meseleyi hakiki ölçüleri ve Türk İran dostlu
ğunun büyük değerini gözönünde bulunduran yapıcı bir zihniyetle mütalaa 
edeceğinden emin bulunulmaktadır.»

B E L  G E : 9 
16 Kasım 1969 

SENATÖR JAVÎS’ÎN  TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

N A TO  Parlamenterleri Gelişmekte Olan Ülkeler Özel Komitesi Baş
kam olan Senatör Jacab Javits, «Türk - Yunan İktisadi İşbirliği Projesi» çer
çevesi içinde Türkiye’ye yapılacak yardımlar hakkında şu bilgiyi vermiştir ::

«Türkiye’de Kalkınmakta olan Ülkelere Yardım Heyeti Başkanı olarak 
bulunuyorum. Özel komite, bir yıl önce sayın üye Kasım Gülek’in bir fikri
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üzerinde titizlikle durmayı şeref addettiği bu hasletlerine her kim tarafından 
olursa olsun gölge düşürülmesine ve bu husustaki yüksek vazife ve mesuli
yet şuurunun sözkonusu edilmesine müsaade edemez.

Hiç bir tefrik yapılmaksızın bütün Türk vatandaşlarının Anayasamı
zın ve kanunlarımızın taminatı altında bulundukları ve hürriyet içinde yaşa
makta oldukları bir gerçektir. Bu teminata ve hürriyetlere Hükümetimizce 
de hürmet ve riayet edileceğinden şüphe edilemez.

Kıbrıs meselesi yakında Birleşmiş Milletlerde görüşülecektir. Hüküme
timiz Türkiye’nin Kıbrıs meselesindeki görüşünün ve tutumunun Birleşmiş 
Milletler Yasasının prensiplerine uygun bulunduğundan emindir ve müza
kerelere bu zihniyet ile katılacaktır.

Hükümetimizin dış politika alanındaki müstakbel tutumuna müteaallik 
maruzatımı tamamlarken, dış politikanın ayrılmaz bir cüz’ü olarak telakki et
tiğimiz dış ekonomik münasebetlerimiz hakkındaki görüşlerimizi de açıkla
mak isterim.

Dış İktisadî münasebetlerimizde Hükümetimizin ana hedefi, memleke
timizin kalkınmasının en kısa zamanda ve en müsait şekilde gerçekleştirilme
sine matuf imkânların temini olacaktır.

Bu maksatla, Hükümetimiz, bir yandan kalkınmamız İçin gerekli dış 
yardımların sağlanmasına en büyük dikkati gösterirken, diğer taraftan bütün 
devletlerle ticarî mübadelelerin devamlı şekilde arttırılması ve ticarî müna
sebette bulunulan memleket ve bölgelerin genişletilmesi üzerinde hassasiyet
le duracak, memleketin kendi öz döviz gelirlerinin arttırılmasını mümkün kı
lan sahalara devamlı öncelik verecek ve bu şekilde dış yardıma olan ihtiya
cımızın gün geçtikçe azalması hedefinin behemehal tahakkukuna çalışacaktır.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının kabul ettiği ge
nel prensiplere uygun bir şekilde, Bölgesel Anlaşmaların kalkınma halindeki 
memleketler için ciddî faydalar temin edeceğini inanıyoruz.

Memleketimiz bu mahiyette olan iki anlaşmaya dahildir. Birisi, İran ve 
Pakistan ile birlikte kurduğumuz Bölgesel İşbirliği Anlaşmasıdır. Bu Anlaş
manın üç memleketin de ekonomik kalkınmalarına yardımcı olacak şekilde 
işlenmesini temine devamlı gayret sarfedeceğiz.

Üzerinde büyük ehemmiyetle durduğumuz diğer bir anlaşma da Avru
pa Ekonomik Topluluğu ile imza ettiğimiz Ortaklık Anlaşmasıdır. Filhaki
ka, İktisadî ve ticarî önemli ilişkilere sahip olduğumuz Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile akdettiğimiz Ortaklık Anlaşmasını, mahiyeti ve güttüğü he
defler itibarı ile ekonomik gelişmemizin olumlu yönde süratlenmesini sağ
layacak bir unsur telâkki etmekteyiz.
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Anlaşmanın öngördüğü İktisadî entegrasyon hedefine doğru ilerliyebil- 
memiz, evvelemirde, ekonomimizi gelişmiş Avrupa ülkeleri ile belirli bir öl
çü içersinde, rekabet edebilecek bir güç ve seviyeye ulaştırmamıza bağlı bu
lunmaktadır.

Bu düşünce ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ile akdettiğimiz Anlaşma 
gereğince hazırlık döneminden geçiş dönemine geçilmesi için yapılması lü
zumlu çalışmalara derhal başlanacak ve bu yoldaki faaliyetler büyük bir ti
tizlikle yürütülecektir,

B E L G E : 7
14 Kasım 1964

BAYÜLKEN’ÎN  RO S SİD ESİN  U TH A N TA  MEKTUBU  
İLE İLGİLİ BEYANATI

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Bayülkeıı, B.M .’deki Kıbrıs Rum 
Temsilcisi Rossides’in Genel Sekreter U Thant’a Genel Kurul clakümanı ola
rak dağıtılmak üzere gönderdiği mektup hakkında şunları söylemiştir :

«Rossides’in bahis konusu son mektubu da bundan evvelkiler gibi, sırf 
propaganda maksadıyla Genel Sekretere gönderilmiştir.

Güvenlik Konseyinin son toplantısında konuşan delegeler, bildiğiniz 
gibi, Genel Sekreterin Konseye sunduğu raporun M agosa olaylarından Kıb- 
rıs’lı Rumların mes’uliyetini tesbit eden paragraflarına atıfta bulunmuşlar 
ve bu paragraflarda sözü geçen olayların M agosa’da vukua gelen durumun 
sebebi olarak göstermişlerdir. Konseyde bu müzakerelerden sonra Başkanın 
yaptığı çağrı, Rumları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu karşısında manen 
müşkil bir durumda bırakmıştır.

İşte Rossides’in mezkûr mektubu ile yapmaya çalıştığı şey, mûtadı veç
hile yalan ve tezvire dayanarak, bayat bir propaganda taktiğini tekrarlamak
tan ibarettir. Bütün dünya bilmektedir ki, Kıbrıs Türk cemaati iki yıldan be
ri çeşitli Rum tahrik ve tecavüzlerine karşı nefsini ve anayasasındaki hukuku
nu kahramanca savunmaktadır. Memleketin anayasasını çiğnemiş, Kıbrıs’ın 
Türk aslından olan vatandaşlarına silâhlı tecavüzlerde bulunmuş, siyasî gaye
lerle Türk cemaatine karşı gayrî İnsanî İktisadî abluka tatbik etmiş ve bütün 
bu faaliyetleri dünya efkârınca ve bizzat Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
ve yetkililerince resmî Birleşmiş Milletler belgelerinde tenkid ve takbih 
edilmiş, meşruiyetini yitirmiş bir idarenin sözcüsü olarak Rossides’in Tiirk- 
lere değil, bizzat kendi temsil ettiği idare ve zihniyete «âsi» diye hitap et
mesi yerinde olurdu.
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menfaatlerine uygun olacağı gibi bölgenin ve dünya barışının tarsinini ko
laylaştıracaktır.

Balkan memleketleri ile münasebetlerimizde memnuniyetimizi mucip 
olacak bir tarzda müsbet gelişmeler kaydedilmiştir. Önümüzdeki senelerde bu 
münasebetlerin daha da gelişmesi, itinâ edeceğimiz bir husus olacaktır.

Orta - D oğudaki ve Mağrip’teki kardeş Arap ve Müslüman memleket
leri ile her türlü şüphe ve tereddütten uzak, hakiki ve yakın bir dostluk kur
mak ve çeşitli sahalarda verimli bir işbirliğini gerçekleştirmek başlıca amaç
larımızdan biri olacaktır. Bütün Arap memleketleri ile gelişen münasebetle
rimiz çerçevesinde, diplomatik temsilciliklerin bu memleketlerin hepsinde 
karşılıklı olarak en yüksek seviyeye ulaşmış olmasını memnuniyetle karşılı
yor ve olumlu bir adım telâkki ediyoduz. Arap memleketleri, meşrCı davala
rında Türkiye’nin anlayış ve desteğine güvenebilirler.

Hükümetimiz bütün A sya-Afrika memleketleri ile de münasebetleri
ni geliştirmek gayesini güdecektir. Türk milleti bağımsızlık mücadelesinin 
ilk örneğini vermiş bir millet olarak bu iki kıt’adaki ülkelerin bağımsızlığa 
kavuşmalarını derin bir sevinçle karşılamıştır. Hükümetimiz müstemlekeci
liğin tamamen tasfiye edilmesini ve insan hakları ve haysiyeti ile bağdaşa- 
mıyacak olan ırk ayırımının ortadan kaldırılmasını kuvvetle desteklemekte
dir. Bütün Asya - Afrika memleketleri ile Birleşmiş Milletleh Yasası ve Ban
dung Konferansı prensiplerine sâdık olarak dostluk münasebetlerini kuvvet
lendirmeğe çalışacağız Dünya hürriyet, demokrasi, bağımsızlık, İktisadî geliş
me ve siyasî ilerleme alanında ciddî gayretler gösteren yeni ülkelere Türki
ye’nin tecrübelerini, düşüncelerini tanıtmanın dünya barışına ve genel geliş
meğe büyük hizmeti olacağına inanıyoruz.

An’anevi dostluk ve kardeşlik rabıtaları ile bağlı bulunduğumuz A fga
nistan, İran ve Pakistan ile münasebetlerimiz özel bir yakınlık arzetmektedir. 
Müttefiklerimiz olan İran ve Pakistan memleketimize karşı gerçek dostluk
larını göstermişlerdir. Türk milleti de onlara karşı duyduğu kardeşlik hisle
rinin delilini vermiştir. Bu iki memleket ile bağlarımızı gittikçe sıklaştırmak 
için azâmi gayreti sarfetmemizden daha tabîi bir şey olamaz. Bulunduğu böl
gede önemli bir mevkîi olan Afganistan ile anânevi ilişkilerimizin kardeşlik 
ve karşılıklı yardım zihniyeti içinde daha da gelişmesine büyük bir önem ve 
değer atfetmekteyiz.

Uzak - D oğu’da ve dünyada gittikçe daha önemli bir mevki işgal eden 
Japonya ile ekonomik, politik, kiiltürer her alanda münasebetlerimizin arzu
lanan yüksek seviyeye çıkarılmasına çalışılacaktır.

Latin Amerika memleketleri ile anânevi olarak iyi münasebetlerimiz 
mevcuttur. Bu memleketlerin Birleşmiş Milletlerde dünya barışı yararına sar-
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tettikleri yapıcı gayretleri takdirle karşılıyoruz ve kendileri ile temas ve iliş
kilerimizi arttırmak arzusunu besliyoruz.

En büyük millî davamız olan Kıbrıs meselesinin, Türkiye’nin ve Kıbrıs’- 
daki kahraman soydaşlarımızın hak ve menfaatlerine uygun bir şekilde halle
dilmesi yeni Hükümetimizin de değişmez hedefidir. İhtilâfın tatminkâr ve 
nihaî bir şekilde çözümlenmesinin zorluklarını takdir etmekteyiz. Gerçekten, 
bütün ilgili taraflarca milletlerarası andlaşmaları saygı gösterilmediği, in
san hakları gereği gibi korunmadığı, bölge barışına değer veren bir zihniyet 
ile hareket edildiği müddetçe, Kıbrıs meselesi vahîm ihtilâflara yol açabile
cek bir buhran mahiyetini muhafaza edecektir. Türkiye bu ihtilâfların önlen
mesini ve bölge barışının korunmasını samimiyetle arzu ettiği içindir ki Kıb
rıs meselesinin müzakere yolu ile ve ilgili tarafların anlaşmaları suretiyle çö
zümlenmesini daima tercih etmiştir. Ancak, barışın korunmasının sadece bi
zim elimizde olmadığı hakikatini görmek gerekir. Türk Cemaatine mütevec
cih yeni baskı ve tecavüzlere karşı müsamaha göstermemekte devam edeceği
mize ve meselenin olup - bittiklerle tasfiyesine aslâ razı olamayacağımıza dair 
değişmez kararımızı tekrar açıkça belirtmeği lüzumlu bulmaktayız. Müstem
lekeciliğin sona erdiği bir devrede Türkiye’nin Kıbrıs’taki Türk Cemaatının 
tekrar kolonize edilmesine göz yumması hiçbir zaman düşünülemez.

Zürih ve Londra Andlaşmalarmın tesis ettiği statü malûmdur. Kıbrıs 
meselesinin ayni zamanda Lozan Anlaşması ile Türkiye ve Yunanistan ara
sında Akdeniz’de tahakkuk etmiş olan muvazenenin bir unsuru olduğu ve 
muvazenenin ihlâl edilmemesi gerektiği de bir vakıadır. Türkiye Kıbrıs me
selesinde âdil bir çözüm şekline varılması gayesi ile Türkiye ile Yunanistan’ın 
müştereken hareket etmelerini daima terviç etmiştir. Geçen Mayıs ayında iki 
memleket arasında müzakerelerin başlaması, Yunanistan’ın artık Kıbrıs me
selesinde yapıcı bir zihniyetle bir hal tarzını bizimle birlikte aramağa koyula
cağı ümidini hasıl etmiştir. Biz Kıbrıs meselesinin barış yolu ile halledilebil
mesi için her iki memleketin de bu yapıcı ve realitelere uygun tutuma tam 
değerini vermelerinin bizzat kendilerinin ve A da’daki iki millî cemaatin ha
kiki menfaatlerinin iktizası olduğuna samimiyetle kanîiz.

Diğer taraftan, bütün hakikatler çiğnenerek Türkiye’ye karşı son za
manlarda girişilmiş olan tezvir ve kötüleme kampanyasını yalnız teessüfe 
şayan değil ayni zamanda tehlikeli bir hareket tarzı olarak da mütalaa er 
mekteyiz.

Asırlar boyunca mazlumlara melce teşkil etmiş olan ve dîni tesamühün 
eıı bariz örneğini tarihe tescil ettirmiş bulunan memleketimizin prenstijinin 
bu kabil İftiralarla gölgelenebileceğini sananlar her halde büyük biı gaflet 
içinde olduklarını hatırlamalıdırlar. Türkiye tarihinden kendisine mevdu ve
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rurî olacaktır. Adîl bir barışı gerçekleştireceğine ve koruyacağına inandığı
mız Birleşmiş Milletler Teşkilâtının, devletlerin siyasetlerindeki çelişmeler 
yüzünden dünya çapında kendisine düşen bu görevi lâyıkı veçhile yerine ge
tirdiğini söylemek maalesef henüz mümkün değildir. Bununla beraber, biz 
nisbî ölçüde de olsa Birleşmiş Milletlerin önemli bir rol ifâ ettiğine kâni bu
lunuyoruz. Bunun içindir ki, Birleşmiş Milletler Teşkilâtının bugün elinde 
bulunan imkânlar nisbetinde, dünya sulhunu tehdid eden vahîm buhranları 
yatıştırmak ve onların yayılmasını önlemek yolundaki miismîr gayretlerini 
desteklediğimiz gibi, bu adâlete ve samimi işbirliğine müstenîd bir barış 
ve ahengin tesisine hâdim olmasını da temenni ediyoruz. Türkiye, esasen 
kendi barış adalet ve işbirliği anlayışına uygun olan Birleşmiş Milletler Y a
sasındaki prensiplere sâdıktır ve siyasetinde bu prensiplere ve milletlerarası 
hukuka uygun hareket etmeği şiar edinen bir memleket olarak kalacaktır.

Bugün dünyada barışı tehdit eden en önemli unsurlardan biri hızla de
vam etmekte olan silâhlanma yarışıdır. Bu yarışın durması ve büyük küçük 
bütün devletlerin güvenliğini sağlam esaslara rapdedecek şekilde silâhsızlan
manın tedrici safhalar içerisinde gerçekleştirilmesi yolundaki bütün gayretleri 
kuvvetle destekleyeceğiz. Ancak, memleketimizin güvenliğini bugünkü şart
lar altında teminât altında tutmak zarureti âşikârdır. Başta silâh teknolojisi 
olmak üzere çeşitli alanlarda vuku bulan gelişmeler güvenlik probleminin 
münferit bir şekilde halledilmesine dün olduğu gibi bugün de imkân verme
mektedir. Bu sebeple, müşterek güvenlik mefhumu bütün önemini muhafaza 
etmektedir. Birleşmiş Milletler çerçevesinde bütün insanlığın özlediği evren
sel bir güvenlik sistemi sağlanmadıkça, memleketlerin güvenliklerini bölge
sel çerçeve içinde teminât altında tutmağa çalışmaları tabiîdir. Coğrafî ve 
stratejik bakımdan işgal ettiği önemli mevkîi itibariyle, Türkiye, emniyetini 
kollektif bir sistem içinde âzami teminata kavuşturmağa mecburdur. Sırf te- 
dafiî maksatlar güden N ATO  ve CENTO ittifaklarına üye olmamız bu ana 
sebeplere istinâd etmektedir. Bu ittifaklar çerçevesinde karşılıklı dayanışma 
ve hak eşitliği zihniyeti dairesinde yapıcı işbirliğine devam edilecektir.

Türkiye, başka alanlarda da birçok bölgesel vasıftaki teşekkülün üyesi 
bulunmaktadır. Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtının ve Avrupa Kon
seyinin üyesi bulunuyoruz. Avrupa Ekonomik Topluluğunun ortak üyesiyiz. 
Iran ve İran Pakistan ile «Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği» Teşkilâtını kur
muş bulunuyoruz. Bütün bu teşekküllerin faaliyetlerine yapıcı bir şekilde 
katılmağa ve bunlar içindeki işbirliğini karşılıklı bir tesânüd zihniyeti içinde 
geliştirmeğe mecburuz.

Türkiye’nin muhtelif bölgesel anlaşmalara dahil olması, dış siyasetin
de zümreci bir görüşle hareket edeceği manâsına gelemez. Son yıllarda vuku 
bulan milletlerarası gelişmelerin mütebarız vasfı, mahiyeti 11e olursa olsun
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münhasır blok mefhumunun dünya realitelerine uygun düşmediğinin anla
şılmış olmasıdır. Bir ittifaka veya bir ideolojiye bağlı olmak, başka bir ittifa
ka veya ideolojiye mensup olan veya bugün ekseriyeti teşkil eden tarafsız 
memleketlerle münasebetlerinin geliştirilmesine manî değildir. Bilâkis, bütün 
memleketler arasında münasebetlerin ve işbirliğinin artması, gerginliğin azal
masına, ve barışı takviye edecek karşılıklı bir itimâd havasının doğmasına 
yardım etmektedir. Bu zihniyetle, Türkiye’nin bütün devletlerle azâmi ölçü
de ilişkilerini arttırmasının her bakımdan faydalı olacağına inanmaktayız ve 
bu inanç bu alandaki ¿eratımızda bize rehber olacaktır.

Burada şunu ifade etmek isterim ki, Türkiye’nin gerek çok taraflı te
şekküllerde menfaatlerini en verimli bir şekilde sağlamak, gerek ikili müna
sebetlerimizin her gün gelişmekte olan icaplarım lâyıkı veçhile yerine ge
tirebilmek için Dışişleri Teşkilâtının personel, maddî imkânlar ve teçhizat 
ile takviye edilmesi hususunda Hükümetimiz kararlıdır. Dış münasebetlerde 
çeşitli devlet resmî organlarının faaliyetlerinin en verimli şekilde ve yekna- 
sak bir sistem dairesinde yürütülmesini sağlamak için de Hükümetimiz gerek
li mevzuat değişikliklerini müşahhas teklifler halinde Yüksek Meclise suna
caktır.

Türkiye’nin Dış Politikasının ana hatlarını ve çok taraflı ilişkilerini bu 
şekilde tahlil ettikten sonra, ikili münasebetlerimizde dikkat edeceğimiz hu
susları da kısaca belirtmek isterim.

Birleşik Amerika, Kanada ve Batı - Avrupa memleketleri ile münase
betlerimiz yakın bir dostluk ve işbirliğine dayanmaktadır. Bu devletlerin bü
yük bir kısmı ile ekonomik kalkınmamız için Türkiye’ye Yardım Konsorsi- 
yomu içinde verimli bir işbirliği yapmaktayız. Bir kısmı ise, ortak - üye oldu
ğumuz Avrupa Ekonomik Topluluğunu vücuda getirmektedir. Bütün bu dev
letler ile çeşitli bağlarımız dolayısiyle onlarla ilişkilerimizi en ileri seviyede 
tutmağa çalışacağımız tabiîdir.

Bağımsızlığa ve toprak bütünlüğüne saygı, hak eşitliği ve ademi müda- 
le prensipleri dairesinde komşu devletlerle iyi geçinmek, işbirliğini geliştir
mek, bölgemizde gerginliğe ve ihtilâflara yol açacak durumları önlemek, dış 
siyasetimizde önem atfettiğimiz umdelerdir. Bu prensipler dairesinde komşu
muz Sovyetler Birliği ile iyi komşuluk münasebetleri idâme ettirmek arzusu
nu Türkiye daima beslemiştir. Bu İtibarla, iki memleket arasındaki münase
betlerdeki büyük gelişmeyi memnuniyetle kaydediyoruz. Biz bu esaslar çer
çevesinde Sovyetler Birliği ile iyi komşuluk münasebetlerinin idamesi ve ge
lişmesine ehemmiyet atfediyoruz ve buna gayret edeceğiz.

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında iyi komşuluk zihniyeti içinde mü
nasebetlerin devamlı surette gelişmesi, Türkiye’nin ve Sovyetler Birliğinin
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Güvenlik Konseyi toplantısı sonunda Başkan müzakerelerde varılan mu
tabakatı aksettiren bir çağrıda bulunmuştur. Bu çağrısında bütün tarafları 
itidale davet etmekte ve Güvenlik Konseyi kararlarının tamamen tatbiki
nin sağlanmasını istemektedir. Tarafların Kıbrıs’taki durumu tereddi etti
recek hareketlerden tevakki etmeleri lüzumu da belirtilmekte ve Konseyin 
gelişmeleri dikkatle izleyeceği ifade olunmaktadır.

Biz, Güvenlik Konseyi Başkanınm bu çağrısını olumlu karşılamaktayız. 
Gerçekten, Güvenlik Konseyine müracaatta bulunduğumuz zaman üzerinde 
en fazla durduğumuz nokta, Rum tecavüzlerinin derhal durması lüzumu ka
dar bu tecavüzlerin Güvenlik konseyinin bütün kararlarını vahim bir surette 
ihlâl etiği keyfiyeti olmuştur. Güvenlik Konseyi kararlarının harfiyen tatbik 
edilmesi, bu tecavüzlere bir son verilmesi ve bunların başlanmasından evvelki 
duruma avdet edilmesi demektir. Bunu başka türlü anlamamıza imkân yok
tur. Güvenlik Konseyindeki mutabakatı aksettiren çağrıda Makarios’un Ma- 
gosa’ya dair tekliflerine hiçbir surette temasta bulunulmamış olmasını, bu 
tekliflerin ( * )  gerçek mahiyetinin anlaşıldığına bir delil olarak görüyoruz. 
Senato’da da ifade ettiğimiz gibi, hükümetimiz Rum tecavüzleri neticesinde 
M agosa’da ateş - kes anlaşmasına aykırı olarak Rumlar tarafından işgal edi
len mevkilerin tahliyesinde kat’İyetle İsrar edecektir. Başpiskopos Makarios’
un M agosa’daki Türk kesimleri üzerinde Rum hâkimiyetini tesise matûf tek
liflerini Türk cemaatinin kabul etmesi kabil tasavvur değildir. Bu tekliflerin 
kabulü sadece tecavüze prim verildiği mânasına gelecektir. Hükümetimiz, 
hiçbir zaman böyle bir davranış içinde olamaz.

Şimdilik sâkin görünen M agosa’daki durum dikkatle izlenmektedir. 
Hükümetimiz, artık açıkça beliren davranışın gösterdiği istikamette gerekli 
tedbirleri almakta kararlıdır. Olayların inkişafı ile elde edilecek yüksek mec
lislerin safha safha haberdar kılınacağını saygılarımla arzederim.»

( * )  B aşp isk o p o s M akarios, B irleşm iş M illetler Kıbrıs B arış G ücü K om utam  G e n e 
ra l l im a y a 'y a  Şu tedbirlerin  a lın m asın ı teklif etm iştir :

1   M a g o sa  b ö lgesin d e , eski şehrin d u v arları d ışın d a k a lan , ve d ışa rd a n  g e le 
cek hücum ları püskürtm ek am aciy le  kurulm uş o lan ların  d ışın da, bütün m üstahkem  m ev
zilerin sökülm esi.

2   Bu b ö lged e , Birleşm iş M illetler askerleri ve Rum u lu sa l m uhafız kuvvetleri
askerlerin den  kurulu karm a devriye ko lları bu lunduru lm ası.

M akarios, ay rıca , Rum u lu sa l m uhafız kuvvetlerince i ş g a l  ed ilen  okulun Kıbrıs'lı 
Türklere, «yaln ız eğitim  için ku llan ılm ak  şartiy le» teslim  ed ileb ileceğ in i söylem iştir.
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HÜKÜMET PROĞRAMENIN 

(Dış Politika Kısmı)

Dış politika alanında Hükümetimizin gerçekleştirmeğe çalışcağı başlı
ca hedefler, memleketimizin güvenliğini sağlam esaslara dayandırmak, Tür
kiye’nin, barışı koruma gayretlerine ve milletlerarası işbirliğine faal bir şekil
de katılmasını sağlamak ve itibar edilen, işbirliği aranan bir devlet olarak 
milletlerarası ilişkilerinin çerçevesini daha da genişletmek, dış politikamızın 
memleketimizin ekonomik kalkınma gayretlerine yardımcı olmasına dikkat 
etmek ve nihayet millî davamız olan Kıbrıs meselesini bütün ilgili tarafların 
meşru hak ve menfaatlerini ihlâl etmeden Türkiye’nin hak ve menfaatlerini 
de behemehal koruyacak bir çözüm şekline bağlamak olacaktır.

Dış siyasetimizde Atatürk’ün çizdiği esaslardan daima mülhem olacağız. 
Atatürk, sadece sözleri ile değil, fakat ayni zamanda icraatı ile de, hangi 
prensiplerden hareket edilmesi gerektiğini tereddüte mahal bırakmıyacak şe
kilde göstermiştir : milletlerin gerçek iç huzurlarının ancak dünya çapında 
istikrarlı bir barışla teminat altına alınabileceğini gözönünde bulundurmak; 
Türkiye’nin yüksek millî menfaatlerini, diğer memleketlerin menfaatleri ile 
bağdaşacak şekilde korumak ve idâme ettirmek her şeyden evvel Türkiye’
nin kendi savunma gücüne itimâd etmek, fakat kollektif güvenlik tedbirleri 
ile milletlerarası barış ve güvenliği kuvvetlendirmek; bütün dünya milletle
rinin bağımsızlığa ve egemenliğe kavuşmalarını desteklemek; bütün dünya 
milletlerinin en yüksek medeniyet seviyesine ulaşmak yolundaki çabalarında 
Türkiye’ye mümtaz bir mevkî sağlamak; bütün komşularla karşılıklı itimâda 
ve hak eşitliğine müstenid münasebetler tesis etmek; Atatürk’ün her zaman 
titizlikle üzerinde durduğu ve dış siyasette rehber olarak tesbit ettiği umdeler 
olmuştur. Dünya şartlarının o zamandan beri bir çok istihaleler geçirmiş ol
masına rağmen; bu umdelerin bugün de Türkiyenin hayatî menfaatlerine uy
gun bulunduğuna mutlak surette kanîiz.O O

Dış siyasetimizin hedefi Türkiye’nin bir kül halinde uzun vâdelİ millî 
menfaatlerini korumak olduğuna göre, bu siyasetin bütün milletin desteğine 
mazhar olacak bir nitelik taşıması lüzumuna inanıyoruz. Bu siyasetin ancak, 
millî birlik ve dayanışmaya İstinâd ettiği takdirde başarılı olabileceğini müd
rik bulunan Hükümetimiz, icraatında bu temel görüşe daima ve titizlikle 
bağlı kalacaktır.

Dış politikaya istikâmet verirken, bir yandan bu temel prensiplere ria
yet etmek, diğer yandan bugünkü milletlerarası reraliteleri kaâle almak za~
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10.000 Türkün su, elektrik ve telefonlarının kesildiğini, gıda ikmali yapılma
dığını bildirmiş ve şöyle demiştir : «Yunanistan’ın Enosis plânı, sistemli bir 
şekilde yavaş yavaş, kimi zaman İktisadî baskı kimi zaman Tiirkleri açlığa 
mahkûm etmek ve başka metodlar fayda vermezse doğrudan doğruya teca
vüze geçilmek suretiyle uygulanmaktadır.»

Er alp, Kıbrıslı Rumların Magosa’da bir Türk okulunu yağma ve işgal 
ettiklerini, daha sonra bir apartımamn sakinlerini binayı terke zorladıklarını 
söyleyerek, «silâhsız bir adam eşinin ve kızının gözleri önünde öldürülerek 
masum halk dehşete düşürüldü ve kaçmaya zorlandı» demiştir.

Türkiye temsilcisi, Türk hükümetinden bu vahşete seyirci kalmasının 
istenemiyeceğini ihtar ederek Konseye, kararlara uyulmasını temin edecek 
yeterli tedbirler alınmasını istemiş, Kıbrıslı Rumların saldırılarına son veril
mesini, Rumların son bir kaç gün içinde işgal ettikleri yerleri terketmelerinin 
sağlanmasını talep etmiştir.

Baş delegemize cevap veren Kıbrıs Rum Dışişleri Bakam ada’da endişe 
verici bir durum olmadığını iddia etmiş ve Türkiye’nin Nato Konseyine de 
başvurmuş olmasından yakınarak ada’da nizam ve asayişin korunması sorum
luluğunun sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine ait olduğunu ileri 
sürmüştür.

Kipriyanu M agosa’nın Türk kesiminin, şehrin diğer bölgeleri ile irtiba
tının kesildiğini inkâr ederek, herkesin dilediği yere serbestçe geçerek iste
diği gıda maddelerini temin edebildiğini kısa bir süre için kesilen su 
ve elektriğin onarıldığını söylemiştir.

Yunan temsilcisi Liatis Türkiye’nin Magosa olaylarının büyüterek Gü
venlik Konseyinde «siyasî yatırım» yaptığını iddia etmiş, Birleşmiş Milletlerin 
Kıbrıs’ta duruma hakim olacak tam yetkili personeli bulunduğunu belirtmiş 
ve Konseyden ada’daki Birleşmiş Milletler komutanlığına güvenini teyid et
mesini istemiştir.

Ertesi günü söz alan Amerika Birleşik Devletleri daimi temsilcisi Art- 
hur Goldberg, Güvenlik Konseyi’nin, M agosa’daki durumdan duyduğu kay
gıyı belirtmek ve şiddet hareketlerine son vermek için alacağı bütün «makul» 
kararları hükümetinin destekliyeceğini bildirmiştir.

İngiltere temsilcisi sir Roger Jaclding, ise, Koıısey’in Kıbrıs’lı Rumlar’a ve 
Türklere, Güvenlik Konseyinde alınmış kararlara uymalarını hatırlatmasının 
yerinde olacağını söylemiştir. Daha sonra söz alan Sovyetler Birliği temsilci
si Nikolai Federenko Kıbrıs’ta şiddet hareketlerine yol açan son olaylardan 
üzüntü duyduğunu belirtmiş ve ada’da tarafların Güvenlik Konseyi’nin ka
rarlarına uymaları gerektiğini ifade etmiştir.
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B E L G  E : 5

DIŞİŞLERİ BAKANININ MAGOSA OLAYLARI HAKKINDA  
MECLİS KONUŞMASI

Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil Millet Meclisinde, bir K o
nuşma yaparak Kıbrıs’taki son Rum saldırısını ve Güvenlik Konseyi nezdin- 
deki teşebbüslerimizi anlatmış ve şunları söylemiştir :

«Güvenlik Konseyi talebimiz üzerine 5 Kasım ’da Türkiye saati ile 
23.00’de toplanmış ve daimî delegemizin durum hakkındaki izahatını din
lediği gibi, Genel Sekreterin hâdiselere dair raporuna da bilgi kesbetmiştir.

Güvenlik Konseyine sunulan rapora, mümasil hallerde görüldüğü gibi, 
taraflardan hiçbirinin noktai nazarını benimsememek endişesi hâkimdir. Bu
nunla beraber, rapor dikkatle incelendiği takdirde, hakikatin ortaya çıktığı 
ve Rumların bu vahim buhranın yaratılmasındaki mes’uliyetlerinin tesbit edil
diği görülecektir.

Filhakika, raporda, Kıbrıslı Rumların, barış gücünün tavsiyesine aykırı 
olarak, Türklerle meskûn Karakol semtine çok yakın mevziler inşa ettikleri 
belirtilmektedir. Hâdiselerin başlangıcına sahne olan Sakarya civarındaki 
portakal bahçesinin durumu da bu raporda tamamile aydınlanmaktadır. Ge
nel Sekreter bu bahçenin mülkiyetinin miinazaalı olduğunu, herhangi bir hâ
diseye mahal vermemek için burasının barış gücü tarafından kontrol edilme
sinin taraflara teklif edilmiş bulunduğunu, Türk cemaati temsilcilerinin bu 
teklifi müsbet karşıladıkları halde Rumların reddettiklerini belirtmektedir. 
Herne kadar, ilk ateşin Türklerden açıldığı ifade edilmekte ise de Rumların 
bu miinazaalı araziye bir devriye göndermeleri neticesinde bu ateşin açıldı
ğı da kaydedilmektedir Raporda, Rumların geniş çaptaki askerî hareketlere 
giriştikleri ve Türklerin kesimler arasında serbetsçe gidip gelmelerine ve gıda 
maddeleri İkmâline engel oldukları izah edilmektedir. Rum Dişleri Bakanı
nın aksini iddia etmesine rağmen, evkaf araprmamnın tahliyesi için bir ülti
matom verildiği, yine Rum İçişleri Bakanlığının verdiği teminat hilâfına 4 
Kasım gecesi vakıf apartmanına karşı ve diğer bölgelerde ateş açıldığı tebey- 
yün etmektedir. Rumların ilk önce Türklerin vakıf apartmanından ateş et
tikleri iddiası yalanlanmaktadır.

Güvenlik Konseyinde konuşan delegeler, Genel Sekreterin raporunun 
Kıbrıs Rumlarının mes’uliyetini tesbit eden paragraflarına atıf yapmışlar ve 
bu paragraflarda zikredilen hâdiseleri son elim olayların başlangıç noktası 
olarak göstermişlerdir.

7 Kasım 1965
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Dün gece Bakanlar Kurulu toplanmış ve siyasî ve askerî açıdan duru
mu incelenmiştir. Askerî birliklerimize gerekli hazırlık talimati verilmiştir. 
Bakanlar Kurulu, şimdiye kadar yapılan diplomatik teşebbüsler hakkında da 
izahat almış ve bu teşebbüslerin azamî haddine vardığını miişahade etmiştir.

Hükümetini yüce meclislere, Kanunî olaylar hakkında her zaman bil
gi verecektir.»

B E L G E : 3
4 Kasım 1963

MAGOSA OLAYLARI ÎLE ÎLGÎLÎ OLARAK TÜRKİYE’N İN  
GÜVENLİK KONSEYİNİ TOPLANTIYA DAVETİ

Türkiye’nin isteği üzerine, Güvenlik Konseyi Kıbrıs’ta gittikçe bozu
lan durumu müzakere için fevkelâde bir toplantı yapmıştır. Türkiye baş tem
silcisi Orhan Eralp bu isteği Konsey Başkanma şu mektupla bildirmiştir :

«Sayın başkan,

Hükümetimden aldığım direktiflere uyarak halen Magosa liman şehrin
de Kıbrıslı Rumların yeni silahlı saldırıları ile yaratılan son redece tehlikeli 
ve yayılmaya mütemayil durumun görüşülmesi için Güvenlik Konseyini der
hal fevkalade toplantıya davet ediyorum.

Kıbrıs’tan bize gelen haberlere göre bu topyekun saldırı her çeşit ağır 
silâhla desteklenmektedir.

Kıbrıslı Rumlar bu sabah M agosa’daki Kıbrıs Türk liderlerine bir ülti
matom vererek surları dışında kalan Kıbrıs Türk Lisesisi karşısındaki Türk 
malı olan ve sivillerin oturduğu binanın boşaltılarak mahalli saatle 16.00 da 
kendilerine teslimini istemişlerdir.

Aynı anda Türk kesimindeki binaya ve Magosa civarında Rum saldı
rısı başlamıştır.

Yeni Kıbrıs Rum saldırısı Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1964, ve 10 
Ağustos 1964 kararlarının pek çirkin ve apaşikar ihlâlidir. Bu aynı zamanda 
Kıbrıstaki Birleşmiş Milletler barış gücü himayesinde 15 Mayıs 1964 de Türk 
ve Rum cemaatleri arasında imzalanan ateş kes anlaşmasına da aykırıdır.

Bütün bunlar yeni Rum saldırısının Kıbrıstaki Türk cemaatine emrivaki 
esası üzerine kurulmuş bir hal çaresini zorla kabul ettirmek ve Kıbrıs Rum 
rejiminin anayasaya dayanmıyan hakimiyetini bütün adaya teşmil etmek için 
hazırlanan plânının bir parçası olduğunu göstermektedir.



Birleşmiş Milletler ve Türk daimi delegeliğinin yayınlarından hatırla
nacağı gibi 2 Kasım gecesi Magosanın Sakaria kesiminde aralıklı ateş baş
lamış ve bölgedeki Birleşmiş Milletler barış gücü kuvvetleri çekilmek zorun
da kalmışlardır.

Bu ateş, ateş kes anlaşmasını ihlâl ederek Türk kesimine doğru ilerliyen 
Kıbrıs Rum devriyelerinin tehriki ile başlamıştır ve Kıbrıs barış gücü kuvvet
leri kaynaklarından alınan bilgilere göre ateş «U N FÎEY P» subaylarının mu
kavemeti ve ihtarlarına rağmen açılmıştır.

Bu bölgedeki çatışma B.M. barış gücü temsilcilerinin aracılığı ile dur
durulmuştur. Buna rağmen olaydan bir kaç saat sonra Kıbrıslı Rumlar tek
rardan ateş etmiye başlamışlar ve ateşi şehrin diğer bölgelerine de yaymışlar
dır, bu da olayların, yukarda bahsedilen, çatışmaları bütün adaya yayma siya
setine dahil olduğunu ve bütün hareketlerin önceden plânlanmış bulunduğu
nu isbata yarıyan delillerden biridir.

Şehrin bütün Türk mahalleleri ve dış mahallelerinin etrafla irtibatı ke
silmiş, elektrik, su ve haberleşme imkânları kalmamıştır. Magosanın Türk 
kesiminde halk 24 saatten beri ekmeksizdir.

Kıbrıs Rum saldırgan kuvvetleri muhafız asker ve adanın başka yerle
rinden gelen zırhlı birliklerle takviye edildiği için Magosada durum son de
rece tehlikelidir. Kıbrıslı Rumların bu saldırısını derhal sona erdirmek ve 15 
Mayıs 1964 ateş kes anlaşmasına bağlı kalmıya zorlamak son derece gerek
lidir.

B E L G  E : 4  
3 Kasım 1963 

GÜVENLİK KONSEYİNDE MAGOSA OLAYLARI MÜZAKERESİ

Magosa olaylarını müzakere etmek üzere Türkiyeniıı isteğine uyarak 
Toplanan Güvenlik Konseyi ilk olarak baş temsilcimiz Orhan Eralp’ı dinle
miştir.

Er alp, M agosa kesimindeki Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs Rumlarının özel
likle gayri meşru bir şekilde ve adada Türk cemaatini yok etmek amacıyla 
kurulmuş olan rum millî muhafız kuvvetlerinin daimi baskısı ve tecavüz teh
didi altında bulunduğunu söylemiş, son çarpışmalar sırasında M agosa’daki
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sırasında Rumlar Namık Kemal Lisesine bombalarla hücüm etmişler : Lise
ye ve bir ilkokula girerek okullarda tahribata sebebiyet vermişlerdir. Bu 
arada M agosa’da bulunan bir Rum hücumbotu limandan ayrılarak Karakol 
kampından Türk kesimine yapılan ateşe katılmıştır. Bütün bunlara ilâveten 
Rumlar tarafından Lefkoşe’den M agosa’da takviye kuvvetleri gönderildiği 
öğrenilmiştir. Halen ateş kesilmiş ise de durum gergindir.

Hükümetimiz bu tahrik edici tecavüz hareketleri üzerinde titizlikle 
durmaktadır. Bunun yaratabileceği vahim sonuçlara bütün ilgililerin nazarı 
dikkati ehemmiyetle çekilmiştir. Dışardaki misyonlarımızla lüzumlu teşeb
büsler derhal yapılmış ve yapılmaktadır.

Bildiğiniz gibi hükümet programında Türk cemaatine müteveccih ye
ni baskı ve tecavüzlere karşı müsamaha göstermiyeceğimiz sarahatla belirtil
miş bulunmaktadır.»

B E L  G E : 2
5 Kasım 1963

DIŞİŞLERİ BAKANFNIN MAGOSA OLAYLARI HAK KINDA Kİ
KONUŞMASI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Cumhuriyet Senatosunun top
lantısında, gündem dışı bir konuşma yaparak son günlerde Kıbrıs’ta cereyan 
eden olaylar hakkında bilgi vermiş, Bakanlar Kurulu’nun, birliklerimize 
«hazırol» emrinin verilmesi hususunu kararlaştırdığını söylemiştir.

Çağlayangil, izahatı sırasında, olayların cereyan şeklini anlatarak, Rum
ların M agosa’da Sakarya bölgesinde, Türk kesimine karşı giriştikleri göste
rilerin Türkler tarafından itidal ile karşılandığını, buna rağmen, Rum mu
hafızlarının 2 Kasım günü saat 14.20’de Sakarya’daki Türk mevzilerine ateş 
açtıklarını bildirmiş, Türkleriıı de bu ateşe mukabele etmek zorunda kal
dığını, Rumların bir müddet zonra zırhlı arabalarla hücuma geçtiklerini ve 
Tiirk kesimini kuşattıklarını, bunun üzerine saat 21.15’de genel ateş teatisi 
başladığını belirtmiştir.

3 Kasım günü saat 2’de Rumların, Namık Kemal lisesini işgal ettik
lerini, evine girdikleri bir Türk’ü öldürdüklerini ve Türk kesiminde elekt
rik, su ve telefonun bir süre için kesildiğini de açıklayan Dışişleri Bakanı 
devamla şunları söyleniştir:



«Bu haberler üzerne, askerî makamlarımızla gerekli temaslar yapıl
dıktan sonra, Birleşmiş Milletlerdeki daimî delegelerimize, Genel Sekreter 
nezdinde derhal teşebbüse geçerek, Rum taarruzunun durdurulması için bü
tün tedbirlerin alınması talep olunmuştur. Ayni şekilde Washington, Lond
ra ve Atina Hükümetleri nezdinde de vahim neticeler doğurabilecek bu 
taarruzların durdurulması için teşebbüste bulunulmuştur. Lefkoşe temsilci
miz de, General Thimayya ve Birleşmiş Milletler temsilcisi Bernar- 
des nezdinde devamlı ikaz ve teşebbüsler yapmıştır. 4 Kasım sabahı ve öğle
den sonra barış gücü aracılığı ile bölgede nisbî sükûn temin edilmişse de 
Rumların ayni gün öğleden sonra Türklere bir ültimatom vererek Türk kesi
mindeki evkaf apartmanının boşaltılmasını istediklerine dair haberler alın
mıştır.

Bu haberin alınması üzerine, derhal Amerikan, İngiliz ve Yunan elçi
likleri ikaz edilmiş ve Amerikan, İngiliz ve Yunan sefirleri, Dışişleri Bakan
lığına çağırılmışlardır. Birleşmiş Milletlerdeki daimî delegeliğimize, Güven
lik Konseyini toplantıya çağırmak hakkımız mahfuz tutularak, Rum taarruzu 
ile ilgili olarak Konseye şikâyette bulunulması için talimat verilmiştir. Nato 
Ivonseynin de, durumdan haberbar edilmesi delegemizden istenmiştir.

Saat 19-30’da Rumların M agosa’nın Sakarya semtine karşı taarruza geç
tikleri, içinde kadın ve çocuklar bulunan evkaf apartmanının barış gücünün 
ısrar ve aracılığı ile boşaltılmış olduğu, bu binaya barış gücünün vaziyet etti
ği öğrenilmiştir. Rum taarruzunun devam ettiği haberi üzerine Birleşmiş Mil
letlerdeki daimî delegemize, telefonla, Güvenlik Konseyini toplantıya çağır
ması için talimat verilmiştir.

Daimî Delegemizin sabaha karşı verdiği habere nazaran, Güvenlik 
Konseyinin toplantıya çağırılması konusu hakkında Konsey üyeleri arasında 
durumu bugün tezekkür etmek hususunda mutabakat hasıl olmuştur. Güven
lik Konseyinin behemhal toplantıya çağırılması için Konsey üyesi memleket
ler nezdinde aralıksız teşebbüsler yapılmıştır. Nato Konseyine gelince, Kon
sey, bu sabah toplanmış ve daimî delegemizin vaziyetin vehametini izah eden 
konuşmasının dinlemiştir. Konsey, Magosadaki hâdiselerin vehameti ve du
rumun daha ziyade kötüleşmesinin önlenmesi lüzumuna dair miiracatımızı 
anlayışla ve delegelerin kendi hükümetlerine bu yolda, bilgi vereceği öğre
nilmiştir.

Rumların, evvelâ plânlanmış olduğunda artık şüphe kalmıyan bu askerî 
tecavüzleri, Güvenlik Konseyinin, Kıbrıs mes’elesine dair ittihaz ettiği bütün 
kararların bir açık ihlâlini teşkil etmektedir. Hükümetimiz, Rum tecavüzle
rinin derhal durmasını istediğini gibi, bu tecavüz neticesinde M agosa’da 
ateş - kes antlaşmasına aykırı olarak Rumlar tarafından işğal edilen mevkile
rin tahliyesinde İsrar edecektir.
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B E L G E : 1

Magosa çarpışmaları ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı Enformasyon 
Dairesi tarafından yapılan açıklama :

«Bir süredenberi Kıbrıstaki Rum tahriklerinin sistematik bir şekilde 
arttığı görülmektedir. Bu tahriklere karşı Türklerin, daima soğukkanlılık
larını mufazafa etmelerine rağmen, tahriklerin artması vahim olaylara se
bebiyet verme istidadı göstermektedir.

Nitekim son olarak M agosa’da vuku bulan çarpışmalar, bu tahrikle 
rin tehlikeli bir şekilde artmasının bir neticesi olmuştur. Aldığımız bilgiye 
göre M agosa’daki hadiseler şu şekilde cereyan etmiştir : Birkaç günden be
ri Kıbrıslı Rumlar, Magosa bögesinde kışkırtıcı hareketlere girişmekte idi
ler, bu arada, ateş kes anlaşmaları hilâfına tehlikeli ve tehditkâr bir şekilde 
ileri mevziler işgal etmişlerdi. Nihayet, 2 Kasım ’da Sakarya mahallesinde 
15 metreye kadar yaklaşarak ateş açmışlardır. Türkler, bu ateşe mukabelede 
bulunmamışlardır. Hadise, M agosa’daki diğer mevzilere de sirayet etmiş ve 
Rumlar zırhlı arabalar ve toplarla Sakarya, Baykal ve Karakol mevkilerini 
kuşatmışlar ve her cins silâhlarla ateşe başlamışlardır.

Barış gücünün gayreti ile saat 10.00 sıralarında ateş kesilmiş ise de, 
Rumlar yarım saat kadar sonra bir süre daha ateş etmişlerdir. Bu tecavüz 
sırasında Rumlar bir Türk evini işgal ederek 45 yaşındaki silâhsız bir Türk 
öldürmüşlerdir. Rumlardan da yaralananlar olduğu öğrenilmiştir. Çarpışmalar

4 Kasım 1963

DIŞİŞLERİNİN MAGOSA ÇARPIŞMALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI
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—  Sovyetler Birliği tarafından memleketimizde yapılması kararlaştırı
lan 7 tesis ile İlgili öıı anlaşma mektup teatisi suretile 7 Aralık günü imzalan
mıştır.

—  B. M. Mültecilere Yardım Fonuna Türkiye 2.500 dolar yardımda bu
lunmuştur (9 Aralık 1965).

— B. A. C. nin yeni Ankara Büyükelçisi Abbas El Şhafi 10 Aralık günü 
Ankara’ya gelmiştir.

—  Spor işleri ile görevli Devlet Bakanı Kâmil Ocak spor konusunda in
celemeler yapmak üzere Sovyetler Birliğine hareket etmiştir (11 Aralık 1965)

—  Ağustos 1965 te imzalanan Türk - Irak ticaret anlaşması iki devlet 
arasında yapılan nota teatisi suretile 20 Aralık 1965 günü yürürlüğe girmiştir.

— Türkiye, B. M. Dünya Gıda Programı Hükûmetlerarası Komite üye
liğine seçilmiştir (20 Aralık 1965).

— Aralık 1965 günü Fransa’da yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin 
ikinci turunda olayların %  55 ini olan General De Gaulle, 7 senelik bir devre 
için tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir.
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İKTİSADÎ OLAYLAR

TÜRK  —  İRAK 
TİCARET ANLAŞMASI

Memleketimizle komşu Irak Cumhuriyeti arasında bir Ticaret Anlaşma
sı akdi konusunda 1949 yılında bu yana devam edegelen teşebbüsler, Bakan
lığımızı n da bu konudaki devamlı gayretlerinin bir sonucu olarak müsbet bir 
şekilde neticelendirilmiş; iki memleket arasındaki ticari mübadeleler bir Tica
ret Anlaşması çerçevesinde düzenlenmiştir.

26 Temmuz-3 Ağustos 1965 tarihleri arasında Bağdad'da cereyan eden 
müzakereleri müteakip 3.8.1965 tarihinde imzalanan Türk Irak Ticaret Anlaş
ması, Tarafların tasdikini mutazammm Notaların teati edildiği 19 Aralık 1965 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve keyfiyet ayrıca 5 Ocak 1966 tarihli 
Resmi Gazete ile ilân edilmiştir.

Yeni Ticaret Anlaşması bundan epey bir süre evvel 10.Ocak 1932 tari
hinde imzalanmış bulunan «Ticaret Muahedenamesi»nin yerini almakta ve 
iki ülke arasındaki ticari ilişkileri yeni esaslara göre düzenlemektedir.

Bu Anlaşma ile, Irak’ın Türkiye’den vaki ithalâta karşı evvelce koymuş 
olduğu tahditler kaldırılmakta, böylece Türkiye menşeli malların Irak’a ithali 
imkânı sağlanmaktadır.

Anlaşma tarafların birbirlerine ihraç edecekleri kon ten j ansız «A » ve «B » 
listelerini ihtiva etmektedir. Ancak, bu listeler tahdidi mahiyette değildir. Baş
ka bir deyimle, her iki liste dışında kalan mallar dahi âkit tarafların Genel 
İthalât ve İhracatı Rejimleri çerçevesinde mübadele edilecektir.

Anlaşmanın üçüncü maddesine göre, iki memleket arasında ithâl ve ih
raç edilecek maddelerin bedelleri ile bu mallara müteferri sair masraflara ait 
bilumum tediyeler, sterling veya Âkit Tarafların üzerinde mutabık kalacakları 
diğer herhangi konvertibl dövizle olacaktır.

Âkit Taraflar malların ithalâtına ve ihracatına müteallik gümrük vergisi, 
resimleri ve diğer mükellefiyetler bakımından yekdiğerine «En Ziyade Müsaa
deye Mazhar Millet Şartı»nı tatbik edecekler; ancak, dahil bulundukları ekono
mik birlik üyesi üçüncü devletlere tanıdıkları bilumum haklar ve imtiyazlar, bu 
şartın tatbikatı dışında tutulacaktır.



Mübadele edilecek maddeler içinde, tarafların biribirine ihraç edecekleri 
mallardan bedeli 10 sterling’i aşanlar için birer menşe şahadetnamesi tanzim 
edilecek; âkit Taraf, menşeli herhangibir mal, önceden müsaadesi alınmadan 
diğer tarafça hiçbir şekilde re-eksport edilemiyecektir.

Yeni Anlaşmada yer alan hususlardan biri, de, memleketimizle Irak ara
sındaki ticari mübadelelerin gelişmesini ve iş adamlarının mallarını biribirieri- 
ne kolaylıkla tamtabilmelerini teminen, Akit Tarafların, kendi bölgelerinden 
açılan sergi ve fuarlara yekdiğerleriniıı iştiraki hususunda her türlü kolaylığı 
göstereceği taahhüdüdür.

Anlaşmaya ek listelerde «A » listesi Irak ihraç mallarını göstermekte 
olup, hurma, amyant, çimento, gazyağı ve benzeri; motorin ve benzeri; mazot 
ve benzeri gibi petrol müştaklarından teşekkül eden yedi kalemden ibarettir. 
Listede ayrıca kurşun kalemler de bulunmaktadır.

Bu maddelerden petrol müştakları ve çimento Irak’ın talebi üzerine ko
nulmuştur. Mezkûr maddelerin tarafımızdan mübayaası sadece serbest döviz 
karşılığı diğer devletlerden teminine yönelinilmesi halinde söz konusu ola
caktır. Bu itibarla Irak listesi tatbikatta sadece «Hurma» kalemi ile işleyecektir. 
Esasen ihraç malı yokluğu dolayısıyla bugün Irak bundan fazlasını da talep 
etmemektedir.

Anlaşmanın «B » listesi ise memleketimizden Irak’a ihraç edilecek malla
rı göstermektedir. Bu listede yer alan 23 maddeden bir kısmı, listeye, müzake
reler sırasında tevdi olunan ihraç maları listemizden Irak makamları tarafın
dan bizzat sokulmuştur.

Listenin ilk maddelerini teşkil eden, domates salçası, balık konserveleri, 
zeytin, zeytin yağı, şeker, yünlü ve pamuklu mensucat, canlı hayvan ve etler 
bu meyandadır.

Mamûl maddeler içinde sigara, pencere camı satrfüj tulumbaları, men
sucat makineleri, çırçır makineleri, ve av tüfekleri ise listeye teklifimiz üzeri
ne dahil edilmiştir.

Listede ayrıca, hurma ithaline karşılık yerli yemiş müstahsilinin korun
masını teminen kabuklu kuru meyvelere, incir ve üzüme de ihraç imkânı sağ
lanmıştır.

Ayrıca tarafızdan tevdi edilen ve Anlaşmaya ek olarak teati edilen bir 
mektupla Taraflar, iki ülke arasında bir Transit Anlaşması akdi konusundaki 
mutabakatlarını teyit etmiş bulunmaktadırlar.

Bu konudaki müzakerelere en kısa zamanda başlanması ve müzakere
lerin Ankara’da yapılması hususundaki mutabakata uygun olarak, görüşmele
re en geç 1966 ilk baharında başlanabileceği tahmin edilmektedir.
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1966 Y ILIN D A  M EM LEKETİM İZİN RESM EN 
KATILACAĞI FUARLAR

İhraç mallarımızın teşhir ve tanıtılması suretiyle, gerek eskidenberi mü
nasebette bulunduğumuz ülkelerle ticarî ilişkilerimizin arttırılması, gerek mal
larımıza yeni pazarlar bulunması bakımından dış ticaretimiz için olduğu kadar 
turizm alanında da memleketimizin tanıtılmasına geniş ölçüde yardım eden 
Fuarlara katılmamız keyfiyeti, genel olarak bütçemizde bu konu için ayrılan 
tahsisatın yetersizliği sebebiyle arzulanan seviyeye ulaşamamış durumdadır. 
Diğer taraftan teşhir mallarının sevk masrafları ve maruz kaldıkları hasar ih
timalleri dolayısıyla özel firma ve ticarî teşekküllerimiz fuarlara bizzat iştirak
te tereddüt göstermektedirler.

Bütçe imkânlarımız ve Fuarların ticarî turistik ve siyasî bakımlardan ar- 
zettikleri önem gözönünde bulundurulmak suretiyle 1966 yılında memleketimi
zin aşağıdaki Fuarlara resmen iştiraki kararlaştırılmış bulunmaktadır:

1. Paris F u a r ı  18 ilâ 30 Mayıs 1966.

2. Münih el sanatları F u a r ı ..............................12 ilâ 22 Mayıs 1966.

3. Tunus F u a r ı  27 Mayıs ilâ 12 Haziran 1966.

4. Frankfurt F u a r ı ................................. 28 Ağustos ilâ 1 Eylül 1966.

5. Stokholm F u a r ı................................. 31 Ağustos ilâ 11 Eylül 1966.

6. Viyana F u a r ı ...................................................11 ilâ 18 Eylül 1966.

7. Münih ÎKOFA Gıda ve Keyif Maddeleri Sergisi 17-25 Eylül 1966.

8. Filibe F u a r ı................................................18 Eylül ilâ 2 Ekim 1966,
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ARALIK 1965’DE TÜRKİYE’N İN  DIŞ İLİŞKİLERİ 

VE BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR 

KRONOLOJİSİ





DIŞİŞLERİ BAKANININ AMERİKA'NIN SESİ 
RADYOSUNDAN YAPTIĞI KONUŞMA

1. Aralık.1965

1 .Aralık. 1965

1 .Aralık.1965

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayaııgil Ameri
kanın Sesi Radyosunda Türk halkına hitabeden bir 
konuşma yapmıştır. (Bk. Belge 1). Bakan bu de
meçte özetle «Biz hakkımızdan emin olarak Birleş
miş Milletlerin karşısına çıkmaktayız. Türkiye Cum
huriyeti, dış politikasında daima sulhu korumak 
ve. milletlerarası işbirliği geliştirmek gayesile hare
ket etmiş olan, tarih boyunca barış idealine bağlı
lığını ispat etmiş bulunan bir devlettir, demiştir.»

SUUDİ ARABİSTAN’IN  TÜRKİYE 
LEEIİNDEKİ KARAR TASARISINA 
KATILMASI

Irak ve Afganistan tarafından Birleşmiş Milletler 
Genel Kuruluna Kıbrıs konusunda verilen karar 
tasarısına Suudî Arabistan’ın da imza sahibi ola
rak katıldığı öğrenilmiştir.

GRİVASTN ATİNA’YA HAREKETİ

Kıbrıs Rum Kuvvetleri Komutanı General Grivas 
ansızın Atina’ya hareket etmiştir. Grivas’ı tutan 
«Patris» Gazetesi aynı gün Makarios aleyhinde bir 
başyazı yayımlayarak «Kıbrıs konusunda Tiirk- 
Yunan görüşmelerinin kaçınılmaz zorunluluğun
dan» bahisle «Makarios tasfiye edilmedikçe bu gö
rüşmelerin gerçekleşemeveceğiııi» ileri sürmüştür.
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ÇAĞYAYANGİL-RUSK GÖRÜŞMESİ

2.. Aralık.1965

2. Aralık.1965

3 Ar alık.1965

3.Aralık,1965

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangİl, A. B. D. 
Dışişleri Bakanı Dean Rusk ile, özellikle Kıbrıs ve 
ikili ilişkiler üzerinde bir görüşme yapmıştır. Çağ
layangİl görüşmenin «geleneksel Türk-Amerikan 
dostluk havası içinde cereyan ettiğini» ve iki ülke 
arasındaki ilişkilerin gelişme şeklinden çok mem
nun olduğunu söylemiştir.

ÇAĞLAYANGÎL’İN  VAŞİNGTON’DAKİ 
BASIN TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangİl Vaşing- 
ton’da bir basm toplantısı yapmıştır. (Bk Belge 2)

ERALPTN B. Al. GENEL SEKRETERİNE 
MEKTUPLARI

B.M.Başdelegemiz Eralp, U Thant’a gönderdiği 
iki mektupta,, Yunanistan’ın ve Kıbrıs Rumlarının 
bütün çabalarının Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı 
amacını güttüğünü delilleriyle belirtmiş ve ayrıca, 
Kıbrıs Türkler için Kızılayın gönderdiği yardım 
malzemesinin, Kıbrıs Türklerine ulaşmaması için 
Rumların başvurdukları tertiplerle ilgili olarak ge
nel sekreterin dikkatini çekmiştir.

KIBRIS'TAKİ KANADA BİRLİĞİ

Ottava’daki Türk ve Yunan Büyükelçileriyle görü
şen Kanada Dışişleri Bakanı Paul Martin, Hükü
metinin Kıbrıs’ta bulunan bin kişilik Kanada Bir
liğinin giderlerini sağlamaya devama karar vermiş 
olduğunu bildirmiştir.
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5.Aralık.l965

G.Aralîk.1%5

İSVİÇRE ÎLE TÜRKİYE ARASINDA 
İMZALANAN ANLAŞMALAR

İsviçre’nin Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu çer
çevesi içinde 1965 yılı yardımı ile 1965’de vâdesi 
gelen bazı borçlarımızın refinansman yoluyla erte
lenmesine dair iki anlaşma imza edilmiştir. Anlaş
malar ile İsviçre Hükümeti memleketimize 7 mil
yon İsviçre Frangı tutarında kredi açmakta ve 1965 
yılı içinde İsviçre’ye ödenmesi gereken 2,4 milyon 
İsviçre Frangı tutarındaki borçlarımız da ertelen
miş olmaktadır. Kredi vâdesi 22 yıl olup ilk 7 yıl 
İçinde ana para ödemesi yapılmayacaktır. Kredinin 
faizi ise %  3, 3 /4  tür, Ertelenen borçlar 1971 -1972 
yıllarında iki eşit taksitle ödenecek ve bu müddette 
faiz %  3 olacaktır.

ÇİRÎMOKOS’UN TÜRKİYE’Yİ U T  A N T  A 
ŞİKÂYETİ

— Yunan Dışişleri Bakanı Elias Çirimokos’- 
un bir sözcüsü Bakanın Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri U-Thant’a şikayette bulunarak Türkiye’
nin Kıbrıs için harp tehdidinde bulunduğunu söyle
miş olduğunu bildirmiştir. Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangilin bir sözcüsü de bu iddiayı ya
lanlamıştır.

Yunan Bakanının sözcüsü, Türkiye’nin, Ge
nel Kurul Türkiye’yi tatmin edecek bir karar sure
ti kabul etmediği takdirde silâhlı hareket tehdidin
de bulunduğu yolunda Çirİmokos tarafından res
mî bir şikâyet yapıldığını söylemiştir.

Bir Türk sözcüsü de aşağıdaki beyanatı vermiştir:

«Türkiye hiç bir zaman her hangi bir tehdit
te bulunmamıştır. Türkiye sadece, Kıbrıs Rumları 
tarafından ileri sürülmüş bir formüle dayanan bir 
karar suretinin kabulü halinde bunun Rumların teh
likeli oldu bittiler politikasına bir açık çek vermek 
olacağına ve böyle bir neticenin de kaçınılmaz ola
rak her an patlamağa hazır durum yaratacağına 
Birleşmiş Milletler üyelerinin dikkatini çekmiştir.

. . . ............. ■ , ........................  X?



7 - 13.AraJik.1965

Bu, bir harp tehdidi değildir. Bu felâketli bir geliş
meyi önlemeye matuf gerçek bir teşebbüstür. Bu 
konuda asıl Türkiye’nin şikâyette bulunması gere
kirdi.»

Yunan Dışişleri Bakanı «Önce demiştir, Türkler 
Kıbrıs meselesini halletmek için müzakerelerde 
Türk - Yunan dostluğunun şampiyonları gibi gö
rünmektedirler. Yunanistan hiç bir zaman Türkiye 
ile dostluğa karşı olmamıştır. Hiç bir mesele hak
kında görüşmeye de, tabii bütün ilgililer arasında, 
karşı olmamıştır. Şaşılacak şudur ki, Türkiye bir 
yandan anlaşma istediğini bildirirken bir yandanda 
bize karşı bir harp tehdidi kampanyası açmıştır. 
Çirimokos konuşmasına şöyle devam etmiştir :

«İkinci paradoks, Türkleriıı bize tevcih ettikleri si 
lâhın kendilerine ait olmamasıdır. Bu silâh bir 
ittifaka aittir... ortak savunmamız içindir. Bize 
karşı fiili ve doğrudan doğruya yapılan tehdit üçün
cü bir taraftan değil, fakat bizi korumayı taahhüt 
etmiş bir ittifakın içindeki müttefikimizden gelmek
te ve ittifak buna karşı bizi himaye etmemektedir.

Üçüncü paradoks şudur: Harp tehdidi, barı
şın koruyucusu olan Birleşmiş Milletlerin koridor
larında duyulmaktadır. Diplomatik temsilcilerimi
ze, Genel Kurulun Türkiyeyİ tatmin edecek bir ka
rar suretini kabul etmemesi halinde Türkiye’nin 
silâhlı harekete geçmek zorunda kalacağı söylen
mektedir.»

PROF. LEVÎ SANDRI’N ÎN  ZİYARETİ

Avrupa Ekonomik Topluluğu Komisyonun Sosyal 
işlerle görevli Başkan Yardımcısı Prof. Levi Sand- 
ri, 7-13 Aralık tarihleri arasında Türkiye’yi ziya
ret etmiştir. Prof. Sandri, memleketimizde İş ve İş
çi Bulma, Sosyal Sigortalar Kurumlan ve Ankara, 
İstanbul ve İzmir’de çok sayıda işçi çalıştıran bazı 
sınaî kuruluşlarda incelemelerde bulunmuştur. 
Prof. Saııdrİ Brüksel’e dönüşünde Türkiye’nin iş
gücü problemleriyle ilgili bir rapor hazırlayarak 
Topluluk makamlarına sunacaktır.
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MAGOS A ÎLE İLGİLİ ANLAŞMANIN TESPİTİ

7 .Ar alık.1965

7.Aralık.1963

8. Ar alık .1963

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs’taki 
özel temsilcisi Bernardes ile barış gücü Komutanı 
General Thimayya Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. 
Fazıl Kiiçük’ü ziyaret ederek bir süre görüşmüşler
dir. Görüşine hakkında yapılan resmî bir açıkla
mada M agosa’daki durumun tekrar müzakere edil
diği ve bölgedeki gerginliği azaltmaya matuf bir 
anlaşmanın son safhaları hususunda mutabakata 
varıldığı belirtilmiştir.

SOVYET TEKNİK HEYETİ İLE YAPILAN  
ÖN ANLAŞMA

Sovyet teknik hey’eti Başkanı ve SSCB Bakanlar 
Kurulu İktisadî İlişkiler Komitesi Başkan yardım
cısı Arkhipov ile Dışişleri Bakanlığı Genel Sekre
ter İktisadi İşler Yardımcısı Kâmuran Gürün ara
sında, Türkiye’de yapılması kararlaştırılan yedi te
sis için mektup teatisi suretiyle bir ön anlaşma im
zalanmıştır.

Yapılan önanlaşma gereğince üçüncü demir-çelik, 
petrol tasfiyehanesi, alüminyum, sülfürik asit, lif 
levha fabrikalarının kurulması ve emprime cam 
ile Rus tipi votka sanayiinin tevsii için Sovyetlerin 
ön proje ve teklif hazırlamaları konusu böylece iki 
ülke arasında iki ülke arasında hükümetler kade
mesinde anlaşmaya bağlanmıştır.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDEKİ TÜRK 
DELEGASYONUNUN ÇALIŞMALARI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel 
Müdürü, Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs konusunda 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermiştir (Bk. 
Belge 3).
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BULGARİSTAN BAŞBAKANININ DEMECİ

S.Araltk.1965

9-Arahk.l%3

Bulgaristan Parlâmentosunda bir konuşma yapan 
Bulgar Başbakanı Tcodor Jivkov, Balkanlar’m bir 
barış bölgesi haline gelmesi ve Bulgaristan’ın kom
şularıyla ilişkileri üzerinde durmuştur. Bulgar Baş
bakanı demiştir ki :

«Bulgar hükümeti, Balkan ülekeleri arasında
ki dostluk ve barışın sağlamlaştırılması, Balkanla
rın ve Akdeniz bölgesinin, atom silâhlarından ve 
füzelerden arınmış bir barış bölgesi haline getiril
mesi için devamlı gayret sarfetmektedir.

Yunanistan ve Türkiye ile ilişkilerimizde, barış 
içinde yanyana siyaseti ilkelerinden ve komşuluk
tan ilham alıyoruz.»

«Eşitlik ve birbirlerinin iç işlerine karışmama ilke
sine dayanarak komşu ülkelerle ilişkilerini geliştir
mek ve sağlamlaştırmak istediğini bildiren yeni 
Türk hükümetinin son demecini memnunlukla kar
şılıyoruz.

İki taraf da iyi niyetini ispat ettikten sonra 
Türkiye ile Bulgaristan arasında çözülemiyecek 
mesele yoktur. Biz, Türk - Bulgar ilişkilerinin 
gelişmesini engelliyen bütün meseleleri görüşme 
yoluyla incelemeye hazırız.

İki ülke arasında ticaret alış verişini ve Türk - 
Bulgar dostluk ilişkilerini geliştirmek için bütün 
imkânları kullanmak iki ülkenin de yararınadır.»

BAŞBAKANIN İKİLİ ANLAŞMALAR  
HAKKINDA SÖZLERİ

Başbakan Süleyman Demirci, gazetecilerin, Nato 
ile ilgili haberler konusunda sordukları bir soruya 
«ikili anlaşmalarla kurulan üsler, Nato anlaşma
larının üçüncü maddesine göre kurulmuştur. Nato 
ortak savunma düzeni olmasaydı, bu üsler de ol
mazdı» demiştir.
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B. M. MÜLTECİLERE YARDIM FONUNA  
TÜRKİYE’N İN  BAĞIŞI

9.Aralık.l965

9. Ar alık, 1969

10.Aralık. 1963

Birleşmiş Milletlerin bazı üyeleri, Mültecilere Yar
dım Fonuna yapacakları bağış miktarın açıkla
mışlardır. Bağışta bulunacak devletler arasında 
Yunanistan (10 bin Dolar kadar), İran (2 bin), 
İsrail (5 min), Libya (2 bin), Fas (10 bin), Tür
kiye (2.500) ve Tunus (2.500) vardır. İngiltere 
ve ABD, bağışlarının miktarını daha sonra açıkla
yacaklarını bildirmişlerdir. 1966 programının ger
çekleşebilmesi için 3.900.000 Dolar gerekmektedir.

PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ  
KIBRIS’LA İLGİLİ DEMECİ

Amerika’ya gitmekte olan Pakistan Cumhur
başkanına refakat eden Dışişleri Bakanı Butto, 
Beyrut havaalanında verdiği bir demeçte «her za
man belirttiğimiz üzere Türkiye’nin meseleleri bi
zim meselelerimizdir. Kıbrıs’da bir self-determina- 
tion’ın karşısındayız» demiştir.

TÜRKİYE’N İN  KEŞMİR KONUSUNDAKİ 
GÖRÜŞÜ

Keşmir konusunda 4 Ocak’da yapılması kararlaş
tırılan Taşkent görüşmeleri hakkında Dışişleri Ba
kanlığı Sözcüsü şunları söylemiştir.»

«Türkiye’nin Keşmir konusundaki görüşü malûm
dur. Biz, 18 yıldan beri muallâkda kalması yüzün
den, Asya’nın İkİ büyük memleketini harp faciası
nın eşiğine kadar getirmiş olan bu hayati anlaş
mazlığın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
kararlarını gözönüne alan müzakereler yolu ile bir 
hâl suretine bağlanmasının zaruri olduğuna ka
niiz. Taşkent buluşmasının ve Başkan Eyüp fian ’ın 
önümüzdeki temaslarının bu alanda terakkiler sağ
laması ve meselenin hallinde hayırlı bir başlangıç 
teşkil etmesi en candan temennimizdir.»
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BA C N ÎN  YENİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİNİN  
DEMECİ

10 Aralık.1965

11 - 17 A r alık.1965

BAC’nin yeni Ankara Büyükelçisi Abbas El Şhafi 
Başkent’e gelişinde şu demeci vermiştir :

«Türkiye’de memleketimi temsil etmekten çok 
memnunum. Türkiye bizim kardeş memleketimiz
dir. Bu kardeş memlekette, kendimi evimde hisse
diyorum. Bütün gücümle ve Allahın izni ile iki ül
ke arasındaki münasebetleri kuvvetlendirmek için 
çalışacağım. Çalışmalarım özellikle siyasî, İktisadî 
ve kültürel sahalarda olacaktır.»

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE KIBRIS 
GÖRÜŞMELERİ

B. M. I. Siyasî Komisyonu, Kıbrıs meselesini 11-17 
Aralık tarihlerinde görüşmüştür. Genel Kurul 18 
Aralık günü Siyasî Komisyonun kabul ettiği ka
rarı tasdik etmiştir. Güvenlik Kurulu ise Kıbrıs’
taki Barış Gücü’nün görev süresini uzatmak tekli
fini görüşmek üzere 1 7 Aralık tarihinde toplanmış
tır.

B. M. Müzakereleri şu şekilde cereyan etm iştir:

I. Siyasî Komisyon toplantıları:

Komisyona Kıbrıs sorunu ile ilgili 3 karar tasarısı 
sunulmuş bulunuyordu :

1 -— Türk karar tasarısı, ilgili tarafları, uyuşmaz
lığı baskı ve şiddet yoluyla çözmiye kalkışmaktan 
ve durumu vahimleştirecek her türlü davranıştan 
kaçınmaya, ayrıca, milliyet bakımından birbirinden 
farklı iki cemaatin birlikte yönetilmesi esasına da
yanan bir çözüm yolunu beraberce aramıya davet 
etmekteydi. Türk tasarısı, 21 Aralık 1963’ten son
ra ada’ya gönderilen Yunan askerî birliklerinin çe
kilmesini ve anayasaya uygun hareket edilmesini 
öngörmekte idi.
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2 — Irak ile Afganistan’ın sundukları karar tasarı
sı, Kıbrıs’ın bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak 
bütünlüğünü koruyacak ve iki cemaat arasında ba
rış, ahenk ve karşılıklı güven sağlıyacak bir çözüm 
bulunması yolunda, arabuluculuk çabalarının de
vamını tavsiye etmekte idi.

3 — 22 Afrika ülkesi ile, Yugoslavya’nın sunduğu 
karar tasarısı ise, bütün devletleri, Kıbrıs’ın ege
menliğine, birliğine, bağımsızlığına ve toprak bü
tünlüğüne saygı göstermiye ve Kıbrıs’a her hangi 
bir müdahaleden kaçınmaya çağırmakta idi.

Komisyon ayrıca, U Thant’ın 10 Aralık tarihinde 
Güvenlik Konseyine sunduğu ve barış gücü görev 
süresinin 26 Haziran 1966’ya kadar uzatılmasını 
tavsiye eden raporunu da inceliyecekti.

11 Aralık Cumartesi Oturumu :

İlk sözü alan Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri 
Bakanı Kiprianou bir konuşma yapmıştır (B. K. 
Belge 4).
Kiprİanou’dan sonra söz alan Nijerya Delegesi 
Kıbrıs’ın «Devletler Hukuku ve B.M. Yasasının ge
rektirdiği bütün vasıfları haiz egemen bir millet» 
olduğunu bildirmiş, Kıbrıs’ın kayıtsız şartsız ege
menlik ve bağımsızlık haklarından yararlanması 
gerektiğini, Kıbrıs halkının herhangi bir dış mü
dahale veya karışma olmaksızın kendi siyasî gele
ceğini tayin hakkında serbest olması lâzım geldi
ğini iddia etmiştir.
İtalyan Temsilcisi Mario Cascano, «Kıbrıs konu
sunda başlıca üç ilgili ülke olan Kıbrıs, Türkiye ve 
Yunanistan arasında yapıcı görüşmeleri sağlamak 
üzere bir gündem hazırlanmasını» eklİf etmiştir. 
Siyasî-Komisyonunun aynı günkü ikinci oturumun
da ilk sözü Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil almıştır (Bk. Belge 5).
Çağlayangil, Genel Kurul önüne getirilen 24’ler 
karar tasarısını tenkitle konuşmasına başlamış, bü 
tasarının Kıbrıs’lı Rumların dışarıdan masum gö
rünen fakat esasında üyeleri yanıtına emeli taşıyan 
formüllerinden ilham aldığını belirtmiştir.
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Dışişleri Bakanı Çağlayangİl daha sonra ana siyasi 
komisyonu:

1 —  Kıbrıs’lı Rumların, Enosis’i gerçekleştirebil
mek için Kıbrıs anayasası ile buna bağlı antlaşma
ları hükümsüz kılabilmek amacıyla giriştikleri ha
reketin bir sonucu olarak patlak veren tedhişi tak
bih etmeye,

2 —  Adadaki ekonomik abluka da dahil bütün bas
kı tedbirlerini takbih ederek, Kıbrıs’lı Tiirklere 
karşı uygulanan insanlık dışı bütün kısıtlamaların 
kaldırılmasını sağlamağa,

3 — Yunanistan’dan konsey kararlarını ve antlaş
ma hükümlerini hiçe sayarak adaya gönderdiği as
kerî birliklerini geri çağırmasını istemeğe,

4 —- Bütün Kıbrıs vatandaşlarının meşrû ve ana
yasaca teminat altına alınmış haklarına hürmet 
edilmesi ve adada düzenin yeniden sağlanması için 
çağrıda bulunmaya davet etmiştir.

Çağlayangİl konuşmasına şöyle devam etm iştir: 
«Barışçı bir çözüm şekli bulunamaması sebebiyle, 
Akdeniz'de barış ciddi bir şekilde tehdit altında 
olmakta devam etmektedir.

Durum, mes'eleye oldu bittiler ile çözüm şekli ge
tirme teşebbüsleri, zora başvurma ve baskı tedbir
leri gibi Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı ha
reketlerin devamı sebebiyle her vakİtkinden daha 
tehlikeli bir şekilde patlamaya hazırdır. Bu şartlar 
altında, şuna inanıyorum ki komisyon bu mes’ele- 
yi, Güvenlik Konseyince alınan kararın ruhuna sa
dık kalarak, adada mevcut durum ve ilgili taraflar 
arasında hüküm süren gerginliği göz önüne alarak 
İncelemelidir. Komisyonda bir karar metni kabul 
ederken amacımız, bütün bu faktörleri göz önüne 
alarak mes’elenİn barışçı yollardan çözümü kolay
laştırmak olmalıdır. Buna aykırı diğer bütün tu
tumlar, mevcut gerginliğin devamına müsaade ede
ceği gibi, kuvvet kullanmaya cüret edenleri de, ay
nı tutumlarında devam etmeye teşvik edebilecektir.



Herşeyden önce şu gerçeği göz önüne bulundurma
lıyız ki, bu mes’ele Doğu Akdeniz bölgesindeki ba
rış ve güvenliğin tehlikeye girmesinden dolayı Gü
venlik Konseyi önüne getirilmiş bir uyuşmazlıktır. 
Barışın idamesi ve takviyesi başlıca emelimiz ol
malıdır.

Birleşmiş Milletler, uyuşmazlıkların çözümü için 
bir vasıta olarak zora başvurmayı, katliamı ve bas
kıyı tasvip edemez. Aynı şekilde Birleşmiş Millet
ler, milletlerarası antlaşmaların feshini ve ilhak 
politikasını da tasvip edemez. B. M .’in, teşkilât ya
sasına aykırı ve barışı tehlikeye sokabilecek bir po
litikanın devamını teşvik edici şekilde yorumlana
bilecek bir kararı kabul edeceğine inanmak istemi
yorum.

Fakat aynı zamanda B. M .’deki bu müzakerelerin 
son derece faydalı ve yapıcı olabileceğine ciddiyet
le inanıyoruz. 1958’de olduğu gibi, bu müzakere
ler bütün ilgili tarafların meşrû haklarını uzlaştı- 
rabilecek ve hem adada ve hemde bölgedeki barışı 
koruyacak müzakereler için bir zemin hazırlıyabi- 
lecektir.

Türkiye Dışişleri Bakanı konuşmasında ayrıca Y u
nanistan’ı, «Akdeniz havzasında genişleme politi
kası izlemek suretiyle ikinci bir Bizans İmparator
luğu» hayali peşinde koşmakla itham etmiştir.

Çağlayangil Yunanistan’ın «diğer bütün Bal
kan ülkelerinin aleyhine yayılma ihtiraslarını tat
min edebilmek için Kıbrıs’ın ilhakı peşinden oldu
ğunu belirtmiştir.

Çağlayangil daha sonra, Kıbrıs Rum yönetiminin 
Dışişleri Bakanı Kipriyanu’nun sabahki konuşma
sına cevap vermiş ve Rum yönetimini «Kıbrıs mes’e- 
lesine zora başvurarak bir çözüm şekli aramakla 
itham etmiştir. Kıbrıs’lı Rumların adayı yeniden 
sömürge haline getirmeye ve ırkçılık politikası iz
lemeye teşebbüs ettiklerini belirten Çağlayangil, 
bütün baskı ve zora başvurma tedbirlerine rağ
men Türkiye’nin Kıbrıs’lı Türkleri yalnız başına 
bırakmıyacağını belirtmiştir.
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Çağlayangil Yunanistan’ın Kıbrıs mes’eksindeki 
tutumundan da şöyle bahsetmiştir : «Yunanistan 
bugün çok ağır bir sorumluluk yüklenmiştir. Z i
ra Yunanistan Türkiye’nin itimadına ihanet etmiş 
ve ortak bir çok mes’ele ve menfaatleri bulunan 
iki ülke arasında gerçek ve samimî bir dostluk 
ümitlerini yıkmıştır. Yunanistan’ın Kıbrıs mes’e- 
lesindeki en vahim hareketi adaya 17.000 subay 
ve er göndermek suretiyle Kıbrıs’ı askerî bakım
dan işgal etmesi olmuştur.»

Çağlayangil, ne dün ne de bugün «Kıbrıs’ta Kıb
rıs milleti» diye bir şey mevcut olmadığını belir
terek, adada biri Türkiye’ye, diğeri de Yunanis
tan’a derin dayanışma bağları ile bağlı ve birbi
rinden tamamen farklı iki millî cemaat bulundu
ğunu söylemiştir.

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’den son
ra söz alan İngiltere temsilcisi Sir Roger Jackling, 
kurul’un, ilgili tarafları anlaşma yoluyla bir çözü
me varmak için birlikte hareket etmiye «zorlıya- 
cağı» ümidini izhar etmiş ve kurul’un «durumu 
kötüleştirici ya da gerginliği arttırıcı» tavsiyeler
den kaçınması gerektiğini de belirterek sözlerine 
şunları eklemiştir: «Birleşmiş Milletler Kıbrıs 
barış gücüne daha fazla ihtiyaç duyulmıyacak 
şartları hedef tutmalı ve tarafların soruna arala
rında çözüm aramalarını sağlıyacak bir hava ya
ratmalıyız.»

Dışişleri Bakanı Çağlayangil’in konuşmasına ce
vap hakkını kullanmak üzere söz alan Kıbrıs Rum 
yönetimi Dışişleri Bakanı Kİprianu, Kıbrıs soru
nunun Türk-Yunan ilişkilerine bağlı olmadığı 
şeklindeki iddiasını tekrarlamış ve «asıl sorun, 
Birleşmiş Milletler yasasının kendisine tanıdığı 
haklardan yararlanmak istiyen Birleşmiş Millet
ler üyesi bir ülkenin sorunudur» demiştir. Kİpri
anu ayrıca, Londra ve Ziirih antlaşmalarının Kıb
rıs’ın bir sömürge olduğu devreye ait bulunduğu
nu ileri sürmüştür.



Daha sonra Yunan Dışişleri Bakanı Elias Çirimo- 
kos kısa bir konuşma yaparak pazartesi günkü o- 
turumda gerekli izahatı vereceğini fakat Türki
ye’nin Yunanistan’ın emperyalist amaçlar güttü
ğü yolundaki iddialarını reddettiğini şimdiden 
belirtmek istediğini söylemiştir.

Pazartesi 13 Aralık Oturumu :

İlk Konuşmayı Yunan Dışişleri Bakanı Çirimo- 
kos yapmıştır. Çirimokos adada barışı kurmanın 
ve anlaşmayı sağlamanın üç şartın gerçekleşmesi
ne bağlı olduğunu söylemiştir :

1 — Kıbrıs’ın yabancı müdahalesinden masun hür 
bir ülke haline getirilmesi.

2 — Çoğunluk hakimiyetinin esas alınması - 1 ki
şiye bir oy.

3 —  Azınlık haklarının teminat altına alınması.

Çirimokos Yunanistan'ın emperyalist bir gayesi 
olmadığını iddia ederek, «Türkiye’yi meselenin 
gerçek mahiyetini tahrif etmekle» suçlamıştır. 
Türk ve Yunan birliklerinin Kıbrıs’tan çekilme
lerine dair Birleşmiş Milletler teklifini Yunanis
tan’ın kabul ettiğini söyliyen Çirimokos, Yunanis
tan’ın birliklerin karşılıklı olarak çekilmesine her 
zaman hazır olduğunu bildirmiştir.

«Türk meslekdaşımın da aynı nitelikte bir demeç 
vermesini samimiyetle arzularım» diyen Yunan 
Başbakan yardımcısı, sözlerine şöyle devam etmiş
tir : «Kıbrıs, toprakları iki ülke arasında pay edi
lecek bir ülke değildir. Her türlü hal çaresi ada 
halkının arzusu göz önüne alınarak bulunabilir.» 
Birleşmiş Milletler barış gücünün Kıbrıs’tan çe
kilmesinin tehlikeli olacağına işaret eden Çirimo
kos, Birleşmiş Milletler yasasının üye ülkelerin 
haklarının eşitliği prensibine, ve Birleşmiş Millet
lerin arabulma gayretlerine saygı gösterilmesi ge
reğini ileri sürmüş, baskı ve tehdidlere son veril
mesi gerektiğini söylemiştir.
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Togo ve Kenya Delegeleri Otuzlar Karar sureti
ni niçin desteklediklerini, izah etmişlerdir. Togo 
delegesi «Kıbrıs’ın yalnız ve yalnız Kıbrıs olarak 
kalabileceğini söylemiş, Yunanistan ve Türkiye’
nin bu ülkeyle olan «göbek bağları»nı kesmeleri 
gerektiğini ileri sürmüş ve her iki ülkeden Kıb
rıs’ta ki birliklerini çekmelerini istemiştir. Yaban
cı üslerin hükümranlık anlayışı ile telif edilemi- 
yeceğini ileri süren Togo delegesi, Güvenlik Kon
seyinin aracılığıyla yeni bir anayasa hazırlanabile
ceğini iddia etmiştir.

Birleşmiş Amerika delegesi Charles Yost, Kıbrıs 
davasına taraf olan ülkeleri tutumlarını, devlet 
adamlığı ve azlaşma ruhu içinde gözden geçirme
ye ve bir çözüm yoluna varmaya davet etmiştir.

Birleşmiş Milletler barış gücünün adada «olağan
üstü» hizmet gördüğünü belirten Yost, «şunu iti
rafa mecburum ki, ilgili taraflar barışçı ve gerçek
çi bir çözüm yolu bulma hususunda buna paralel 
bir gayret göstermemişlerdir», demiştir (Bk. Bel- 
ge Ğ).

Afgan Delegesi Pazhvvak, üç başka delegas
yonla birlikte sunduğu karar suretini izah ede
rek Genel Kurulun arabuluculuk gayretlerinin 
devamının İstenmesinin zarurî olduğunu ve bilhas
sa müzakerelerle bir hal tarzına varılması gerek
tiğini, bunun da bütün tarafların rızası ile olabile
ceğini, kendi karar suretlerinin en az münakaşalı 
olarak meselenin esasları üzerinde peşin hüküm ve 
kararlara varmadan arabuluculuk gayretlerinin de
vamını ve Taraflar arasında müzakereleri derpiş 
ettiğini belirtmiştir.

Daha sonra söz alan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil Kıbrıs Rum sözcüsü Kİpriyanu’nun 
cumartesi günü yaptığı konuşmaya cevap vermiş 
(Bk. Belge 7) ve Kıbrıs Rum yöneticilerinin Bir
leşmiş Milletlerden, bu teşkilâta üye İki ülkenin 
anayasasını gayri meşru olarak değiştiren bir hare
keti onaylamasını istediklerini belirterek demiştir 
k i:



«Birleşmiş Milletler açısından böyle bir davranı
şın, fevkalâde tehlikeli bir çığıra yol açacağı ka
naatindeyim. Başka bir deyişle, bu herhangi bir 
şahsın Birleşmiş Milletlere gelerek kendi siyasî 
düzeninin dünya teşkilâtı tarafından tasdikini is
temesi demektir. Kipriyanu Kıbrıs’ın küçük bir 
ülke olduğunu söylemiştir. Birleşmiş Milletler ya
sası karşısında ve devletler hukuku açısından kü
çük, büyük her ülke aynı haklara sahiptir. Ancak 
eşit haklar, eşit sorumluluk ve mükellefiyetler yük
ler. Küçük ülke olduğunuzu iddia ederek barış ve 
güvenliği tehlikeye sokup, insan haklarını ve and- 
laşmaları çiğniyemezsiniz.»

Çağlayangil Kıbrıs’ta Yunan birliklerinin mevcu
diyetinin «açık bir müdahale» olduğunu belirtmiş, 
«buna karşı müşterek andlaşmalarda imzası bulu
nan Türkiye’nin Kıbrıs Türk toplumunun kaderi 
ile ilgilenmek en meşru hakkı ve ödevidir», de
miştir.

Çağlayangil Yunan Başbakan yardımcısı Çirİmo- 
kos’a cevap hakkını daha sonra kullanacağını bil
dirmiştir.

Daha sonra söz alan Kipriyanu, Kıbrıs’ın barışçı 
bir çözüm ve arabuluculuk tekliflerini reddetme
miş olduğunu, fakat eşitsizlik esasına dayanan mü
zakereleri de kabul edemiyeceğini söylemiş, mese
lenin Kıbrıs’ın Birleşmiş Milletler üyesi olarak ka
lıp kalmıyacağı noktasına dayandığını, kalacaksa 
eşit haklara sahip olmak istediğini bildirmiştir.

Müzakerelerin devamı sırasında, Hollanda, Ekva
tor, Fransa, Nepal, Liberya, Romanya ve Birleşik 
Arap Cumhuriyeti delegeleri de konuşmuşlardır.

Hollanda delegesi Beus, de Birleşmiş Milletler kuv
vetlerinin başarısına rağmen Kıbrıs meselesinin 
politik bakımdan halli hususunda hiç bir inkişaf 
olmadığını belirtmiştir. Baş sorumluluğun doğru
dan doğruya ilgili bulunanlara racİ olduğunu söz
lerine ekliyen Beus, tarafların bir hal şekline ma
ni olacak hareketlerden kaçınmaları gerektiğini
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de ilâve etmiştir. Arabuluculuk mekanizmasının 
tekrar harekete geçirilmesini isteyen Hollanda de
legesi, genel kurulun, kararında, hiç bir tez tara
fını tutmaması gerektiğini bildirmiş, iki tarafın, 
müzakerelere başlamasının sağlanmasını ve bu
nun İçin de bitaraf bir karar suretinin kabul edil
mesini istemiştir.

32 devlet karar suretini desteklediğini belirten 
Ekvator delegesinden sonra söz alan Fransız baş- 
delegesi Roger Seydoux, Fransa’nın, Doğu Ak
deniz’de barış istediği için Kıbrıs meselesinin bir 
an önce hallini arzuladığını söylemiştir.

Roger Seydoux, 3 Mart 1964’te ifade ettiği gö
rüşü tekrarlamıştır. Bu görüş şudur: âdil ve 
sağduyulu çözümler olması gereken ve tabiî, ha
len yürürlükte olan sistemin değişmesini gerekti
ren çözümler, uzun bir çaba sonucu bulunabilir. 
Bir arabulucu tayini, bu yönde atılacak ilk adımı 
kolaylaştırabilir. Yunanistan ve Türkiye arasında 
bir anlaşmayla sonuçlanması zorunlu bir vetire
den kaçınılamaz.»

Fransa temsilcisi, Genel Kurulun, tarafları tutum
larını sertleştirmiye sevkedecek her çeşit teşebbüs
ten kaçınması gerektiğini belirtmiş ve şöyle devam 
etmiştir: «bugünkü konjonktür içinde Genel K u
rulun rolü, fazla iddialı bir metin hazırlayıp oyla
yarak ilgili hükümetlerin meseleyi incelemelerini 
güçleştirmeden tarafların dikkatini yeniden müza
kerelere başlamak için ellerinde bulunan imkânla
ra çekmektir.»

32’ler karar suretini destekliyen Nepal ve Fiberya 
delegelerinin konuşmalarından sonra, Romanya 
delegesi Kıbrıs meselesinin barışçı yollardan ve 
Kıbrıs halkının menfaatlerine göre halledilmesi ge
rektiğini belirtmiş ve meseleyi kötüleştirebilecek 
bütün unsurlardan kaçınılmasını istemiştir.

Birleşmiş Arap Cumhuriyeti Delegesi, Kıbrıs için 
barış, içişlerine ademi müdahale ve tam isliklâl is
tediğini, yabancı üslerin ve koloniyal zamanlardan
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kalma gayri eşit muahedelere aleyhtar olduğunu 
söylemiş ve bütün taraflarla dost olduğunu belirt
mekle beraber, 32’li karar suretine, bütün bu mü
lâhazalarla katıldığını iddia etmiştir.

Salı 14 Aralık Oturumu

Bu oturumda ilk sözü alan Sovyet delegesi Fedo
renko, Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs’la her iki toplu
mun bütün haklarının korunması ve adanın tam 
hükümran bir cumhuriyet olarak muhafaza edilme
si şartıyla Kıbrıslılar tarafından hallini teklif et
miştir.
Sovyet temsilcisi Kıbrıs meselesinin dışardan mü
dahale olmaksızın, barışçı bir anlaşma ile meşru 
hak ve adalet ilkelerine saygı gösterilerek çözümle
nebileceğini belirterek demiştir k i : «Kıbrıs'ın içiş
leri Türk ve Rum topluluklarının halledeceği bir 
konudur. Birleşmiş Milletler her iki toplumun 
haklarının korunacağı hükümran bir cumhuriyetin 
bekasını teminat altına almalıdır.»
Güvenlik K  onseyinin tarafları durumu kötüleşti
recek davranışlardan kaçınmaya davet eden son 
kararı üzerinde duran Fedorenko, bir çözüm yolu 
için bunun ön şart olduğunu söylemiştir.
İran Delegesi Mahdi Vekil andlaşmalar ve millet
lerarası vecîbeler hiçe sayıldığı müddetçe haklı bir 
hal tarzına varılamayacağını belirttikten sonra Kıb
rıs’ta iki birbirinden ayrı cemaat olduğunu ve Kıb
rıs'ın istiklâlininde ancak bu iki cemaat tarafından 
tasvib edilmiş andlaşmalarla mümkün olduğunu 
hatırlattı ve bu prensiplerin tek taraflı olarak tâ
dil edilemiyeceğini söyleyerek Türk cemaatının 
haklarının garanti edilmesinin herhangi bir hal 
tarzı için elzem olduğunu belirtti. Vekil, self-de
termination hakkının iki cemaat tarafından kulla
nılması gerektiğini söyledikten sonra arabulucu
nun raporunun şahsî bazı kanaatleri ifade etmesi 
bakımından Delegasyonunun bu kanaatlere ka
tılmayacağını söyledi. Delege ancak arabulucunun 
iki. farklı cemaatın mevcudiyeti ve her hangi bir 
hal şeklinin Konseyin Mart 1964 Kararları çerçe
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vesi içinde olması gerektiği yolundaki müşahade- 
lerİne iştirak ettiğini ifade ettikten sonra Kİpriya- 
nu’nun müzakere fikrini reddetmiş olmasını tak
bih etti ve Komisyonun realist bir karar alacağını 
umduğunu ilâve eyledi.

Suudi Arabistan Delegesi Barudî de meselenin an
cak iki taraf arasında direkt konuşma ile hallede
bileceğini, başlıca vazifenin Türkiye ve Yunanis
tan’a düştüğünü söyledikten sonra Genel Kurulun 
zorla bir hal şekli empoze etmemesini, sadecetavsi- 
ye yollu bir karar alması gerektiğini söyledi. Barudî 
self-determination prensibinin çok suistimal edil
diğini söyledikten sonra müzakere yolu ile hal tav
siye eden Dörtlü Karar suretinin en iyi yol olaca
ğını ifade etti. 32’li Karar Suretinin silindir bir 
karar olacağını ihtar ettikten sonra Kıbrıs Dele
gesinin toprak bütünlüğü ve cemaat tabirlerinden 
ziyade azınlık tabirine itibar etmesine dikkati çek
ti.

Jamayika delegesi Kıbrıs’tan yabancı kuvvetlerin 
çekilmesini ileri sürerek Kıbrıslılarda «milliyet 
şuurunun» doğmasına imkân verilmesini istemiştir. 
Hİnd Delegesi Trivedi Kıbrıs Devletinin hüküm
ranlık ve bağımsızlığına hiçbir yabancı kuvvetin 
müdahale etmemesi gerektiğini ve Kibrisin bu hak
larım müdafaası hususunda desteklenmesi gerekti
ğini, Kıbrıs’ta iki değil tek Kıbrıs milleti olduğunu 
ve bu bakımlardan 32’ler Karar Suretini destekle
diğini belirtmiştir.

Irak Başdelegesi Adnan Paçacı, Komisyonun önün
deki meselenin Kıbrıs’ın tam istiklâline sahip olup 
olmadığı meselesi olmadığını, Komisyonun bu 
hususta karar verme mevkiinde bulunamayacağını, 
Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs’ı üye kabul etmekle 
bu hususta kararını esasen vermiş olduğunu söyle
miş ve bir hal tarzını bulmanın herşeyden evvel 
İlgili Tarafları râci olduğunu, milletlerarası göv
denin ancak bu hususta yardımcı olabileceğini ve 
Asamblenin bu meseleyi ancak Güvenlik Konseyi 
kararlarına uygun olarak karara bağlaması gerek



tiğinİ ifade etmiştir. Paçacı iki cemaat tarafından 
kabul edilmeyecek herhangi bir kararın tatbik ka
biliyeti olamıyacağına işaret ettikten sonra kendi 
karar suretini izah etmiştir. Delege bu karar su
retinin Afrika - Asya Konferansı Kararlarından 
bahsetmemesini izah ederken, Kahire Kararlarının 
sadece Kıbrıs meselesini değil bütün milletlerarası 
münasebetleri kapsadığını, fakat bir çok Asamble 
kararlarında bu Kahire kararlarından bahsedilme
diğini, nihayet Kahire Deklerasyonunun Birleşmiş 
Milletlerin Üyelerinin ancak bir kısmı tarafından 
kabul edildiğinin de bir gerçek olduğunu söyle
miştir. Paçacı kendi karar suretinin hiçbir tarafı 
tutmadığım ileri sürmüştür.

32’ler karar suretini destekleyen Gine Delegesinden 
sonra söz alan Kosta Rika delegesi meselenin açık
ça siyasî bir mesele olduğunu fakat gene de huku
kî yolla hal çaresi bulunması gerektiğini söylemiş
tir. Delegeye göre andlaşmaları hiçe saymak mil
letlerarası hukukta çok müfrit bir yoldur. Delege 
Zürih ve Londra Andlaşmalarının bütün tarafla
rın rızası ile imzalandığını ve bunların muzaffer 
bir devletin istediğini empoze etmesi demek ola- 
mıyacağını ve bunun için de keenlemyekûn adde
dilmesi için hiçbir sebep bulunamıyacağım söyle
dikten sonra, bu andlaşmaların ancak tarafların 
rızası ile ve müzakere ile tâdil edilebileceğini ve 
herhangi bir tâdilde de Kıbrıs’ın hükümranlık ve 
istiklâlinin tanınması gerektiği gibi Türk cemaati
nin anâne ve hususiyetlerinin dikkate alınarak di
ğer Kıbrıslılarla miisavî addedilmeleri ve hakları
nın garanti altına alınmasının şart olduğunu ileri 
sürmüştür.

Çekoslovak Delegesi Kibrisin militarizm plânları
na alet olmaması, yabancı fişlerden temizlenmesi 
fikrini müdafaa etti ve Kibrisin istiklâlinin, hü
kümranlığının ve toprak bütünlüğünün muhafaza
sı yolunda karara varılmasının temenni etmiştir.
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Pakistan Delegesi Büyükelçi Paııni söz alarak Kıb
rıs meselesinde herşeyden evvel iki ayrı cemaatın 
mevcudiyetinin kabul edilmesi gerektiğini söyle
miş ve bu cemaatlerden herhangi biri aleyhinde 
olabilecek bir kararın kabul edilmemesi icap ettiği
ni ilâve etmiştir. Panni, Kıbrıs devletinin Zürih, 
Londra andlaşmalarına müstenîd olduğunu hatır
lattıktan sonra anlaşmaların tek taraflı olarak tâ
dil ve ihlâl edilemiyeceğini ve Taraflardan birinin 
şimdi bunu yapmakla meşgûl olduğunu belirtmiştir. 
Pakistan Delegesi anlaşmaların ancak taraflar ara
sında müzakerelerle halledilebileceğini ve tethiş 
ve kuvvetin çıkar yol olmayacağını söylemiştir. Pa
kistan Delegesi Kıbrıs meselesinin ancak müzake
re yolu ile halledilebileceğini ve arabuluculuğun 
da ümitli bir yol olduğunu belirttikten sonra Genel 
Kurulun işi daha kötüleştirebilecek bir karardan 
tevakki etmesi gerektiğini söylemiş ve 4 ’lü Karar 
Suretini destekleyeceğini belirtmiştir.

Libya Delegesi Wahbi El Bouri de müzakere ve 
arabuluculuk yolu ile hal tarzı bulunabileceğini 
kaydettikten sonra 4 ’lü Ivrar Suretini izah etmiş ve 
bunun en iyi yol olduğunu söylemiştir.

Malaysia Delegesi gerek Makarios gerekse Küçük 
tarafından imzalanan Zürih ve Londra andlaşma- 
larının Kibrisin istiklâlinin temelini teşkil ettiğini 
ve bu anlaşmaların inkâr edilmesini aslâ kabul et- 
miyeceğini, bu iddianın şok tesiri yapacak bir iddia 
olduğunu söylemiş ve boyuna Birleşmiş Milletler 
Anayasasında söz edenlerin bu Anayasanın ayni 
zamanda andlaşmalara itibarı da derpiş eden Dev
letler Hukukunun bir parçası olduğunu hatırlama
ları gerektiğini belirttikten sonra arabulucuya sözü 
getirerek arabulucunun iki tarafa da tekliflerde 
bulunabileceğini ve fakat aslâ mesele üzerinde hü
küm verip bunu ilân edemiyeceğinİ ve Türkiye’nin 
de Galo Plaza’mn böyle bir yol tuttuğunu iddia 
etmekte haklı olabileceğini söylemiştir.



Fildişi Sahili Delegesi 32’li Karar sureti lehine ko
nuşmuştur.

Bundan sonra Afganistan, Irak, Libya ve Suudi 
Arabistan siyasî komisyona evvelce hazırladıkları 
tasarıyı tadil eden yeni bir karar tasarısı sunmuş
lardır.

Genel Kurulun Güvenlik Konseyine «Birleşmiş 
Milletler arabulma faaliyetine yeniden başlaması
nı» tasviye eden karar tasarısı, 1959 tarihli Ziirih 
ve Londra antlaşmalarının Kıbrıs’ın hükümranlık 
haklarını ihlâl ettiği iddiasına değinerek, «K ıbrıs’
ın Birleşmiş Milletlerin eşit haklara sahip bir üyesi 
olduğunu, bağımsızlık, hükümranlık ve toprak 
bütünlüğüne saygı gösterilmesini lüzumlu görür» 
ibaresini ihtiva etmekte idi.

Afgan delegesi Abdürrahman Pazvak, 117 üyeli 
komisyonun hislerine tercüman olduğunu sandığı
nı söyliyerek yeni tasarıyı başkanlık divanına sun
muştur.

Yeni tasarı sunulurken Dış İşleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil söz alarak Kıbrıs ve Yunanistanı 
Enosis iddiasından vazgeçmeye davet etmiştir. 
(Bk. Belge 8).

Yunan Başbakan yardımcısı Cirimokos buna cevap 
olarak yaptığı konuşmada, tarihin akışına engel 
olacak, Yunanistan ve Kıbrıs’ın elini kolunu ebe- 
diyan bağlıyacak böyle bir teklifin kabulü imkân
sız olacağını söylemiştir.

Çağlayangil, Yunanistan’ın Enosis fikrinden vaz
geçmediğine dikkati çekerek, Yunanistan’ın Kıb
rıs Türklerini baskısı altına almak İstediğini ve 
tam sömürgeci bir siyaset izlediğini söylemiş ve de
miştir k i : «Togo delegesi Kıbrıslılarda milliyet 
şuurunun uyanmasına yardım edilmesini istedi. 
Enosis bir mukaddes cihad şeklinde yürütüldüğü şu 
sırada bu nasıl mümkün olur.» Çağlayangil Rum
ların azınlık hakları ile ilgili muhtırasından ba
hisle «bu Rum toplumunun Türk katliamını mas-
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kelem ek ve genel kurulu yanıltmak amacım gü
den sinsi bir teşebbüsten ibarettir» demiştir. Çağ- 
layangil azınlık statüsü ve azınlık haklarına telmih
te bulunacak her hangi bir karar tasarısının, bir 
grubu «amansız bir zulmün kucağına atacağını» 
söylemiştir.

Çirimokos, Yunanistan’ın Zurih ve Londra anlaş
malarını o günün gerçeklerine en uygun bulduğu 
için imzaladığını söylemiş, «şimdi yeni gerçeklerle 
karşı karşıyayız» demiştir. Çirimokos Kıbrıs’ın ise 
anlaşmaları arzusu hilafına imzaladığını iddia et
miştir.

Dış İşleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, siyasî 
komisyon Kıbrıs meselesinin çözümü huşunda pe
şin yargılar taşımayan bu tasarıyı onaylarsa Türki
ye’nin kendi karar tasarısını oylamaya koymak hu
susunda İsrar etmiyeceğini söylemiştir. Çağlayan
gil 1964 Ekiminde Kahire’de tarafsızlar bloku kon
feransında kabul edilen bir karara dayanan 32 ül
ke karar tasarısına itiraz ederek, propaganda ga
yesi taşıyan bu tasarının oya sunulmamasını iste
miştir.

Kıbrıs Rumlarının sözcüsü Kipriyanu, Rum yöne
timinin azınlık hakları ile ilgili beyanının adada 
Türk toplumuna baskı yapma niyetinin güdülme- 
diğini gösterdiğini söylemiş ve şöyle dem iştir: 
«Türk toplumu adada eşitlik prensibine göre yaşı- 
yabilir. Fakat nufuzun yüzde 82’sinin azınlığın ta
hakkümü altına girmesini bekleyemeyiz.»

Gece celsesinde konuşan Büyükelçi Eralp, muhte
lif beyanlar ve hakikatler karşısında Yunanistan’ın 
emperyalist emellerinin inkâr edilemiyeceğini ve 
Yunanistan’ın Elenleri anavatana tekrar kavuştur
mak şeklinde tefsir edilen bu emperyalizminin ne 
zaman ve nerede duracağını bilmek istediğini, 
Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhak edilmesi emelinin de
falarca tekraralandığını ve 32’li karar sureti ile 
istenilen kayıtsız şartsız istiklâlin aslında ENOSİS 
için icazet olarak kullanılacağını söylemiştir.



Eraip, bundan sonra Türkiye’nin Ada’daki sem
bolik birliğine mukabil Yunanistan’ın koca bir iş
gal ordusu bulunduğunu ve Yunan liderlerinin 
beyanlarına göre Kıbrıs’ın ilhakından sonra Kuzey 
Afrika’ya sıçranacağını ve bunun bölge sulhu iin 
büyük tehdit teşkil ettiğini belirterek, Kipriyanu’- 
nun Ağustos hava harekâtı üzerindeki sözlerine 
temasla, buna Türklerin katliâmına manî olmak 
için girişİldiğini tekrarlamıştır.

Eralp, Komisyonun müzakereler neticesinde 
realiteleri belirten ve hal şeklini kolaylaştıran 
bir karara varması ve aslâ peşin hüküm empoze 
eden bir karar çıkarmaması gerektiğini söylemiş 
ve Kıbrıs Rum İdaresine politikasını yürütmek hu
susunda icâzet verebilecek herhangi bir karar iç 
harbe yol açacaktır, demiştir.

13 Aralık Çarçamba Oturumu

Karar tasarılarını oylamak üzere toplanmış olan 
siyasî komisyon, bir uzlaşma tasarısı hazırlanması
na imkân verecek istişarelerde bulunulması için 
çalışmalarını bir süre geri bırakmıştır.

İstişarelere katılanlar ekseriyeti Afrika ülkesi olan 
32 memleket temsilcisi ile Afganistan, Irak, Libya 
ve Suudî Arabistan temsilcileridir.

Müzakerelere tekrar başlandığında, 32’li karar tasa
rısının mümzileri kendi tekstlerine öncelik sağlaya
bilmek, yani daha önce sunulan Afgan, Irak, Libya, 
Suudî Arabistan karar suretinden evvel görüştiıre- 
bilmek için karar tasarılarını 4 ’lü karar tasarısına 
tâdil teklifi olarak ileri sürmüşlerdir

Bu tadilât teklifine göre, Afganistan tasarısına, 
Genel Kurulun, «Birleşmiş Milletlerin eşit hakka 
sahip bir üyesi olarak Kıbrıs cumhuriyetine, tam 
egemenliğinden ve bağımsızlığından yabancı mü
dahale ve içişlerine karışma olmaksızın yararlanma 
hakkı tanıdığı» cümlesi eklenecekti.
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32’ler bu tasarıyı tâdil ederek kendi tasarıları ha
line getirmişlerdir. Türk tezini destekleyen ülke
ler bu Karar Tasarısının D oğu-Akdeniz’de huzur
suzluğa yol açacağını bildirmişler, kabul edilme
mesini istemişlerdir.

Cezayir’in sunduğu başka bir tadilât teklifine gö
re ise, «bütün devletlere, Birleşmiş Milletler ya
sasının yüklediği vecibelere uyarak Kıbrıs cumhu- 
riyeti’nin egemenliğine, birliğine, bağımsızlığına 
ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeleri ve bu 
ülkeye müdahaleden kaçınmaları» çağrısında bu
lunuluyordu.

Afganistan temsilcisi Abdülrahman Pazvak, Ceza
yir tadilât teklifini bazı değişikliklerle kabul ede
bileceğini belirtmiştir.

Daha sonra delegeler, oylama konusunda fikirle
rini izaha başlamışlar ve bu arada İngiltere temsil
cisi Sir Roger Jackling, siyasî komisyonun, esasta 
fikir birliğine varıldığını yansıtacak bir karar tasa
rısı kabul etmesi gerektiğini ileri sürmüştür.

Suudi Arabistan Delegesi de 32’ler tadil teklifini 
yermiş ve bu tâdilat için «portakal ağacına çilek 
aşılamak isteniyor. Portakala çilek değil mandalina 
aşılanır. Ben bu gibi taktikleri çok iyi bilirm. Ay
nı şekilde de mücadele edebilirim,» demiştir. N i
tekim, Barudî 32’lerin karar suretine ek yaparak 
bu karar suretini aynen 4’lü karar sureti haline ge
tirerek Komisyon’a sunmuştur.

Komisyonda bunun üzerine mücadele çok sertleş
miştir. Barudî’nin teklifi fırtına koparınca bu defa 
Cezayir tâdilat teklifi Komisyona sunulmuştur. 
Rumlar ve 32 taraftarları, Komisyonda durum 
aleyhlerine dönmeden önce karar tasarıları arasın
daki farkların giderilip yeni bir tasarı hazırlana
bilmesini temin için Komisyondan mehil istemiş
ler ve müzakereler de 31’e karşı 34 oyla ertesi gü
ne bırakılmıştır.



Siyasî Komisyon, 32’ler karar tasarısını (Bak. 
Belge 9) 6 aleyhte ve 51 çekimser oya karşı 47 
oyla kabul etmiştir.

Kararın aleyhinde oy kullanan ülkeler şunlardır : 
Türkiye, ABD, Arnavutluk, İran, Libya ve Pakis
tan. .

Paragraf oylamasında karar tasarısının birinci 
maddesi 47 çekimsere karşı 54 oyla, 2. maddesi 
52 çekimsere karşı 50 oyla, ve B.M .’in Kıbrıs'ta 
'arabuluculuk görevine devam etmesiyle ilgili 3. 
maddesi de 29 çekimsere karşı 73 oyla kabul edil
miştir.

Müzakerelerden evvel başta Amerika ve Cezayir 
olmak üzere, bazı delegasyonlar biz uzlaşma for
mülü bulmak hususunda büyük gayretler sarfetmiş- 
lerdir. Irak, Afganistan ve Suudi Arabistan dele
geleri olumlu gayretlerine kesif bir şekilde devam 
etmişler. Amerikan Delegesi 32’ler Tasarısının ge
niş bir tenkidini yaparak bunun fayda getirmeye
ceğini, bilâkis çok tehlikeli olduğunu açış bir li
sanla belirtmiştir. Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağ- 
layangil, 32’li Karar Tasarısı aleyhinde oy verece
ğini izah sırasında aşağıdaki konuşmayı yapmıştır:

«Hâlen görüşülmekte olan tasarı Birleşmiş Millet
leri uzun zamandanberi meşgul eden elîm Kıbrıs 
meselesinin âdil ve müslihâne bir şekilde halledil
mesine hizmet edebilecek bir mahiyeti aslâ taşı
mamaktadır. Bu tasarı, yüksek Komisyonun muh
terem üyelerine muhtelif fırsatlarla ve bütün te
femi atı ile izah ettiğim veçhile, anlaşmazlıkta T a
raflardan yalnız birinin, görüşlerini tamamİyle be
nimsemesi yanında dünyanın bilhassa bu tehlikeli 
devrede hepimizin korumak hususunda azamî dik
kati sarf etmemiz gereken barış ve güvenliği ciddî 
şekilde tehlikeye sokmaktadır. Bu sözlerimin yan
lış tefsir edilmemesi için derhal şunu İlâve etmek 
isterim ki, Akdeniz’de barışın ihlâline sebebiyet 
verecek memleket hiçbir zaman Türkiye olmaya
caktır,

16 Aralık Perşembe oturumu



«Evvelce de açıkladığım veçhile, milletlerarası an
laşmaların ebedî olduğu ve hiç değişmeyeceği hiç
bir zaman iddia edilemez. Fakat bunları dolambaç
lı tatiklerle, tek taraflı olarak ortadan kaldırmak 
veya tâdil etmek yolu da asla tasvib edilemez. İn
sanlığın ümidi olan ve adâlet ve hukuka dayanan 
barışı sağlamağa çalışan Birleşmiş Milletlerde bu 
tehlikeli temayüle aslâ yol açılmamalıdır. Bu çok 
tehlikeli bir emsal olur. Benden evvel konuşan 
birçok sayın- delegeler de esasen bu noktayı belâ- 
gat ve dirayetle belirtmişlerdir.

«Diğer taraftan, Birleşmiş Milletler Teşkilâtının, 
Andlaşmaların tâdili veya reddi hususunda yetkili 
olmadığı şüpheden vârestedir. Bütün bu sebepler
den dolayı bahiskonusu Karar Tasarısında ihtilâfa 
yol açabilecek birçok hususlar olduğu gibi, bu bir
çok üyeler tarafından ileri sürülen görüşmeleri hiç 
kâle almamakta, milletlerarası vecîbeleri tamamiy- 
le meskut geçmektedir. Tasarı, bundan başka, Bir
leşmiş Milletler Anayasasının 12. ci Maddesinin 
sarih hükümlerine rağmen, Güvenlik Konseyinin 
el koymuş olduğu bir meselenin esası üzerinde hü
küm vermek gayesini derpiş etmektedir. Bu se
beplerle Hükümetimin bu Karar Tasarısında mev
cut tavsiyeleri kabul etmesine imkân yoktur. Hü
kümetimin bu görüşü karar tasarısına menfî rey 
vermek suretiyle belirtilecektir.»

Siyasî Komisyonun bu kararı üzerinde Ankara’da 
Başbakan Demirel «Türkiye’nin Ada üzerindeki 
haklarının ve Kıbrıslı Türk soydaşlarımızın hakla
rının zâyi olmasına imkân yoktur» demiştir. D ış
işleri Bakan Vekili Dr. Sükan ise aynı konuda şun
ları söylemiştir : «B.M.,milletlerarası muahedeleri 
feshe yetkili değildir. Andlaşmalar üzerinde ya
pılacak veya yapılması arzu edilen değişiklikler 
ancak âkid tarafların anlaşması surtiyle veya Lahey 
Yüksek Adalet Dîvanı kararlariyle olur. Milletler
arası andlaşmalarla tanınmış olan haklarımız hu
susunda hiçbir tâviz verilmeyecektir. Dünya sul- 
hünün koamması ve Akdeniz bölgesinde huzurun
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bozulmaması hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti bütün gayretlerini göstermiştir ve bunda 
da kararlıdır. Ancak, Kıbrıslı soydaşlarımızın hak
larının ihlâli halinde, Hükümet bir tâviz politika
sı takip etmeyecektir.»

17 Aralık Cuma - 18 Aralık Cumartesi Oturumları:

Siyasî Komisyonun yaptığı bu toplantılarda 4 ’ler 
karar tasarısının görüşülmesi ve oylanması icabe- 
diyordu. Ancak, Komisyon usul hakkındaki anlaş
mazlıklar yüzünden çıkmazı girmişti. Anlaşmazlık 
konusu, 4 ’lerin karar tasarısiyle İlgili tâdil teklif
leri üzerinde toplanmakta idi. 4 ’ler (Afganistan, 
İrak, Libya ve Suudi Arabistan) tâdil tekliflerinin 
oya konmaması gerektiğini, çünkü bu tekliflerin 
bir gün. önce kabul edilen karar tasarısındaki ifa
delerin aynı olduğunu belirtmişler, ancak, Tâdil 
tekliflerini hazırlayanlar, tekliflerinin oya konma
sı hususnda ısrar etmişlerdir. Nihayet, bu 4 ülke, 
32 ülkenin baskısına dayanamayarak tasarılarını 
geri almak mecburiyetinde kalmışlardır.

Suudi Arabistan temsilcisi, konuşmasına Siyasî K o
misyonu 48 saat boş yere meşgul eden bu usul 
tartışmalarının ilerisi için tehlikeli bir örnek teş
kil edeceğine dikkat çekmiştir.

GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTISI

Genel Sekreter U -Thant Güvenlik Konseyine 10 
Aralık tarihinde sunduğu raporunda (Bk. Belge 
10) Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresinin 6 
ay daha uzatılmasını teklif etmiştir.

Güvenlik Konseyinin 17 Aralık’ta bu konuda yap
tığı müzakerelerinde ilk sözü alan B. M. Genel 
Sekreteri Kıbrıs buhranının çözülmesi yolunda 
Arabuluculuk çabalarının yenilenmesi çağrısında 
bulunmuş ve Tarafları buhranı en kısa zamanda 
çözmeğe davet etmiştir.
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Bolivya, Fildişi Kıyısı, Ürdün, Malaysia, Hollanda 
ve Uruguay’ın sundukları karar tasarısında süre
nin 3 ay daha uzatılması öngörülmekte ayrıca, ta
raflar, «barışçı bir çözüm bulunması yolunda ciddî, 
azimli ve yoğun çaba harcamaya» çağrılmakta İdi.

Hollanda temsilcisi de Beus, barış gücü masrafla
rında kısıntıya gidilmesi ve barış gücünün «tedri
cen azaltılması» görüşüne dayanan arabuluculuk 
çabalarının yenilenmesi fikrini savunmuştur.

Hollanda Delegesi, Kıbrıs hükümetinin barış gücü 
bütçesine katkıda bulunduğu miktarın birkaç katı
nı barış gücüne tahsis edilen yerlerin kirası olarak 
Birleşmiş Milletler teşkilâtından geri aldığını be
lirtmiştir.

Malaysia delegesi de, «Kıbrıs hükümeti, Birleşmiş 
Milletler barış gücünü ada’da tutmaktan kâr sağla- 
lamaktadır.» demiştir.

Daha sonra söz alan İngiltere baş delegesi Lord 
Caradon ise, barış gücünün üç aylık yeni bir süre 
için görevine devamını sağlamak amaciyle İngilte- 
renin 1 milyon dolar daha katkıda bulunabilece
ğini belirtmiş ve barış gücüne dahil İngiliz birliği
nin aynı şartlar altında görevine devam etmesini 
sağlıyacağını söylemiştir.

Bu arada Kıbrıs Rum temsilcisi Rosides, Kıbrıs 
Türklerini, tedhiş hareketlerine girişİrek iki cema
ati birbirinden uzaklaştırmaya çalışmakla suçlamış. 
Daha sonra söz alan Türkiye baş delegesi Eralp, 
ise, ada’da bir iç savaş cereyan ettiğini belirttikten 
sonra azınlığın, haklarını savunmak İçin çarpış
masından daha tabii bir şey olamıyacağını ifade 
ederek bu iç çatışmaya Rumların «Enosis» istekle
rinin sebep olduğunu açıklamıştır.

Yunanistan, delegesi Liatİs ise, Türk hükümetinin 
Kıbrıs Türk ve Rum cemaatleri arasındaki ilişkile
ri bozmak için elinden geleni yaptığını İddia etmiş
tir.



18. Ar alık.196 5

Kıbrıs Rum temsilcisi, Hollanda temsilcisinin orta
ya kira sorununun, özel mülk sahiplerine ödenen 
parayla ilgili olduğu ileri sürmüş, Kıbrıs hüküme
tinin barış gücüne karşılıksız birçok kolaylıklar 
gösterdiğini söylemiştir.

Müzakerelerin sonunda Konsey, Kıbrıs’taki Barış 
Gücü’nün görev süresini 26 Mart 1966 tarihine 
kadar 3 ay daha uzatmağa karar vermiştir.

B. M. GENEL KURUL TOPLANTISI

B. M. Genel Kurulu Kıbrıs konusunda Siyasî K o
misyonun kabul ettiği 32,1er Karar Tasarısını 5’e 
karşı 57 oyla onaylamış, 54 üye çekimser kalmıştır.

Oylamın dökümü ¡öyledir:

Lehte oy veren devletler:

Birmanya, Burundi, Kamerun, Orta Afrika Curm 
huriyeti, Seylan, Çat, Şili, Kongo (Brazzaville), 
Kongo Demokratik Cumhuriyet’, Kosta Rika, Kü
ba, Kıbrıs, Dahomey, Dominik Cumhuriyeti, Ek
vator, Salvador, Habeşistan, Gabon, Gana, Yu
nanistan, Gine, Haiti, Hindistan, Fildişi Kıyısı, 
Jamayka Kenya, Lübnan, Libya, Malavi, Mali, 
Nepal, Nijerya, Panama, Paraguay, Ruanda, Sier
ra Leone, Somali, Suriye, Togo, Trinidat ve To- 
bago, Uganda, Birleşmiş Arap Cumhuriyeti, Tan
zanya, Yukarı Volta, Uruguay, Yugoslavya, Zam- 
bia.

Aleyhte oy verenler:

Arnavutluk, İran, Pakistan, Amerika Birleşik Dev
letleri, Türkiye.

Çekimserler :

Afganistan, Cezayir, Arjantin, Avustralya Avustur
ya, Belçika, Bolivya, Brezilya, Bulgaristan, Biyelo- 
Rusya, Kanada, Çin, Kolombiya, Çekoslovakya,
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Danimarka, Finlandiya, Fransa, Guatemala, Ma
caristan, İzlanda, Irak, İrlanda, İsrail, İtalya, Ja 
ponya, Ürdün, Kuveyt, Laos, Libya, Lüksemburg, 
Malaysia, Moritanya, Meksika, Moğolistan, Fas, 
Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Peru, Filipinler, 
Polonya, Portekiz, Romanya, Senegal, Güney A f
rika, İspanya, Sudan, İsveç, Tayland, Tunus, Ük- 
ranya, Sovyetler Birliği, İngiltere, Venezuela.

Bulunmayanlar :

Kamboç, Gambİa, Honduras, Madagaskar, Mal- 
dİv adaları, Malta, Nikaragua, Nijer, Singapur, 
Yemen.

Karar tasarısının oylamasından sonra Türkiye Dış
işleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, genel kuru
lun kararlarının sağlam temellere dayanması ve 
yapıcı olması gerektiğini belirten bir konuşma ya
parak demiştir ki (Bk. Belge 11) :

«Kıbrıs konusunda kabul edilen karar tasarısının 
barışçı bir çözüme yol açmadığını esefle müşahede 
etmekteyiz. Bu tasarı taraflardan yalnız birinin gö
rüşünü aksettirmekte diğer tarafın görüşüne ise hiç 
bir şekilde yer vermemektedir.

Aynı şeyi Birleşmiş Milletler arabulucusunun rapo
ru için de söyliyebiliriz. Zira bu karar tasarısı ara
bulucunun raporunu esas almakta, fakat Türkiye’
nin rapor üzerindeki görüşünü dikkate almamak
tadır.

Kıbrıs’a bağımsızlık kazandırmış olan ve ada Türk
lerini idareye ortak eden 1960 Lonrda ve Ziirih an
laşmalarının Yunanistan ve Kıbrıs Rumları tara
fından İhlâl edildiğine karar tasarısında hiç de- 
ğinİlmemiştir»

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ayrıca 
Genel Kurulun Kıbrıs konusunda aldığı karar ile 
ilgili olarak ayni gün düzenlediği basın toplantı
sında Türkiyenin Kıbrıs için Arabuluculuk mües- 
sesesİne taraftar bulunduğunu, fakat Galo Plaza 
İle ilişkiyi devam ettirmesinin imkansız olduğunu 
söylemiştir.



Çağlayangil Londra ve Zürih anlaşmalarına de
ğinerek, bunların Yunanistan ve Kıbrıs tarafından 
tek yanlı olarak ihlâl edildiğini söylemiş ve de
miştir k i : «antlaşmalar ilânihaye devam etmiyebi- 
lir. Fakat bunları imzalamış olan ülkelere değişti
rilmesi için müracaat yolu açıktır. Anlaşmazlıklar 
ortaya çıkarsa, bunları çözümlemek imkânı bulu
nabilir.»

Çağlayangil Londra ve Zürih antlaşmalarının, Kıb
rıs’ta Türk toplumunun hayatı tehlikeye düştüğü 
takdirde, Türkiye’ye müdahale hakkı verdiğini be
lirtmiş ve Birleşmiş Milletlerin bir antlaşmayı ta
dil için uygun bir organ olmadığını söylemiş «m ü
zakere için kapı her zaman açıktır, fakat bu defa 
bu yolu, biz aramıyacağız ve arabulucu .peşinde 
koşmıyacağız» demiştir.

Türk Hükümetinin B. AL Genel Kurulunun 
Kıbrıs Konusunda aldığı karar hakkındaki 
görüşleri :

Bu konuda Başbakan Süleyman Demirel 19 Aralık 
1965 tarihinde şunları söylemiştir :

«119 azası bulunan Birleşmiş Milletlerin çoğu is
tiklâllerine yeni kavuşmuş Afrika memleketleri 
olan 47 üyesinin katılmasıyla Birleşmiş Milletler
den Kıbrıs konusunda bir tavsiye kararı çıkmıştır. 
Bu karar, hakka, hukuka ve milletlerarası andiaş- 
malara aykırıdır. Bu sebeple de, tatbik kabiliyeti 
yoktur. Kıbrıs’ta yaşayan soydaşlarımızın ve ada 
üzeriüde andlaşmalarla teşekkül etmiş haklarımı
zın ortadan kalkması bahis konusu olamaz. Türki
ye artık böyle bir kararın doğuracağı neticeler
den mesul tutulamaz.»

Devlet Bakanı Cihat Bilgehan da «Birleşmiş Mil
letlerde kabul edilen bu karar muteber bir karar 
değildir. Üçte iki çoğunluğu dahi bulmamıştır. Bu 
kararın hükümetimizce kabul edilmesi düşünüle
mez. Birleşmiş Milletlerin andlaşmaları iptal et
meye ve değiştirmeye yetkisi yoktur. Bu bakımdan,
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Türkiye’nin Londra ve Zürich andlaşmalarında 
ifadesini bulan müdahale hakları mahfuzdur. K ıb
rıs’ta andlaşmaların ihlâline yol açacak yeni bir 
olay halinde derhal müdahale hakkını kullanaca
ğımız tabiidir» demiştir.

20 Aralık 19ö5’de İçişleri Bakanı ve Dışişleri Ba
kan Vekili Dr. Sükan Millet Meclisinde yaptığı 
gündem dışı bir konuşma sırasında (Bak. Belge 
12):
«Birleşmiş Milletlerin kararı bir tavsiye kararıdır 
ve bu karar uymak zorunda değiliz. N e Birleşmiş 
Milletler ne de başka bir teşekkül milletlerarası an
laşmaları ortadan kaldırmaya veya tadile yetkili 
değildir. Anlaşmalar ve onların taraflara tanıdığı 
haklar, yürürlüktedir. Türkiye’nin menfaatlerine 
bir tecavüz vukubulursa, vecibelerimizi yerine ge
tireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın» demiş
tir.

B. M. Genel Kurulu toplantısından yurda dönen 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil «B. M. 
lerin Kararı tavsiyeden ileri gidemez» demiştir. 
(Bk. Belge 13) *

Başbakan Süleyman Demirel 21 Aralık 1965 de 
AP Grupunda yaptığı bir konuşmada Kıbrıs poli
tikasının kısa bir tahlilini yapmış ve mecliste açıla
cak genel görüşmede meselenin teferruatı ile ay
dınlığa kavuşacağını belirtmiştir. Başbakan, daha 
sonra, «B. M .’nin son kararları muvacehesinde ce
sur ve vaku olmaya mecburuz. Medefimiz hak
larımızdan vazgeçmemektir. B. M. Devlet üstünde 
devlet değildir. Biz emperyalist bir devlet değiliz. 
Bununla beraber, hukuken muteber haklarımızı 
müdafaa etmek hakkına da sahibiz. Bilinmelidir 
ki emrivakilere tahammülümüz yoktur.» demiştir.

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Adalet 
Partisi ortak grubunda bir konuşma yaparak istik
lâllerine yeni kavuşmuş olan devletlerin, büyük ve 
küçük devlet ayırımına karşı olduklarını, herhangi 
bir devletin iç ve dış işlerini müdahaleye taraftar



bulunmadıklarım belirtmiş ve bu devletlerin Kahi
re konferansında vardıkları ortak görüş muvacehe
sinde birlikte hareket etmeyi kararlaştırdıkları ve 
oylarını o yönde kullandıklarını söylemiştir. Ba
kan, daha sonra, B. M. Kararını, manevî güçten 
yoksun ve ölü doğmuş bir karar olarak nitelemiş ve 
bu kararın Türkiye’nin takip ettiği Kıbrıs siyasetin
de değişiklik yapacak bir niteliği bulunmadığını be 
lirterek «biz Kıbrıs üzerinde milletlerarası antlaş
malarla doğmuş haklarımızın bundan sonra da 
amansız koruyucusu ve takipçisi olarak politikamı
za devamda kararlıyız : Kaybolmuş hiçbir şey yok
tur» demiştir.

Bakan ayrıca gazetecilerin B. M .’deki oylama ile 
ilgili sorularını cevaplandırmış ve bu arada bazi 
müttefiklerimizin, B.M .’deki teamül gereğince oy
larının izahı için aldıkları sözlerde, yürürlükte ol
duğuna katiyetle inandıkları anlaşmalar dışında 
tavsiyeler ihtiva etmesi itibariyle, bu tasarıya ka
tılmadıklarını, ancak B. M. üyesi her devletin eşit 
hakka sahip olduğu, istiklâllerine saygı gösteril
mesi icabettiği gibi hiçbir devlet tarafından reddi 
mümkün olmayan prensipleri kapsaması bakımın
dan menfi oy kullanmadıklarını açıkladıklarını 
söylemiştir.

Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu Adalet 
Partisi Ortak Grubunda yaptığı bir konuşmada 
N A TO  Bakanlar Konseyinde cereyan eden görüş
meler hakkında şunları söylemiştir :

«Kıbrıs meselesi dolayısıyla, Yunanistan ve Türki
ye’nin takibettikleri politika ve her iki devlet, mü
nasebetlerinin seyrini takip hususunda, kendisine 
gözetleme vazifesi verilen Nato Genel Sekreteri, 
Konseyde raporunu okumuştur.

Raporda, bütün mesele ve mevzuların tam bir ta
rafsızlıkla ele alındığı miişahade edilmiştir.

Ben söz alarak, Genel Sekreterin objektif görüşü
ne teşekkür etmekle beraber, hâdiselere daha ziya
de nüfuz ederek, haklı ve haksızı ayıracak bir dav
ranış içine girmesi gerektiğini belirttim ve ilâveten,
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Türkiye’nin tek taraflı olarak antlaşmaların bozul
masına karşı olduğunu, Makarios’un, emrivaki po
litikasına seyirci kalamayacağımızı söyliyerek, ada’- 
daki barış gücü süresinin uzatılmasının ve yetki
lerinin de genişletilmesinin gerektiğini, Türkiye’
nin mevzua, sulh yolu ile hal imkânı aramanın ta
raftarı bulunduğunu beyan ettim.

Yunan Bakanı da, Yunanistanınm Türkiye ile iyi 
münasebetler tesis etmek istediğini, Kıbrıs konu
sunda, Yunanistan ile Türkiye arasında uzlaştırıcı 
ve yapıcı müzakerelere taraftar olduklarım, Kıbrıs 
meselesinin iki devlet arasında halledilmesi gerek
tiğini, meseleyi Birleşmiş Milletlere Yunanistamn 
değil, Türkiye’nin götürdüğünü ileri sürdü. Birleş
miş Milletler toplantısına da atıf yapan Bakan, ta
rafların mutabık kalacakları uzlaştırıcı ve yapıcı 
bir yolda ancak neticeye ulaşılabileceğini, bunun 
dışında bir hal yolunun imkânsız olduğunu ifade 
etti.»

22 Aralık 1965’de Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangİl Millet Meclisinde gündem dışı yaptı- 

. ğı bir konuşmada «B.M . Genel Kurulunun Kıbrıs 
konusunda aldığı kararın bir çözüm yolu olmadığı 
ve manevî ve siyasî bir değer taşımadığı Hüküme
timiz tarafından Genel Kurula bildirilmiştir» de
miştir. (Bk. Belge 14).

24 Aralık 1965’ de 4. Koalisyon Hükümetinin Dış
işleri Bakanı ve Dışişleri Bakanlığı Yüksek Müşa
viri Haşan Işık şunları söylemiştir: «B. M. deki 
Kıbrıs meselesi görüşülürken Kahire Konferansı 
kararlarını elbette düşünmek lâzımdı. Galo Plaza 
Raporu da ortada. Kahire Konferansına katılan 
Asya - Afrika devletlerinin burada alman kararları 
B. M. de kabul ettirmeğe çalışacakları normaldi. 
Bence mesele şimdi ş u : Kıbrıs davası B. M. de mi 
yoksa Türkiye’de mi halledilir? Bunun üzerinde 
durulmalıdır. Mesele Türkiye tarafından halledilir 
bence.»
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ll.Araltk.1965

15. Ar alık.1965

14-16. Aralık.1965

26 Aralık 1965’de Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel 
gazetecilerle yaptığı bir konuşmada birleşmiş mil
letlerde Kıbrıs konusunda alman kararın birleşmiş 
milletlerin kendi itibarını düşürdüğünü, kararın 
bizi bağlayan tarafı bulunmadığını, müdahale hak
kımızın baki olduğunu, uluslararası antlaşmaları 
kimsenin kaldırmaya yetkisi olmadığını, hükümet 
isterse müdahale edeceğini söylemiş ve bir soru 
üzerine, geçen sene Amerika’nın Kıbrıs’a fiili mü
dahaleye mani olmadığını, ancak müdahaleyi teh
likeli gösterdiğini açıklamıştır.

DEVLET BAKANININ RUSYA GEZİSİ

Devlet Bakanı Kâmil Ocak, Sovyetler Birliğinin 
daveti üzerine Rusya’da spor konusunda inceleme
ler yapmak üzere Odessa’ya hareket etmiştir.

NATO BAKANLAR KONSEYİ BAŞKANININ  
KIBRIS KONUSUNDAKİ DEMECİ

N ATO  Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık 
edecek olan Kanada Dışişleri Bakanı Paul Martin, 
Paris’te düzenlediği basın toplantısında, «N A TO  
Bakanlar kurulu, Kıbrıs sorununun ancak ittifak 
üyesi iki ülkeyi İlgilendirdiği ölçüde ele alacaktır 
ve Kıbrıs sorununun, tamamen Birleşmiş Millet
lerin yetkisi dahiline girdiğini unutmamak gerekir.» 
demiştir.

NATO BAKANLAR KONSEYİ

Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu N A T O ’- 
da Kıbrıs meselesinin görüşülmesi münasebetile 
yaptığı konuşmada Türk görüşünü bir kerre daha 
açıklamış ve bilhassa şu noktaları tebarüz ettirmiş
tir :

Türkiye, mevcut andlaşmaların tek taraflı olarak 
değiştirilmesine veya bunların feshine hiçbir şe
kilde müsamaha göstermeyecektir.
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—  Birleşmiş Milletlerden, meselenin esasına taal
lûk eden bir karar veya tavsiye çıkması, Kıbrıslı 
Rom idarecilerini sonuçları vahim olabilecek fiil
lere teşvik edebilir.

-— Makarios idaresinin takip etmek istediği emri
vaki siyaseti, vahim ihtilâflara yolaçabilecek mahi
yettedir. Bütün bunların tevlit edebileceği netice
lerin mesuliyeti, tabiatile Türkiye’ye ait olmayacak
tır.

—  Türkiye, Ada’daki Barış Gücünün vazifesine de
vamına taraftardır. Bu kuvvetin azaltılmamasmın 
ve vazifesini bihakkın yapabilecek şekilde yetki
lerinin genişletilmesinin doğru olacağı kanaatinde
dir.

N A TO  Bakanlar Konseyinin çalışmaları sonunda 
yayımlanan bildirinin (Bk. Belge 15) Kıbrıs’la il
gili bölümü şöyledir:

«Bakanlar 1964 Mayıs’ında Lahey toplantısında 
bundan önceki N A TO  Genel Sekreterine Türk- 
Yunan ilişkileri konusunda verilmiş olan izleme 
görevinin yerine getirilmesi İle ilgili olarak, yeni 
Genel Sekreterinin raporunu dinlemişlerdir. Ba
kanlar, Genel Sekreterin bu görevi ile ilgili davra
nışım desteklemişler ve bunun devamında anlaş
mışlardır.

Bakanlar ayrıca, Kıbrıs’dakİ gerginliği azaltmak 
konusunda Birleşmiş Milletlerin sarfettiği çaba
ların desteklediklerini bir daha teyit etmişler ve bu 
meselenin Birleşmiş Milletler yasası İlkelerine uy
gun olarak görüşmeler yoluyla, barışçı ve âdil bir 
çözüme bağlanmasına yardımda kararlı olduklarını 
yeniden belirtmişlerdir. Konsey, Türkiye ile Yu
nanistan daki görüşmelerin yapıcı bir anlayışla ya
kında yeniden başlaması için N A TO  Genel Sekre
terinin çağrısına katılmaktadırlar. Bakanlar, ilgili 
tarafların böyle bir çözümü zedeliyecek nitelikteki 
her çeşit davranıştan kaçınacaklarına güvendikleri
ni bildirmişlerdir. Bakanlar, bu vesile ile Birleşmiş
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Milletler teşkilatının barışı koruma yolundaki ha
rekâtına devamda rastladığı mahalli ve başka çe
şitten güçlüklerin derhal çözülmesinin önemini be
lirtmişlerdir.»

DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİNİN  
MAGOSA’DAKİ SON DURUM HAKKINDA  
AÇIKLAMASI

Dr. Faruk Sükan, önce Millet Meclisinde, daha 
sonra Cumhuriyet Senatosunda gündem dışı birer 
konuşma yaparak, 2 Kasım tarihinde M agosa’nın 
Türk kesiminde meydana gelen hâdiselerin son 
durumu ve taraflar arasında varılan anlaşma hak
kında bilgi vermiş, (Bk. Belge 16) «Kıbrıs’lı 
Türklerin hak ve menfaatleri ile ilgili konuları en 
büyük bir dikkat ve titizlikle izlemeye devam et
mekteyiz» demiştir.

İRAK’A GİDEN TEKNİK HEYET

Turizm ve Tanıtma Bakanlığından bir heyet Irak 
Kültür ve Milli İrşat Bakanlığının dâveti üzerine 
memleketimizle Irak arasında turizm ilişkilerinin 
geliştirmek amacıyla temaslarda bulunmak üzere, 
Bağdat’a gitmiştir.

IRAKUl GİDEN KÜLTÜR HEYETİ

Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Müsteşarı Başkan
lığında bir heyet Irak’a giderek, Irak ilgilileri ile 
iki memleket arasındaki kültür münasebetlerini ge
liştiren bir protokol imzalamıştır.
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TÜRK HEYETİ BAŞTANININ  
KONSORSİYUM TOPLANTILARI İLE İLGİLİ 
DEMECİ

Paris’te yapılan Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu 
toplantılarına katılan Türk heyeti yurda dönmüş
tür. Heyet Başkanı Maliye Bakanlığı Müsteşarı 
Zeyyat Baykara, toplantılar konusunda şu bilgiyi 
vermiştir.

«Konsorsiyumdan 1966 yılı dış finansman intiya- 
yacımız olarak 221 milyon dolar program yardı
mı istedik. Bunun dışında genel tutarı 275 milyon 
dolara varan bir çok yıllara sari proje kredimiz var
dır. Konsorsiyum üyelerine yukardaki çerçeve içe
risinde bütün izahatı verdik. Münakaşalarını yap
tık. Genellikle konsorsiyuma dahil memleketlerin 
iktisadi meselelerimize ve özellikle kalkınma gay
retlerimize olan yakın ilgi ve inançlarını tesbit et
tik. Bu bir hazırlık toplantısı İdi. Böyle olmasına 
rağmen sanıyorum ki, beliren görüşler, Türkiye’
nin 1966 yılı ihtiyaçlarını sağlamayı öngören bir 
hava içerisinde cereyan etti. İkinci toplantı 10 
ocak’ta yine paris’te yapılacaktır. Bu toplantıda 
bir süre önce Türkiye’ye gelen Dünya Bankası Baş
kanı Mr. Demuth, Türkiyedeki izlenimleri hakkın
da bir rapor hazırlamış ve bu raporda Türkiye’nin 
kalkınma çabalarını övmüştür.»

TÜRKİYE’N İN  KIBRIS BARIŞ GÜCÜ 
MASRAFLARINA İŞTİRAKİ

Birleşmiş Milletler Daimî Delegemiz Orhan Eralp, 
Genel Sekreted U Thant’a Kıbrıs Barış Gücü mas
raflarının karşılanmasına Türkiye’nin 50 bin do
larlık yeni bir katkıda bulunacağını bildirmiştir. 
Eralp, Genel Sekreter U  Tant’ın barış harekâtı 
açığının kapanması dileğini belirttiği çağrı uyarın
ca Türkiye’nin bu kararı aldığım belirtmiştir.
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TÜRKİYE — FEDERAL ALMANYA  
SERMAYE YATIRIMLARI ANLAŞMASI

16.Aralık.1965

16. Aralık.1965

17. Ar alık.1965

17. Ar alık.1965

Türkiye ile Federal Almanya arasında imzalanan 
«Sermaye Yatırımlarının Teşvik ve Himaye Anlaş
ması» yürürlüğe girmiştir.

FİLDİŞİ SAHİLİNİN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ 
MASRAFLARINA İŞTİRAKİ

Fildişi Sahilinin Birleşmiş Milletlerdeki Daimî 
Temsilcisi Genel Sekreter U Thant’a Hükümetinin 
Kıbrıs Barış Gücü masraflarına 10 bin dolar kat- 
gıda bulunmak kararını bildirmiştir.

TURİZM VE TANITMA BAKANININ  
AVRUPA'DA YAPTIĞI İNCELEMELER 
KONUSUNDA DEMECİ

Bazı Avrupa memleketlerinde Turizm konusunda 
incelemeler yaptıktan sonra, yurda dönen Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Nihat Kürşat, bir demeç ve
rerek şunları söylemiştir:

«Roma, Paris, Büksel ve Zürih’te memleketimizin 
konaklama imkânlarım arttıracak temaslarda bu
lundum. Resmî ve özel seyahat acentaları ile de 
görüştüm. Türkiye’ye gelip yatırım yapmak isteyen 
finansman grupları ile müzakerelerde bulundum. 
Kendilerine Hükümet programımızda ifadesini 
bulan görüşmelerimizi izah ettik.»

AVRUPA KONSEYİ SİYASİ 
KOMİSYONUNDA KIBRIS KONUSU

Avrupa Konseyi Siyasî Komisyonu üyesi Kayseri 
Milletvekili Profesör Turhan Feyzioğlu’nun mü
dahalesi üzerine Avrupa’nın genel politikası hak
kında Komisyonda hazırlanan rapor ve karar ta
sarısına Kıbrıs’la ilgili olarak, «Avrupa Meclisi
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19 - 25-Aralık.19(5

ilgili tarafların Kıbrıs anlaşmazlığını aralarında 
müzakere yolu ile bir an önce sonuca bağlamak 
üzere, işbirliği zihniyeti içinde gerekli gayreti gös
termelerini temenni eder» şeklinde bir paragraf 
metne ilâve edilmiştir. (Bk. Belge 17)

GENERAL TİHİMAYYA’N IN  VEFATI

Kıbrıs’daki Barış Gücii Komutanı General Tlıimay- 
ya Lefkoşe’de kalp kifayetsizliğinden vefat etmiş
tir.

EYÜP EIANTN ANKARA’DAN GEÇİŞİ

Birleşik Amerika’ya yaptığı resmî ziyaretten mem
leketine dönmekte olan Pakistan Cumhurbaşkanı 
Eyüp Han, Ankara’dan geçişi sırasında Cumhurbaş
kanı Gürsel ve Başbakan Demire! ile bir süre gö
rüşmüş ve «Hindistan’ın Pakistan’a saldırısı sıra
sında Türkiye’nin Pakistan’a gösterdiği anlayış ve 
sempati inanılmayacak kadar büyüktür. Bunu hiç
bir zaman unutmıyacağız» demiştir.

RCD TOPLANTILARI

Türkiye, Pakistan ve İran arasındaki Bölgesel K al
kınma için İşbirliği Teşkilâtı (RCD ) Müşterek 
Ticaret Odaları toplantısı 19-21 Aralık tarihleri 
arasında Ankara’da yapılmıştır. Toplantıda, iş 
adamlarının karşılıklı ziyaretleri, ortak sergi yer
leri kurulması, bölge içi. fuarlara daha geniş ölçü
de iştirak, bölge dışı fuarlara müşterek katılma 
gibi konular ele alınmıştır.

RCD Ticaret ve Sanayi Odası Konsey toplantısı 
ise, 22- 23 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da 
yapılmıştır. Toplantı sonunda heyet başkanları 
müşterek bir basın toplantısı yaparak, çalışmaları 
ile İlgili bilgi vermişlerdir.
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Alınan kararlar gereğince, ortak amaçlı teşebbüs
ler konusunda, üye memleketlerce etüdleri yapıl
makta olan 19 adet ortak teşebbüs projesinin biran 
evvel tamamlanmasına ve müşterek kalkınma ban
kasının kurulmasına ait teklifler, üye memleketler
ce tetkik edilecektir.

Bu teşebbüsler arasında petrol kimya, aliminyum, 
makine yağları, gemi inşaatı ve ilâç sanayii bulun
maktadır. Ayrıca, ulaştırma ve haberleşme konu
sunda bir teleks sistemi kurulması ve haberleşme 
imkân ve araçlarının islâhı, üç memleket arasın-

' daki kara, yolu inşaatının biran evvel hızlandırıl
ması için, delegelerin hükümetleri nezdinde teşeb
büste bulunulması uygun görülmüştür.

Ortak bir esham ve tahvilât borsasının kurulması 
etüdüne başlanması öncelikle ele alınmış, bu arada 
oda statüsü gözden geçirilmiş, lüzumlu görülen 
tadiller yapılarak, odanın 1966 yılı bütçesi tesbit 
edilmiş ve gelecek toplantının Aralık 1966 da Pa
kistan’da yapılması karar altına alınmıştır.

FRANSA'DA CUMHURBAŞKANLIĞI 
SEÇİMLERİ

■ Fransa’da Cumhurbaşkanlık seçimlerinin ikinci 
turunda oyların °/0 55 ini alan General De Gaulle, 
7 senelik bir devre için tekrar Cumhurbaşkanlığı
na seçilmiştir.

FAZIL KÜÇÜK'ÜN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
KARARI HARKINDAKİ DEMECİ

• Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük, B. M. 
Genel Kurulunca kabul edilen karar hakkında bir 
demeç vermiş ve kararın Kıbrıs sorununun anlaş
ma yolu ile halline yardımcı olacak nitelikte bulun
madığını kaydetmiştir. Dr. Küçük kararın, Rum 
tarafının insanlık dışı ve gayrî kanunî metodlarını 
devam ettirmeye ve kendi şartlarını karşı tarafa

53



20.Arahk.1965

20.Arahk.1965

22.Arahk.1965

zorla kabul ettirmeye cesaretlendirebileceğini kay
detmiş, Kıbrıs Türklerinin kendi haklarını savun
maya ve onlardan feragat etmemeye azimli oldu
ğunu bir kez daha belirtmiştir.

Dr. Küçük ayrıca, kararın antlaşmaların muteber 
oluşuna tesir etmediğini ve Türk toplumunun ba
rış yolu ile bir hal çaresi bulacak bütün ilgili taraf
larla görüşmelere hazır ve istekli olduğunu sözle
rine ilâve etmiştir.

TÜRKİYE  — İRAK TİCARET ANLAŞMASI

Türkiye-Irak Ticaret Anlaşması Irak Dışişleri Ba
kanlığında yapılan kısa bir törenden sonra, nota 
teatisi suretiyle yürürlüğe girmiştir.

TÜRKİYE’N İN  BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN  
BİR KOMİTESİNE ÜYE SEÇİLMESİ

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin 
oturumunda, Türkiye Dünya- Gıda Programı Hü
kümetler arası Komitesi Üyeliğine üç yıl süre ve 
oy birliği ile seçilmiştir.

DR. KÜÇÜK’ÜN RUM TEMSİLCİLER 
MECLİSİNİ PROTESTOSU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük Am
me Hizmetler Komisyonunun Teşekkülü ile ilgili 
olarak, Rum Temsilciler Meclisinin geçirdiği yeni 
bir Kanunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U 
Thaııt’a gönderdiği bir telgrafla protesto etmiştir. 
Rum Temsilciler Meclisi, 9 Aralık günü geçirdiği 
bir kanunla Kıbrıs Anayasasına dayanılarak ku
rulmuş bulunan Amme Hizmetleri Komisyonunun 
kuruluş ve faaliyetlerini değiştirmiş, sözü geçen ka
nun 3’ü Türk ve 7’sİ Rum olmak üzere 10 üyeden 
kurulması gereken Kıbrıs Cumhuriyeti Amme Hiz
metleri Komisyonu üyelerinin sayısını beşe indire
rek, üyelerin doğrudan doğruya Başpiskopos Maka- 
rios tarafından seçilmesini öngörmüştür.
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23 - 27.Aral/k. 1965

Birleşmiş Arap Cumhuriyeti’nin yeni Ankara Bü
yükelçisi Ekseyans Abbas El Shafi Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel tarafından kabulünden sonra verdi
ği bir demeçte, «Başbakan Cemal Abdiilnasır, 
B. A. C. Hükümeti ve Milleti adına, kuvvetli ta
rihi ve dini bağlarımız bulunan dost Türk Milleti
ne en iyi dileklerimizi ve selamlarımızı iletirim.

Kardeş Türkiye Cumhuriyetinde, memleketimin 
Büyükelçisi olmak benim İçin büyük bir şereftir.

Ankaraya geldiğim andan itibaren kendimi mem
leketimde dostlarım ve ailem içinde hissettim.

Siyasî, ticarî ve kültürel ve diğer bütün alanlarda 
iki kardeş memleket arasındaki bağlan kuvvetlen
dirmek için göstereceğim bütün en iyi dilek ve 
saygılarımı belirtmek isterim» demiştir.

TÜRKİYE — ALMANYA HAVACILIK  
ANLAŞMASI

Federal Almanya ile Türkiye arasındaki Havacılık 
Anlaşmasının tasdik vesikaları Bonn’da teati edil
miştir. 22 Ocak’da yürürlüğe girecek olan Anlaş
ma Alman ve Türk Havacılık Şirketleri haklarım 
mütekabiliyet esasına göre düzenlemektedir.

JAPON TİCARET HEYETİNİN TÜRKİYE’YE 
YAPTIĞI ZİYARET

Japonya ile Türkiye arasındaki iktisadi münasebet
lerin daha da sıklaştırılması imkanlarını inceleyen 
11 kişilik Japon İktisadî heyeti Başkanı Shigeo 
Horİe memleketimizden ayrılırken yapılan temas
lar hakkında şunları söylemiştir :

«İlk defa böyle bir Japon heyeti devlet otoriteleri 
ve yöneticileriyle temaslarda bulundu. Ankara’da 
Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildik. Bakan
lar, devlet ileri gelenderi, sınai ve ticarî çevrelerin

B. A. C. BÜYÜKELÇİSİNİN DEMECİ
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başkanlarıyla görüşmeler yaptık. Bizzat müşahade 
ettik ki, Türk milleti ekonomik ve sosyal kalkın
ma yoluna girmiştir. Bu miişahadelerimizden biz 
de çok memnun olduk. Bu ilk temaslarımızdan 
sonra, iki memleket arasındaki ekonomik bağların 
daha da sıkılaşacağını umuyoruz Biz, iki millet, 
birimiz Asyanın doğusunda, birimizde Asya’nın 
batısındayız. Mesafe olarak biribirimize çok uza
ğız. Fakat moral ve manevî bakımından münase
betlerimiz bugüne kadar daima iyi olmuştur. Bu 
temaslarımızla mevcut manevi bağlarımıza ekono
mik ve maddî bağları da eklİyeceğiz.»

YUNAN PARLAMENTOSUNDA B. M.’nin 
KIBRIS HARKINDAKİ KARARI İLE İLGİLİ 
MÜZAKERELER

23.Aral/k.l96S : Yunan Parlâmentosunun B. M. Genel Kurulunun
Kıbrıs hakkıııdaki kararı ile ilgili olarak yaptığı 
olağanüstü toplantıda konuşan (Bk. Belge 18) 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çirimo- 
kos şunları söylemiştir :

«Genel Kurulda kabul edilen karar tam bir zafer 
olmuştur. Kıbrıs meselesi hakkında B. M. lerde 
ilk defa olarak âdil bir karar alınmıştır. Bunun bir 
tavsiyeden İbaret olduğunu bilmekteyiz. Fakat bu 
kararın siyasî ve manevî önemini de kimse inkâr 
edemez.»

Dışişleri Bakanı Çirimokos’un yaptığı konuşmadan 
sonra mecliste temsil edilmekte olan bütün partiler 
temsilcileri arka arkaya söz alarak Dışişleri Baka
nının konuşmasını tenkit etmişlerdir. Temsilcilerin 
hemen hepsi sadece küçük devletlerin genel kurul
da Kıbrıs hakkında kabul edilen karar lehinde, bü
yük devletlerin ise aleyhte, yahut da çekimser oy 
kullanmış olduklarına işaret etmişlerdir.

Sağ eğilimli «İlerici Parti» lideri Spiros Markezi- 
nis, yaptığı konuşmada «yarın Kıbrıs hücuma uğ
rarsa, yardımına Fildişi Kıyısı uçakları gelmİyecek- 
tir.» demiş ve kararın tek mücadele amacı olan
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Enosis’ten uzaklaşmaya yol açacağı kanısında ol
duğunu belirtmiş, Türkiye ile müzakerelere giriş
mek lüzumuna işaret etmiştir.

Papandreu'nun Merkez Birliği Partisi sözcüsü de 
«bunun platonik bir karar olduğunu ve kendisini 
hayal kırıklığına uğrattığı»nı söylemiştir.

Sağcı «Radikal Millî Birlikçi Parti» lideri Kanelo- 
pulos da bu arada söz alarak «kati sevinç anı he
nüz gelmemiştir. Birleşmiş Milletlerden daha faz
lası beklenemezse de bunun bir zafer olduğunu söy
lemek için henüz çok erkendir. Enosis tek amacı
mız olmalı ve onun gerçekleşmesini temenni etme
liyiz» demiştir.

Aşırı solcu E. D. A. partisi adına söz alan İlias 
İliu ise Yunanistan’ın yerinin N ato ’da değil hiç 
bir blok’a dahil olmayan ülkeler yanında olması 
gerektiğini ifade etmiş ve bu ülkelerin desteğini 
kazanmayı başaran Makarios’u övmüştür. E. D. A. 
partisi sözcüsü konuşmasına son verirken «1964 
yılındaki buhranı ve Türklerin istilâ tehditlerini 
unutmayalım, batılılar bu tehditler karşısında ha
rekete geçmemişler ve ancak Sovyetler Birliğinin 
tepkisi daha vahim bir anlaşmazlığın cereyanını 
önleyebilmişti.» demiştir.

TÜRK — NORVEÇ KREDİ ANLAŞMASI

Norveç Krallık Hükümetinin Tiirk Hükümeti em
rine tahsis ettiği kredi ile ilgili anlaşma Maliye 
Bakanı ile Norveç Büyükelçisi arasında imzalan
mıştır.

Türkiye’ye Yardım Konsorsiyomu çerçevesinde 
1965 yılı için verilmiş bulunan bu kredinin mikta
rı, 4.2 milyon Norveç Kronu (yaklaşık olarak 590 
bin dolar) tutarındadır. 17 yıl vadeli olduğu bil
dirilen kredinin ilk yedi yılı ödemesiz geçecek ve 
°/o  3 faiz yüklenecektir.
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DIŞİŞLERİ BAKANININ AMERİKAN  
BÜYÜKELÇİSİ İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME

24.Arahk.196S

24. Aralık.1965

2S.Arahk.196S

Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Amerika’nın Ankara 
büyükelçisi ile yaptığı görüşmeden sonra gazteci- 
lere görüşme hakkında «büyükelçi bir süre önce 
Samsun’un kuzeyinde denize düşen Amerikan uça
ğı ile ilgili olarak, olay yerine giden Türk kurtar
ma gemilerinin yardımına teşekkür etti» demiştir. 
Çağlayangil, büyükelçi ile Kıbrıs konusunda her
hangi bir görüşme yapılmadığını da sözlerine ek
lemiş ve sadece kendisinin elçiye amerika’nın bir
leşmiş milletlerde Türkiye lehindeki tutumundan 
dolayı teşekkür ettiğini bildirmiştir.

KIBRIS BARIŞ GÜCÜ’NDE GÖREVLİ 
İRLANDA BİRLİĞİ

İrlanda Hükümeti Kıbrıs Barış Gücü’nde görevli 
bulunan 530 Kişilik İranda Birliğinin Ada’daki gö
revini 3 ay daha devam edeceğini B. M. Genel 
Sekreteri U Thant’a bildirmiştir.

BAŞ BAK ANT N SOVYET BÜYÜKELÇİSİ İLE 
YAPTIĞI GÖRÜŞME

Sovyetleı* Birliğinin Ankara Büyükelçisi Rijov 
Başbakan Süleyman Demirel tarafından kabul 
edildikten sonra Başbakanlıktan ayrılırken, «çok 
çeşitli konuları görüştük.» demiş ve «Kıbrıs 
konusu görüşüldü mü? suali üzerine «bizim Kıbrıs 
siyasetimiz sarihtir. Biz konjonktürcü değiliz. Bizim 
siyasetimizde değişiklik yoktur. Siyasetimiz sami
miyetle açık olarak devam etmektedir.» demiştir.



2 5. Aralık.1965

27. Aralık.1965

27 - 29.Aralık.1965

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile bir görüşme yapan 
Kıbrıs Türk Cemaati Başkanı Rauf Denktaş gö
rüşmeden sonra gazetecilere, «Sayın Dışişleri Ba
kanı Çağlayangil ile son durum açısında Kıbrıs 
meselesini bütün teferruatı ile görüştük. Hükümet 
Kıbrıs meselesini en kısa yoldan ve kat’i bir şekil
de halletmek kararındadır. Takip edilecek siyaset 
hakkında fazla bilgim yoktur.» demiştir. Denktaş 
daha sonra gazetecilerin muhtelif sorularını cevap
landırmıştır. (Bak. Belge 19).

MİLLİ SAVUNMA BAKANININ NATO  
HALKINDAKİ KONUŞMASI

Millî Savunma Bakanlığı 1966 Malî Yılı Bütçe 
Tasarısı üzerindeki müzakereler sırasında tenkit ve 
temennileri cevaplandıran Bakan Ahmet Topaloğ- 
lu, «Türkiye kendi savunmasını N A TO  içinde gör
müş ve bunu kabul etmiştir. Türkiye’nin savunma
sı için başka bir şekil düşünülmemektedir. NATO'- 
dan çıkmanın Türkiye’yi hedef olmaktan kurtara- 
mıyacağı kanaatındayım. Bu sebeplerle N A T O ’- 
dan ayrılmamız bahiskonusu değildir.» demiştir.

MİLLET MECLİSİNDE KIBRIS 
KONUSUNDAKİ GENEL GÖRÜŞME

Millet Meclisinde Kıbrıs konusundaki genel görüş
meğe 27 Aralık tarihinde başlanmıştır. İlk önce 
Parti Grupları adına konuşan M. P. Lideri Bölük- 
bazı, CKMP Sözcüsü Yılanlıoğlu, TİP Lideri Ay- 
bar, CHP adına Erim ve A. P. adına Asal Kıbrıs 
konusunda partilerinin görüşlerini açıklamışlardır.

Böliikbaşı, dış politikanın değiştirilmesini istemiş, 
Kıbrıs meselesinde sonucun hüsran olduğunu, en 
haklı olduğumuz dâvada bile müessir olamadığı
mızı, B.M .’nin Kıbrıs’da Türklerin katillerine pirim 
veren son kararına ve bundan dolayı cüretini art

DENKTAŞ’IN DEMECİ
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tıracak olan makarios’a verilecek cevabın kuvayi- 
milliye ruhunun yeniden doğduğunu göstermek ol
duğunu, Yunanistan ve Kıbrıs’a, müdahale hakkı
mızı kullanabileceğimizi kesin bir şekilde anlat-O ->
mamız gerektiğini söylemiş ve Yunanistan ile siyasî 
ilişkilerin kesilmesini tavsiye etmiştir.

CKMP Sözcüsü de Zürih ve Londra Antlaşmaları
nın verdiği müdahale hakkının gereğinde kullanıl
masını, M. Ali Aybar ise, Yunanistan muhatap alı
narak kafi bir ihtarda bulunulmasını ve Kıbrıs’ın 
askerden temizlenmesi, federatif ve bağımsız bir 
ülke haline getirilmesi şeklinde bir Türk tezinin 
tesbitini istemiştir.

CHP Grubu adına konuşan Nihat Erim, Kıbrıs 
Türklerine duyduğu hayranlığı belirterek konuş
masına başlamış, Sovyet Blokunun ve özellikle Rus
ya’nın Kıbrıs politikasındaki tutumuna değinmiş ve 
daha sonra Amerika’nın Kıbrıs’a yapılacak bütün 
müdahalelerde Türkiye’nin karşısına çıktığını söyle
yerek bu konuda başkan Johnsonun înünü'ye gön
derdiği mektubun açıklanması lâzım geldiğini söy
lemiştir. Y T P  Adına konuşan Raif Aybar, Yuna
nistan’la Lozan antlaşmasından bu yana bütün mü
nasebetlerin gözden geçirilmesi yolunda hükümetin 
alacağı kararı destekleyeceğini söylemiştir.

AP Adına konuşan Asal da B. M. Kararının ant
laşmaları yürürlükten kaldıranalyacağım, hakları
mızdan vazgeçmiyeceğimizi, bazı davranışlarının 
Yunanistan’ın felâketine sebep olabileceğini, ve 
Kıbrıs dâvasının Makarios’un ihtiraslarına kurban 
edilemiyeceğini bildirmiştir.* O '

Parti Sözcülerinden sonra sözalan Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabrı Çağlayangü ileri sürüten görüş ve ten
kitleri cevaplandırmıştır (Bk. Belge 2ö),

Müteakip toplantıda 15 Haziran 1965 tarihinde 
Kıbrıs konusunda yapılan gizli görüşme zabıtları
nın açıklanması hakkmdaki önergenin müzakeresi 
yapılmıştır. Oylama sonunda Başkan Johnson m



28 Ar alık.1963

29.Arahk.1963

mektubu ile 15 Haziran 1965 tarihli Meclisi Gizli 
Oturumuna ait zabıtların açıklanması reddedilmiş
tir.

Genel Görüşme, verilen bir yeterlilik önergesinin 
kabulü ile 29 Aralık 19Ğ5 gecesi sona ermiştir.

İRAK'IN YENİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİNİN  
DEMECİ

Irak Cumhuriyetinin yeni Ankara Büyükelçisi Ek
selans Târik Sait Fehmi Daily News Gazetesine 
verdiği özel demeçte,

«Dost, kardeş ve Islâm komşumuz Türkiye'de, bü
yük elçi olarak görev almak benim İçin cidden bü
yük bir şeref ve bahtiyarlık olmuştur.

Türkiye ile Irak tarihî, kültürel ve dinî bağlarla 
bağlı iki kardeş memlekettir. Türk-Irak dostluk 
ve işbirliği münasebetlerinin son zamanlarda bü
yük inkişaflar kaydettiği bir vak’ıadır. Bu müna
sebetleri daha verimli bir hale getirmek için çalış
malarımda Tanrının yardımcı olmasını niyaz edi
yorum.

Türk - Irak ticaret, kültür ve turizm münasebetleri
nin inkişafı hususunda iki memlekette müşahade 
edilen gayretleri burada memnunlukla karşılamak 
isterim. Bu çalışmaların her iki kardeş memleket 
için çok hayırlı ve başarılı sonuçlar vereceği inan
cındayım.» demiştir.

M AK A RIO S'UN BİR TÜRK GAZETESİNE 
VERDİĞİ DEMEÇ

Bir Türk Gazetesinin muhabirine verdiği demeçte 
(Bk. Belge 21) Makarios özetle şunları söylemiş
tir : «Her ne kadar ENOSIS, tamamen Kıbrıs hal
kının serbest idaresine tâbi değelse de, ENOSIS’i 
bertaraf etmek, Kıbrıs’ın bağımsızlık ve egemenlik 
anlayışının tahdidi manâsına gelir.»
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DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN ARAP 
ÜLKELERİYLE MÜNASEBETLERİMİZ İLE 
İLGİLİ SORULARA CEVABI

: Arap ülkeleriyle dostluğumuzu geliştirmek azmin
de olduğumuzu belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcü
sü Oktay îşcen bu konudaki sorulara verdiği ce
vapta «Arap âlemi ile İyi münasebetler kurmak 
için büyük ve samimi arzumuz vardır. Nitekim, 
Araplar da çoğunlukla bize dostluk hisleri ile do
lu olduklarını, B. M.deki müzakerelerde göster
mişlerdir. Arap ülkelerinden aleyhimizde bulunan 
sadece Mısır, Suriye ve Lübnan olmuştur. Buna rağ
men. bütün Arap devletleri ile dostluğu arzuluyo
ruz» demiştir.

Dışişleri Sözcüsü Suriye’nin Hatay ve İskenderun’u 
istemesi ve aleyhimizde mitingler tertiplemesi ko
nularındaki suallere de şu cevabı vermiştir : «Bun
ları ciddiye almağa imkân yoktur. Bu gibi istekle
rin tahakkuku imkânsız, Suriye’nin gayesi her hal
de bu konuda bizi biraz tahrik etmek olacak».

DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN DEMECİ

: Kıbrıs Türk Cemaat Başkanı Dr. Fazıl Küçük bir 
Türk gazetesine verdiği demeçte (Bk. Belge 22) 
«Türkiye’nin çağırmadığı hiçbir konferansa ka
tılmayız» demiştir.

İTALYA’N IN  KIBRIS BARIŞ GÜCÜ 
MASRAFLARINA YARDIMI

: İtalya, B. M. Barış Gücünün 27 Haziran 1964 ile 
26 Mart 1965 arasındaki masraflarında mevcut 
açığın kapatılması için gönüllü yardımda buluna
rak B. M. Genel Sekreteri ne 292.597 dolarlık bir 
çek göndermiştir.



AVUSTU K A LY A N IN  KIBRIS'TAKİ POLİS 
KUVVETİ İLE İLGİLİ KARARI

5l.Arakk.196S

51 .Aralık.1965

31 .Aralık.1965

Avusturalya Dışişleri Bakanı Paul Hasluck, Kıb
rıs’ta bulunan 40 kişilik Avusturalya polis kuvve
tinin, B. M. Genel Sekreteri U-Thant’ın isteği 
üzerine 26 Aralıktan sonra üç ay daha Kıbrıs’ta 
kalacağını bildirmiştir.

TÜRK — İNGİLİZ KREDİ ANLAŞMASI

Türkiye Hükümeti ile İngiltere Hükümeti arasın
da 2 milyon sterling tutarında yeni bir kredi an
laşması imzalanmıştır.

İngiltere’nin Türkiye tahsis etmiş olduğu bu kal
kınma kredisinin vadesi, 7 yılı ödemesiz devre ol
mak üzere, 25 yıldır. Faiz nisbeti ise, %3,5 ile 4 
civarındadır. Bu kredi İngiltere’de imal edilen mal
ların satın alınmasında kullanılacaktır.

Bu munzam kredi anlaşması ile İngiltere Hükü
meti, 1965 yılı içinde, 4 milyon borç tecili mahiye
tinde 800 bin ve refinansman olarak 1.9 milyon 
sterling olmak üzere cem’an, 6.7 milyon sterling 
tutarında bir yardımda bulunmuş olmaktadır.

Ayrıca, İngiltere Hükümeti, birinci 5 yıllık plan 
devresine şamil olmak üzere, 3 milyon sterling tu
tarında bir proje kredi taahhüdün de bulunmuş ve 
bunun 2 milyon tutarındaki kısmı Petrol - Kimya 
tesislerinin polietilen ünitesine tahsis edilmiş ve 
anlaşması yine 1965 yılında imzalanmıştır.

GALO PLAZA’N IN  İSTİFASI

B. M. Kıbrıs Arabulucusu Galo Plaza Lasso, isti
fasını B. M. Genel Sekreteri U-Thant’a vermiştir. 
Genel Sekreter istifayı üzülerek kabul ettiğini Pla- 
za’ya bildirmiştir.
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Galo Plaza memleketi olan Ekuator’un başkenti 
Quito’dan 22 Aralık tarihinde gönderdiği mektup
ta şöyle demektedir :

«Türkiye'nin menfi tutumuna rağmen, arabulucuk 
gayretlerini olumlu bir sonuca vardıracak yeni un
surlar ortaya çıkabileceği düşüncesiyle, tarafların 
hizmetinde kalmayı kabul etmiştim. Kıbrıs konu
sunda son Genel Kurul müzakerelerinin ışığı al
tında istifa etmem gerektiği kanaatine vardım.»

Galo Plaza Kıbrıs davasının çözümü için arabulu
cunun şahsi statüsünden ziyade arabulucuk teşeb
büslerinin önemli olduğunu belirtmiştir.



b e l g e l e r





h  /', L , C r E  ;  1

DIŞİŞLERİ BAKANININ AMERİKANIN SESİ 
RADYOSUNDAN YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in Amerikanın Sesi radyosun
dan Türk halkına hitaben verdiği demeçin m etni:

«Birleşmiş Millet Asamblesinin Siyasî İşler Komisyonunda Kıbrıs me
selesi üzerinde cereyan edecek müzakerelerde bulunmak üzere halen New 
York’tayım. Bildiğiniz gibi, gerek Türkiye gerek Kıbrıs Rum idaresi, Kıbrıs 
meselesinin görüşülmesini talep etmişlerdir. Biz bu talebi yaparken, Kıbrıs’da 
milletlerarası andlaşmalara aykırı olarak kuvvet istimali yoluyla Türk cema
atinin meşru haklarını gasbetme ve tek taraflı olarak bir hal çaresini zorla ta
hakkuk ettirme çabalarının tehlikesi hakkında Birleşmiş Milletleri uyarmak 
gayesini güttük. Gayemiz, her zaman olduğu gibi, bu davayı sulh yolu, devlet
ler hukuku ve Birleşmiş Milletler yasasının prensiplerine uygun olarak hal
letmektir.

Kıbrıs meselesinde ise, karşımızda barışı tehlikeye düşürmekten sakınma
yan, milletlerarası hayatın mesnedi bulunan «andaşmalara sadakat» pren
sibini fütursuzca çiğneyen, insan haklarını hiçe sayarak bütün bir cemaati 
baskı ve tedhiş altında tutmaya çalışan bir zihniyet bulunmaktadır. Birleşmiş 
Milletlerin, bu meselenin hakiki veçhesini göreceğine, adaletin, hak ve hu
kuk duygusunun galebe çalacağına ve ihtilâfın hallini zorlaştıracak değil fa
kat kolaylaştıracak bir tutum içinde bulunacağına itimadımız vardır. Şiddet 
ve kuvvete dayanarak gayesine erişmek isteyenleri tasvip, Birleşmiş Milletle
rin yasasmda mevcut bütün ulvî prensiplerin inkârı olur.

1 Aral/k 1965
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Türkiye, Kıbrıs davasında daima haklarını titizlikle ve azimle korumak 
kararındadır ve bu kararı değiştirmeyecektir. Millî davamız olan Kıbrıs mev
zuunu milletimizden aldığımız ilham ve kuvvetin tesir ve ışığı altında sa
vunmaktayız. Ben ve benimle beraber çalışmakta olan heyetimizin bütün 
gayretleri bu istikamete yönelmiş bulunmaktadır.»

B E L G E : 2 
2 Aralık 196 S 

ÇAĞLAYANGÎLTN W ASHİNGTON’DA YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı Çağlayangil 2 Aralık günü Waşington’da bir basın 
toplantısı yapmıştır.

Bakan, önce aşağıdaki konuşmayı yapmıştır:

«Konuya girmeden evvel umumî mahiyette birkaç söz söylemek isterim. 
Iik evvelâ Waşington gazetelerinin sayın muhabirleriyle tanıştığıma çok mem
nun olduğumu belirteyim.

«Türkiye’nin Dışişleri Bakanı olarak Amerika’yı resmen ilk defa ziya
ret etmekteyim. Bildiğiniz üzere, Türkiye’de son zamanlarda yapılan seçimler 
neticesinde yeni bir hükümet işbaşına geldi.

«Bu Hükümet, Türkiye’nin geleneksel dış politikasına derinden bağlı
dır. Amerika Birleşik Devletleri ile münasebetlerine de büyük önem atfetmek
tedir ve bu münasebetleri her sahada daha da kuvvetlendirmek için gayret 
sarfedecektir. A. B. D. Hükümetinin ve Amerikan halkının d o s t lu ğ u  bizimo-
için büyük değer taşımaktadır. Bunun içindir ki, görevime başlamanın hemen 
akabinde Waşington'a gelmek ve Dışişleri Bakanınız Dean Rusk ve yakın me
saî arkadaşları ile tanışmak fırsatını elde etmek benim için bir memnuniyet 
kaynağı olmuştur. Dışişleri Bakanınız ile dün çok açık ve samimi bir görüş
me yaptım. Umumî dünya sorunlarını ve aramızdaki ikili ve çok taraflı iliş
kileri doğrudan doğruya ilgilendiren meseleleri gözden geçirdik. Aramızda 
çok geniş çapta karşılıklı anlayış ve mutabakatın bulunduğunu müşahade et
mekle memnun oldum.

«iki senedir çözümlenemeyen Kıbrıs davasının, zihinlerimizi en fazla 
meşgul eden bir konu teşkil etmekte olduğunu hiç şüphesiz biliyorsunuz. Türk 
kamu oyu bu konuda çok hassasiyet göstermektedir ve Türk Hükümeti, kısa 
bir zamanda âdil ve barışçı bir hal tarzına varılması için elinden gelen herşeyi 
yapmaya kararlıdır. Bu üzücü ihtilâf halledilmedikçe, bölgemizin huzur ve 
barışı, vâhim bir şekilde sarsıntıya maruz kalmaya devam edecektir. Bu mese
leyi yaratan biz değiliz.
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«Diğer ilgili tarafların, yürürlükteki andlaşmaların yüklediği taahhütle
ri hiçe saymak, zor ve şiddet yoluyla bir çözüm tarzını empoze etmeye çalış
mak politikasına girişmeleri buhranın patlak vermesine sebep olmuştur.

«Bölgemizdeki barışın korunması için hiçbir gayretten kaçınmamaya ve 
müzakereye dayanan bir hal tarzını faal bir şekilde aramaya devam edeceğiz.

«Böyle bir hal tarzının mukabili, vahim bir şıktır, bütün ilgili tarafların, 
bugünkü durumun devam etmesinden hasıl olacak elim sonuçları takdir ede
ceklerini samimiyetle ümidetmekteyiz.

«Bununla beraber, Türkiye’nin barışa bağlılığı ve barışçı bir hal tarzına, 
varmak için gösterdiği devamlı çabaları bir zaaf alâmeti olarak yorumlama- 
malıdır.

«Türkiye, andlaşmalardan doğan haklarını, Türkiye’nin ve Kıbrıs’taki 
Türk Cemaatinin meşru hak ve menfaatlerini sarsmamaya azimlidir ve o ldu
bittilere rıza göstermeyecektir.

«Gösterdiğimiz gayretlerde, Doğu Akdeniz Bölgesinde barış ve ahen
gin muhafazasında menfaatleri ayııı olan bütün dost memleketler tarafından 
destek göreceğimize güvenmekteyiz.»

Bundan sonra, gazetecilerin sorduğu çeşitli soruları cevaplandıran D ış
işleri Bakanımız, Türkiye’nin barışı korumak ve Kıbrıs konusunda müzakere 
yoluyla bir hal çaresine ulaşmak için her türlü gayreti sarfetmekte devam ede
ceğini, ancak bu sabırlı ve barışsever tutumunun bir zaaf telâkki edilmemesi 
gerektiğini, Türkiye’nin muahede haklarını ve Kıbrıs’taki Türk Cemaati ile 
Türkiye’nin menfaatlerini korumak azminde bulunduğunu, oldu - bittİleri ka
bul etmeyeceğini belirtmiştir.

Birleşmiş Milletlerde muhtemelen gelecek hafta yapılacak görüşmeler 
hakkındaki düşüncelerini soran bir gazeteciye Çağlayangil, Genel Kurul mü
zakerelerinin, bu acıklı meselenin ancak bir safhasını teşkil ettiğini, Genel K u
rulun iki seneden beri halledilemeyen Kıbrıs meselesinin esasını nihaî şekilde 
halletmesinin beklenemeyeceğini, bu itibarla, ileride, meselenin özünün ilgili
ler tarafından müzakere edilerek karşılıklı rızaya müsteııid bir hal sureti bu
lunmasının zarurî olacağını, söylemiştir.

Diğer bir gazetecinin Türkiye’de son seçimlerden sonra yeni bir hükümet ik
tidara geldiğine göre, dış politikada bir değişiklik olup olmayacağı hususun
daki sualine cevaben, Çağlayangil, Türkiye’nin takip ettiği dış politikanın, 
millî bir politika olduğunu, bu sebepten dolayı bir değişme bahis konusu ola
mayacağını, Türkiye’nin andlaşmalara, milletlerarası barış ve uzlaşmaya önem 
atfettiğini, müttefikleri ve bu meyanda Amerika ile olan dostluk bağlarını da
ha da geliştirmeye gayret sarfedeceğİni, bütün komşularıyla eşit haklar ve iç
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işlere karışmazlık ilkelerine müstenid iyi komşuluk münasebetleri idame etti
receğini ifade etmiştir.

Dışişleri Bakanımız, Hariciye Nazırı Mr. Rusk ve yardımcıları ile Wa- 
şington’da dün ve bugün yaptığı temaslardan memnunluk izhar etmiş, umumî 
dünya meseleleri ile iki taraflı ve çok taraflı münasebetleri kapsayan bu gö
rüşmelerin samimiyet ve dostluk havası içinde geçtiği gibi, geniş çapta karşı
lıklı anlayış ve görüş birliği tezahürlerine vesile olduğunu belirtmiştir.

B E L G E : 3  
8- 11  Aralık 1963 

BM . TÜRK DELEGASYONUNUN ÇALIŞMALARI 
HAKKINDA BİLGİLER

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından bu konuda 8-11 Aralık tarihleri 
arasında verilen bilgiler şunlardır :

(8 Aralık)

«Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Kıbrıs müzakereleri yaklaşırken, 
Kıbrıs İdaresi Temsilcilerinin Genel Kurulun bazı Komisyonlarında muhtelif 
vesilelerle diğer Delegasyonlarda tereddüt ve menfî hava yaratmak maksa
dıyla yaptıkları memleketimiz aleyhindeki müdahalelere Türk Delegeleri ge
reken susturucu mukabelelerde bulunmakta ve diğer delegelerin dikkatini 
Kıbrıs’ta oynanan trajedyaya çekmektedirler.

«Sosyal meselelerle uğraşan Üçüncü Komisyonda Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserinin Raporu müzakere edilirken söz alan Büyük 
elçi Osman Olcay, Türkiye’nin baskı altından kaçan kimselere ilticagâh olmak 
hususundaki çok eskilere dayanan geleneklerini misaller vererek belirttikten 
sonra, Türkiye’nin şimdi kendi öz vatanlarından mülteci olmak durumunda 
bulunan Kıbrıslı Türkler dolayısıyla büyük endişe duymakta olduğunu ve 
Türk Kızılayının bu zavallı insanlara yaptığı yardımların yetkililer tarafın
dan adî bir şekilde engellenmekte olduğunu anlatmış ve Üçüncü Komisyonun 
bu duruma karşı bigâne kalamıyacağını belirtmiştir.

«Kıbrıs Rum İdaresi Temsilcisinin, Kıbrıslı Türklerin bu durumundan 
Türkiye’yi sorumlu tartmaya yeltenmesi üzerine tekrar söz alan Olcay, suçluluk 

kompleksi içinde çırpınan Rum Delegesinin ne kadar uğraşırsa uğraşsın bü
tün dünyanın gözönünde cereyan eden bu faciayı gizleyemiyeceğini ve Kıbrıs’
taki kanlı hadiselerin tek sorumlusunun bir Cemaati tekrar kolonize etmeye 
çalışan dinî ve ırkî bir fanatik zihniyetin eseri olduğunu anlatmıştır.
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«Özel siyasî komisyonda da, Güney Afrika’daki Apartheid ayrım siya
seti görüşülürken, Kıbrıs Rum Delegesi, Rodezya’da bir azınlığın çoğunlu
ğuna hükmetmesi ile Kıbrıstaki Türk cemaatının Anayasa hakları arasında bir 
paralel kurmaya yeltenmiş ve Türk delegesi Vecdi Türel derhal söz alarak 
Kıbrıs meselesinin müzakeresinin bu Komisyonda yeri olmadığını fakat eğer 
bu meseleye temas edilecekse asıl Kıbrısta oynanan oyunun bambaşka oldu
ğunu, orada kuvvetli ve silâhlı bir baskı idaresinin zorla, daha az sayıdaki 
bir Cemaatın Anayasa ile verilmiş haklarının gasbetmeğe çalıştığını böyle bir 
şeye asla müsaade edilemiyeceğini belirtmiştir.

«7 Aralık’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hukuk işlerde iştigal eden 
Altıncı Komisyonunda Türk Delegesi Faruk Şahinbaş, Yunan Delegesi Ros- 
sides’in Kıbrıs meselesile ilgili ve garanti andlaşmalarının gayri hukukî oldu
ğu yolundaki iddialarını çürüten bir cevap vermiştir.

«Altıncı Komisyon gündeminin dördüncü maddesini teşkil eden «dev
letler arasında dostane münasebetler ve işbirliği ile ilgili devletler hukuku 
prensiplerinin Birleşmiş Milletler Yasasına uygun olarak incelenmesi» konu
sunda mezkûr Komisyonun dün sabah yapılan toplantısında görüşlerimiz ge
niş bir rapor halinde açıklanmıştır.

«Temsilcimizce yapılan konuşmada, devletlerin egemen eşitliği, uyuş
mazlıkların barışçı yollardan çözümlenmesi, milletlerin kendi mukadderatla
rını tayin hakkı, ahde vefa gibi Birleşmiş Milletler Yasasında yer alan pren
siplerin tümüne Türkiye Cumhuriyetinin, kuruluşundan itibaren göstermiş ol
duğu bağlılık kaydedildikten sonra, bahiskoııusu prensiplerin bir bütün teş
kil ettikleri, bu itibarla bunların tümüne riayetin sağlanması ve bu temel 
prensiplerin bir veya birkaçının millî veya münferit menfaatler için istisma
rına mani olunması, iki cemaatin serbest rızasile kurulan devletlerin statüle
rinde yapılacak değişikliklerin, keza her iki cemaatin muvafakatine bağlı ol
ması gerektiği, bir cemaatin, diğerinin yeniden sömürge idaresi altına sokul
masına yol açacak bir karar almaya hakkı bulunmadığı, bilhassa belirtilmiştir. 
Ayrıca, milletlerarası münasebetlerde prensipler kadar, prensiplere riayet 
hususundaki hüsnüniyetin oynadığı büyük rol üzerinde de durulmuştur.

«Kıbrıs Rum Temsilcisinin yapmış olduğu ve malûm Rum iddialarının 
tekrarından ibaret bulunan konuşmasında, müdahale hakkına dayamldığı id- 
diasile, yakın zamanlarda bir devletin sivil ahaliyi bombaladığından ve kuvvet 
kullanma tehdidinde bulunduğundan bahsetmesi üzerine söz alan temsilcimiz, 
bahiskoııusu atfın vakıalar ve hakikatleri tahrif ettiğini ifade etmiş ve olay
ların Birleşmiş Milletlerin Ada’da görevli temsilcilerinin bu hususta vermiş 
oldukları raporların Genel Sekreterlik dosyalarında bulunduğunu ve bütün 
üye devletlerin, Kıbrıs’ta cereyan etmiş ve etmekte olan olayların mahiyetini 
bilmekte olduklarını belirtmiştir,
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«Kıbrıs Rum İdaresinin Temsilcisi Rossides bunlara rağmen malûm mu
galâta yollarına başvurarak, Türkiye’nin müdahale hakkının bulunmadığı id
diasını tekrarlamış ve Türkiye aleyhinde bazı isnatlarda bulunmuştur. Buna 
karşılık, Rossides’in iddia ve isnatları Temsilcimiz tarafından reddedilmiş ve 
devletler hukuku, Birleşmiş Milletler Yasası ve insan haklarını en kaba bir 
şekilde ihlâl eden Kıbrıs Rum idaresinin, memleketimiz aleyhinde bu şekilde 
isnatlarda bulunamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca, Kıbrıs Rum idaresinin, başka 
bir devletle işbirliği yaparak Ada’daki Türk Cemaatine karşı geniş ölçüde as
kerî harekâta girişmesinin Birleşmiş Milletleı yasasındaki prensipler muvace
hesinde tecviz edilemeyeceği ifade olunarak, Kıbrıs meselesinin önümüzdeki 
günlerde Genel Kurulda ve ilgili Komisyonda yapılacak görüşmeleri sırasında 
bu hususlar üzerinde tarafımızdan daha geniş surette durulacağı kaydedilmiş
tir.

«Altıncı Komisyona sunulan raporumuz ve görüşmeler sırasındaki tutu
mumuz, bütün üyeler üzerinde müsbet bir intiba bırakmış, buna mukabil, 
Kıbrıs Rum Temsilcisinin, konu dışı ve yersiz konuşmaları menfî bir şekilde 
karşılanmıştır.»

(9 Aralık)
«Kıbrıs meselesinin müzakeresi yaklaşırken Türk Delegasyonu başta 

Dışişleri Bakam olduğu halde, kesif çalışma ve temaslarına devam etmekte 
ve Makarios’a, emrivaki ile Kıbrıs’da hâkim olmak, muahedeleri hiçe saya
rak Ada Devletinin istiklâline son vermek, Türkiye’nin andlaşma ile mevcut 
haklarını bir tarafa iterek Türk Cemaatini yok etmek hususunda icâzet ma
nâsına gelecek bir karar çıkmaması hususunda, diğer memleketler delegasyo
nunu ikâz için devamlı temaslar yapmaktadır. Dün muhtelif Lâtin Amerika 
Delegasyonları ile temas edilmiştir.

«Dışişleri Bakanı Çağlayangil, beraberinde Genel Sekreter Bayülken ol
duğu halde Sovyetler Birliğinin Birleşmiş Milletlerdeki Başdelegesi Büyükel
çi Federenko ile bir süre görüşmüş, bu görüşmede önümüzdeki müzakereler
deki usul meseleleri ve Türk-Rus münasebetleri üzerinde fikir teati olunmuş
tur. Bakan, dün akşam Büyükelçinin düzenlediği bir yemekte Cezayir heyeti 
ile görüşmüştür.

«Diğer taraftan, Bayülken, Amerika boyunca yayınlanan bir radyo ko
nuşmasında, Kıbrıs davamızı ve bu husustaki görüşümüzü, Birleşmiş Millet
lerdeki son gelişmeler muvacehesinde İzah etmiştir.

«Bayülken, Türkiye’nin, taraflar arasında tam bir mutabakta dayanma
yan bir kararı kabul etmiyeceğini ve Türk Cemaatinin haklarını ve kendi and- 
laşmalara dayanan haklarını azimle savunacağını ifade etmiştir.

Diğer taraftan, bugün, Türk görüşünün, geçen gün Asya Grubuna ya
pıldığı gibi Latin Amerika Grubuna izah edileceği öğrenilmiştir.»
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«Delegasyonumuz, Kıbrıs meselesi ile ilgili faaliyet ve temaslarına ara
lıksız devam etmektedir. Dışişleri Bakanı Çağlayangil ve Genel Sekreter Bay- 
ülken, aynı zamanda Güvenlik Konseyi Üyesi de olan Bolivya Başdelegesi Dr. 
Fernaııdo Ertiz Sans ile birlikte yemek yemişler ve kendisi ile Kıbrıs meselesini 
görüşerek hakiki faktörleri izah etmişlerdir. Genel Sekreter, Perşembe günkü di
ğer temaslarında, bilhassa Arjantin, Brezilya, Panama, Liberya, Gana ve As
ya memleketlerinin delegeleriyle ayrı ayrı görüşmeler yapmışlardır.

«Büyükelçi, Eralp, aynı gün, Latin Amerika Grubunu özel bir toplan
tıya davet ederek Türk görüşünü etraflı bir şekilde İzah etmiş ve Birleşmiş 
Milletlerin yüksek prensiplerini istismar eden Kıbrıslı Rumların, Yunanis
tan’ın hakiki maksatlarını ortaya koyarak Türkiye’nin B. M .’den alınabile
cek bir icazetle yaratılacak bir emri vakie asla razı olamayacağını kesin bir 
şekilde ifade ederek, delegelerin, işi hakiki veçhesiyle görmelerini İstemiştir.

«Memleketlerin içişlerine ademî müdahale konusunu görüşmekte olan 
Birinci Komitede Kıbrıs Rum İdaresi temsilcisi Rossides’in gene meseleyi 
Kıbrıs’a bağlamaya yeltenmesi ve Türkiye’nin, Kıbrıs’ın içişlerine müdahale 
ettiğini ima etmesi üzerine, Türk Delegesi Büyükelçi Nurettin Vergin sözal- 
mış ve Rumların, malûm bir taktikle hemen hemen her Komitede gündemin 
her maddesi İle Kıbrıs meselesi arasında irtibat kurmaya ve bundan da akıl
larınca kendi görüşleri lehine faydalanmaya çalıştıklarını ve güya bu şekilde 
diğer delegeleri iğfal edebileceklerini sandıklarını belirtmiş ve Türkiye’nin 
bu ucuz yola sapmayacağını ifade etttikten sonra, Türkiye’nin, hukuk esâs
larına dayanan haklı davasının ve görüşlerinin gündemdeki yerinde Dele
gelerin önüne koyacağını ve o zaman da Kıbrıs meselenin, Bay Rossides’in 
ortaya koymağa çalıştığı problem olmadığının anlaşılacağını söylemiştir. 
Vergin, filhakika Kıbrıs’ta bugün trajik bir durumun mevcut olduğunu, fa
kat bu durumun hakiki sorumlularının Türk Delegasyonu tarafından zama
nı gelince ortaya konacağını, Türkiye’nin görüşünü izah etmeye her zaman 
hazır olduğunu, belirtmiştir.»

«Dün Dışişleri Bakanı Çağlayangil beraberinde Genel Sekreter Baylil-’ 
ken, Büyükelçi Eralp, Büyükelçi Vergin, Büyükelçi Olcay ve Milletvekili 
Settar İksel olduğu halde, Sovyet Rusya, Bulgaristan, Çekoslovakya, Polon
ya, Romanya Başdelegeleri ile birlikte öğle yemeği yemiş ve bu yemekte, yak
laşmakta olan Kıbrıs müzakereleri üzerinde görüş teati edilmiştir.

«Genel Sekreter Bayiilken ayrıca, dün, İran, Ürdün ve Kolombiya Baş
delegeleri ile ayni mevzuda görüşmüştür.

«Dün akşam Bakan, Genel Sekreter ve Büyükelçi Eralp ve eşi, Seylan 
Başdelegesinin akşam yemeğinde bulunmuşlardır.»

(11 Aralık)
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11 Aralık 1963 
BM . SİYASÎ KOMİSYONUNDA KİPRİANU'NUN KONUŞMASI

Kıbrıs meselesi ile ilgili müzakerelere Genel Kurulun Birinci Siyasî K o
misyonunda başlanmış ve ilk sözü Kıbrıs Rum yönetiminin Dışişleri Bakanı 
Spiro Kipriyanu almıştır.

Kipriyanu konuşmasına : «Bütün mesele, herhangi bir şart veya kayıt 
ileri siirülmeksizin B. M.'e üye olarak kabul edilen bir ülkenin eşit üyelik hak
larından faydalanmasına müsaade edilip edilmeyeceğidir.» diyerek başlamış 
ve B. M .’i «teşkilâtın en küçük üyelerinden birinin haklarını korumaya» da
vet etmiştir.

Kipriyanu, Kıbrıs’a, egemenlik ve tam bağımsızlık gibi temel hakların 
taıunmamasının asla hoş görü ile karşılanmaması gerektiğini, B. M. yasası
nın öncelikle küçük ülkelerin haklarını korumak için hazırlandığı ileri sür
müştür.

Kipriyanu, Kıbrıs meselesini çapraşık bir problem haline getirmeye çalı
şanları da tenkit ederek, aksine konunun gayet basit bir mesele olduğunu söyle
miş ve adanın siyasî tarihini teferruata İnerek anlatmaya başlamıştır.

Kıbrıs rum yönetiminin Dışişleri Bakanı, adanın siyasî tarihinden bah
sederek Kıbrıs’ın Osmanlı imparatorluğu tarafından İngiliz imparatorluğuna 
verilmesini «bir gayri menkul anlaşması» olarak nitelemiştir.

Kipriyanu daha sonra Türk propaganda organlarının «Eııosis hakkın
da bir sürü gürültü çıkardığını» ileri sürmüş, «Kıbrıs'ın Yunanistan ile bir
leşmesinin bazı B.M. üyelerinin hoşuna gitmiyeceğini gayet ili bilen Türki
ye’nin Enosis lâfını Kıbrıs’ın tam egemenlik ve bağımsızlık elde etmesini 
önlemek ve taksimi gerçekleştirmek amacıyla istismara çalıştığım» iddia et
miştir.

Kipriyanu, bütün bunlara rağmen, Türkiye’nin «toprak tazminatı» kar
şılığında adanın Yunanistan ile birleşmesini kabule hazır olduğunu, Türki
ye’nin «Kıbrıs’ın veya Yunanistan’ın bir parçasını» istediği iddiasında bu
lunmuştur. Dışişleri Bakanı bu münasebetle 1964 yılının yaz aylarında Ame
rika’nın eski Dışişleri Bakanlarından Dean Achesoıı’un hazırladığı plândan 
söz açmış, bu plânın Türkiye’ye adada bir üs verilmesini ve Enosis’i öngör
düğünü söylemiş ve Türkiye’nin görüşüne göre» Kıbrıs’ın egemen ve ba
ğımsız bir ülke olmaması gerektiğini» bildirererk demiştir k i : «bu şekilde 
Türkiye zamanı geldiği vakit müzakere masasında, müttefiklerinin yardımı 
ile istediğini elde edebileceğini sanmaktadır.»

Kipriyanu, «Türkiye’nin diplomatik manevrasının başarıya ulaşması ha
linde, B.M .’in ufak bir ülkeye karşı, tarihinin en büyük haksızlığını yapmış 
olacağını» iddia etmiştir,
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Kıbrıs mm yönetiminin baş temsilcisi konuşmasına devamla, adaya ba
ğımsızlığım kazandıran Londra ve Zürih anlaşmalarının «işlemez hale gel
diğini», bu anlaşmaların barışa karşı devamlı bir tehlike kaynağı teşkil etti
ğini ileri sürmüştür. Bu anlaşmaların Kıbrıs’a, adanın Türk ve Rum kesim
lerine bölüneceği gibi bir şantajlar empoze edildiğini iddia eden Kipriyanu, 
o vakitler Rumların bu anlaşmaları kabulden başka tercih hakları olmadı
ğını ileri sürmüştür.

Kipriyanu Kıbrıs Rum yönetiminin bu konuyu Genel Kurul önüne 
getirme sebebini şöyle izah etmiştir : «istediğimiz, Genel Kurulun 1.959 an
laşmalarını, B. M. yasasına aykırı ilân etmesidir.»

Dışişleri Bakanı daha sonra Ingiltere’yi de, «adada bir azınlık gru
bunun mevcudiyetini, Kıbrıs halkının mücadelesini baltalamak amacıyla is
tismar etmekle» suçlamış ve şöyle devam etmiştir: «bu şekilde bu sömürge
ci ülke (İngiltere) Türkiye’nin nazarında bir müttefik bulmuş oldu. Ingilte
re’nin vaadleri Türkiye ve adadaki Türk toplumunun bir kısmında, mevcut 
emperyalistçe İç güdüleri uyandırdı. Bir yanda Türkiye’nin genişleme arzu
su, bir yanda İngiliz sömürgeciliğinin tutumu mes’eleyi bugünkü haline ge
tirdi.»

Kipriyanu daha sonra Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’ye bazı haklar 
tanıyan 1959 anlaşmalarının devletler hukuku ve ahlâk yasalarının temel 
ilkelerine taban tabana zıt olduğunu ileri sürmüştür.

B E L G E : 5
11 Ar dik  1.96.5

ÇAĞLAYANGÎL’ÎN  BM . SİYASİ KG/MİSYONUNDAKİ 
KONUŞMASININ ÖZETİ

Dışişleri Bakanı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 20 nci dönemindeki 
Türk delegasyonu başkanı İhsan Sabri Çağlayangil, Birinci Siyasî Komisyon
da, Kıbrıs meselesinin müzakeresi esnasında, Delegelerden, bu mühim ve 
trajedilerle dolu meseleyi, derinlemesine, bütün cephelerini, muhtemel ne
ticelerini ve ilgili bütün prensipleri dikkate alarak incelemeden, davanın esa
sı üzerinde hükümler ihtiva edebilecek bir karara varmamalarını istemiştir. 
Çağlayangil böyle, acele ve göz boyayıcı taktiklere kapılarak verilebilecek bir 
kararın meselenin hallini kolaylaştırmak şöyle dursun şimdiye kadar millet
lerarası andlaşmaları, taahhütleri, Birleşmiş Milletler karar ve prensiplerini 
hiçe sayarak katliam ve kuvvet yolu ile emrivakiler yaratmak isteyenlere cü
ret vereceğini ve netice de barışı ortadan kaldıracak tehlikelere ve vahim 
durumlara sebeb olabileceğini kesin bir şekilde hatırlatmıştır.
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Çağlayangil, Komitenin bir kararı ile Rumların kanun dışı ve insanlık 
dışı hareketlerini açıkça veya zımnen tasvib etmesi halinde Rumların Tiirk- 
ler üzerindeki baskılarını arttırarak meseleyi kuvvet yolu ile halletmek hu
susunda cesaret bulacaklarını söyledikten son ra: «Türkiye’nin yeni katliam
ları kolları bağlı seyredeceğini, Kıbrıs Türklerine karşı mevcut ahdî ve ma
nevî taahhütlerine rağmen bu cemaatin Anayasa ile verilmiş haklarının orta
dan kaldırılmasını pasif bir şekilde kabulleneceğini ve emrivakilere ve neti
cede Kıbrıs’ın Yunanistana ilhakina uysallıkla razı olacağını beklemek bü
yük bir gaflet olur» demiş ve «Şu anda, büyük haksızlıkların, tahammül edil
mez istirabların kurbanı olan Kıbrıs Türklerinin gözleri sizin üzerinizdedir. 
Bu muzdarip Türkler size itimat ediyorlar ve müzakerelerinizi sabırsızlıkla 
bekliyorlar ve umuyorlar ki hiç bir hakikat gizli, hiç bir haksızlık cezasız 
kalmasın ve işlenen cürümler sukutla geçiştirilmesin, bu cemaatin varlığı 
ve hakları, Birleşmiş Milletlerde, güven ve vekar içinde tescil edilsin.» diye 
ilave etmiştir

Çağlayangil, Kıbrıs meselesinin ana unsurlarını, coğrafi, tarihi ve stra
tejik bakımlardan başlayarak etraflı şekilde belirttikten ve Ada’da hakikatte 
bir Kıbrıs milletinin değil her bakımdan ümitleri, kültür, ırk lisan ve emel 
bağları ile Türkiye’ye ve Yunanistan’a bağlı iki ayrı cemaatin yaşadığını or
taya koyduktan sonra Kıbrıslı Türklerin asla Rum hakimiyeti altında yaşa
mamak hususunda kararlı olduklarını ilâve etmiştir.

Bakan Kıbrıs meselesinin Türk - Yunan münasebetlerinde çok hayati 
bir unsur olduğu gibi Türk - Yunan münasebetlerinin tarihinin ve bu tarih
teki çok acı tecrübelerin de Kıbrıs meselesinde çok mühim bir faktör oldu
ğunu söylemiştir. Çağlayangil, Türk - Yunan münasebetlerinin tarih boyun
ca Yunanistan’ın megalo idea denen Pan- Helenizm genişleme rüyası ve bu 
rüya uğruna Yunan nesillerinin Türk düşmanlığı ile doldurulması yüzünden 
zehirlenegeldiğini, Yunanlıların daima Türkiye’nin aleyhine Pan - Helenizm 
rüyasının gerçekleştirmeye çalışmış olduğunu anlatmış ve son defa Birinci 
Dünya Harbinden sonra Yunanistanın bu ideal peşinde Anadoluyu istilâya 
kalkıştığını, bu tecavüz esnasında onbinlerce mazlum Türkün öldürüldüğü
nü, Türk şehir ve köylerinin yakıldığını ve büyük vahşetler ika edildiğini 
hatırlatmıştır.

Çağlayangil bundan sonra, Lozanda iki memleket arasındaki mesele
lerin kesin bir şekilde tasfiye edilip bir muvazene kurulmuş olduğunu ve bu 
muvazeneye istinaden de Atatürk ve Veııizelos gibi iki liderin, iki memleket 
arasında maziyi ve peşin hükümleri bir tarafa itip bir dostluk yaratmaya mu
vaffak olduklarını belirttikten sonra, şimdi Yunanistan’ın, Kıbrıslı Rumlarla 
birlikte Kıbrıs’ı ilhak peşinde koşarak hem dostluğu tehlikeye düşürdüğünü, 
hem muvazeneyi bozmak istediğini, hem de Doğu Akdenizde barışı tehliye
ye soktuğunu belirtmiştir.
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Bakan, Türkiye’nin ise dostluğa sonuna kadar sadık kaldığını, Yuna
nistan’a en müşkül anlarda yardım ettiğini ve daima hayırhahlıkla davrandı
ğını belirttikten sonra, Yunanistan’ın desteklediği Kıbrıslı Rumların Yunan 
Generali Grivas'ın komutası altında 1954- 58’de Türkleri toptan imha pla
nını tatbike çalıştıklarını hatırlatmıştır.

Çağlayangil 1958’de Genel Kurulun Kıbrıs meselesine müslihane ve 
müzakerelerle bir hal şeklinin bulunmasını tavsiye etmesi üzerine, Türkiye 
ile Yunanistan arasında müzakereler sonunda uzlaşma ile varılan Ziirih ve 
Londra Anlaşmalarının getirdiği sistemi izah etmiş ve bu sistemin her iki 
cemaatin de «self - determinatioıı» haklarını istimali neticesinde, meydana 
gelen iki cemaatin muvazeneli ve ahenkli işbirliğine dayanan, Türkiye ve 
Yunanistan’ın uzlaştırılmış menfaatlerini koruyan bir sistem olduğunu ve 
bunun ancak Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin garantileri ile ayakta du
rabileceğini ve Türkiye’nin taksim talebinden, Yunanistanın da Enosis’ten 
kesin olarak vazgeçmesi sayesinde özel bir anayasaya dayanan müstakil Kıb
rıs devletinin meydana gelebildiğini izah etmiştir.

Bakan, Türkiye’nin bu yeni sistemi ve Kıbrıs’ın bağımsızlığını samimi 
bir şekilde yürütmekte kararlı olmasına ve azamî iyi niyeti göstermesine rağ
men Rumların bunu Enosis yolunda bir sıçrama tahtası addettiklerini ve ilk 
günden itibaren bu yolda açıkça beyanda bulunduklarını Makarios’un ve 
Yunan devlet adamlarının resmî beyanatlarından örnekler vererek Komisyon 
üyelerine anlatmıştır. Çağlayangil, «nitekim açıkça söylenen bu sözler, der
hal tethiş ve katliam şeklinde tecelli etmiştir» demiş ve Rumların 1963 Ara
lığında Türk cemaatini ortadan kaldırmak için bir ana plânı tatbik mevkiine 
koyduklarını anlatarak bu katliamın dehşet verici teferruatını dünya bası
nından örnekler vererek ortaya koymuştur.

Çağlayangil, «Birleşmiş Milletler ise müdahale ettikten ve Barış kuv
vetleri Ada’ya geldikten sonra Rumların tecavüzleri durmamış. 45.000’e çı
kan Rum kuvvetleri, 10.000’i bulan Yunan ordu birlikleri ile takviye edil
dikleri halde Türk bölgelerini daraltmaya, Türkleri ortadan kaldırmaya ma
tuf taarruzlarına ağır silâhlarla devam etmişlerdir» demiştir.

Çağlayangil, Rumların sadece askerî baskı ile değil, Türkleri aç, susuz 
bırakarak ve ekonomik baskılarla emellerine nail olmaya çalıştıklarını söy
lemiştir. Çağlayangil, 3.000 Türk evinin yıkıldığını, ekonomik hayatın orta
dan kalktığını, 25.000 Türk’ün evlerini barklarını terke mecbur kaldıklarını, 
56.000 kişinin yardıma muhtaç hale geldiğini ve 209 kişinin rehine olarak 
alınıp bir daha görünmediklerini, anlattıktan sonra bunun Makarios’un Türk
leri imha etmek hususundaki ahdine uygun olduğunu ilâve etmiş, Türklerin 
hâlâ askerî ve ekonomik baskılar altında ıstırap ve sefalet İçinde yaşadıkla
rını hatırlattıktan sonra şöyle dem iştir: «Fakat garip olan ve insanın sabrını
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taşıran şudur ki, hukuku, insan haklarım, devletlerarası hakları ve Birleşmiş 
Milletler prensiplerini açıkça hiçe saymış ve insan haklarını misli görülme
miş bir şekilde yok etmiş olanlar, şimdi Birleşmiş Milletlere müracaat küs
tahlığını göstererek, emellerine nail olmak ve diledikleri şekilde cinayetleri
ne devam edebilmek için âdeta Birleşmiş Milletlerden yetki istemektedirler.»

Çağlayangii, Rumların ve Yunanistan’ın görünüşte «kayıtsız - şartsız is
tiklâl» talebinin aslında yalnız ve yalnız Enosis demek olduğunu ve ulvî 
self - determination» prensibinin de sadece Rumlar için ve Rumların Türk- 
leri ezmesi için bir icazet olarak uygulanmak istediğini söylemiş ve bu emel
lerine varmak için milletlerarası andlaşmaları iptal etmek istediklerini be 
lirtmiştir,

Çağlayangii şöyle dem iştir: «Milletlerarası andlaşmalar ancak taraf
ların müşterek rızası ve müzakere yolu ile tâdil edilebilir. Bu andlaşmalara 
saygı, milletlerarası hayatın temeli ve Birleşmiş Milletler Anayasasının ana 
temasıdır. Eğer devletler bu kuralı hiçe sayarlar ve vecibelerini yerine getir
mezlerse, milletlerarası münasebetlerin esası bozulur ve dünyada hercümerc 
hâkim olur.»

Çağlayangii, Kıbrıs’taki Rum idaresinin askerî, siyasî her bakımdan 
Yunanistan tarafından desteklendiğini ve bunun da emperyalizm yüzünden 
olduğunu ortaya koyduktan sonra, Yunanistan’ın böylelikle Enosis’ten vaz
geçmek hususundaki andlaşmalarla tescil edilmiş taahhüdüne ihanet ettiğini 
söylemiş ve «Bugün Yunanistan taahhüdlerini ihlâl ve Türkiye’nin emniye
tini suistimai etmekle büyük bir sorumluluk yüklenmektedir,» demiştir.

Dışişleri Bakanı, Kıbrıs hususundaki Türk görüşünü belirterek bu buh
rana Türkiye’nin sebep olmadığını, Türkiye’nin Kıbrısla ilgili bütün andlaş- 
ma ve taahhütlere sâdık olduğunu, Ada’nın istiklâl ve hükümranlığına göz 
dikmediğini hatırlattıktan sonra, «Türkiye bu meselenin kuvvetle, emriva
kilerle ve zorla halledilmesine mukavemet etmekte kararlıdır ve asla emri
vaki kabul etmeyecektir» demiştir.

Çağlayangii, tekrar delegelerden, Komisyonun meselenin muslihane şe
kilde hallini sağlayacak bir karar vermesini talep etmiş ve aksine zorbaları 
teşvik edici bir kararın barışı ortadan kaldıracağını belirtmiştir.

Çağlayangii, Komisyonun herşeyden evvel katliamları, tedhiş siyaseti
ni, anayasayı andlaşmaları ve istiklâli ortadan kaldırmaya matuf şiddet ha
reketlerini, ekonomik baskıları takbih etmesini ve yabancı Yunan kuvvetle
rinin Adayı terketmelerini talep etmesini, Ada’da iki cemaatin ahenk ve ba
rış içinde yaşamasına imkân verecek normal şartların ve nizamın kurulma
sını sağlamasını istemiş ve «bu şartlar yerine getirilmedikçe müslihane bir 
hal tarzı bulunacağını ummak hayal olur. Bilakis, barış daimî tehlike içinde 
olacaktır» demiştir.
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Bakan, şöyle devam etmiştir : «Eğer, bütün bu faktörleri kaale almayan 
ve görünüşte masumane fakat aslında aldatıcı Rum formüllerine dayanan bir 
karara varacak olursak, Rumlar, davayı kazanmış oldukları ve gayri kanunî, 
gayri İnsanî metodlarının Genel Kurulca zımnen veya doğrudan doğruya 
tasvip edildiği neticesine varacaklar ve ahidlerini, taahhüdlerini, milletler
arası hukuku ve ahlakı hiça sayarak, Türk Cemaatini türlü şekillerde ezmeye 
devam edebilecekleri neticesini çıkaracaklardır. İşte Türkiye, buna aslâ ta
hammül edemez» demiştir.

Çağlayangil, Komisyonun 1958’de olduğu gibi meselenin sulhcu yol
lardan müzakerelerle halli İçin zemini hazırlayıcı bir karara varması ümidini 
izhar ederek konuşmasına son vermiştir.

B E L G E : 6 
13 Aralık 1963 

B.M. SİYASİ KOMİSYONUNDA AMERİKAN  
DELEGESİNİN KONUŞMASI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Birinci Siyasi Komisyonunun Kıbrıs 
sorunu müzakeresi sırasında söz alan Birleşik Amerika Delegesi,

Kıbrıs’da şiddetin baş göstermiş olduğu vakıasını takbih ettikten, B. M .’in 
kuvvetlerinin çalışmalarını, Bernardes ve Thimayya’nın gayretleri övdükten 
sonra bu gayretlerin kâfi gelmediğini, ayrıca B.M. operasyonlarının açık ver
diğini, yeni kontribüsyonların gerektiğini söylemiş ve Genel Kurul çalışma
malarına değinerek, bir kararın ve hal çaresinin asla empoze edilemiyeceğini, 
bu hal tarzına ancak müzakerelerle varılabileceğini söylemiş ve Güvenlik Kon
seyi kararlarına aykırı hiç bir kararın kabul edilmemesi gerektiğini hatırlat
mıştır. Amerikan Delegesi, Güvenlik Konseyinin bütün taraflarca kabul edi
len kararının bir hal çaresi için gerekli esasları İhtiva ettiğini söylemiştir. 
Delege, Konseyin bütün devletleri kuvvet kullanmaktan ve herhangi tehdit 
ve hareketten bulunmaktan içtinâba dâvet ettiğini, bu kararın müzakere yo
luyla halledilmesinin gerekli olduğunu ifade ile Genel Kurulun meselenin 
esasları üzerinde peşin kararlar veremiyeceğini ve taraf tutamıyacağını da 
hatırlatmıştır. Yost, Genel Sekreterin de son raporunda belirttiği gibi Birleş
miş Milletlere fazla güvenmenin Taraflar arasında bir hal çaresi bulmak 
gayretini zayıflatabileceğine işaretle Birleşmiş Milletlerin Arabuluculuk gay
retlerine devam etmekle vazifeli olduğuna işaret etmiştir. Amerikan Dele
gesi gene yalnız bir Tarafın görüşünü ifade eden bir kararın kabul edilme
mesi gerektiğini belirtmiştir.
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B E L G E : 7

ÇAĞLAYANGİL’İN BM . SİYASİ KOMİSYONUNDA  
KÎPRİANU’YA VERDİĞİ CEVAP

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayaııgil Kiprianu’nun Cumartesi günü 
yaptığı konuşmaya cevap vererek, Kiprianu’nun tutumunun ve özellikle Kıb
rıs meselesinin barışçı yollardan ve uzlaşma ile halledilmesini açıkça reddet
miş olmasının bütün Komisyonda şok tesiri yaptığı belirtmiştir. Çağlayangil, 
Kiprianu’nun, konuşmasında Anayasaya, Devletler Hukuku Kurullarına, hat
ta Kıbrıs’da bir Türk Cemaati mevcudiyetine açıkça hayır demekle ve bitaraf 
müşahitlerin müşahedelerini inkâr etmekle sözlerinin sadece kendi konuşma
sındaki barışçı ruhla değil Komisyonun diğer üyelerinin konuşmaları ile tam 
tezat teşkil ettiğini de belirtmiştir.

Çağlayangil bundan sonra Kiprianu’nun konuşmasında, Kıbrıslı Rum
ların nihai isteklerinin Enosis olduğunu, Kıbrıs’da kanunsuz olarak Yunan Kuv
vetlerinin bulunduğunu, Türk cemaatine karşı insanlık dışı hareketler yapıl
mış olduğunu ve ekonomik ablukayı itiraf etmiş olmasının herhalde Komisyo
nun gözünden kaçmadığını hatırlattıktan sonra, Kiprianu’nun, muahedelerin 
zorla, şantajla imzalandığından hükümsüz bunludukları yolundaki İddiasını 
bu muahedelerin serbestçe müzakere edilip Kıbrıslı Rumlar tarafından şerbet
çe imzaladığını belirterek, Anlaşmaları Kıbrıs Cumhurbaşkanı olarak imzala
yan Makarios’un o zamanki ifadeleri ile cerhetmiştir.

Çağlayangil muahedelerin tek taraflı olarak değil ancak bütün mümzile- 
rİn rızası ve anlaşma yoluyla tâdil edilebileceğini kuralını hatırlattıktan sonra, 
Makarios’un meşhur azınlık hakları memorandumuna sözü getirerek bunun 
dikkatle incelendiğinde, Türklere haklar vermek şöyle dursun Kıbrıs Türkle
rinin daima mevcut ve Anayasa ile teyit edilmiş haklarını ortadan kaldırmaya 
matuf olduğunu belirtmiştir.

Çağlayangil, Rumların aslında Komisyondan ve Genel Kurul’dan üye 
bir memleketin Anayasasının ve yürürlükteki andlaşmaların gayrı kanunî bir 
şekilde ihlâline icazet vermesini istediklerine Komisyonun dikkatini tekrar 
çekmiştir. Çağlayangil böyle bir hareketin çok tehlikeli bir çığır açacağım da 
belirtmiştir.

Çağlayangil, Kiprianu’nun, Kıbrıs’ın küçük devlet olduğunu tekrarla
mak suretiyle hislere hitap etmek istediğini ve demagoji yaptığını, hiçbir mem
leketin küçük devlet olduğunu ileri sürerek insan haklarım, andlaşmalar 
saygı prensibini ayakları altına alamayacağım söylemiş, «Birleşmiş Milletler 
Anayasasının hükümleri küçük bütün memleketler için müsavi olarak varittir» 
demiştir.

13 Ardık 1963
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Çağlayangil, Türkiye’nin Erenköy ve Mansura bölgesinde Türk sivil hal
kının Yunan askerî birliklerinin ve Yunan silâhları ile silâhlandırılmış Kıbrıs 
Rumların vahşice taarruzları üzerine katledilmeleri tehlikesi karşısında mah
dut bir hareket yapmış olduğunu söyledikten sonra, bu Kıbrıslı Rum-Yunan 
taarruzunun, aslında Kıbrıs Cumhuriyetinin vatandaşları olan Türklere karşı 
yabancı bir ordu ile birlikte girişilen bir hareket olduğunu belirtmiştir. Çağ
layangil bu hareketin Birleşmiş Milletler kuvvetleri tarafından durdurulama
dığını ve Türkiye’nin evvelâ Birleşmiş Milletler kuvvetlerine sonra Güvenlik 
Konsey’ine müracaat ettikten ve bu tecavüzü durdurmak için bütün yollara 
başvurduktan sonra Türklerin meşru müdafaalarına yardım etmek zorunda 
kaldığını belirtmiştir.

Çağlayangil, bugün Kıbrıs’da hakikaten bir memleketin iç işlerine mü
dahalenin var olduğunu, ancak bunun bu memlekete kanunsuz olarak askerî 
birlikler yollayan ve bilfiil askerî bir işgalde bulunan Yunanistan tarafından 
yapıldığını söyledikten sonra, Yunan kuvvetlerinin Kıbrıs Rumlarının daveti 
ile orada olduğu yolunda Kiprianu tarafından yapılmış itirafın aslında Birleş
miş Milletlerin iki üyesinin milletlerarası tahhütlerini ihlâl etmiş olduklarının 
küstah bir itirafı olduğunu söylemiştir.

Çağlayangil Türkiye’nin Kıbrıs’in iç işlerine asla müdahale etmediğini 
ve ancak Kıbrıs’ın istiklâlini garanti eden anlaşmaların mümzii olarak Tür
kiye’nin Kıbrıs’ın istiklâlinin muhafazası ve Türk halkının mukadderatı ile 
ilgilenmekle meşru hakkını kullandığını ve kendi vecibelerini yerine getirdi
ğini hatırlatmıştır.

Çağlayangil Birleşmiş Milletler Anayasasının bazı maddelerini kalkan 
gibi kullanan Rumların diğer prensipleri ihlâl ettiklerini, halbuki Anayasanın 
kurduğu muvazenenin bir bütün olarak muhafaza edilmesi gerektiğini ifade 
etmiştir.

Çağlayangil Plaza raporuna ve arabuluculuğa temasla Türkiye’nin daima 
arabuluculuk müessesine taraftar olduğunu ve bu hususta işbirliği yaptığını 
ve Galo Plaza’nın şahsına hürmet beslediğini, ancak raporu hususunda esa
sen ilgililere belirtilmiş olan görüşlerinin ve arabuluculuğun muhtelif veç
heleri üzerindeki detaylı müzakerelerin yerinin bu Komisyon olmaması ge
rektiğini ve böyle bir teşebbüsün bizzatihi arabuluculuk müc ssesesinin ruhu
na aykırı olacağını belirttikten sonra, Türkiye’nin arabuluc ıluk prensibine 
bağlı olduğunu teyit etmiştir.

Çağlayangil Kiprianu’nun açıkça meselenin barışçı yollardan ve müza
kere ile hallini reddetmiş olduğuna tekrar Komisyonun dikkatini çekerek 
bu tutumun Birleşmiş Milletlerin bu husustaki bütün kararlarının ruh ve lâf
zına aykırı olduğunu belirtmiştir. Çağlayangil Kiprianu’nun bu tutumu ile 
Birleşmiş Milletlere meydan okuduğunu söylemiştir.
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Çağlayangil Komisyon’a duyduğu büyük saygının, Kiprianu’nun ko
nuşma seviyesine inmekten kendisini menettiğini söyleyerek sözlerine son ver
miştir.

B E L G E : 8
14 Aralık 196 S

ÇAĞLA YANGİL’ÎN  BM . SİYASİ KOMİSYONUNDA KONUŞMASI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil yaptığı konuşmada, ilk olarak Kıb
rıs’ın Türk-Yunan münasebetlerinde hayatî bir rolü olduğunun inkâr edile- 
miyeceğİni belirtmiştir.

Bu meseleyi 1954’te Birleşmiş Milletlere Yunanistanm getirdiğini ve 
Yunanistanın garantör devletlerden birisi olduğunu ve nihayet gene Yuna
nistanm Kıbrıs’a kanunsuz olarak ordu yolladığını söyleyen Bakan, Türklere 
karşı yapılan gayri İnsanî hareketlere bilfiil katılarak, Kıbrıs konusunda bi
rinci derecede methaldar olduğunu, ifade etmiştir.

Çirİmikos’un konuşmasında dikkatle Enosİs’den bahsetmekten kaçındı
ğını ve fakat daha birkaç gün önce Kıbrıs’taki Yunan kuvvetlerine hitaben 
yaptığı bir konuşmada Yunanistan’la Kıbrıs’ın aynı topraklar olduğunu ve 
Yunan kuvvetinin vazifesinin bunu sağlamak olduğunu söylediğini açıklayan 
Çağlayangil, Çirimİkos’a şu suali sormuştur : «bütün bu hakikatler ve beyan
lar muvacehesinde, Yunanistan’ın Enosİs’i gerçekleştirmek yolundaki tüm 
gayretleri karşısında, tutup da Yunanistan’ın Kıbrıs meselesinde hiçbir ıolü 
olmadığını nasıl iddia edebilirler?»

Türkiye’nin daima Birleşmiş Milletler anayasasına ve prensiplerine sa
dık kaldığını ve Türkiye’nin, tarafların vecibelerine sadık kalmaları ve işi 
kuvvet ve emrivakilerle halle çalışmaktan tevakki etmeleri gerektiğine İnan
dığını belirten Bakan, Yunanistan’ın İse istilâcı bir politika takip ettiğini ve 
işi kuvvetle halletmeye çalıştığını belirtmiştir. Bu arada Yunanistanın ve Kıb- 
rıs’lı Rumların meydana getirecekleri tehlikeli gelişmelere komisyonun dik
katini çekmiştir.

Çirİmokos’un, Kipıiyanu’nun, anlaşmaların Kıbrıs’lı Rumlara zorla ve 
şantajla empoze edilmiş olduğu yolundaki iddiasını tekrarladığına işaret eden 
Bakan, acaba Yunanistan’ın da, miimzi devletlerden biri olarak, Makarios’a 
zorla imza attırmakta Türkiye ile işbirliği mi yaptığını, yoksa 1959 ’da ken
disinin de müstakil olmadığını ve anlaşmaları zorla imzaladığını mı iddia 
edeceğini, sordu. Gene Çirİmikos’un, şartların değiştiği ve anlaşmaların ar
tık realitelere uymadığı yolundaki iddiasına değinen Bakan, bu değişikliğin 
ne olduğunu sorduktan sonra, asıl değişikliğin, anlaşmaların Rumlar ve 
Yunanistan tarafından İhlâli, Türk cemaatinin ortadan kaldırılması yolunda
ki teşebbüsler olduğunu belirtmiştir.
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Bakan, bundan sonra Kipriyanu’nun Ağustos hava hareketi üzerindeki 
sözlerine cevaben, sadece Genel Sekreterin raporundan parçalar okuyarak, 
bu mahdut hareketin, büyük sayıda Rum-Yunan kuvvetleri tarafından or
tadan kaldırılmak üzere bulunan, Türk halkım kurtarmak için girişilmiş bir 
hareket olduğunu izah etmiştir.

Çağlayangil, şimdiye kadar anayasayı, andlaşmaları göz göre göre ihlâl 
ederek, Türk halkını ortadan kaldırmaya teşebbüs eden bir idarenin, sözde 
azınlık hakları memorandumuna itimat caiz olmadığını anlatmış ve Çirimi- 
kos’un, Türkiye kuvvetlerini çekerse, Yunanistan’ın kuvvetlerini çekeceği yo
lundaki sözlerine cevaben de ada’daki 650 kişilik sembolik Türk birliği ile 
40 bin kişilik ağır silâhlı Rum ordusunun ve 10 bin kişilik kanunsuz gelmiş 
Yunan ordusunun aynı tutulamıyacağıııı tebarüz ettirmiştir.

Çağlayangil, Yunanistan’,n ve Kıbrıs’lı Rumların Birleşmiş Milletler 
önünde Enosis’ten vazgeçtiklerini ahdetmeleri şartıyle Türkiye’nin de hiç bir 
zaman bir taksim politikası takip etmiyeceğine söz vermeğe hazır olduğunu 
belirtmiş ve bu teklifine Çirimikos ve Kipriyanu’nun cevaplarım beklediğini 
söylemiştir.

Daha sonra 32’ler karar suretini ele alan Çağlayangil, bunun niçin ka
bul edilemiyeceğini teferruatıyla anlatmıştır. Bu karar suretinin taraflardan 
birisini iltizam ederek meselenin esası üzerine hüküm verdiğini ve bir hal 
tarzına mani olacağını, bu karar suretinin Kıbrıs’lı Rumları Birleşmiş Mil
letler anayasasını ihlâl ettiklerinden ve ahdî vecibelerini hiçe saydıklarından 
dolayı mükfatlândırmak mânasına geleceğini ve bunun da neticede Doğu 
Akdeniz’de barış ve güvenliği teklikeye düşüreceğini, belirtmiştir.

B E L G E ; 9 
16 Aralık 1965 

B. M. GENEL KURULU SİYASİ KOMİSYONUNCA KIBRIS 
KONUSUNDA KABUL EDİLEN KARAR

B.M. Genel Kurul’un Birinci Siyasi Komisyonunda kabul edilen K a
rarın m etni:

«Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1964, 
13 Mart 1964, 20 Haziran 1964, 9 Ağustos 1964, 25 Eylül 1964, 18 Aralık 1964, 
19 Mart 1965, 10 Ağustos 1965 tarihli kararlarım ve 11 Ağustos 1964 de 
varılan mutabakatı göz önünde tutarak Kıbrıs meselesini incelemiştir.
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Genel Kurul Siyasi Komisyonu Kıbrıs meselesini incelerken 10 Ekim 
1964 de Kahirede toplanan hiç bir bloka bağlı olmayan ülkeler konferansı
nın Kıbrıs konusundaki kararlarını, Birleşmiş Milletler Kıbrıs arabulucusu
nun 26 Mart 1965 de Genel Sekreter Thant’a sunmuş olduğu raporu ve Kıb
rıs hükümlerinin daha önce sunmuş olduğu muhtırayı dikkate almıştır. K ıb
rıs hükümetinin muhtırasında :

a) din ve ırk ayrımı gözetilmeksizin insan haklarının bütün Kıbrıs va
tandaşlarına uygulanması,

b) azınlık haklarının garanti altına alınması,

c) sözü geçen hakların bahis konusu muhtıra ve deklarasyonda belir
tildiği şekilde garanti altına alınması öngörülmekteydi.

Siyasi Komisyon bütün bunları göz önünde tutarak Kıbrıs konusunda 
şu kararları almıştır :

1 —  Birleşmiş Milletler teşkilâtının eşit haklara sahip üyesi sıfatı ile 
Kıbrıs cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler yasasına göre, hükümran ve bağım
sız bir ülkedir ve bu ülkeye yabancı müdahalesi kabul edilemez.

2 —  Bütün devletler Birleşmiş Milletler yasası ve özellikle bu yasanın 
ikinci maddesinin 1 ve 4 üncü paragraflarına uyarak Kıbrıs cumhuriyetinin 
hükümranlık, birlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeğe ve 
bu ülkeye her hangi bir müdahalede bulunmaktan itina göstermeğe davet 
edilir.

3 —  Güvenlik Konseyinde 4 Mart 1964 tarihinde alınan karar gereğin
ce bu ülkedeki arabuluculuk görevinin davet ettirilmesi tavsiye edilir.»

B E L G E : 1 0 
10 Aralık 1965 

KIBR1STAKİ BARIŞ GÜCÜNÜN DEVAMI ÎLE İLGİLİ RAPOR

B.M. Genel Sekreteri U Thant’ın, Kıbrıs’daki barış gücünün devamı 
ile ilgili olarak Güvenlik Konseyine sunduğu raporun özeti :

«Barış gücüne Kıbrıs’da ihtiyaç vardır. Hattâ bu kuvvetin şimdilik 
adanın vazgeçilmez bir unsuru olduğunu söylemek mübalağa sayılmaz. D i
ğer taraftan, barış gücünün ilânihaye Kıbrıs’ta kalamayacağı, hattâ, kalabi
leceği sürenin sınırlı olduğu da gözden uzak tutulmaması v^reken bir ger
çektir.
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«M alî sıkıntı bunu gerektirmekle birlikte, barış gücünün adada uzun 
bir zaman bırakılmamasını gerektiren başka mülahazalar da vardır. Barış 
gücüne gerektiğinden fazla bel bağlanması, meselenin müstaceliyetini ve ih
tilaflı taraflar için bir an önce çözüm yolu bulunması çabalarını azaltmakta
dır.

«Kıbrıs’ta 1964 Martındaki durumla bugünkü durum arasında büyük 
farklar vardır. Silâhlı Kıbrıs Rum ve Türkleri artık barikatlarla kesilmiş sokak
larda birbirlerini vurmuyorlar, İktisâdi hayat bir dereceye kadar düzelmiştir. Dış 
tehditler seyrekleşmiştir. Fakat bütün bu gelişmeler meselenin sathındadır.»

Genel Sekreter Thant, barış gücünün masraflarının karşılanması için 
yeterli kaynaklar bulunmasının şart olduğunu belirttikten sonra, raporuna 
şöyle devam etmektedir : «şimdi mesele, iki cemaatin liderlerinin barışçı bir 
çözüm yolu bulunması için karşılıklı olarak yeterli arzuyu göstermelerine 
bağlıdır».

Arabuluculuk konusunda, .taraf tuttuğu gerekçesi ile, Türkiye’nin, Galo 
Plaza’nın arabuluculuk görevine devamını kabul etmemesine rağmen kendi
sinin Galo Plaza’yı desteklediğini söyleyen Birleşmiş Milletler Genel Sek
reteri şöyle dem iştir: «siyasi bir çıkmaz arabuluculuk gayretlerini, içinden 
kolayca çıkılamayacak şekilde felce uğratmıştır. Bununla birlikte, adanın ge
lecekteki ahenk ve sükuneti için ne çeşit olursa olsun arabuluculuğun baş
lıca ümit kaynağını teşkil ettiği gözden uzak tutulmamalıdır.»

B E L G E : 1 1
18 Aralık 1965

DIŞİŞLERİ BAKANININ BM . GENEL KURULU  
OYLAMASINDAN SONRA YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil’in B. M. Genel Kurulunda 
Kıbrıs konusundaki 32’ler tasarısı üzerinde yapılan oylamadan sonra Tür
kiye’nin menfi oyunu izah etmek için yaptığı konuşma;

«Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan çıkacak her karar elbettekı 
muhteremdir. Ancak, bu kararların yapıcı olmaları ve hukukî mesnetlerinin 
sağlam olması ve tatbik kabiliyeti taşımaları gerekir. Kıbrıs meselesi ancak 
ilgili tarafları birlikte tatmin edecek bir hal çaresiyle hal edilebilecektir.

Burada, daha evvel birinci komisyonda söylemiş olduklarımı tekrar et
mek isterim.



Büyük bir esefle belirtmek isteriz ki, şimdi oylanan karar tasarısı Kıb
rıs meselesinin müslihane şekilde halledilmesini teşvik eder veya kolaylaş
tırıcı nitelikte değildir. Bu tasarı, sadece meseledeki taraflardan birinin görüş
lerini aksettirmekte ve doğrudan doğruya ilgili diğer tarafların görüşlerini 
hiç bir veçhile kaale almamaktadır. Bu tasarı, Kıbrıs meselesindeki taraflar
dan bazılarının gıyabında Kıbrıs meselesi üzerinde karar almış milletlerarası 
bir konferansa atıf yapmaktadır. Bu tasarı Genel Sekreter tarafından Gü
venlik Konseyi kararı gereğince, bütün tarafların muvafakati ile tayin edil
miş bulunan arabulucunun raporuna atıfta bulunmakta ancak bu arabulucu
luk gayretinin tevcih olunduğu hükümetlerin bu husustaki görüşlerinden hiç 
bahis etmemektedir.

Operatif paragraflara gelince, bunlar sadece Kıbrıs’ın istiklâlini, top
rak bütünlüğünü ve hükümranlığını teyid edecek ve Birleşmiş Milletler ana
yasasına uygun olarak, Kıbrıs’ın siyasî istiklâline ve toprak bütünlüğüne kar
şı vaki olabilecek bir müdahaleyi önleyecek şekilde kaleme alınmamıştır. 
Hal böyle olsa idi, Türkiye’nin hiçbir itirazı olmayacak ve bunları tehallükle 
kabul edecektir. Hakikat şudur ki, delegasyonum iki karar tasarısının sahip
leri tarafından bütün ilgili taraflarca kabul edilebilecek bir metin meydana 
getirmek için sarfetdilen gayretler esnasında, bu anlamda bir paragrafı muh
tevi tasarılara mütabakatını vermekten geri kalmamıştır. Ancak bu önümüz
deki metinde bu paragraflar o şekilde kaleme alınmıştır ki, bunlar yalnız 
Türkiye’nin Kıbrıs işlerine gayrı meşru bir şekilde müdahale ettiğini ima et
mek çabasında bulunan taraflardan birinin görüşlerini aksettirmektedir. Ay
rıca bunlar gayeleri münhasıran Kıbrıs’ın bağımsızlığını ve toprak bütünlü
ğünü korumak olan ve halen mer’i olmakta devam ettikleri gibi ne Birleş
miş Milletler Genel Kurulunun ne de taraflardan birinin tek taraflı bir ka
rarı ile ortadan kaldırılması değiştirilmesi mümkün olmayan anlaşmaları 
ortadan kaldırılacak tarzda da kaleme alınmış bulunmaktadır.

Gerek Kıbrıs Cumhuriyeti, gerekse Yunanistan bu anlaşmalar ilgili 
bütün tarafların rızası ile değiştirilmedikçe, bütün ahdî mükellefiyetlerini 
yerine getirmek mecburiyetindedirler.

Karar tasarısının uzlaşma gayretlerinin devamını isteyen son paragrafı, 
Kıbrıs buhranının başından beri, İhtilâfın adil ve barışçı bir neticeye bir an 
evvel ulaşması içîn hiç bir gayret esirgememiş olan hükümetimin tam desteğine 
mazhardır. Ancak şu son paragrafın mânası tasarıdaki biraz önce tahlil etti
ğim diğer paragrafların ilâvesi ile tamamen tahrif edilmiştir.

Güvenlik Konseyinden uzlaşma gayretlerinin devamını talebeden bu 
karar bu talebini uzlaşma usullerini tesbit eden 4 Mart 1964 tarihli Güvenlik 
Konseyi kararı ile hiçbir bakımdan telifi mümkün olmayan bir seri hükümler
le birleştirmiş bulunmaktadır. Ayrıca iki başka amili de belirtmek isterim. 
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Birincisi Kıbrıs meselesinin hâlen Güvenlik Konseyi önünde bulunmakta de
vam ettiği ve Konseyin bu konuda daha dün önemli bir karar almış olduğu 
hususudur. Birleşik Amerika ve Sovyetler Birliğinin kıymetli temsilcilerinin 
de belirttikleri gibi Güvenlik Konseyinin gündeminde olan bir mesele Genel 
Kurul veya Komisyonlarından birinde müzakere konusu olursa bunların ana
yasasının 12’nci maddesi gereğince bu meselenin esasına müteallik hususlar
da tavsiyelerde bulunmaması gerekir.

İkinci husus olarak Kıbrıs meselesinin müzakeresi sırasında bahis ko
nusu edilen ademi müdahale meselesine kısaca değinmek isterim.

Türkiye’nin Kıbrıs devletinin bağımsızlığına hükümranlığına ve toprak 
bütünlüğüne müdahale etmek gibi bir niyeti yoktur ve asla olmıyacaktır. T a
rihi boyunca Türkiye antlaşmalarla yüklendiği ahdî vecibeleri daima büyük 
bir titizlikle yerine getirmiştir. Bu bakımdan ortaya çıkmalarında Türkiye’
nin faal bir tarzda iştiraki bulunan müdahalelerle bağımsızlığı temin edil
miş bulunan Kıbrıs devletinin haklarına da aynı şekilde riayet etmektedir. 
Ancak bundan sonra da Türk cemaatini baskıya ve insanklık dışı muamelele
re tabi tutulmak teşebbüsleri tekerrür edecek olursa Türkiye’nin meşru hak
larını kullanmasından daha tabii bir şey de olamaz. Bu haklar muahedelerin 
verdiği o anlaşmalar ki bugün Kıbrıs’ı bağımsız bir devlet yapmış ve delege
lerinin aramızda bulunmasını sağlamıştır.

Şurasını açıkça belirtmek isterim - Birleşmiş Milletlere üye olan her 
devlet yüklendiği vecibelere riayete mecburdur. Burada Kıbrıs devletine yük
letilen vecibelerin Birleşmiş Milletler anayasasının ruhuna uygun olmadığı 
mütemadiyen iddia edildi. Birleşmiş Milletlere hayat veren, bu ulvî organı 
doğrudan ruh, anayasasının preambülü değil midir ? Bu preambülde, yani 
Birleşmiş Milletlerin mukaddes kitabında, antlaşmalardan doğan vecibelere 
saygı» fıkrası ilga mi edildi?

Bu andlaşmaların kusuru veya eksiği varsa onları değiştirmenin de yol
ları vardır. Fakat bu yol asla bu müzakerelerde şahidi olduğumuz yol değil
dir.

Siyasî Komisyonda üzülerek şahidi olduğumuz prosedür mücadeleleri 
ve Birleşmiş Milletlerde ilk ve son olmasını temenni ettiğimiz metödlar için
de tek bir tarafın görüşünü hakim kılacak bir neticeye varmaya çalışılması 
zannederim ki bu ihtilâfın çözülmesine hizmet edemîyecektir. Bunun içindir 
ki biz, meselenin teferruatına girmeyen ve tarafların biribirine yaklaşma
sını öngören bir hayırhah karar çıkması için büyük anlayış gösterdik ve her 
imkânı denedik. Zannediyorum ki, tercih edilmesi lâzım ve mümkün en iyi 
yol bu olacaktır,
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Biz belki de Genel Kurulu lüzumundan fazla meşgul ederek durumu 
bütün tafsilâtıyla açıklamak lüzumu duyduk. Gelecekteki olaylara kötü ör
nek vermemek ve bu yüksek müessesenin prestijine gölge düşürmemek için 
çok çalıştık.

Türk hükümetinin meşru haklarını müdafaya ve milletlerarası mükel
lefiyetlerini riayete kesin olarak kararlı olduğunu da size hatırlatmak isterim. 
Milletlerarası andlaşmalara ve insan haklarına daimi saygı gösterdiğini beyan 
ederken bu andlaşmaların ihlâlinin veya hakka ve meşruiyete aykırı bir tarz
da Türkiye’nin haklarını ihlâl etmeye matuf herhangi bir teşebbüse müsaade 
edemiyeceğimizi de belirtmek isterim. Kıbrıs meselesini işte bu ana prensip
ler çerçevesi içinde mütalâa ediyor ve dünya barışının bir unsuru olan bölge
mizdeki barış ve ahengin muhafazasına büyük bir itina gösteriyoruz. Türki
ye’nin meşru haklarının ihlâl edilmesi, sorumluluğu asla bize atfedilemiye- 
cek ihtilâflar ve ihtilâflar doğurabilecek niteliktedir. Genel kurulun bütün 
üyeleri ve dostlarımız bu hakikati açıkça anlamalıdırlar. İşte bu zihniyetle
dir ki, bahis konusu kararın aleyhinde oy kullanmış bulunuyoruz.»

B E L G E : 1 2 
20 Aralık 1965 

DIŞİŞLERİ BAKANI VEKİLİNİN MİLLET MECLİSİNİN B.M.’İN  
KIBRIS KONUSUNDA ALDIĞI KARAR İLE İLGİLİ KONUŞMASI

İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanı Vekili Dr. Faruk Sükan, millet mec
lisinin toplantısında, Birleşmiş Milletler Genel Kumlunda Kıbrıs konusunda 
alınan kararla ilgili olarak gündem dışı bir konuşma yapmıştır.

Faruk Sükan, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in yolda bulun
duğunu, geldiğinde daha geniş ve etraflı bilgi verileceğini, şimdi kendisi
nin kısa bir açıklama yaparak hükümetin görüşünü bildireceğini ifadeyle, 
şunları söylemiştir :

«Umumî efkârımızın ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin pek yerin
de olarak derin bir hassasiyetle üzerinde durduğu bu konuda şu hususları 
arz ve ifade etmek istiyorum.

Birleşmiş Milletler Siyasî Komisyonunu takiben Birleşmiş Milletler 
umumî hey etinde Kıbrıs mes’elesi ile iligili olarak alınan karar bir tavsiye 
kararıdır ve bu karara riayet mükellefiyetimiz yoktur. Çünkü bu tavsiye kara
rı milletlerarası hukuku kaidelerine ve Birleşmiş Milletler anayasasının 12’- 
nci maddesine aykırı düşmektedir. N e Birleşmiş Milletlerin ve ne de başka 
bir teşekkülün milletlerarası antlaşmaları ortadan kaldırmaya veya tâdil et



meye yetkileri yoktur. Milletlerarası antlaşmalar ancak taraflar arasında mü
zakere sonunda ve onların mutabakatları neticesinde ortadan kaldırılabilir 
veya tâdil edilebilir. Antlaşmalar tek taraflı olarak değiştirilemez. Bu itibarla, 
Kıbrıs cumhuriyetine ve anayasasına vücut veren antlaşmalar mer’î bulundu
ğu gibi, bu antlaşmaların taraflara tanıdığı haklar ve selâhiyetler’de yürür
lükte bulunmaktadır. Binaenaleyh Birleşmiş Milletlerde alman tavsiye ka
rarı ada’daki Türk cemaatine tanınan hakları ve ada üzerindeki Türk devle
tinin hak, menfaat ve vecibelerini ortadan kaldırmadığı gibi kaldıramaz da. 
Hakka, hukuka aykırı olan bu karara uymayacağımız gibi, tatbiki hususunda 
girişilecek hareketler de ant]aşmaların bize tanıdığı ve yüklediği vecibelerle 
selâhiyetler çerçevesinde karşılanacaktır.

Zürih - Londra antlaşmaları ve bu mey anda garanti antlaşmasının, 
Türk devletine tanıdığı hak, vecibe ve selâhiyetler sureti kat’iyede yürürlük
te bulunmaktadır. Hükümetimiz bu antlaşmaların ihlâli halinde tanınan hak
larını ve selâhiyetlerini kullanmaktan aslâ geri kalmamak ve çekinmemek ka
rarındadır.

Dünya sulhü ile Akdeniz bölgesinde ahenk ve muvazenenin bozulmama
sı hususuna azamî dikkat ve itina -göstermekteyiz. Ancak milletlerarası antlaş
malarla alınan haklara ve Türkiye’nin menfaatlerine tecavüzlerin vukuu ha
linde vecibelerimizi yerine getireceğimizden ve bu husustaki azmimizden hiç 
kimsenin şüphesi ve tereddüdü olmamalıdır.

Hükümetimiz, son kerre Birleşmiş Milletler’de alman bu kararın Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde her yönü ile değerlendirilmesine ve keza 21 
Aralık 1963’den itibaren bugüne kadar. Kıbrıs’ta cereyan eden hâdiselerin ve 
Kıbrıs’taki bugünkü fiilî duruma gelişin bütün safhalarının ve aynı zamanda 
bu vakıalar karşısında Türk hükümetlerinin tutum ve davranışlarının bütün 
açıklığı ile bir kere daha müzakere ve münakaşa edilmesine bütün gönlü ile 
ve samimiyetle taraftardır. Bunu hattâ lüzumlu ve zarurî görmekteyiz. Dışiş
leri Bakanlığı arşivlerinde bu konu ile ilgili bütün bilgi ve vesaiki açık veya 
meclisin takdirine göre gizli oturumlarda yüksek meclislerin emrine âmade 
kılarak salim, doğru, objektif ve millî menfaatlerimize uygun kararlar alma
nın zaruretine inanmaktayız. Büyük Türk milletini temsil eden Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ile onun hükümeti, her zaman millî ve tarihî n es’uliyetlerinin 
idrâki içerisinde, en uygun ve isabetli kararları alarak onları tatbik etmek
ten aslâ geri kalmıyacak ve çekinmeyecektir.»
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B E L G  E : 1 3

Yurda dönen Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, gazetecilere bir 
demeç vermiş, alınan karar muvacehesinde Türk görüşünü açıklamıştır.

Bakan şunları söylemiştir :

«Kıbrıs hakkında alınan kararla, Birleşmiş Milletler 20. Genel Kurulu
nun bu ihtilâf konusundaki görüşünü, yapıcı bir zihniyetle tesbit etmesi ica- 
bederdi. Elimizdeki metin bu açıdan incelenince, esas itibariyle 4 Mart 1964 
tarihli kararın ışığı altında, arabuluculuk çalışmalarına devam etmesini, Gü
venlik Konseyine tavsiyeden ibaret kaldığı görülüyor. Bu hali ile karara iltiha
kımız için, hiç bir engel yoktur. Esasen tarafımızdan da desteklenmiş bulunan 
Afganistan, Irak karar sureti de, ayni hükümlere dayanmakta idi. Kararla mu
tabık olmamamızın sebepleri, bizim katılmadığımız Kahire konferansına, ara
bulucu raporuna atıflar yapmış olması, Kıbrıs anayasası ve andlaşmalar ge
reğince doğmuş hakların yerine, Türk cemaatine verilecek sözde yeni haklara 
dair bir muhtıraya temasta bulunması, ayrıca herhangi bir yabancı devletin 
Kıbrıs’a bir müdahalede bulunmayacağı gibi, andlaşmalar dışı bir takım kaide
ler vazetmesidir. Hemen belirtmek lâzımdır ki, mutabık olmadığımız yukar
da belirttiğimiz noktalar, Birleşmiş Milletler kararma girdiği için, bu ka
rardan, Kıbrıs’taki Türk cemaatinin korunması hususunda, Türkiye’nin haiz 
olduğu hakların, hukuken ortadan kalktığı yolunda bir netice çıkarmak ve 
böyle bir tefsirin teessür ve telâşına katılmak son derece hatalı bir hareket 
olur. Çünkü Birleşmiş Milletler ne uluslararası bir mahkeme, ne de bir ada
let divanıdır. Uluslararası andlaşmaları değiştirmeğe yetkili değildir. Aldı
ğı kararlar emredici, tarafları riayete mecbur edici bir niteliği olmayan, mü
eyyidesi bulunmayan tavsiyelerden ibarettir.

Bunlardan başka Genel Kurulun bu kararı, çeşitli yönlerden yetki dı
şı bir nitelik taşımakta, kendi yararına ve usullerine göre de tamamen aykı
rı bulunmaktadır. Yetki dışıdır, çünkü : şartın 12. maddesi, Birleşmiş Millet
ler Genel Kurulunu, Güvenlik Konseyinin el koyduğu bİı* konu hakkında, 
meselenin esasına dair merkezi bir tavsiyede bulunmaktan meneder. Kendi 
yasasına aykırıdır, çünkü, şartın 2. maddesinin 2. paragrafında ve dibaçesinde, 
bu organa mensup devletlerin uluslararası andlaşmalarla yüklendikleri veci
belere, behemehal ve iyi niyetle riayete mecbur oldukları da tasrih edilmiştir. 
Bu karar usullere de aykırıdır, çünkü, 1. komisyondaki müzakereler sırasında 
Birleşmiş Milletlerin iç tüzüğü açıkça ihlâl edilmiş ve bu hal birçok devletler

20 Aralık 1963

DIŞİŞLERİ BAKANININ B.M.’İN KIBRIS KONUSUNDAKİ
KARARI HAKKINDA DEMECİ
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tarafından belirtilerek zabıtlara geçirilmiştir. Hatta, Genel Kuruldaki müza
kerelerde, bu hususun zabıtlardan çıkarılması yolunda, teklif sahiplerince ya
pılan teşebbüsler kabul olunmamıştır. Bu sözlerimden, asambleden çıkan ka
rarların fiili bir değer ifade etmediği ve kuru tavsiyeden ibaret kaldığı mana
sı çıkarılmamalıdır. N e kadar müeyyideden mahrum olursa olsun, bu kararla
rın cihan umumî efkârına yaptığı tesir ve moral bakımlarından, elbetteki öne
mi vardır. Fakat Kıbrıs kararında 54 devlet çekimser kalmışlardır. O devletler 
ki büyük bir kısmı, bu ihtilâfa derin ilgi duymuş, olayların türlü safhalarında 
fikirlerini açıklamışlardır. Çekimser kalan bir kısım devletlerin, Akdenizde 
sınırları olmak itibariyle bölge sulhu ile pek yakından münasebetleri vardır.

32 devlet tarafından benimsenerek Birleşmiş Milletlere getirilen karara, 
camianın geri kalan 85 devi.etinden ancak, 15’i katılmış, 70’i ya çekimser kal
mak, ya menfi oy kullanmak ya da ihlâl edilen usul kaideleri bakımından, oyla
maya katılmayacaklarını tasrih etmek suretiyle, kararın dışında kalmışlardır. 
Kararın lehinde olanlar arasına, Birleşmiş Milletlerin en kudretli devletleri ve 
meseleyi Güvenlik Konseyinde haile memur devletlerin temsilcileri katılmamış
lardır. Bu itibarla karar ölü doğmuş ve karar haline getirilirken, mahkûm edil
mek suretiyle, manevî değerini de kaybetmiştir.»

Dışişleri Bakanı «ayrıca, bu karar Türkiye’nin takip ettiği siyasete, mua
hedelerden doğan haklarına hiçbir tesir icra edemiyeceği için, bizim aleyhimize 
bir kuvvet olarak telâkki ve kabul edilemez» dedikten sonra, şöyle devam et
miştir :

«Ancak, bu hüviyetinden tegafül edilerek, istismara kalkışıldığı ve yeni 
emrivakilere bahane teşkil ettiği takdirde, Türkiye’nin Kıbrıs ihtilâfının âdil 
ve barışçı bir yolla nihayete ermiş hususundaki iyi niyetli arzu ve gayretleri 
aleyhine bir inkişaf gösterir. Bunun sorumlusu da elbetteki Türkiye olmaya
caktır. Bize göre, Birleşmiş Milletlerdeki Kıbrıs meselesi müzakere safhaları, 
aııdlaşmaların yürürlükte olduğu hususundaki tereddütlerin ortadan kaldırıl
masına ve Kıbrıs meselesine hangi açıdan baktığının ve haklarını azimle müda
faada ne derece kararlı bulunduğunu dünya devletlerine sarahatle duyurulma
sına yardımı bakımından, hatta, faydalı neticeler vermiştir denebilir.»

Dışişleri Bakanı, Birleşmiş Milletlerdeki toplantılar hakkında bu açıkla
mayı yaptıktan sonra, gazetecilerin sorularını cevaplandırmış ve «Türkiye aley
hinde bir çözüm yolu düşünülebilir m i?» sorusuna : «Türkiye aleyhinde bir çö
züm yoluna, Türkiye’nin asla razı olmıyacağına inanıyorum» cevabını vermiştir.

«Kıbrıs’ta müdahale hakkımızı kullanmayı icap ettiren bir husus olursa, 
bu hakkımızı kullanacak mıyız» şeklinde sorulan bir soruyu, Bakan şöyle ce
vaplandırmıştır :

«Kıbrıs’ta müdahale hakkımızı icap ettiren bir husus olursa, gayet tabii, 
bu hakkımızı kullanacağız.»
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Dışişleri Bakanı Sovyetlerin, çekimser kalmalarının sebeplerini, «adada 
iki cemaat vardır. Adada üs bulundurulmamalıdır» diye ifade ettiklerini belirt
tikten sonra, Yunanlıların «bu, kimsenin zaferi değildir. Davanın barışçı yol
larla hallini sağlayacak karardır» dediklerini söylemiştir.

Bir gazetecinin, muhalefetin bu karar için «Dışişlerinin başarısızlığı» ol
duğunu ileri sürmesi karşısında ne düşünüldüğü sorması üzerine, Dışişleri Ba
kanı, «kararın Hâriciyenin başarısızlığı olduğu fikrini benimsemem ve bu fikri 
paylaşmam» demiştir.

Daha sonra «yeni devletlerin istiklâl mevzuunda çok hassas oldukları için, 
topluca bu meselede çıkan kararı destekler bir yol takip etmişlerdir, diyen Dış
işleri Bakanı, Türkiye’nin Kıbrıs konusunda taksim meselesini hiçbir zaman 
ortaya atmadığını ve meselenin, bir Türk-Yunan meselesi olduğunu söylemiştir.

B E L G E : 1 4 
22 Arahk 1962 

DIŞİŞLERİ BAKANININ MECLİSTE KIBRIS 
KONUSUNDA YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in Millet Meclisinde gündem 
dışı yaptığı konuşma :

«Birleşmiş Milletlerin 20. Genel Kurulu gündeminde bulunan Kıbrıs 
mes’elesi hakkında, malûmları bulunan kararı almıştır. Zannediyorum ki, 
üzerinde ilk durulması gereken nokta, asamble tarafından kabul edilen bu 
kararın, hukukî ve siyasî değeridir. Bilindiği gibi, asamble, Birleşmiş M il
letler yasasının 10. maddesi mucibince, milletlerarası mes’eleleri müzakere 
etmek ve bunlar hakkında ilgili devletlere ve Güvenlik Konseyine tavsiye
lerde bulunmak yetkisine haizdir. Birleşmiş Milletler yasası, yedinci bölü
müyle Güvenlik Konseyine tanıdığı icraî karar alma yetkisini, Genel K u
rul için vermemiştir. Diğer taraftan yasanın 12. maddesine göre, Güvenlik 
Konseyi, herhangi bir durum veya ihtilâf hakkında yasada kendisine verilen 
yetkileri kullandığı müddetçe, asamble, Güvenlik Konseyince talep edilme
den, herhangi bir tavsiyede bulunamaz. Kıbrıs mes’elesi İse 1964 Şubat ayın
dan beri Güvenlik Konseyinin gündemindedir ve Konsey a:ambleden bir tav
siyede bulunmasını istememiştir. Asambleye ilk müracaat 19 ve 20 dönem
lerde Kıbrıs’lı Rumlar tarafından yapılmıştır. Türkiye de, teşebbüsün mün
hasıran Kıbrıs’lı Rumların elinde bulunmaması mülâhazasıyla ve Kıbrıs Türk 
cemaatine karşı takibedilen siyasetin yarattığı tehlikeli durumun görüşülme
mesini istemek maksadıyla Birleşmiş Milletlere müracaatta bulunmuştur,
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Kıbrıs hakkında asamble tarafından alınan kararı, işte bu mutalar ve 
aynı zamanda asamble müzakerelerinin seyri ve Türkiye’nin tutumu ışığında 
incelemek lâzımdır. Böyle bir incelemeden çıkan neticeler ise, hiç şüphesiz 
şunlardır :

1 —  Asamble kararı, ancak İlgili devletlere ve Güvenlik Konseyine bir 
tavsiye mahiyetindedir. Devletler için hukukî ve bağlayıcı bir vecibe yarat
mamaktadır. Türkiye ise, assamblenin Kıbrıs mes’elesi hakkındaki tavsiyesini 
kabul etmediğini, komisyonda ve umumî hey’ette, açıkça beyan etmiş ve Tür
kiye’nin bu tutumu tescil edilmiştir. Demek oluyor ki, Türkiye bakımından 
bu karar hiçbir taahhüt ve vecibe doğurmamaktadır ve asamblenin bu kararın 
tatbikini istemek yetkisi yoktur.

2 — Yasanın biraz evel zikrettiğim 12. maddesi mucibince asamblenin, 
m es’ elenin esasına müteallik bir tavsiyede bulunmaya yetkisi yoktur. Bu hu
susu, müzakereler sırasında Güvenlik Konseyinin bütün daimî üyeleri belirt
mişler ve Kıbrıs mes’elesinde başlıca hareket noktasının Güvenlik Konseyinin 
4 Mart 1964 tarihli kararı olduğunu, asamble tarafından verilecek kararın bu 
kararın dışında hükümler İhtiva edemiyeceğini kaydetmişlerdir.

Kaldı ki, Güvenlik Konseyi, birinci komisyon müzakerelerinden sonra, 
barış gücünün görev süresini uzatmak için bir toplantı akdetmiş ve bu toplan
tıda 4 Mart 1964 tarihli kararını yeniden teyid eylemiştir. Barış gücünü ihdas 
eden ve arabuluculuk müessessesini kuran 4 Mart 1964 tarihli karardır. Bu 
bakımdan Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs mes’elesi için hüküm ifade eden yetki 
ve faaliyetlerinin tek mesnedi, bugün dahi, Konseyin bu kararıdır. Şu hu
susu da kaydetmek gerekir ki, asamble tarafından kabul edilen kararda, Gü
venlik Konseyine yapılan tek tavsiye, arabuluculuk gayretlerinin 4 Mart 1964 
tarihli karar çerçevesinde devam ettirilmesidir. Bu tavsiye bizim de destekle
mekte olduğumuz muaddel Afganistan - Irak Libya ve Suudî Arabistan tasa
rısında da mevcut idi ve buna bizim bir itirazımız mevzu bahis olmamıştır. Bu 
sebeple asamble tararından kabul edilen ve birçok çevreler tarafından hatalı 
bir şekilde değerlendirilen son karar dahi, mes’elenin çözümlenmesi bakımın
dan 4 Mart 1964 tarihli Güvenlik Konseyi kararındaki esasları ve usulleri ka
bul etmiş ve bu alandaki gayretlere devam edilmesini Güvenlik Konseyinden 
istemiştir.

3 — Asamble kararlarının bütün önemi, asamble tarafından yapılan 
tavsiyelerin siyasî ve manevî etkisidir. Yukarıda izah ettiğim gibi, bu tavsiye
ler, ilgili devletler için vecibeler doğurmasalar dahi, asamblede ittifakla veya 
çok geniş bir ekseriyle kabul edildikleri takdirde, dünya kamu oyunun bir ifa
desi olarak önemli bir tesiri haiz olabilirler. Ancak, Kıbrıs konusunda ittihaz 
edilen son karar bu niteliği taşımaktan çok uzaktır. Gerçekten karara çekim
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ser kalan devletlerin sayısı, karara lehte rey veren devletlerin sayısının üstün
dedir. Sırf bu sebeple dahi, bu karar asamblede temsil edilen ve azınlıkta kalan 
devletlerin görüşlerini ifadeden ileri bir vasfı haiz değildir. Kaldı ki, asamble 
müzakerelerinde birçok delegeler, bir takım prosedür oyunları ile rey’e vaze
dilmesine engel olunan ve bizim görüşlerimize yakın bulunan 41ü karar tasa
rısını tercih ettiklerini sarahatle söylemişlerdir ve bu tasarı rey’e gelmiş olsay
dı onun lehinde oy kullanacaklarını tasrih eylemişlerdir. Nitekim, komisyon
da bu hususu teyid eden bir vakıa da cereyan etmiştir. 3İ le r  tasarısının oylan
masına öncelik verilmesi konusunda tasarı sahiplerinin yaptığı teklife 24 
devlet aleyhte rey vermiş, 35’i çekimser kalmıştır. Keza, 3İ le r  tasarısı kabul 
edildikten sonra bu tasarısının sahipleri 4 ’ler tasarısının oya konulmamasını 
teklif etmişler, fakat bu teklifleri 43 lehte, 31 aleyhte ve 22 çekimser oyla 
reddedilmiştir. Bunun üzerindedir ki, 3İ le r  tasarısının sahipleri 41er tasarı
sına getirdikleri ve kendi tasarılarının kopyesi olan tâdil tekliflerinin oya kon
masında İsrar etmişlerdir. Demek oluyor ki, asamblede Kıbrıs mes’elesi hak
kında bir müttehit karar, hiçbir suretle doğmamış ve birbirine zıt iki görüş 
telif edilememiştir. Bu vaziyetin, assamble kararının manevî ve siyasî bir tesir 
icra etmesi imkânlarını selbettiği aşikârdır.

Asamble tarafından Kıbrıs konusunda kabul edilen kararın siyasî ve hu
kukî değerlendirmesini bu şekilde yapmış bulunuyorum. Şu hususa da işaret 
etmek isterim ki, bizden evelki hükümetler de assamble müzakereleri ve bun
ların neticeleri hakkında aynı görüşlere sahip olmuşlardır. Bir misal vermek 
üzere, eski Dışişleri Bakanı sayın Feridun Cemal Erkin’İn 11 Kasım 1964 ta
rihinde Senato ve Millet Meclisi Dışişleri Komisyonları müşterek oturumun
da açıkladığı fikirleri kaydetmek isterim. Sayın Erkin’in bu konudaki fikirleri 
şunlardır: «asamble bir mahkeme değildir ve kararları ancak ilgili devletlere 
bir tavsiye mahiyetindedir. Asamblenin mevcut muahedeleri tâdil etmek veya 
mer’iyetten kaldırmak yetkisi de yoktur. Hukuken, asamble’den Enosis’İ tav
siye eden bir karar çıksa dahi Kıbrıs’ın statüsünü meydana getiren antlaşmalar 
muvacehesinde bu kararın tatbikine imkân mevcut değildir.

Bütün bunları asamblede cereyan edecek müzakerelerin ehemmiyetini 
küçümsemek için söylemiyorum. Zira, hukuken bir kıymeti olmasa dahi, 
asambleden üçte iki ekseriyetle çıkacak bir kararın siyasî ve manevî bir tesiri 
olacaktır ve bu itibarla, bizim imkânlarımız nisbetinde asambleden menfaat
lerimize uygun olacak bir karar elde etmek için çalışmamız gerekeceği tabiidir.»

Sayın Erkin, bu fikirleri İle asamble kararının mahiyetini, ta o zaman, 
gayet güzel bir şekilde tahlil etmiş oluyordu. Onun belirttiği gibi, asambleden 
çıkan bir karar hiçbir zaman Kıbrıs’ın statüsünü meydana getiren antlaşma
ları ihlâl edemez. Asamblenin mevcut muahedeleri tâdil etmek veya mer’iyet
ten kaldırmak yetkisi de hiçbir suretle mevzuu bahis olamaz. Sayın Erkin’in
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temas ettiği siyasî ve manevî tesir ise, biraz evvel izah ettiğim gibi, kararın 
ancak asamblede bir azınlığın görüşlerine tercüman olması farklı bir görüşü 
izhar eden 4 ’ler tasarısının oya konulmasına usul oyunları ile mâni olunması 
ve ayrıca hiçbir büyük devletin ve özellikle Güvenlik Konseyi daimî üyelerinin 
31’ler tasarısını desteklememiş olmaları dolayısiyle, izale edilmiş bulunmak
tadır. Bu itibarla, asamble kararı, siyasî hukukî ve fiilî alanda, Kıbrıs’ın bu
günkü milletlerarası statüsünü hiçbir suretle değiştirmiş addedilemez.

Şimdi, müsaadenizle, asambleden mahiyetini tahlil ettiğim bu kararın 
çıkmasına yol açan gelişmeleri ve sebepleri inceleyeceğim.

Hatırlayacağınız veçhile, Kıbrıs’iı Rumiar Birleşmiş Milletler asamble
sine 1964 yılında müracaat ederek bu mes’elenin 19. asamblenin gündemine 
alınmasını talep etmişlerdir. Fakat, 19- asamble yasanın 19. maddesinin tat
biki konusunda çıkan ihtilâf yüzünden, işlerini sürüncemede bırakmış ve gün
demindeki hiçbir meseleyi müzakere etmeden, Şubat 1965 sonunda dağılmış
tır. O zaman Kıbrıs’lı Rumiar yine kendi görüşlerini aksettiren bi tasarıyı or
taya çıkarmışlardır. Hindistan, Mısır ve Yugoslavya ve tasarının sponsor ve 
öncülüğünü yapmayı ta o zaman kabul etmişlerdir. Afrikalı devletlerin hemen 
hepsi de o zaman bu tasarıya sponsor olmayı vâdetmişlerdir. Gerçekten bu 
sefer, Newyork’ta temas ettğimiz bütün Afrikalı delegeler, daha geçen sene, 
bu mahiyette bu tasarıya sponsor olmayı vâdettiklerini ve bu sebeple bu sene 
de aynı şekilde hareket etmek mecburiyetinde olduklarını bize açıkça söyle
mişlerdir. Nitekim, hey’etimizin Newyork’a vardığı gün Kıbrıs’lı Rumların 
tasarısı 24 sponsorda sunulmuş bulunuyordu. Afrika devletlerinin hemen hep
si ve diğer bazı tarafsız devletlerin bu tasarı üzerinde bu derece İsrar etmele
rinin sebeplerini, kanaatimce, objektif bir şekilde tahlil etmek gerekir. Bizim 
menfaat çatışması bulunmayan ve kendilerine karşı daima dostluk hisleri bes
lediğimiz Afrika devletleri bilhassa Kahire konferansının tesiri altında kal
mışlardır.

Komisyonda müzakereler sırasındaki konuşmalarından ve temaslarımız
dan, Afrika devletlerinin Kıbrıs mes’elesi karşısındaki düşünce ve hissiyatları 
hakkında edinilen kanaatleri şöylece ifade edebilirim :

Bu devletlerin hemen hepsi, bağımsızlığına yeni kavuşmuş memleketler
dir. Birçokları bağımsızlığa kavuşmuş olmakla beraber henüz, eski miistemle- 
keci devletlere olan bağlarından tamamen kurtulamamışlardır. İktisadî ba
ğımsızlık savaşını henüz kazanamamışlardır. Afrika’da Rodezya’daki, Güney 
Afrikadaki ve Portekiz kolonilerindeki durumu kendi bağımsızlıklarının ida
mesi bakımındanda bir tehlike olarak görmektedirler. Diğer taraftan, Afrika 
devletlerinin birçoğunda etnik ve dinî birlik yoktur. Pek çoğunda nüfus, çe
şitli kabilelere bölünmüş bulunmaktadır. Ayni zamanda bu devletlerin bir
çoğunun hudutları, müstemlekeciler tarafından sun’î olarak tesbit edilmiştir.
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bu sebeple bütün Afrika’lı devletler, ekseriyet iradesinin ne pahasına olursa 
olsun hâkim olmasını, kendi millî birliklerinin devamı için zarurî görmekte
dirler. Bu mülâhazalar, Afrika’lı devletlerin Kıbrıs mes’elesinin kendi açıkla
rından değerlendirilmesine büyük nisbette âmil olmuştur.

Şu noktayı da belirtmek gerekir ki, müzakereler sırasında birçok Afri- 
ka’lı devlet, antlaşmalara sadakat prensibinin önemine işaret etmiş ve antlaş
maların ancak bütün tarafların rızasıyla değişebileceğini belirtmekten geri 
kalmamışlardır.

Asamble’de mezkûr kararın kabulüne âmil olan müsbet reylerin ne se
beplerle verildiğine bu suretle izah etmiş bulunuyorum.

Tabiatiyle kararın kabulüne yol açan sebepler meyamnda, bu karara esas 
itibarıyla aleyhtar olanların menfî oy kullanmamayı tercih ederek çekimser 
oy kullanmalarını da zikretmek gerekir. Kararı tasvip etmeyen devletlerin ek
seriyetinin çekimser oy kullanmış olmalarının nedenlerini şu şekilde özetliye- 
bilirim.

Asamblede geniş bir kütle tarafından sponsor edilen tasarılar ortaya çık
tığı zaman, geri kalan devletler, çok kere, ona karşı cephe almamayı tercih 
etmektedirler. Bu tutumun siyasî sebeplerini izah etmeyi zait görüyorum.

Bu umumî mülâhaza haricinde, çekimser oyların başka sebepleri de var
dır. Bir kere, barış gücüne asker ve polis kuvveti veren 9 devlet, Kıbrıs ihtilâ
fı muvacehesinde tam bir objektivite ve tarafsızlık gütmeleri icap ettiği ka
naatiyle, her tasarı hakkında müstenkif oy vermek kararını almışlardır. Sov- 
yetler Birliği ve diğer Doğu Avrupa memleketleri de keza, ayııı mahiyette bir 
karar almışlardır. Bu suretle menfî oy kullanabilecek devletler sayısı azalmış
tır. Bir çok diğer devlet de 32der tasarısının Güvenlik Konseyi kararı ile hem 
ahenk olmadığını ve sadece taraflardan birinin görüşünü aksettirdiğini ifade 
etmekle beraber, mezkûr tasarının, kendilerince de makbul bazı esaslar ihtiva 
ettiğini, mes’elâ arabuluculuğun devamı gibi, önemli bir tavsiyeyi dermeyan 
ettiğini ileri sürerek, tasarı aleyhinde bu sebeplerle cephe almadıklarını ve çe
kimser oy kullanmakla iktifa ettiklerini belirtmişlerdir.

Asamblede Kıbrıs konusundaki kararın hangi sebepler altında ve ne şe
kilde kabul edildiğini izah etmiş bulunuyorum. Şimdi devletlerin tutumlarının 
tarafımızdan ne şekilde kıymetlendirildiğini arzedeceğim.

Tasarıya sponsor olan devletlerin tutumları hakkında yukarda daha ev
vel gerekli bilgileri verdim. Bu devletler meyamnda Afrikalı devletlerin tu
tumlarını objektif kıstaslarla kıymetlendirmek gerektiğini, bilhassa tebarüz 
ettirdim. Zira, bu devletler bizim bölgemizde kâin değillerdir. Bizimle bağla
rı ve münasebetleri henüz fazla gelişmiş değildir. Aramızda bir menfaat çatış
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ması bahis konusu olamaz. Bu sebeplerle bu devletlerin tutumlarında bir kötü 
niyet veya Türkiye’ye karşı düşmanca bir hareket görmek, kanaatimce, yanlış 
olacaktır.

M aalesef bizimle yakın münasebetleri bulunan ve Türkiye’yi yakından 
tanıyan diğer bazı devletlerin 32’ler tasarısına iltihak etmiş olmaları ve onun 
lehinde rey vermelerini aynı şekilde mütalâa etmek mümkün değildir. Bu 
devletlerden bazıları, asamblede, Türkiye’nin menfaatlerine aykırı bir hareket 
hattı takip etmiyecekleri yolundaki vaadlerine rağmen, 32’ler tasarısına iltihak 
etmişler veya onun lehinde oykullanmışlardır. Bu şekilde hareketlerinin müna
sebetlerimiz üzerinde menfî tesirler icra etmesi tabiî olacaktır.

Ortada Sovyetler Birliğinin ve N A TO  devletlerinin desteklerinin kaybe
dildiği gibi iddialar da vardır.

Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa memleketlerinin tutumlarında, eski
sine nisbetle bir fark görmek ve bu memleketlerin, evvelce lehimizde hareket 
ederken, şimdi şu veya bu sebeple aleyhimize döndüklerini iddia etmek için 
hiçbir sebep yoktur.

Sovyetler Birliği ve diğer Avrupa memleketlerinden hiçbirisi, 1964’ten 
beri tevali eden müracaat ve teşebbüslerimize rağmen, asamblede Türkiye’nin 
benimseyeceği bir karar tasarısının lehinde veya Kıbrıs’lı Rumların benimse
yeceği bir karar tasarısının aleyhinde oy vermeyi kabullenmiş değillerdir. Bi
lâkis, öyle ilgili kararlarını daima mahfuz tutmuşlardır. Sovyetler Birliğinin 
Kıbrıs meselesindeki görüşünü Türkiye’nin görüşlerine benzeyen tarafları 
olduğu gibi, Türkiye’nin görüşlerine aykırı tarafları da bulunduğu malûmdur.

Sovyet Dışişleri Bakanı Gromyko’nufi 25 Ocak 1965 tarihli be
yanatı, Sovyetlerİn o günden bugüne değişmemiş olan Kıbrıs mes’elesindeki 
görüşlerini açık bir şekilde aksettirmektedir. Sovyet delegesinin komisyonda 
verdiği beyanat, yine aynı esaslara istinat etmiştir. Bu durumda, Sovyetler Bir
liğinin tutumunda bir değişiklik vuku bulduğu iddiası varit olamaz. Kaldı ki, 
Sovyetlerin tutumunu, menfî bir tutum olarak vasıflandırmak ta mümkün de
ğildir. Sovyetler, gerek komisyonda, gerek assambleae, bize karşı dürüst dav
ranmışlardır ve esas itibariyle bizi desteklemişlerdir. Sovyet delegesi Kıbrıs 
mes’elesi ile Güvenlik Konseyinin iştigale devam ettiğini, asıl yetkili 
merciin Güvenlik Konseyi olduğunu, önemle belirtmiş ve bu suretle, 
asamble kararının, Güvenlik Konseyi kararından daha ileriye giden hü
kümlerin Sovyet hükümetince şayanı kabul addedilemiyeceğini ifade etmiştir. 
Bu itibarla, Sovyetler Birliğinin ve diğer Doğu Avrupa memleketlerinin, çe
kimser oy kullanmalarım menfî bir hareket olarak değerlendirmemek lâzım
dır.
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Nato devletlerinin tutumuna gelince, Birleşmiş Amerika tutumunu sa
rih olarak tâyin edip, oyunu da ona göre kullanmış,. 32’ler tasarısına açıkça 
cephe almış, bu tasarının tehlikelerini komisyonda teferruatlı bir şekilde be
lirtmiştir. Amerika’nın bu tutumunda bir samimiyetsizlik veya başka bir mak
sat görmek, haksızlık ve insafsızlık olacaktır. Dost ve müttefik Amerika’nın 
Kıbrıs mes’elesi gibi, millî bir dâvada, Türkiye’ye temin ettiği bu destek, 
memnuniyet uyandırmıştır.

Diğer Nato devletlerinin tutumları incelenirken, ilk önce, İngiltere’nin 
durumu üzerinde tevakkuf etmek gereklidir. İngiltere, Kıbrıs devletini kuran 
ve onun anayasasını garanti eden antlaşmaların, bizim gibi, miimzisidir. Aynı 
taahhütleri, bizim gibi, tekeffül etmiştir. Antlaşmaların mer’î olduğunu de- 
faatle beyan etmiştir, asambleden ancak prosedüral bir karar çıkması lâzım 
geldiği noktaî nazarını daima, bizim gibi, o da müdafaa etmiştir. Diğer taraf
tan, İngiltere’nin reyinin ehemmiyeti aşikârdır. Garanti antlaşmasına imzası
nı koymuş olan bir devletin dahi, bu antlaşma ile teminat altına alınan statü
yü zedelemeye mâtuf bir karar tasarısı aleyhinde cephe alması iktiza ederdi. 
Bu sebeplerle İngiltere, 32’ler tasarısı karşısında çekimser oy kullanmakla bü
yük bir mes’uliyet yüklenmiş bulunmaktadır. İngiltere’nin bu tutumunu bize 
karşı yüklenmiş olduğu mükellefiyetler ile telif etmek imkânsızdır.

Nato memleketlerinden Kıbrıs’ta askerî bulunanların durumuna biraz 
evvel işaret etmiştim.

Bilindiği gibi, antlaşmaların asla tek taraflı olarak değiştirilemiyeceği, 
yegâne tâdil usulünün, bütün ilgili tarafların rızası ile müslihâne müzakere 
olması icabettiği keyfiyetinin, bütün Nato memleketlerince, muhtelif zaman
larda ve şekillerde, alenen beyan, teyid veya tasdik edildiği bir vâkıadır. Mem
nuniyeti mucip bu vâkıaya, yani, antlaşmalar karşısındaki bu net tutumlarına 
rağmen, 32’ler tasarısının oylanmasında, Nato devletlerinin çoğunluğu iki 
müttefik arasında bir tercih yapıyormuş gibi bir duruma düşmemek endişesile 
çekimser kaldıklarını ifade etmişlerdir.

Cereyan şeklini ve mahiyetini özetlediğim Genel Kuruldaki müzakereler 
ve ortaya sunulan tasarılar muvacehesinde, bu memleketlerin dermeyan ettik
leri mülâhazanın, maalesef, varit ve makbul bir mülahaza olmaması gerektiği 
kanaatinde bulunduğumuzu belirtmek isterim.

32’ler tasarısının lehinde rey veren veya çekimser kalan devletlerin tu
tumlarını bu şekilde izah etmiş bulunuyorum. Bu safhada, müsaadenizle, bizi 
büyük bir samimiyet ile destekleyen ve oylarını 32’ler tasarısı aleyhinde kulla
nan devletlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Şurasını bilhassa belirteyim ki, 
32 1er tasarısına karşı menfî oy veren devletlerin hepsine bir şükran borcumuz 
vardır. Bu devletler, Türkiye’ye karşı hakikî dostluklarının isbatını vermişler
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ve pazarlık ve karşılıklı menfaat kayguİarmdan sıyrılarak açıkça durumlarını 
tesbit etmişlerdir. Bununla beraber, Türkiye’yi destekleyenler, sadece 32’ler 
tasarısının aleyhinde oy verenler değildir. Müstenkif kalanlar arasında, be
yanatları ile ve müdahaleleriyle ve lehimizdeki devamlı faaliyetleriyle, Tür
kiye’ye azamî derecede yardım etmiş memleketler mevcuttur. Bunların başın
da, hiç şüphesiz, 4 ’lü tasarının sponsorları olan Afganistan, Irak, Suudî Ara
bistan ve Libya ile kompromi zemini bulmaya çalışan Cezayir’i, minnet ve şük
ranla kaydetmek İsterim. Bu asamblede Türkiye’ye karşı en fazla sempati iz
har eden ve ona en fazla destek olmaya çalışan devletlerin dost ve kardeş A f
ganistan ile kardeş Arap memleketleri olmaları, çok önemli bir gelişme teşkil 
etmektedir. Bu müzakereler esnasında, Orta Doğuda ve Arap dünyasındaki 
memleketler ile aramızda, özlemekte olduğumuz yakınlığın ve karşılıklı daya
nışmanın bir realite haline geldiğini görmek bizi bahtiyar etmiştir.

Maruzatımı burada bitirmiş oluyorum. İzahatımdan da tebellür edece
ğini umduğum gibi, asamble tarafından Kıbrıs konusunda kabul edilen kara
rın, hiçbir suretle Kıbrıs meselesindeki meşru ve ahdî haklarımızı ihlâl etme
diğini, bu kararın siyasî veya manevî bir etki taşımasına, komisyon ve Genel 
Kuruldaki beyanlarımızla imkân bırakılmadığını, bu karardaki esaslardan 
hiçbirinin Kıbrıs meselesine nihaî bir çözüm şekli bulmak maksadıyla yapıla
cak müzakereler veya arabulma gayretlerine mesnet teşkil edemiyeceğini, hü
kümetimizin bu hususu açıkça asambleye bildirdiğini bir kere daha teyid et
mek isterim. »

B E L G E : 1 5 
16 Aralık 1965 

NATO BAKANLAR KONSEYİ ÇALIŞMALARI 
SONUNDA YAYIMLANAN BİLDİRİ

14-16 Aralık tarihleri arasında Paris’te toplanan Nato Bakanlar Konse
yi çalışmaları sonunda yayınlanan bildiriye göre, 15 üyeli İttir aka mensup ül
keler, nükleer silâhların yayılmasının yarattığı tehlikeye dikkati çekmişler ve 
bu mes’eleyi devamlı olarak gözönünde bulundurma kararı almışlardır.

Doğu ile Batı arasındaki siyasî ve askerî mes’elelerİn incelendiği konfe
ransın çalışmaları hakkında geniş bilgi veren bildiride, Vietnam konusunda, 
Dışişleri Bakanı Dean Rusk’ın, Amerika’nın savaşı sona erdirmek için şartsız 
müzakerelere girişme azmini teyit ettiği ifade edilmektedir.
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Birdiride ayrıca, İngiltere Savunma Bakanı Deniş Healey’in Rodezya 
hakkında konseye bir rapor sunarak, Nato ülkelerinin âsi Salisbury rejimine 
karşı uygulanan zecri ekonomik tedbirleri desteklemelerinin memnunluk ya
rattığını belirttiği ve âsi rejimi dize getirebilmek için Nato ülkelerinin toplu 
hareketine ihtiyaç duyulduğunu söylediği de yer almaktadır.

Bildiriye göre, Bakanlar Konseyinde şu önemli yedi karar alınmıştır;

1 — Bakanlar, Vietnam, Rodezya ve Çin Halk Cumhuriyetinin politika
sından doğan mes’eleler üzerinde istişarelerde bulunmaya devam edecekler
dir.

2 — Bakanlar, etkili bir milletlerarası kontrol sistemi altında genel ve 
tam silâhsızlanmanın başlıca hedef teşkil ettiğinde mutabakata varmışlardır.

3 — Nato silâhlı kuvvetlerinin beş yıllık bir devre üzerinden toplam 
gücünü plânlamak için prensip kararı almışlardır. Bu plân gereğince, ittifak, 
savunma plânlarına, askerî teknoloji ve milletlerarası durumda meydana gele
bilecek değişikliklere ayarlanacak bir seyyaliyet verecektir.

4 — Bakanlar, Paris’dekİ Nato daimî konseyine, buhranlı noktalara sev- 
kedilecek «ateş tugayının» malı ve kuruluşu ile ilgili çalışmaları gözden geçir
mesi için talimat vermişlerdir.

5 — Bakanlar, Nato daimî konseyine, Türkiye ve Yunanistari’m savun
ma ihtiyaçları için derhal bir program hazırlanması talimatını vermişlerdir.

6 — Bakanlar, ittifakın çeşitli kanatlarının savunması üzerinde 1966’da 
bir plân hazırlanmasında mutabakata varmışlardır.

7 — Bakanlar, Kıbrıs mes’elesi ile ilgili olarak Türkiye ve Yunanistan’ın 
mümkün olan en kısa zamanda yapıcı müzakerelere girişmeleri yolunda Nato 
Genel Sekreteri Manlio Brosio’nun çağrısını desteklemişlerdir.

Bildiride doğu-batı ilişkilerinden de şu şekilde söz edilmektedir:

«...Avrupa’da büyük bir buhran başgöstermiş olmamakla beraber, Sov- 
yetler Birliği Doğu ile Batı arasındaki başlıca konuların çözümüne muhale
fete devam etmiştir.

Bildiride Sovyetler Birliğinin, ekonomik ve teknik kaynaklarından önem
li bir kısmını askerî amaçlara hasrettiği de kaydedilmekte, bu durum kar
şısında, Bakanların ittifakın birliği üzerinde Önemle durdukları belirtilmek
tedir.
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B E L G E : 1 6
14 Av al t k 1965

DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİNİN MAGOSA’DAKİ 
SON DURUM HAKKINDA AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakan Vekili Dr. Faruk Sükan, Millet Meclisi ve Senatoda 
gündem dışı birer Konuşma yaparak Magosa’da meydana gelen hadiselerin 
son durumu hakkında şu bilgiyi vermiştir:

«Kıbrıslı Rumların 2 Kasım tarihinde Magosa’da Türk bölgelerine 
karşı girişmiş oldukları tecavüz neticesinde ortaya çıkan durumu düzeltmek 
üzere Birleşmiş Milletler temsilcilerinin aracılığı ile yapılan müzakereler so
nunda Kıbrıs’lı Türklerin haklarını koruyan bir anlaşma elde edilmiş bulun
maktadır.

Kıbrıs’lı Rumların giriştikleri tecavüz sonucunda hükümetimiz tarafın
dan Güvenlik Konseyine yapılan şikâyet ve Konseyin almış olduğu karar 
hakkında, Dışişleri Bakanı 5 Kasım’da Senatoda ve 7 Kasım’da Millet Mec
lisinde gerekli izahlarda bulunmuştur. Hükümetimiz, o tarihte Dışişleri Ba
kanı tarafından ifade edilmiş olduğu üzere Rum tecavüzleri ile Magosa’da 
ateş - kes anlaşmasına aykırı olarak işgal edilen mevkilerin tahliyesinde kat’- 
iyetle İsrar etmeğe karar vermişti. Hükümetimizin bu kararlı tutumu netice
sinde ve bir ay’a yakın uzun müzakereleri takiben, Rumların 2 Kasım ta
rihinden sonra işgal etmiş oldukları mevkilerden çekilmeleri kararlaştırıl
mış ve şu ana kadar Namık Kemal lisesi, Evkaf apartmanı ve tekkenin Rum
ların işgalinden tahliyesi temin edilmiştir. Diğer mevzilerin de peyderpey 
kaldırılması ameliyesi devam etmektedir.

Anlaşmaya göre, surlar dışındaki bölgede bulunan bütün yol barikat
ları kaldırılmış ve sivil şahısların aramaya tâbi tutulmasına son verilmiştir. 
Türk mahallelerindeki Türk polisleri tabiatiyle görevlerine eskiden olduğu 
gibi devam edeceklerdir. Bu anlaşmanın bir özelliği de, anlaşmayı tatbik et
mek işini üzerine alan barış gücünün, bu işi yaparken, vazife selâhiyetleri ile 
ilgili talimatları sonuna kadar kullanmayı tekeffül etmiş olmasıdır. Bu ve
sile ile Birleşmiş Milletler temsilcilerinin bu nâzik mes’eleae ki yardımları
nı ve bir anlaşmaya varılması hususunda göstermiş buldukk rı gayreti mem
nunlukla kaydetmek isterim.

Hükümetimizin ahdî ve manevî mükellefiyetleri icabı olarak, Kıbrıs lı 
Türklerin hak ve menfaatleri ile iligili konuları en büyük bir dikkat ve ti
tizlikle izlemeye devam etmekte olduğunu da tayiden arzederim.»
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B E L G E : 1 7

AVRUPA KONSEYİ SİYASİ KOMİSYONUNDA KIBRIS KONUSU

Avrupa Konseyi Siyasî Komisyonu Üyesi Kayseri milletvekili Prof. 
Turhan Feyzioğlu, Avrupa’nın genel politikası hakkında hazırlanan rapor 
ve karar tasarısında Kıbrıs konusuna da yer verilmesini istemiştir. Prof. Fey- 
zioğlu’nun bu teklifi küçük bir oy farkı ile kabul edilmiş, neticede «Avrupa 
meclisi, ilgili tarafların Kıbrıs anlaşmazlığını aralarında müzakere yoluyla 
bir an önce sonuca bağlamak üzere, işbirliği zihniyeti içinde gerekli gayreti 
göstermelerini temenni eder» tarzında bir paragraf metne ilâve edilmiştir.

Oylamadan önce yaptığı konuşmada, Feyzioğlu, «Avrupa Konseyinin 
kendi coğrafî alanı içinde ve hepsi de Konseye üye olan devletler arasında 
çıkmış bulunan ve barışı tehdit eden Kıbrıs buhranına temas edilmemesinin 
affedilmek bir kayıtsızlık teşkil edeceğini» belirtmiş ve şöyle devam etmiştir :

«Kıbrıs’da devletlerarası hukukun temel kuralları, Avrupa Konseyi sta
tüsü, insan hakları sözleşmesi devamlı surette ihlâl edilmiştir. Bu konuda Av
rupa Konseyi Bakanlar Komitesi gerektiği kadar aktif davranmamıştır. Bakan
lar Konseyinin bu ilgisizliğini siyasî komisyonumuz ve danışma meclisimiz 
daima tenkid etmiştir.

Bugün Yunanlı temsilcinin görüşüne uyarak, Birleşmiş Milletlerin el 
koyduğu bir konuda biz hiçbir şey söylİyemeyiz dersek, tenkid ettiğimiz ilgi
sizliğe biz de düşmüş oluruz.

Makarios ve Yunanlılar Avrupa Konseyinin Kıbrıs konusuna karışması
nı istemezler. Fakat, öte yandan, Afrika birliği teşkilâtının bu konuda karar 
vermesi için uğraşırlar. Birleşmiş Milletlerin el koyduğu bir konuda Afrikalı- 
lararası teşkilât müzakere yapabilir, kararlar verebilir, fakat Kıbrıs anlaşmaz
lığına taraf olan bütün devletlerin üye olduğu Avrupa Konseyi karar veremez, 
demek açık bir şekilde tezada düşmektir.

Kaldı ki, teklif edilen karar tasarısına, biraz önce Vietnam buhranı, ile 
ilgili bir paragraf eklenmesini kabul ettik. Raporda Vietnam’dan hiç bahis 
yoktu. Vietnam Avrupa’da değildir. Buna rağmen, Vietnam olayları Avrupa 
barışını da tehdit ediyor düşüncesi ile, bu konuda tarafları müzakereye çağı
ran bir paragrafı haklı olarak kabul ettik.

Kıbrıs dâvası en az Vietnam kadar bu teşkilâtı ilgilendirir. Çünki Viet
nam gibi, Kıbrıs da barışı tehdit etmektedir. .

18 Aralık 1963
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Kıbrıs bizi yalnız orada yaşayan 120 binden fazla Türk’ün kaderi bakı
mından değil, yurdumuzun güvenliği bakımından da ilgilendiriyor. Kıbrıs’la, 
tarihî ve siyasî bağlarımız dışında, devletler hukuku bakımından da yakın il
gimiz vardır. Devletler hukuku anlaşmaların tek taraflı ve miizakeresiz yırtıl
masını yasaklar. İmzaya ve serbestçe girişilmiş taahhütlere sadakat devletler 
hukukunun ilk kuralıdır. Makarios bu kuralı hiçe saymak ve olup bitti ile 
mes eleyi çözmek hevesindediı*.

Türkiye Yunanistan’la müzakereyi kabul etmiştir. Fakat hiçbir olup bit- 
tiyi kabul edemez. Anlaşmaların tek taraflı yırtılıp atılmasını kabul edemez, 
insan haklarına tecavüz edilerek, zor kullanılarak, iki ayrı millete mensup 
olan Kıbrıs cemaatlerinden birinin ötekine tahakküm etmesine razı olamaz.»

Komisyon, ayrıca, Kıbrıs’ta insan haklarının korunması için başvurula
bilecek tedbirlerle ilgili bir başka raporu İncelemeğe karar vermiştir. Genel 
Sekreterlikçe ve hukuk komisyonu tarafından daha önce yapılmış olan hazır
lıkları inceleyip siyasî komisyonun raporunu hazırlamak üzere bir raportör se- 
seçilmesine karar verilmiştir.

B E L G E : 1 8 
23 Ardık 1%.5 

ÇİRİMOKOS’UN YUNAN PARLAMENTOSUNDAKİ KONUŞMASI

Yunanistan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çirimokos’un, Yu
nan parlâmentosunun Kıbrıs hakkında alınan Kararla ilgili olarak yaptığı 
olağanüstü toplantıdaki konuşması:

Çirimokos, Genel Kurul’daki oylamayı tahlil ederken müsbet 47 oyun bir
kaç istisna dışında Afrika, Asya ve Lâtin Amerika ülkelerinden geldiğine işaret
le, «bunlar belki büyük devletler değildirler, fakat Birleşmiş Milletler prensip
lerinin bekçileridirler» demiştir. Yunan Dışişleri Bakanı öte yandan, büyük 
devletlerin çekimser oy kullanmalarını Genel Kurulun önemli kararlar alma
sına mani olmak ve bu konudaki asıl müzakerelerin Güvenlik Konseyinde ce
reyan etmesine yol açmak arzularına atfetmiş, «bununla beraber, bu çekimser
lik de ileri doğru atılmış bir adımdır. Zİra büyük devletler, 1958 yılındaki 
toplantı dışında, şimdiye kadar daima Kıbrıslı Rumların görüşü aleyhinde oy 
kullanmışlardır.» demiştir.

Bu konuda Türkiye’nin tutumu açıktır.
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Çirimokos, Amerika’nın tutumu üzerinde İsrarla durmuştur. Çirimokos’a 
göre Amerika’nın aleyhte oy kullanması Yunanistan ve Kıbrıs’ta «nahoş bir 
sürpriz» olarak karşılanmıştır. Çirimokos bu konudaki sözlerine şöyle devam 
etmiştir: «Amerika’nın aleyhte oy kullanması Yunan kamu oyunda mem
nuniyetsizlik uyandırmıştır. Türkleri memnun ettiğinden de emin değilim. Bu 
kararın asıl önemi Kıbrıs’a tam bağımsızlık ve her türlü yabancı müdahalesini 
takbih ederek tam bir hükümranlık hakkı tanımasıdır. Bu karar hiç bir baskı 
ve tehdide yer bırakmıyacak şekilde müzakerelere yol açmaktadır. Türkiye 
Kıbrıs ve Yunanistan’ı tehditten hiç bir zaman geri kalmamıştır. Fakat Yuna
nistan Zürih ve Londra antlaşmalarına dayanarak Kıbrıs’a tek taraflı müda
halede bulunma hakkım Türkiye’ye hiç bir zaman tanımmıştır. Bu antlaşma
ların modasının geçmiş olduğunu görmemek için insanın kör olması lâzımdır.»

Çirimokos konuşmasına şöyle son vermiştir : «Anlaşmazlığın ayırdığı 
taraflar arasında bir anlaşma varılmasından başka çıkar yol yoktur. Biz müza
kerelere girişmeyi hiç bir zaman reddetmedik, biz ancak Birleşmiş Milletler 
çerçevesinde olmayan ve Kıbrıs halkı aleyhindeki ve ona danışılmadan cereyan 
edecek görüşmeleri reddettik. Birleşmiş Milletler aracılığı ve Genel Kurul’- 
da kabul edilen karar çerçevesinde Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs arasında 
bir an önce bir anlaşmaya varılmasını temenni ediyor ve bunun için çalışı
yoruz.»

B E L G E : 1 9
25 Aralık 1965 

DENKTAŞ’IN  DEMECİ

Kıbrıs Türk cemaat başkanı Rauf Denktaş, Dışişleri Bakanı ile yaptığı 
görüşmeden sonra, gazetecilerin muhtelif sorularını cevaplandırmıştır.

Denktaş Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Siyasî Komisyonunda ce
reyan eden müzakerelerle ilgili olarak şunları söylemiştir:

«Genel Kurul’da alınan karar sürpriz teşkil etmemiştir. Oradaki dev
letler, Kıbrıs mes’elesini açımızdan görmüyorlar. Bir Kıbrıs devleti tanımış
lar, bu devlet içerisinde askerî bir darbe yapıldığını kabulleniyor ve bu da, 
Kıbrıs devletinin bir çilesidir, olur» diyorlar ve Kıbrıs Türklerini, bu askeri 
darbede kaybeden taraf olarak görüyorlar.

Bu açıdan bakıldığında, Birleşmiş Milletlerden fazla bir ümidimiz ol
maması gerekir. Bu görüş altındadır ki, Güvenlik Konseyi, ada’nın Yunan 
askerî tarafından işgâline mâni olmamış ve Makarios’a askerî gücünü arttır
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mak imkânı vermiştir, Eğer biz, papaz'ın hücumundan sonra kendi Türk 
devletimizi kurmuş, Türkiye’nin desteği ile bu devleti müdafaa eder duruma 
geçmiş olsaydık, bugün, bu durumla karşlaşmıyacaktır. «Bundan sonrası ne 
olacak?» sualine gelince, Makarios şımaracak ve kanunî ve hukukî tasarruf
larla Türk cemaatini çökertmeğe çalışacaktır. Bunlara aktif bir şekilde azim
le ve tek bir sesten cevap vermek gerekir. Hükümetin kat’î siyaseti önümüz
deki günlerde tebellür edecektir,»

Gazetecilerin «Kıbrıs nasıl kurtarılabilir ?» şeklindeki sorusuna-: «Kıb
rıs’taki mevcut haklarımızı kurtarmanın yegâne yolu, anlaşmalar altındaki 
müdahale haklarını kullanmaktadır. Bunu kullanmakta ne kadar gecikirsek, 
Kıbrıs’ı o kadar kaybetmiş olacağız» cevabını vermiştir.

Denktaş son olarak : «Türkiye diğer devletlerin izni olmadan müdaha
le edebilir mi?» sorusunu ise şu şekilde cevaplandırmıştır:

«Makarios'un ve Yunanistan’ın son iki yıllık tutumları göstermiştir 
ki, devletlerarası hak iddiasından ilk ve son sözü fiilî tasarruflar söylemekte
dir. Biz, her türlü tasarrufa önem vermiyerek, mes’eleyi dost devletlerin yar
dımına bıraktığımız için bu duruma gelmiş bulunuyoruz. Hak bizimdi, teca
vüz bize idi, tedbirler bizden gelmeliydi. Son iki yılda ne kazanılmış ne kay
bedilmiş, Birleşmiş Milletler sahasında çok şeyler öğrendik. Bunlardan fay
dalanarak Kıbrıs’ı kurtarabilirz.»

B E L G  E : 2  0 
21 Aralık 1963 

DIŞİŞLERİ BAKANININ KIBRIS GENEL 
GÖRÜŞMESİNDEKİ KONUŞMASI

Millet Meclisinde Kıbrıs için açılan genel görüşme dolayısiyle bir ko
nuşma yapan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayaııgİl, Kıbrıs konusunda 
Birleşmiş Milletlerde cereyan eden müzakerelerin geniş bir tahlilini yaptık
tan sonra, grup sözcülerinin konuşmalarını cevaplandırmıştır.

MP. Lideri Osman Bölükbaşı’nıtı, «tesanüt» konusundaki fikirlerini 
paylaşmanın kabil olamayacağını, esasen hükümetin de, muhalefetle işbir
liği konusunda bundan farklı bir görüş taşımadığını belirten Dışişleri Baka
nı, MP. liderinin «hükümet Birleşmiş Milletler kararını izah ederek teselli 
arıyor» yolundaki beyanı üzerinde durarak, «hükümetin teselliye ihtiyacı 
yoktur. Karar hakkında objektif olarak bilgi verilmiştir» demiştir.

105



CKMP grubu adına konuşan Yılanlıoğlu'nun tarihi gerçekleri dile ge
tirdiğini, Lozan anlaşmasının Türkiye için bir handikap olduğunu kaydeden 
Çağlıyangil özetle demiştir k i:

«Yunan Dışişleri Bakanı Çirimokos, (Kıbrıs nasıl Türkiye için milli 
bir mes’ele olur? siz bu adayı satmadınız mı? Lozan anlaşmasına, bu ada 
el değiştirirse Türkiye’nin herhangi bir hak iddia edemeyeceği yolunda mad
de koymadınız mı?) dedi. Buna biz, (bir hakkın, daha sonraki anlaşmalarla 
yeniden İhdas olunduğunu) söyleyerek cevap verdik...»

Çağlayangii daha sonra TIP lideri Mehmet Ali Aybar’ın konuşmasına 
cevap vermiş, hükümetin izleyeceği politikanın hükümet programında yazılı 
olduğunu, Aybar’ın bazı tavsiyelerinin hakiki mesnedini anlayamadığını söy
lemiştir.

Bundan sonra CHP grupu’nun görüşlerini açıklayan Kocaeli Milletve
kili Prof. Nihat Erim’e cevap veren Çağlayangii,

Birleşmiş Milletlerde alınan son kararın beklenmedik bir karar oldu
ğu yolundaki tenkitlere katılmadığını beyan etmiş ve demiştir k i: «... kaldı 
ki, kendilerinin iktidarları zamanında Dışişleri Bakanlığına verilen bir ra
porda, böyle kararın alınmasının muhtemel olduğu belirtilmiştir. Öte yan
dan, Birleşmiş Milletlerde bir davayı takip etmek, normal bir prosedürün 
ötesinde bir zaman ve muhit meselesi olmuştur. Orada bir Suudi Arabistan 
delegesi vardır. Tam 21 yıldır ki oradadır ve geniş bir muhit edinmiştir. Biz 
ise, bu zaman zarfında beş delegasyon değiştirmiş, sevilen bir adamımızı, «baş
kan yapalım» diye istemişler, göndermemişiz».

Aleyhinde olduğumuz 32’ier tasarısı için, «ölü doğmuş bir karar» diyen 
Dışişleri Bakanı bu tabiri, daha önce de Newyork’ta basma yaptığı açıkla
mada ifade etmiş olduğunu hatırlatmış ve» ölü doğmuş olmasına rağmen, 
mademki doğmuştur, o halde bunun ana ve babasının teşhis edilmesi gerek
lidir» demiştir.

4 Mart 1964 tarihinde kabul edilmiş olan kararı daha başarısız addeden 
Bakan, bununla ilgili olarak şöyle demiştir :

«İşte bu hükümlerdir ki, anlaşmaları inkâr ederek sakat duruma düş
müş olan bir papazı, takkesi ve cüppesi ile eski mevkiine iade etti.

O zamanın Başvekili İnönü bile, bu kararın bir hezimet olduğunu baş
vekâlette söylemiştir. Biz, kuvvetli bir hükümetin yapması lâzım geleni yap
tık. Lastikli kararlara imza koymadık. Sarih hükümlere sadık kaldık.

Adaya hukuken müdahale hakkımız mevcuttur. Hiçbir andlaşma ol
masaydı, 100 bin Tiirke kurşun sıkılırken biz seyirci mi kalacaktık? Türk or
dusunun kırıldığı olmuştur ama, eğildiği ve hakkını korumaktan vazgeçtiği 
görülmüş şey değildir...»
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Çağlayangil konuşmasında, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in «Amerika 
müdahale etmedi. Tehlikeyi gösterdi» şeklindeki beyanına değinmiş, basın 
temsilcileri tarafından sorunun tevcih edilmiş şekli üzerinde durarak «Sayın 
Erim de bu şekilde tevcih edilen bir somya bundan başka bir cevap verilme
sini tecviz etmezdi herhalde» demiştir.

Çağlayangil bundan sonra şu hususu belirtmiştir:

«Bir ittifak manzumesi içine girmek, o ittifakın liderlerine tabi olmak 
demek değildir. Bir kompleks içine düşülürse, şahsiyetli bir politika takip 
etmeye imkan kalmaz.»

Dışişleri Bakanı Amerika Cumhurbaşkanı Johnsonun mektubuna da te
mas ederek, bir devlet başkamndan bir hükümet başkamnın şahsına gönderi
len mektubu açıklayamacaklarını, ismet İnönü’nün bugün de açıklama kud
retine sahip bulunduğunu öne sürmüştür.

«Sovyet desteğinin» kaybedilmediğini öne süren Bakan, son Birleşmiş 
Milletler toplantısında Rus delegesinin, cümle ve harf olarak siyasetlerini de
ğiştirmediklerini zikrettiklerini toplantı zabıtlarından pasajlar okuyarak ifade 
etmiştir. Çağlayangil, «siz Enosisten, ben de taksimden vazgeçeyim» diye bir 
söz sarfetmediğini, Yunan Dışişleri Bakanının ise, şöyle konuştuğunu bildir
miştir : «Enosisten nasıl vazgeçeyim., bu bir tarihi akıştır. Aksi kanaat tarihi 
bir aptallık olur.»

Dışişleri Bakanı, Arap ülkelerinin, özellikle son zamanlarda izlenen po
litika neticesinde, Türkiyeyle beraber olduklarını söylemiş, Suudi Arabistan 
ve Libya’nın Birleşmiş Milletler toplantısında arabulucu olarak gayret sarfet- 
tiklerini ileri sürmüştür.

Bakan daha sonra, eski iktidarların fiili emrivakileri daima tekabbül 
etmek suretiyle, Kıbrıs konusunu had bir şekilde devretmelerine karşılık, AP 
iktidarının emrivakilere boyun eğmediğini, okulun, evkaf apartımanlarının 
boşaltılması gibi, Rum İdarenin mutadı olmayan «geri dönüşler» sağladığını 
belirtmiş ve konuşmasını şöyle bitirmiştir :

«Müzakereler bir kere daha açıkça ortaya koydu ki, tarih boyunca soy
daşlarına, ahdlerine vefa gösteren Türk milleti, bugün de, Kıbrıslı soydaşla
rının haklarını korumakla görevli ve buna muktedirdir...

Kıbrıs ihtilafını, Türk milletinin rızası hilafına bir çözüm yoluna götür
meye, kimsenin gücü yetmeyecektir. Maziyi silmeli, varsa kırgınlıkları unut
mak, tesanüt içinde, elbirliği yapmalıyız...»
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B E L G  E : 2  1
29 Arahk 1963 

MAKARİOS’UN BİR TÜRK GAZETESİNE DEMECİ

Milliyet gazetesinin muhabiri, Sami Kohen’in Kıbrıs’da Makarios ile 
yaptığı mülakat:

Makarios ile Lefkoşa’daki sarayında konuşuyordum. Mavi renkte «gay
rı resmi» iş cüppesini giyen 51 yaşındaki Başpiskopos, 45 dakikalık görüşme
mizde zaman zaman ciddileşiyor, sert konuşuyor, bâzan da yumuşak bir ifa
de kullanıyor, hattâ espri yaparak gülüyordu.

Müzakerelerden bahsettiği zaman ciddî idi.
«Türkiye’yi tanımamak gibi olmasın ama, yapılmasını istediğimiz gö

rüşmelerde Türk Hükümetinin yeri yok» dedi. Ve aynı sert tonda devam et
ti : «Kıbrıs devletinin iç işlerinde bir yabancı devleti söz sahibi kabul etme
mek bizim için bir prensip meselesidir.»

Türk müdahalesi ihtimalinden söz açtığımız zaman da düşünceli, hat
tâ endişeli idi. «Türkiye’nin Adayı istilâ etmek niyetinde olup olmadığını 
bilmiyorum. Ama kuvvet yolu ile meselenin halledileceğine katiyen inanmı
yorum.» Bu sözlerden hemen sonra Makarios âdeta endişesini gizlemek ister 
gibi, esprili bir eda ile şöyle devam etti: «Eğer Türk Hükümetinin Ada’yı 
istilâ etmek niyeti varsa, bari bunu bir an önce yapsın. Hiç olmazsa savunma 
işlerine bu kadar para harcamayız.» Makarios kendi esprisine güldü ve kah
vesinden bir yudum içti.

Makariosa sorulacak çok sorum, az zaman vardı. Bununla beraber bir 
din adamından, hattâ bir politikacıdan fazla, kurnaz bir diplomat edâsile 
konuşan Makarios hiçbir sorumu cevapsız bırakmadı.

Bütün dünyanın merak ettiği husus, Makariosun B. M. kararından 
sonra şimdi ne yapacağı idi. Başpiskopos buna şu cevabı verdi :

«— Kıbrıs hükümeti çeşitli barışçı yollardan adada gerginliğin azal
masına gayret edecek ve Kıbrıs Türklerini B.M.’in son kararı esas tutulmak 
üzere görüşmelere dâvet edecektir.»

— B.M. kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kararın Kıbrıs soru
nunu çözmekte pratik bir değeri var mıdır?

«— Bu karar pratik bir değerden ziyade moral değer taşır. Zirâ Bir
leşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararları dışında, kabul ettiği karar 
suretlerini uygulamak İçin pratik tedbirler alamamaktadır.»

— B.M. arabuluculuğunu müzakereler için tek yol olarak mı kabul 
ediyorsunuz? Yeni bir arabulucu ve yeni bir müzakere raund’unu kabul ede
cek misiniz?
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«— B.M. arabulucusu müzakereler için müsait zemini hazırlayabilir. 
Türkiye’nin tasvibile B.M. Genel Sekreteri tarafından tâyin edilen Mr. Pla- 
za’nın şimdi Türkiye tarafından kabul edilmiyor diye değiştirilmesi için hiç
bir sebep görmüyorum. Türkiye’nin bu tutumu sadece kendi görüşlerini pay
laşan bir arabulucunun tayinini istediği intibaını uyandırmaktadır.»

— Türkiye ile Yunanistanın görüşmelere tekrar başlaması ihtimali hak
kında ne düşünüyorsunuz?

«— Ben şahsen bu ikili görüşmelere fazla önem vermiyorum. Eğer iki 
Hükümet bir anlaşmaya varacak olursa dahi bu Kıbrıs halkını kat’iyen bağ
lamayacaktır. İkili görüşmeler Kibrisin Türkiye ve Yunanistan arasında ih
tilâf konusu olan bir parça toprak olduğu intibaını verebilir. Halbuki Kıbrıs 
böyle bir toprak parçası değil, bağımsız devlettir.»

— Anlaşma ihtimali belirmediği takdirde ne yapacaksınız? Türk top- 
lumuna karşı hareket tarzınız ne olacak?

«— Türkiye’nin, bizim Kıbrıs Türklerini baskı altında tuttuğumuza 
dair iddialarını kabul etmiyorum. Meselâ Kıbrıs Türklerinin vergi ödeme
diklerini ve buna rağmen bizim tolerans ve sabır gösterdiğimizi hatır)atayım. 
Bir kısım Kıbrıs Türklerinin baskı altında yaşadığı doğrudur. Ancak bu bas
kıyı hükümet değil Kıbrıs Türk liderliği uygulamaktadır. Biz, kendi hesabı
mıza Kıbrıs Türklerinin yaşayış şartlarını düzeltecek tedbirleri almağa hazı
rız. Meselâ bütün müstahkem mevkilerimizi kaldırmağa hazırız. Yeter ki ay
nı şeyin Kıbrıslı Türkler tarafından yapılacağına dair B.M. teminat versin. 
Zaman birçok meseleleri halleder. Birçok Kıbrıslı Türk’ün şimdiki liderle
rinden bıkacak tekrar beraber yaşamak için çağrılarımızı kabul edeceğini 
umuyorum.»

— Kıbrıs Türklerine karşı tatbik edilen İktisadî abluka, günlük ha
yatlarında birtakım sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Meselâ çimento ve 
tuğlanın Türk mahallelerine satılmaması bu kış aylarında özellikle göçmen
leri çok zor şartlar altında bırakmaktadır. Siz bu durumu beşerî mülâhaza
larla nasıl telif edersiniz?

«— Bu konu benim için bir çıkmaz» dır. Göçmenlerin hâlen bulunduk
ları yerlerde yerleşmesini istemiyor, kendilerine evlerine, tarlalarına dön
melerini teklif ediyoruz. Döndükleri takdirde kendilerine işde temin edece
ğiz. Türk’lerin kendi kendilerini temerküz bölgelerine neden soktuklarını 
anlayamıyorum.»

— Türkiye ve Kıbrıslı Türk’ler ilhak veya yabancı idare ihtimali orta
dan kaldırılmak suretiyle Kıbrıs’ın bağımsızlığını ve egemenliğini arzula
maktadır. Böyle bir bağımsızlık anlayışını müzakerelere müsait bir zemin sa
yıyor musunuz?
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«— Her ne kadar Kıbrıs’ın Yunanistanİa birleşmiş veya sizin tâbiriniz
le ilhakı, tamamen Kıbrıs halkının serbest iradesine tâbi değilse de Enosis’i 
bertaraf etmek Kıbrıs’ın bağımsızlık ve egemenlik anlayışının tahdidi anla
mına gelir.»

— Şimdi anlaşma ihtimali zayıflarsa Enosis’i ilân edecek misiniz ?

«— Böyle bir niyetimiz yok.»

— Federasyon dünyanın birçok yerlerinde dinî ve sosyal farklar taşı
yan toplumların yaşadığı ülkelerde başarıyla uygulanan bir sistemdir. Aynı 
sistemin Kıbrıs’ta uygulanmasına muhalif olmanızın sebebi iıedir?

«— Federasyon sistemi bir ülkede sadece böyle farklar mevcuttur diye 
uygulanmaz. Federasyonun icaplarından biri de «Toprak ayırımı» dır. Kıb
rıs’ta Türk’ler bütün adaya dağılmıştır. Federasyon sistemi Kıbrıs’ta coğrafik 
ayırıma yol açacaktır.»

— Kıbrıs Hükümeti, devletin kuruluşuna yol açan anlaşmaları tanımı
yor. Bu tutumu milletlerarası hukuk kaideleriyle nasıl bağdaştırıyorsunuz? 
Bu anlaşmalara göre kurulan hükümetinizin meşruiyeti derecesi nedir?

«— Bir anlaşmanın hukukî ve moral bir diğer taşıması İçin, serbest ira
deden doğması gerekir. Londra ve Zürih anlaşmaları Kıbrıs halkının serbest 
iradesinin bir ifadesi değildir Bu anlaşmalar Kıbrıs’lılara zorla kabul etti
rilmiştir. Londra konferansının zabıtlarında bu anlaşmalara olan kuvvetli 
muhalefetim tesbit edilmiştir. Bu anlaşmaları başka çârem olmadığı için im
zaladın Üstelik bu anlaşmalar B.M. Anayasasının prensipleriyle çelişme ha
lindedir ve hukukî geçerliliği yoktur.»

— Yunanistan ile istişare edecek misiniz? Grivas ile anlaşamadığınız 
hakkmdaki haberlere ne dersiniz?

«— Yunan Hükümetiyle istişare etme imkânım bertaraf etmiyorum. 
Ancak Atina’ya gitmem şimdilik söz konusu değil. Grivas’a gelince, bâzı ara
mızda ufak anlaşmazlıklar vardır. Ancak ben Devletin Başkam, kendisi de 
savunma işlerine bakan bir kumandandır.»

— Bu durumda geleceği nasıl görüyorsunuz?

«— Umarım ki, şartlar gerginliğin azaltılmasına yol açacak pratik 
tedbirleri almamızı mümkün kılar. Ancak şunu da ilâve edeyim ki, Türk Hü
kümetinin günlük demeçleri ve müdahale tehditleri havayı düzeltmeye mâni 
olmaktadır. Bu tehditler Türkiye’de fanatik bir hava yaratmaktadır. Böyle 
bir hava içinde meseleye barışçı bir çözüm yolu bulmak kolay değildir.»
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B E L G E : 2 2

Milliyet gazetesinin muhabiri Sami Kohen’in Dr. Fazıl Küçük ile yap
tığı mülakat:

Kıbrıs Türklerinin lideri Dr. Fâzıl Küçük, «Türkiye’nin davet edilme
yeceği Kıbrıs ile ilgili herhangi bir konferansa biz kat’iyen katılmayacağız» 
dedi.

Kendisiyle Lef koşa’daki evinde görüştüğüm. Dr. Küçük, Başpiskopos 
Makarios’un Türkiye’yi muhatap tanımadığı ve sadece Kıbrıs Türklerini me
seleye bir çözüm yolu bulmak amaciyle görüşmelere dâvet edeceği hakkında 
MILLÎYET’e verdiği demeci bu sözleriyle cevaplandırmış oldu.

Resmen «Kıbrıs Cumhurbaşkan Yardımcısı» sifatını taşıyan, fakat fii
len artık bu görevini yapamayan Dr. Küçük, «Türkiyesiz Makarios ile hiçbir 
görüşmeye katılmama» kararının sebebini şöyle İzah etti:

«— Biz Kıbrıs Devletinin kurulmasına yol açan Zürih ve Londra an
laşmalarını yürürlükte sayıyoruz. Makarios, anlaşmaları ve Anayasayı .tek 
taraflı olarak değiştiremez. Türkiye, anlaşmalara İmzasını koyan garantör 
bir devlet olduğuna göre, Türk Flükûmetinin, mevcut statüde yapılacak her
hangi bir değişiklik için, görüşmelere katılması şarttır.»

Dr. Fazıl Küçük, B.M.’in Kıbrısla ilgili son kararını Kıbrıs Türkleri
nin tanımadığını söyledi ve şöyle devam etti:

«— Kibrisin problemleri bir yana, adanın nerede bulunduğunu da
hi doğru dürüst bilmeyenlerin verdiği kararın bizce hiçbir kıymeti yoktur. 
Maalesef Genel Kurulda oylar, bambaşka mülâhazalarla ve politik oyunlara 
âlet olunarak verilmiştir. Karar sureti lehinde oy veren nice Asya ve Afri
ka devleti belki de, bu kararın Türk cemaatini ezmeğe matuf bir vesika ol
duğunun farkında değildirler. Bu karar, bizzat B.M. için de üzücüdür, çünkü 
Dünya Teşkilâtının prestiji sarsılmıştır.»

Makarios’un B.M. kararından sonra Türklere karşı bir «Barış taarru
zuna» geçeceğinden emin olduğunu söyleyen Dr. Küçük bunun boş bîr gay
ret olacağını belirtti ve şöyle dedi:

« Başpiskopos şimdiden Türkler köylerine, evlerine, tarlalarına dön
sün diyor. Türklerin, bunca oiaydan sonra, vaadlere kanmayarak Rumların 
elinde rehine olmak istemeyeceklerini, bugünkü sıkıntılı durumlarını dahi
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Rum idaresine tercih edeceklerini herhalde kendisi de biliyor. Esasen bence 
Makarios bu propagandayı sırf Asya ve Afrikadaki dostlarını etkilemek ıç 
yapıyor.»

Dr. Küçük, Makarios gibi düşünmüyor ve Federasyon sistemir t  

rısta uygulanmasının pekâlâ mümkün olduğunu söylüyor :

«— Adayı gezdiniz, durumu gördünüz. Türkler zaten birçok ye' 
hâlen Rumlardan tamamen ayrı yaşıyorlar. Adada kendi idaremizi ku.u 
Bu itibarla Federasyon sistemine geçmek, hiç de zor bir iş olmayacaktır. Ye
ter ki karşı taraf bu hususta anlayış ve iyi niyet göstersin.»

Dr. Küçük, iki toplumun fikizî ayırımını sağlamayacak herhangi bir 
hal tarzına razı olamayacağım belirtirken, Plaza raporuna da değindi ve 
«Maalesef arabulucu Rumların tesiri altında kalmış ve tarafsızlığını kay
betmiştir. Raporun kabul edilmesi halinde, Türk cemaati Makarios un insa
fına terkedilmiş olacaktır» dedi.

Kıbrıs Türk liderine göre, Makarios’un taktiği zaman kazanmaktır. Hek 
T M. kararından sonra görüşlerinde en ufak bir değişikliğe ve herhangi b 
'âvize yanaşmayacağına göre, meselenin konferans masasında hallini bel 
lemek, fazla iyimserlik olur.

Dr. Küçük, Kıbrıslı Türkierin bugünkü güç şartlarında ve belli olma 
yan yarınından bahsederken çok düşünceli ve üzüntülü görünüyordu.

«— Tahammülümüzün, sabrımızın da bir hududu vardır. Kıbrıs ürk
leri bu durumda ilânihaye bekliyemez. Mesele süratle halledilmelidir. Bu 
Anavatana düşen iştir.»
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Dr. Küçük sözlerini bitirirken yine de ümitli idi.
«— Şimdİ insiyatifi Türkiyeden bekliyoruz...»
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