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S İ Y Â S Î  O L A Y L A R

K I B R I S :

Kıbrıs sorunu bu ayın siyasi olaylarında da geniş bir yer tutmaktadır. Bu 
arada Başbakan Süleyman Demirel 4 .Ocak günü yaptığı basın toplantısın
da Kıbrıs meselesine teferruatlı bir şekilde değinmiş ve «Türk Hükümeti, 
Kıbrıs meselesinin kendi rısazı dışında ve emrivakilerle tek taraflı bir şekilde 
halledilmesine hiçbir zaman rıza göstermez ve göstermiyecektir» demiştir.

Birleşmiş M illetler Genel Kurulunun Kıbrıs ile ilg ili Kararı konusun
da Cumhuriyet Senatosunda 6 - 8  Ocak tarihleri arasında bir Genel Görüşme 
açılmış ve bu münasebetle Siyasi Partilerin grup sözcüleri partilerinin ve 
bazı senatörlerde şahısları adına konuşarak görüşlerini belirtmişlerdir. Bu 
arada Dışişleri Bakanı konu ile ilg ili izahat vermiş ve zaman zaman söz 
alarak soaıları cevaplandırmıştır.

A.B.D. Başkanı L.B. Johnson’un Kıbrıs meselesi ile ilg ili olarak za
manın Başbakanı İsmet İnönü’ye gönderdiği mektup ile İnönü’nün cevabî 
mektubu Dışişleri Bakanlığı tarafından 15.Ocak günü basına açıklanmıştır.

ÎKÎLİ ANLAŞMALAR:

Dışişleri Bakam Çağlayangil, Türkiye ile A.B.D. arasındaki ikili an
laşmaları gözden geçiren bir çalışma içinde olunduğunu açıklamıştır.
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BÜYÜKELÇİLER TOPLAN TISI:

Kıbrıs sorununun Birleşmiş M illetler safhasından sonraki durumunu 
görüşmek üzere bu konu ile yakından meşkul olmuş Büyükelçilerimiz ve ba
zı bölgelerdeki temsilcilerimizin istişare maksadı ile Ankara’ya davet edil
mişlerdir. Bu toplantılar Dışişleri Bakanımızın başbakanlığında 17 Ocak’tan 
22 Ocak 1966 tarihine kadar devam etmiş ve sonunda Senato Dışişleri Ko
misyonu Başkanı H ıfzı Oğuz Bekata, M illet Meclisi Dışişleri Komisyonu 
Başkanı Seyfi Kurtbek, Senato ve M illet Meclisi üyesi eski Büyükelçilerden 
Selim Sarper, Celâl Tevfik Karasapan ile Settar İksel’in ve Kıbrıs Türk Ce
maat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş’ın 22 Ocak tarihinde katıld ık ları içtima 
ile sona ermiştir.

Bu toplantılara NATO Daimî Delegemiz Muharrem Nuri Birgi, Tok
yo Büyükelçimiz M elih Esenbel, Londra Büyükelçimiz Zeki Kuneralp, Paris 
Büyükelçimiz Namık Yolga, Roma Büyükelçimiz Adnan Kural, Vaşington 
Büyükelçimiz Turgut Menemencioğlu, Birleşmiş M illetler Daimi Delegemiz 
Orhan Eralp, Akra Büyükelçimiz Mahmut Dikerdem. Kahire Büyükelçimiz 
Semih Günver, Moskova Büyükelçimiz Vahit H alef oğlu, Atina Büyükelçimiz 
Turan Tuluy ve Cidde Büyükelçimiz Halûk Kocaman ile Dışişleri Bakanlığı 
Genel Sekreteri, Yüksek Müşavirleri ve ilg ili Daire Başkanları katılm ışlardır.

Toplantılarda, Hükümetimizin ilg ili Antlaşmalar mucibince yüklendiği 
vecibelerin yerine getirilmesi hususundaki kesin azmine ve açıklanmış bulu
nan siyasetine uygun olarak, tatbikatta izlenecek yollar ve emrivakiler karşısın
da alınacak tedbirler teferruatıyla görüşülmüştür.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

Avrupa Konseyine bağlı Kültürel İşbirliği Konseyinin Genel Kumlu 
Ocak ayı sonunda Strazburg’ta, Türk delegelerinin de iştirakiyle toplanmış 
ve 1966 yılı faaliyet programı ile bütçesini kabul etmiştir. Genel Kurul ayrı
ca Yönetim Kurulu (Büro) üyelerini yenilemiştir. Yapılan seçim sonunda bu 
defa Türkiye de Yönetim Kurulunda yer almıştır.

Ocak ayı içinde iki .değerli müzisyenimiz yurt dışında başarılı konserler 
vermişlerdir.

Piyanistimiz Giilseren Sadak Sofya ve Filibe’de iki konser vermiştir.

Kemancımız Ayla Erduran’da Romanya’ya giderek Bükreş ve C luj’da 
resital ve konserler vermiştir.

Bu ay içinde 40 çağdaş Çek ressamının eserlerinden meydana gelen 120 
tabloluk «Çağdaş Çekoslovak Grafik Sanatları Sergisi» Ankara’da ve daha 
önce Ankara’da açılmış bulunan «Sovyet Rusya Halk Sanatları Sergisi» bu 
defa İstanbul’da açılmıştır.

N ijeryalı devlet adamlarından ve halen Lagos Yüksek Mahkemesi haki
mi bulunan Chief O.O. Omololu eşi ile birlikte Ocak ayı sonunda Ankara’ya 
gelmiştir. Tanınmış bir bilim adamı olan Chief Omololu çeşitli hukuki ve si
yasi teşekkülleri ziyaret ederek meslekdaşları ile tanışmış ve Hukuk Fakülte
sinde «Zamanımızın Hukuk Problemleri» konulu bir kolokyuma katılmıştır.
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İKTİSADÎ ve TEKNİK OLAYLAR

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM  
TEŞKİLÂTININ XIII. TOPLANTISI

20 K asım -10 Aralık 1965 tarihleri arasında Roma’da teşkilât merkezin
de yapılan XIII. FAO Konferansında kabul edilen önemli kararların özeti ve 
Konsey Başkanlığı ile üyelikleri için yapılan seçimlerin sonuçları aşağ ıdad ır:

1 — Gelişme yolundaki ülkelerin tarımsal ürünleri ile  rekabet eden ve 
M illî Ekonomileri mahdut sayıda maddeye bağlı olmayan gelişmiş ülkelerin 
bu üretim faaliyetlerini başka alanlara kaydırma imkanlarını araştırmalarını 
için bir etüd yapmaları imkanının incelenmesi.

2 — 1970 yılında Dünya Tarım Sayımı yapılması ve gelişme yolundaki 
ülkelerin bu alandaki malzeme sıkıntılarını giderici ve kadrolarım yetiştirici 
imkanlar sağlanması amacıyla gönüllü bir fon kurulması.

3 — Dünya ve bölgeler çapında tarımsal maddelerin üretimi, tüketimi, 
ve ticareti ile  ilg ili tutarlı hedefler tesbıti amacıyla 1975 - 1985 yılların ı kapsa
yan bir Endikatif Tarım Plânının (Indicative World Plan for Agricultural 
Development) hazırlanması.

4 — Üç y ıllık  deneme devresi için kurulmuş olan Dünya Gıda Progra
mının çok taraflı g ıda yardımının mümkün olması ve arzulanması kaydıyla, 
sürekli bir teşkilât haline getirilmesi ve 1966-1968 yardım programı hedefi
nin 275 Milyon Dolar olarak tesbİtİ.

5 —- I960 yılında başlıyan Açlıktan Kurtulma Kampanyasının (Freedom 
From Hunger Campaign) Birleşmiş M illetler Kalkınma On Y ılın a  paralel 
olarak 1970 yılı sonuna değin uzatılması.

6 — Üye Hükümetlerin teşkilâtın kurucu yasasının XI. maddesi gere
ğince sundukları devre raporlarının FAO’nun çalışması ve üye devletler ba
kımından önem ve faydasının tesbiti ve bu raporların şekil ve muhteva bakı
mından en iyi nasıl hazırlanacağının araştırılması.

7 — Tüketicinin sağlığını korumak ve gıda maddelerinin uluslararası 
ticaretini geliştirmek üzere kurulmuş bulunan ve FAO İle Dünya Sağlık Teş
kilâtının ortak himayesinde faaliyet gösteren Gıda Kodeksi (Codex Alimen- 
tarius) Karma Komisyonu masraflarının Teşkilâtın normal bütçesinden kar
şılanması.



8 — FAO’mın tarım alanındaki nazarî ve amelî bilgilerini, Dünya Ban
kasının malî imkânları ve kalkınma projelerini finanse etme alanındaki tec
rübeleri ile değerlendirme yolunu açan FAO - BİRD işbirliği Anlaşmasının 
tasvibi.

9 — Lâtin Amerika bölgesinde tarımsal gelişme projelerinin seçimi, ha
zırlanması ve yürütülmesi amacıyla FAO ile 1959’da kurulmuş olan Amerika
lılar arası Kalkma Bankası arasındaki Anlaşmanın tasvibi.

10 — FAO’nun Birleşmiş M illetler Kalkınma Programı, Dünya Bankası, 
Dünya Gıda Programı gibi kuruluşların faaliyetlerine aracı veya icracı olarak 
katılmasından doğan masrafların iadesinde uygulanan yüzdenin arttırılması
nın desteklenmesi hususunda üye ülkelere çağrida bulunulması.

11 — Teşkilâtın 1966 - 1967 bütçesinin 49-974.000 olarak kabulü. (Büt
çe oylamasına 72 devlet katılmış, 70’i lehte, ikisi çekimser oy kullanmıştır. Çe
kimser oy kullananlar Fransa ile Polonyadır. Teşkilâtın 1966-1967 bütçesi ge
çen döneme - 1964/65 - nazaran yüzde 29’lük bir artış ifade etmektedir. Bu 
artışın 4.189.000 Doları programla, 7.000.000 Doları da hayat pahalılığ ı ve 
ücretlerdeki artışlarla ilg ilid ir.)

12 — Teşkilâtın son yıllardaki gelişmeler karşısında bünyesinde ne gibi 
değişiklik ve ilâveler yapılması, kaynaklarının nasıl kullanılması gerektiği 
hususunda özel bir komite tarafından inceleme yapılması.

13 — Teşkilât Kurucu Yasasının başlangıç kısmına «İnsanın açlık duy
mayana kadar yeme hakkına sahip olduğu» ibaresinin eklenmesi.

14 — Konseye bağlı olarak 30 üyeli bir Balıkçılık Komitesi kurulması.

15 — Konsey üyeliklerinin 27 den 31 e çıkarılması ve ilâve 4 yerden 
üçünün Afrika ve sonuncusunun Lâtin Amerika bölgesine tahsisi.

16 — İki Konsey toplantısı arasında vuku bulacak önemli ve acil nite
likteki meselelerin «yazışma ile oylama» usulu ile karara bağlanması husu
sunda Genel Direktöre yetki verilmesi.

17 — Konseyin bağımsız Başkanının görevini herhangi bir sebeple ifa 
edememesi takdirinde bu işi Program Komitesi Başkanınca deruhte edilmesi.

18 — Maddeler Komitesi (Committe on Commodity Problems)nİn üye 
sayısının 24 den 30 a çıkarılması.

19 — Konferansın Teknik Komiteleri ile İkinci Komisyonun çalışmaları 
arasındaki benzerlik konusunda Konseyin yeniden bîr inceleme yaparak Teknik 
Komitelerin faydasının bir kere daha görüşülmesi.

20 — Teşkilât Döner Fon’nun 2,5 milyon Dolardan 4,5 milyon Dolara 
yükseltilmesi.
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21 — Döner Fondan yarım milyon doların salgın hayvan hastalıkları ile 
mücadele alanındaki tedbirlerin finansmanında kullanılması için Genel D i
rektöre yetki verilmesi.

22 — Teşkilât Konseyinin bağımsız başkanlığına 58 oyla Lübnanlı 
Maurice Gemayet seçilmiştir. Rakibi İran Davatchi 32 oy almıştır.

23 — Konsey üyelikleri için yapılan seçimlerde sandalya sayısı kadar 
aday bulunan yerler için oylamaya başvurulmamıştır. Sadece Avrupa bölge
sinde Yugoslavya ile Belçika, Asya bölgesinde ise Hindistan, Pakistan ve Tay
land arasında oylamaya gitmek lüzumu hasıl olmuştur, Neticede Yugoslav
ya, Hindistan ve Pakistan Konseye üye seçilmişlerdir.

FAO Konseyinin bugünkü haliyle üyeleri şunlardır :

Fildişi Kıyısı, Tunus, Yugoslavya, Brezilya, Kostarika, Afganistan, Su
dan, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, M ali, Hindistan, Pakistan, Fransa, 
İsveç, İngiltere, Şili, Birleşik Arab Cumhuriyeti, Avustralya, Arjantin, Habe
şistan, Federal Almanya, Yunanistan, Japonya, Kore, M alaysia, Peru, Polon
ya, Cad, Kolombia, Kenya ve Uganda.

DÜNYA GIDA PROGRAMI ÎLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

1 — P ro g r a m ’m  g e l e c e ğ i  hakkında alınan k a ra r :

Üç yıllık  bir tecrübe devresi için kurulmuş bulunan Dünya Gıda Progra- 
m ı’nın devamlı bir teşkilât haline gelmesi ve daha geniş bir faaliyet programı 
yürütmesi, himayesi altında bulunduğu Birleşmiş M illetler ve Birleşmiş M il
letler Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FA O )’nın yetkili organları tarafından Aralık 
1965 ayı içinde kararlaştırılm ıştır.

XX. Birleşmiş M illetler Genel Kurulu ve XIII FAO Konferansı tara
fından kabul edilen benzer karar suretlerinde, Program’ın çok taraflı g ıda yar
dımı yapılmasının mümkün olduğu ve arzulandığı sürece uzatılması öngörül
mektedir. 1963 -1965 yılları arasındaki döneminde 100 milyon dolar olarak 
tesbit edilen yardım hedefi, önümüzdeki üç y ıllık  devre için ( 1966- 1968) 
275 milyon dolar olarak kabul etmiştir. Bu miktarın °/0 33’ünii hizmet ve na
kit olması talep edilmiştir.

2 — Hüküm e t i  e r  ar ası K o m i t e

Program’m yönetim ve denetimi ile görevli 24 üyeli Hükûmetlerarası Ko
mite (IG C )’nin yeni üyelerini tesbit etmek üzere A ralık 1965 ayında FAO 
Konseyinde ve Birleşmiş M illetler Ekonomik ve Sosyal Konsey’de seçimler 
yapılm ıştır.
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21 A ralık 1965 günü New York’ta toplanan Ekonomik ve Sosyal Kon
seyde yapılan oylama sonucunda memleketimiz sözkonusu Komite’ye üye se
çilmiştir. EKOSOK toplantısında Komite üyeliğine seçilen diğer 11 ülke şun
lardır : Brezilya, Avusturalya, Danimarka, Gana, İrlanda, Meksika, Pakistan, 
Peru, İsveç, Birleşik Arap Cumhuriyeti ve İngiltere.

Hükûmetlerarası Komite’nin diğer 12 üyesi de 9 Aralık 1965 tarihinde 
Roma’da toplanan FAO Konseyi tarafından seçilmiştir. Seçilen ülkeler şunlar
d ır : Kanada, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Arajantin, Fransa, Y e
ni Zelanda, Seylan, Federal Almanya, Kolombiya, Jamaika, N ijerya ve Hol
landa.

Komite üyeleri arasında rotasyon ve Komite çalışmalarında süreklilik 
sağlamak üzere, üyelerin görev sürelerinin 1, 2 ve 3 yıl olarak tesbiti kararlaş
tırılmış ve memleketimiz diğer 7 ülke ile birlikte 3 yıl üye olmuştur.

Üyesi bulunduğumuz Dünya Gıda Programı Hükûmetlerarası Komite’
nin görev ve yetkileri şunlardır :

a) Programı, Hükümetler adına denetlemek,

b) Program’ın politikası, idaresi ve tatbikatı hakkında genel direktifler 
vermek, İcra Direktörü tarafından kendisine sunulan ve girişilecek 
faaliyetleri gösteren, toplumsal ve ekonomik kalkınma projelerini 
ihtiva eden çalışma programlarını incelemek ve uygun gördüğü tak
dirde bu program ve projelerin uygulanması hususunda gerekli yet
kiyi vermek,

c) Okul öncesi ve okul çağındaki çocukların beslenmesini ilgilendiren 
projelerin ve mahdut amaçlı bazı proje tiplerinin Komitenin tasvibin
den geçirilmeden uygulanması hususunda İcra Direktörüne yetki ver
mek,

d) Program’ın gelişmesi yönetimi ve tatbikatı hakkında Birleşmiş M il
letler Ekonomik ve Sosyal Konseyi ile  FAO Konseyine y ıllık  raporlar 
vermek,

e) Program’ın yıllık  bütçesini incelemek ve kabul etmek,

f) İç tüzük hazırlamak Komite önemli meselelerde kararlarını mevcut 
ve oylamaya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alır. Önemli konu
lara politika meseleleri, projelerin tasvibi ve kaynakların tahsisi da
hildir. Önemli meselelerin tesbiti hususunda tereddüt hasıl olursa, 

mevcut ve oylamaya katılan üyelerin basit çoğunluğu ile karara va
rılır. Diğer meselelerle İlgili kararlar mevcut ve oylamaya katılan 
üyelerin oy çoğunluğu ile alın ır.)
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g ) Y ılda iki rautad toplantı yapmak ve lüzumu görüldüğü takdirde özel 
toplantılar aktetmek,

lı)  Denetimi altındaki projelerin

I) Piyasaların ve ticaretin normal akışını ve gelişmesini aksatma
masına,

II) yardım alan ülkelerde tarırn ekonomisinin, iç pazar ve gıda 
maddeleri üretimi bakımından gelişmesini köstekleyici etkiler 
meydana getirmemesine,

III) normal ticaret kurallarının korunmasına engel teşkil etmemesi
ne, dikkat etmek.

3 — K a t ı lm a  Paylar ı K on f e r a n s ı

Dünya Gıda Programı Katılma Payları Bildirme Konferansı 18 Ocak 
1966 tarihinde New York’ta Birleşmiş M illetler Merkezinde toplanmıştır.

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U - Thant ve Program İcra Direktö
rü A. H. Boerma’nın da bulunduğu bu konferansta, 1966-1968 devresi için 
yapılan katılma payları taahhütlerinin toplamı 205.105.800 dolardır. Bunun 
gıda maddesi, para ve hizmet olarak dağılışı şöyledir :

Gıda Maddesi 139-529.500 dolar

Hizmet 33.590.000 »

Para 31.373.300 »

Muhtevası belli olmayan 550B00 »

205.150.800 dolar

Program’a en yüksek katılma payı vaadinde bulunan devlet Amerika 
Birleşik D evletleri’dir. W ashington Hükümeti, taahhüt edilen yekûn gıda 
maddeleri miktarının yüzde ellisini aşmamak kaydıyla 92 milyon doları gıda, 
32 milyon doları hizmet ve taahhüt edilen yekûn nakit paranın yüzde 40’ını 
aşmamak kaydıyla 6 milyon doları para olmak üzere, cem’an 130 milyon do
larlık  taahhütte bulunmuştur.

A. B. D .’den sonra Kanada yüzde 75’i gıda maddesi kalanı nakit olmak 
üzere 27.500.000, Federal Almanya da yarısı nakit, yarısı g ıda maddesi olmak 
üzere 7.950.000 dolar ödeyeceklerini beyan etmişlerdir.
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Konferanstaki temsilcimiz, Hükûmetizin yasama organlarımızın tasvi
bine bağlı olmak kaydıyla, g ıda maddesi, m illî para ve gereğinde hizmet ola
rak üç yıl için Program emrine 100.000 dolar karşılığı katılma payı tahsis 
edebileceğini bildirmiştir.

3 — İcra  D irek törünün  g ö r e v  sü r e s in in  uzatılması

Program’ııı üç y ıllık  tecrübe devresinde başarılı bir faaliyet örneği veren 
İcra Direktörü Mr. A.H. Boerma’nın görev süresi, Birleşmiş M illetler Ge
nel Sekreteri U Thant ve FAO Genel Direktörü Mr. B. R. Sen tarafından 
beş yıl süre ile uzatılmıştır.

Hollanda tabiyetinde olan Mr. Boerma 1960 -1962 yılları arasında FAO 
Genel Direktörü Yardım cılığında bulunmuş ve 19 Nisan 1962 tarihinde Dün
ya Gıda Programı İcra Direktörlüğüne atanmıştı.
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İ D A R Î  K O N U L A R





OCAK AYINDA TAYİN VE TERFİLER

T. C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

M Ü Z E K K E R E

Bulundukları derecede kanunî yükselme süresini dolduran BİRİNCİ de
rece kadroda birinci 100.- lirayı tazminat olarak almakta bulunan Nurettin 
VERGİN’e, 4598 sayılı kanunun 4 üncü maddesi gereğince ikinci 100.- liralık 
tazminatın verilmesini onaylarına arzederim.

PERSONEL DAİRESİ REİSİ 
Giindoğdu ÜSTÜN

Takdim
11. 1.1966 

G. ÜSTÜN

Arz
11.1.1966 

> Halûk BAYÜLKEN

Muvafık
12.1.1966 

İ. Sabri ÇAĞLAYANGİL

Aslının aynıdır
13.1.1966
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T. C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Personel Dairesi Gn. Md. 
Sicil - 100004/

M Ü Z E K K E R E

Terfie hak kazanmış bulundukları halde, bulundukları derecelerde ka l
m aları lüzumlu görülen DÖRDÜNCÜ derece meslek memurlarından Celâl 
ÇALIŞLAR, BEŞİNCİ derece memurlardan A. Oktay ÇANKARDEŞ’e 4598 
sayılı Kanunun 242 sayılı Kanunla değiştirilen 4. cü maddesi gereğince bir 
üst derece maaşın verilmesini onaylarına arzederim.

PERSONEL DAİRESİ REİSİ 
Gündoğdu ÜSTÜN

Takdim
11.1.1966 

. G. ÜSTÜN

Arz
Halûk BAYÜLKEN

11. 1.1966

Muvafık
12.1.1966 

î. Sabri ÇAĞLAYANGİL

Aslının aynıdır 
13.1.1966
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T. C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

M Ü Z E K K E R E

Terfie hak kazanmış bulundukları halde bulundukları derecelerde kal
maları lüzumlu görülen İKİNCİ derece meslek memurlarından Burhan IŞIN, 
Talât MİRAS, ÜÇÜNCÜ derece memurlardan M ustafa BOROVALI, Halûk 
KOCAMAN, Efdal DERİNGİL, Osman DERİNSU, DÖRDÜNCÜ derece 
memurlardan Orhan GÜNEY, BEŞİNCİ derece memurlardan Sıtkı ÇOŞKUN,. 
Osman SİRMAN’a 4598 sayılı kanunun 242 sayılı kanunla değiştirilen 4 üncü 
maddesi gereğince bir ÜST derece maaşın yerilmesini onaylarına arzederim.

PERSONEL DAİRESİ REİSİ 
Gündoğdu ÜSTÜN

Takdim 
11.1.1966 

G. ÜSTÜN 

Arz 
H alûk BAYÜLKEN 

11.1.1966 

M uvafık 
12.1.1966 

İ. Sabri ÇAĞLAYANGİL 

Aslının aynıdır
13 .1.1966
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T. C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Personel Dairesi Gn. Md. 
Sicil -100004/

M Ü Z E K K E R E

Terfie hak kazanmış bulunduğu halde, bulunduğu derecede kalması 
lüzumlu görülen YEDİNCİ derece meslek memurlarından Metin İNEGÖL- 
LÜOĞLU’na 4598 sayılı kanunun 242 sayılı kanunla değiştirilen 4. cü mad
desi gereğince bir üst derece maaşın verilmesini onaylarına arzederim.

PERSONEL DAİRESİ REİSİ 
Gündoğdu ÜSTÜN

Takdim 
G. ÜSTÜN

Arz
H alûk BAYÜLKEN

11.1.1966

Muvafık
12 .1.1966 

İ. Sabri ÇAĞLAYANGİL

Aslının aynıdır
13.1.1966
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T. C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

K A R A R  

3 9 5 8

1 — İKİNCİ derece meslek memurlarından Taha CARIM BİRİNCİ dere
ceye, İKİNCİ derece meslek memurlarından Oğuz GÖKMEN Avrupa Ekono
mik Topluluğu Nezdinde Türkiye Daimî D elegeliğine ait BİRİNCİ derece kad
roya, 4598 sayılı Kanunun 242 sayılı kanunla değiştirilen 4 üncü maddesi gere
ğince İKİNCİ derece maaşını üst olarak almakta bulunan ÜÇÜNCÜ derece me
murlardan Nedim ERİNÇER, Halûk KURA; N ejat ERTÜZÜN, ÜÇÜNCÜ de- 
ce memurlardan Faruk BERKOL İKİNCİ dereceye, 4598 sayılı Kanunun 242 
sayılı Kanunla değiştirilen 4 üncü maddesi gereğince ÜÇÜNCÜ derece maa
şını üst olarak almakta bulunan 4 üncü derece memurlardan Sakıp BAYAZ, 
Recep YAZGAN, Sadun TEREM, Şahin UZGÖREN, Orhan CONICER, 
Reşat TEMİZER, Bülent KESTELLİ, Necdet ÖZMEN, N ihat DİNÇ, Bedii 
KARABURÇAK, Fikret BERKER, DÖRDÜNCÜ derece memurlardan Per
tev SUBAŞI, Melih AKBİL, Nazif CUHRUK ÜÇÜNCÜ dereceye, 4598 sayılı 
kanunla değiştirilen 4 üncü maddesi gereğince DÖRDÜNCÜ derece maaşını 
üst olarak almakta bulunan BEŞİNCİ derece memurlardan Sait SAHİPOĞLU, 
Emin Şerif KÜÇÜKKUL, Sacit SOMEL, Suphi MERİÇ, Adile AYDA, Nezih 
KARAMAN, Nüzhet DURUKAN, M elih ERÇİN, Muhittin BİLİR, Sadi 
AKARCALIOĞLU, Celal AKBAY, Nejat BALKAN, Turgut İLICAN, Faik 
MELEK, BEŞİNCİ derece memurlardan BERDUK OLGAÇAY, Tevfık Dün
dar SARAÇOĞLU, Oktay İŞÇEN DÖRDÜNCÜ dereceye, 4598 sayılı Kanu
nun 242 sayılı Kanunla değiştirilen 4 üncü maddesi gereğince BEŞİNCİ de
rece maaşım üst olarak almakta bulunan ALTINCI derece memurlardan Ba
ha ORDEMİR, Orhan AKBİL, Sahir ARMAOĞLU; Namık AYICAÇ, Meh
met BAYDAR, Gündüz TUNÇBİLEK, Erdem ERNER, Cengiz SEBÜKCEBE, 
Dündar Emin İDİZ, Refik İLERİ, Salih DİLEK, Yalçın ICURTBAY, İlhan 
BAKAY, Nurettin KARAICÖYLÜ, Necdet TEZEK Necdet Esat İLCİ, Beh
çet TÜREMEN, Tarih ŞENTÜRK, ALTINCI derece memurlardan Semih 
AKBİL, BEŞİNCİ dereceye, 4598 sayılı Kanunun 242 sayılı kanunla değişti
rilen 4 üncü maddesi gereğince ALTINCI derece maaşını üst olarak almakta 
bulunan YEDİNCİ derece memurlardan Mehmet TURAN, Vedat ERKUL, 
Turan SELLİOĞLU, Sencer ASENA, Cavit TARAKÇI, İbrahim Fevzi DÎÇ- 
LELİ, Ertuğrul Oğuz ÇIRAĞAN, Münir KEICEVİ, Behiç HAZAR, H alit 
Erol CELASUN, Metin Özdemir KARACA, Kamu ran TÜZEL ALTINCI
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dereceye, 4598 sayılı kanunun 242 sayılı kanunla değiştirilen 4 üncü maddesi 
gereğince YEDÎNCÎ derece maaşını üst olarak almakta bulunan SEKİZİNCİ 
derece memurlardan H alûk AFRA, Ekrem ARIKAN, Behiç KIŞINBAY, Or
han TÜRELİ, Yüksel TAMTEICİN, Nejat ŞAHİN, Kaya Güngör TOPERİ, 
Yüksel Cemalettin SÖYLEMEZ, Argun ÇOBAN, Candemir ÖNHON, A lp
tekin ÜNLÜTÜRK, İrfan SARUHAN YEDİNCİ dereceye, 4598 sayılı ka
nunun 242 sayılı kanunla değiştirilen 4 üncü maddesi gereğince SEKİZİNCİ 
derece maaşını üst olarak almakta bulunan DOKUZUNCU derece memur
lardan İsmet BİRSEL, Selçuk TARLAN. H alil DAĞ, Ergün GÖKÇEN, Ü l
kü KARATAY; Cengiz YAVUZCAN, Bülent GÖRKEM, Kemal YURDA- 
DOĞAN, Doğan ALP AN, Servet Kâmil GORAL, H alit GÜVENER, Hü
seyin ÇELEM, Turgut Fazlı GELEGEN, B ilâl ŞİMŞİR SEKİZİNCİ dereceye, 
4598 sayılı kanunun 242 sayılı kanunla değiştirilen 4 üncü maddesi gereğin
ce 9 uncu derece maaşını üst olarak almakta bulunan ONUNCU derece me
murlardan Gün GÜR, A ltan GÜVEN, önder ÖZAR, Ümit AYTAR, Verşan 
ŞENTÜRKER, Tahsin ÖZER, Erdoğan ATYUN, Yaşar TOGO, Ergün PE
LİT, M. Suat TUYGAN, Akın EMREGÜL, Timoçin ARBAK, Berhan EKİN
Cİ, Tevfik Y alım  ERALP, Tuncer TOPUR, A li ÜSTÜN, Ergun SAV, Erol 
ALPTEKİN, Altan KARAMANOĞLU, Yaşar YAKIŞ, Özdem SANBERK, 
Güneri ARBAK DOKUZUNCU dereceye terfi ettirilmişlerdir.

2 — Bu kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

14 Ocak 1966 

CUMHURBAŞKANI 
C. GÜRSEL 

BAŞBAKAN 
Süleyman Demirel 

İhsan Sabri Çağlayaııgil 
DIŞİŞLERİ BAKANI 

Aslı gibidir. 
14.1.1966
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M E M U R L A R I N  Y E T E R L İ K L E R İ N İ N  
T A K D İ R İ  H A K K I N D A  

T Ü Z Ü K

Kara r S ay ıs ı :  3/66S7

4598 sayılı kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak M aliye Bakanlığınca 
hazırlanmış ve Danıştayca incelenmiş olan ilişik «M emurların yeterliklerinin 
takdiri hakkında Tiizük»ün yürürlüğe konulması Bakanlar Kurulunca 5-12-1947 
tarihinde kararlaştırılm ıştır. 5/12/1947

M em urla r ın  y e t e r l ik le r in in  takdiri hakkında Tüzük

Madde 1 — Özel hükümler ayrıklı olmak üzere, yükselecek memurların 
yeterlikleri, bu tüzük esaslarına göre takdir, olunur.

Madde 2 — Memurun yükselmesinde esas yeterliktir.

Yeterlik de memurun :

1 — Mesleki bilgisi,

2 — Başardığı,

3 — Sicili,

4 — Âmir ve müfettişlerce yapılan tezkiyeler, gözönünde tutulacak tak
dir olunur.

Madde 3 — Memurun mesleki bilgisi :

Memurun öğreniminin mahiyet ve derecesi gözönünde tutularak memur
luğu sırasında göreviyle ilg ili bilgi bakımından gösterdiği gelişmelerdir.

Madde 4 — Memufuıı başardığı :

Memurun, memurluk sırasında görevinde gösterdiği kavrayış ve çalışma 
kabiliyeti ile  çalışmalarında eylemli olarak sağladığı düzenlik ve verimidir.

Madde 5 — Memurun sicili :

Memurin Kanununa göre tutulması gereken açık sicilidir.

Madde 6 — Âmir ve müfettişlerce yapılan tezkiyeler :

7/3/1938 tarih 2/8119 sayılı kararname ile yürürlüğe konulan (M ülkî 
memurların sicilleri üzerine tekaütlüklerinin icrası ve tezkiye evrakının tanzi-
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mi) hakkındaki tüzüğün ( 1. 2 . 3.) üncü maddelerine göre her yıl doldurulup 
verilmesi gereken (gizli tezkiye kâğıtları) ile aynı tüzüğün (4 ) üncü maddesi 
gereğince müfettişler tarafından verilmesi gereken raporlardan ibarettir.

Madde 7 — Beşinci maddede yazılı sicillerle altıncı maddede anılan tü
zük hükümlerine göre her y ıl amirlerce verilen tezkiye kâğıtları ve müfettiş
lerce verilen raporları saklamakla ödevli makamlar tarafından her memur için 
örneği bağlı birer fiş yapılır ve aynı makamlar tarafından bu belgeler esas tu
tulacak fişlerin özel haneleri kısaca doldurulup imza edildikten sonra sicil 
dosyasında saklanır.

Madde 8 — Memurun yükselme süresinin bitmesine en geç bir ay kalınca 
bu fişler, memur hakkında gizli tezkiye kâğıdını doldurmak yetkisini taşıyan 
âmirlere verilir.

Bu âmirler, gereken incelemeleri yaptıktan ve memurun temasta bulun
duğu en yakın âmirinin düşüncesini aldıktan sonra memurun yeterliği hakkın- 
daki kanaatlerini fişlerin özel hanelerine yazarak yeterliği onamağa yetkili 
makama verirler.

Memurun ikinci derecede tezkiye âmiri bakan ise, bu halde yalnız birin
ci derecede tezkiye âmirinin kanaati alınır.

Madde 9 — Yukarıki maddede yazılı yetkili makam, memurun sicilini ve 
gizli tezkiye kâğıtların ı ve müfettiş raporlarını da gözönüne alarak kâfi gö
rürse yeterliğini onar.

Ancak bir yükselme süresi içinde verilen gizli tezkiye kâğıtlariyle mü
fettiş raporlarının hepsi biribirine uygun olarak yeterlik hususunda miisbet 
veya menfi bulunursa; bunların aksine olarak verilecek kararla bu kâğıt veya 
raporlar arasında ayrılır bulunması halinde yeterliğin tkdiri hakkında verile
cek kararın açık ve kesin sebeplere dayanması şarttır.

Madde 10 — İnzibatî ve adlî bir mahkûmiyete uğrayan memurun, bu 
cezaları almasına sebep olan hareketlerinin mahiyetlerine ve gizli tezkiye kâ
ğıtlariyle aldığı kanaatlerin gösterdiği genel durumuna göre yeterliği olup ol
madığı ( 8) ve ( 9) uncu maddelerde yazılı âmir ve makamlarca takdir olunur.

Madde 11 — Memurların, gerek sicilleri ve gerek tezkiye kâğıtları ta
mam olmadıkça ve (7 ) nci maddede yazılı fişler alınmadıkça yeterlikleri be
li r ti lemez.

Yükselme süresini doldurmadan yukarı derecede bir memurluğa tayini 
gereken memurlarla, 6 ncı maddede anılan tüzüğün 6 ncı maddesine göre giz
li tezkiye kâğıtları ertesi yıla bırakmış olan memurlar hakkında elde bulunan 
tezkiye kâğıtlariyle işlem yapılır.
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Madde 12 — Bir daireden diğer bir daireye yükselterek nakil suretiyle 
tayin edilecek memurun yükselme yeterliği son bulunduğu memurluğun ilg ili 
makamlarınca ( 8) nci madde hükümlerine göre belirtilir.

Madde 13 — ( 3656) sayılı kanunun (4598) sayılı kanunla değiştirilen 
(7 ) nci maddesine göre yedinci ve daha yukarı derecelerden birisine bir veya 
iki derece aşağıdan memur tayini yükselme olup bu tüzük hükümlerine bağlıdır.

Bu suretle tâyin olunanların kadro maaşını alabilmeleri için her maaş 
derecesinde bir yükselme süresini doldurmaları kâfi olup başkaca bir işlem ya
pılmaz.

Madde 14 — Kadrosundaki unvanlarından başka bir unvanla görevlen
dirilmiş olan memurların yeterlik işlemleri, eylemli olarak çalıştıkları görevle
rine göre yapılır.

Madde 15 — Bu tüzük hükümleri 
murlar hakkında da uygulanır.

Madde 16 — 4598 sayılı kanunun 
lanmış ve Danıştayca incelenmiş olan bu 
hinden başlayarak iki ay sonra yürürlüğe

Madde 17 — Bu tüzük hükümle, in i

3656 sayılı kanuna bağlı ücetli me-

3 üncü maddesine dayanarak hazır- 
tüziik Resmî Gazete ile  yayımı tari- 
girer.

Bakanlar Kurulu yürütür.
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Sicil Numaralı

tezkiye fişi

nın

Y ılı “ 1

Memuriyeti I
I

Sağlık durumu i
Zekâ derecesi ve 
kavrayış yeteneği

î . .......
Görevinde dü
zenlik veya başa- 
rılığ ı

i

Bilgisi

Cezası

Mükâfatı
■

Görevinin ehli 
olup olmadığı

Yukarı göreve 
iktidarı

İmza

Tarih

Birinci derece 
* tezkiye âmirinin 

kanaati

İmza

İkinci derece tez
kiye âmirinin ka- 

j! naati.
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3434 say ıl ı  Türk iye  C um hur iy e t i  Emekli S and ığ ı  K anununun  39 u n cu  
m add e s in in  ( F)  fıkrasına g ö r e  d ü z en l en m iş  o lan  Sandıkla 

i l g i l i  m em u r  v e  h izm et l i l e r in  s i c i l l e r i  üz er in e  
em ek li l ik ler in in  icra s ı v e  tezk iye  

varakaların ın tanz im in e  da ir

T Ü Z Ü K

KARAR SAYISI: 3/13417

Bakanlıklar arası Komisyonca hazırlanan ve Danıştayca incelenmiş olan 
(Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile  ilg ili memur ve hizmetlilerin sicilleri 
üzerine emekliye şevklerine) dair tüzüğün yürürlüğe konması, Bakanlar kuru
lunca 21/7/1951 tarihinde kararlaştırılm ıştır.

21/7/1951

3434 say ıl ı  Türk iye C um hur iy e t i  Emekli S and ığ ı  K anununun  39 un cu  
m add e s in in  (F )  fık ras ına g ö r e  d ü z en l enm iş  o lan  Sandıkla 

i l g i l i  m em u r  v e  h izm et l i l e r in  s i c i l l e r i  ü z er in e  
em ek li l ik le r in in  icra s ı v e  tezk iye  

varakalarının tanz im in e  da ir

T Ü Z Ü K

Resmi Gazete ile yayımı tarihi : 1/9/1951 

Numarası : 7899

F A S I L : 1

U m um i Elükümler

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilg ili memur ve hiz
metlilerin 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin (F ) fıkrası mucibince 
ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı sicilleri üzerine emekliye şevkleri bu 
tüzük hükümlerine göre yapılır.
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Ahlâk ve yetersizlikler bu tüzükte yazılı şekilde düzenlenecek tezkiye va
rakası ile tesbit olunur.

Madde 2 — Bu tüzük hükümleri, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başka
nı ve Daİre Başkanlariyle üyeleri ve seçim suretile Belediye Başkanlığına geti
rilenlerle illerin daimi komisyon üyeleri hakkında uygulanmaz.

Tezkiye şekli Hakimler Kanunu gibi özel kanunlarla tâyin ve tesbit edil
miş bulunanların tezkiyeleri kanunlarındaki hükümlere göre yapılır.

Madde 3 — 5434 sayılı kanunun 12 inci maddesinin (1 işaretli fıkrası
na) dahil kuram ların memur statüleri hükümlerine tabi bulunmayan çeşitli 
hizmetleri ile  bu mahiyette olanların ahlâk noktasından emekliye ayrılmaları 
bu tüzüğün 14 üncü maddesi esasları ve her kurumun işlerin mahiyet ve özel
lik leri göz önüne alınmak suretiyle düzenlenecek yönetmeliklerde belirtilecek 
usul ve esaslara göre yapılır.

Madde 4 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile  ilg ili kuramların 
memur ve hizmetlileri için 5 inci maddede yazılı birinci ve ikinci tezkiye amir
leri tarafından her yılın  Ocak ayında bağlı örneğe göre bir gizli tezkiye vara
kası doldurulur.

Gizli tezkiye varakalarında hâk ve silinti yapılmaz; fazla ve yanlış yazı
lan kelimeler, okunacak surette çizilerek doğrusu yazıldıktan sonra keyfiyet 
imza ile teşvik edilir. Bu varakaların müsveddeleri saklanmaz.

Gizli tezkiye varakaları (g iz li ve zata mahsus) işaretlerini havi kapalı 
bir zarf içinde bunları saklamakla vazifeli olan makama gönderilir.

Madde 5 — Her memur ve hizmetli için kadro durumuna ve teşkilatın 
icabına göre kimlerin birinci ve ikinci tezkiye amiri olacağı ve icabı halinde 
kanaatına müracaat edilecek üçüncü tezkiye amirlerinin kimler alacağı bu tü
züğün yayını tarihinden itibaren üç ay içerisinde her kuram tarafından usulu. 
dairesinde tanzim olunacak bir yönetmelikle tesbit edilir.

Kuramlar yapacakları yönetmeliklerle kendi iş ve bünyelerinin özellikle
rine göre bu tüzüğe bağlı gizli tezkiye varakasındaki sorulara gerekli gördük
leri ilâveleri yapabilirler.

Madde 6 ■— M üfettişlerle Teftiş yetkisini haiz bulunanlar muamele ve 
işlerin i teftiş ettikleri memur ve hizmetliler hakkında edindikleri bilgi ve kana- 
atlara göre kısa, vazıh birer gizli rapor tanzim ederek Memur ve hizmetlilerin 
gizli Tezkiye varakaların ı muhafaza ile mükellef makamlara gönderirler.
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F A S I L : 2

Tezk iye varakaların ın d o ld u ru lm a s ı  v e  sak lanmasına ait hük üm ler

Madde 7 — Hakkında gizli tezkiye varakası doldurulacak olanların, 
tezkiyelerini yapacak âmirlerin maiyetlerinde en az altı ay çalışmış olmaları 
şarttır. Bir işte altı aydan fazla müddet bulunup başka bir tezkiye âmiri mai
yetindeki işe nakil olunanlara ait g iz li tezkiye varakaları, bunların nakilleri
ni müteakip derhal düzenlenerek gönderilir. Ocak ayı gelmeden görevi de
ğişmek suretile işinden ayrılan tezkiye âmirleri maiyetlerindeki memurlar
dan altı aylık miideti tamamlamış olanların gizli tezkiye varakasını derhal 
düzenleyip i lg i l i , makamlara gönderirler. İstifa, emekliye ayrılma ve ölüm 
gibi sebeplerle tezkiye varakasını doldurmadan görevinden ayrıyan birinci 
tezkiye âmirinin yerine varsa o yerdeki ikinci tezkiye âmiri tarafından bu va
rakalar doldurulur. İkinci tezkiye âmiri de yoksa veya orada değilse varaka
lar birinci ve ikinci tezkiye âmirlerinin halef veya vekilleri tarafından iki ay
lık  bir müddetin sonunda derhal düzenlenir.

Madde 8 —- Gizli Tezkiye varakalarile gizli raporlar, memur ve hiz
metlilerin gizli dosyalarına konulur.

Bu dosyalar kuramların, varsa Özlük İşleri Müdürlerinin yoksa yetkili 
âmirlerin nezaret ve murakabesi altında vazifelendirecekleri âmirlerin nez- 
dinde muhafaza olunur. Başka bir kuruma geçenlerin gizli tezkiye varakala- 
ları sicillerde birlikte o kuruma gönderilir.

Madde 9 — Gizli tezkiye varakalarına veya raporlara garaza binaen 
veya hususi bir maksatla hakikata aykırı mütalâa yazdıkları anlaşılanlar ve 
ya bunları geciktirenler hakkında gerekli knuni koğuşturma yapılır. 12 inci 
madde hükmü mahfuz kalmak üzere gizli tezkiye varakaları ve raporları mün- 
derecatını ifşa edenler hakkında da yukarıdaki hüküm uygulanır.

Madde 10 — Gizli tezkiye varakaların ! saklamakla mükellef ve vazifeli 
olanlar, bunları tetkik ve tüzük hükümlerine aykırı gördükleri cihetler varsa bu 
varakalrı dolduranlara iade ettirerek noksanlarını tamamlattırırlar. Bunlar bu 
vazifeleri yapmamakta sorumludurlar.

Mdde 11 — Birinco tezkiye âmiri tarafından memur veya hizmetli hak
kında doldurulan tezkiye varakasında bu jmirİn neticeye ait kanatile ikinci 
âmirin kanaati birbirine aykırı mahiyette ise, tezkiye varakası varsa üçüncü 
tezkiye âmirine gönderilerek o memur veya hizmetli hakkındaki kanaatim 
yazması İstenilir ve bu âmirin kanaatına itibar olunur. Üstünde tezkiye vara
kası doldurmayı yetkili iki âmir bulunmayan memur ve hizmetlileri için birin
ci tezkiye âmirinin kanati ile iktifa olunacağı gibi iki tezkiye âmirine tabi me
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mur ve hizmetlilere ait varakalarda da üçüncü tezkiye âmr bulunmadığı tak
dirde, kaanatlerde ayrılık olsa dahi ikinci tezkiye âmirinin kanaatına itibar 
edilir.

Maddes 12 — Başbakan, Bakanlar ve müsteşarlar veya yetkili genel kâ
tipler ve yardımcılar, daire başkanları (Şube müdürü durumunda olmayan) 
Genel Müdürler, emirleri altında bulunan bütün memur ve hizmetlilerin, bun
lar dışında kalan tezkiye âmirleri de yalnız maiyetlerindekilerin gizli tezkiye 
dosyalarını görebilirler. İnzibat Komisyonları veya bunların yerine kaim olan 
komisyonlar muamelesi kendilerine intikal edenlerin dosyalarını görebilirler.

Madde 13 — Ölenlerle 65 yaşını doldurması sebebiyle yaş haddinden 
dolayı emekliye ayrılanlar veya 5434 sayılı kanunun 92. maddesi gereğince 
emeklilik hakkı düşenlerin gizli rapor ve tezkiye varakaları bunları saklamak
la mükellef olanlar tarafından imha edilir. İmha muamelesi ölüm halinde 
derhal ve diğer hallerde iki sene sonra yapılır.

F A S I L : 3

Emekliye ş e vk e  ait hük üm ler

Madde 14 — a) Kuramların kendi kanun, tüzük ve yönetmeliklerine gö
re işten çıkarılmayı icap ettiren fiil ve hareketleri İnzibat Komisyonları veya bun
lar yerine kaim Komisyonlar kararı ile sabit olan memur ve hizmetliler (Emek
li hakkının düşmesi hali hariç) ahlâk noksasından emekliye çıkarılır.

b) (a ) fıkrası dışında kalan ve gizli tezkiye varakasının B tablosunda 
gösterilen fiil ve hareketleri itiyat edinmesi ve bu itibarla memuriyette kalm a
sı âmme hizmeti nef’ine uygun bulunmaması sebebile gizli tezkiye varakasın
da her iki tezkiye âmiri tarafından hakkında ahlâki durumu bakımından fena 
kanaat izhar edilmiş olan memur ve hizmetliye tâyin yetkili en yüksek âmiri 
tarafından gizli olarak yapılan tebliğe rağmen müteakip tezkiye varakasında 
da aynı suretle kanaat izhar edildiği takdirde hakkında (A ) fıkrası hükmü 
uygulanır.

Birden fazla tezkiye âmiri bulunmayan memur ve hizmetliler hakkında 
o tezkiye âmirinin kanaati üzerine muamele yapılır.

c) Cumhuriyet rejimine mugayir ve memleketin içtimai nizamını bozan 
akideleri yaymak suçu ile mahkûm olanlar hakkında yukarıdaki (A ) fıkrası 
hükmü uygulanır.

Madde 15 — İki yıl üst üste görevinde yetersiz olduğu hakkında tezki
ye alan memur ve hizmetliler diğer bir tezkiye varakaları münderecatı teyi-
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dedilen memur ve hizmetliler inzibat komisyonları veya bunlar yerine kaim ko
misyonlar kararı ile kurumlarınca sicillen emekliye çıkarılırlar.

Madde 16 — Sicilleri itibariyle emekliye sevk edilecekler için fiil tasrih 
edilmezsizin sadece istinad edilen madde ve fıkra zikredilir.

F A S I L : 4

T ü  r l  ü  H ü  k ü m l e r

Madde 17 — Gizli tezkiye varakaları münderecatı memurların her hangi 
bir memuriyete nakil ve tayinlerinde yetkili komisyon, kurul ve makamlarca 
göz önünde bulundurulur.

Madde 18 — M ülki memurların sicilleri üzerine tekaütlüklerinin icra
sı ve tezkiye varakalarının tanzimi hakkında olup 7/3/1938 tarih ve 2-8119 
sayılı kararla yürürlüğe konulmuş bulunan tüzük kaldırılm ıştır.

Madde 19 — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nun 39- maddesinin (f )  fıkrası gereğince düzenlenmiş ve Danıştay’ca ince
lenmiş olan bu tüzük hükümleri yayımından üç ay sonra yürürlüğe girer.

Madde 20 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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A — YETERLİKLE İLGİLİ SORULAR

1 — Yaş ve sağlık noktasında işlerini
yapm ağa engel bir hali va r mıdır? 
(Niimunesi veçhile tabip raporu a lı
narak bu varakaya  rapdedilecektir.

2 — Zekâ ve kavrayış derecesi :
3 — Vazifeye bağlılığı, çalışkanlığı ve

verim derecesi?
4 •— işinde dikkat ve intizamı takip fikri
5 — M üştekilen iş görme kabiliyeti,

teşebbüs fikri?
6 — Kanun ve nizamlara vukuf ve

riayeti?
7 — Cesaret, azim ve sebatkâriığı?
8 — F evkalâde hallerde âni ve isabetli

karar verme kabiliyeti?
9 — M aiyeti üzerindeki nüfuzu, sevk ve

idare kudreti (Yalnız âmirler için) 
10 — M aiyetini yetiştirme kabiliyeti 

(Yalnız âmirler için)

8 — Ağır başlı mıdır?
9 — Disipline riayeti?

10 —- Hürmet celbine muvaffakiyet dere
cesi?

11 —■ ICetum ve itimada şayan  mıdır?
12 — istikameti ve zati menfaatine düş

künlüğü va r mıdır?
13 — Müsrif midir?
14 — Kinciliği, garezkârlığı va r mıdır?
15 — Y alan söyleme ve dedikodu yapm a

itiyadı va r mıdır?
18 •— Tezkiye devresinde İdarî, adli ko

vuşturma veya  cezası var mıdır? 
17 — Resmi veya  şahsi gailelerden fütura 

düşmüş ise vazifesine tesğiri ve bu 

halin nasıl izale olunacağı?
Birin tezkiye 
âmirinin kanaati

Yeterlik bakımından

B — AHLÂK DURUMU İLE İLGİLİ SORULAR 

YUKARI GÖREVE İKTİDARI

1 — Tüzüğün 14 üncü maddesinde y a 
zılı haller va r mıdır?

2 — Kendisinin veya  karısının memuri
yet şeref ve haysiyetini ihlâl edici 
fiil ve  hareketleri va r mıdır?

3 — Memuriyet şeref ve haysiyetini ih
lâl edecek şekilde işrete düşkün
lüğü var mıdır?

4 — Memuriyet şeref ve haysiyetini ih
lâ l edecek şekilde kumara düşkün
lüğü var mıdır?

5 — Âmirlerine karşı terbiye, nezaket
ve tavru hareketi?

6 — Arkadaşlarına karşı terbiye neza
ket ve tavru hareketi?

7 — İş sahiplerine karşı terbiye neza
ket ve tavru hareketi?

görevinin ehli olup 
olmadığı 

Ahlâkin durumu hakkında intiba 
Birinci tezkiye âmirinin vazifesi İmza ve  
tarihi
İkinci tezkiye 

âmirinin kanaati
Yeterlik bakımından 
görevinin ehli olup 

olmadığı
Yukarı göreve iktidarı?
Ahlâkî durumu hakkında intiba
İkinci tezkiye âmirinin vazifesi imzası ve
tarihi
Birinci ve ikinci tezkiye âmirinn kanaat
leri arasında ihtilâf olması halinde, varsa  
üçüncü tezkiye âmirinin kanaati?
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ETÜD, ARAŞTIRMA v e  MAKALELER

YURT DIŞINDA BULUNAN ŞEHİTLİKLERİMİZ

Yurt dışında bulunan Türk Şehirliklerinin ve türbelerinin bakım ve 
onarımı ile ilg ili olarak M illî Savunma Bakanlığı ile Bakanlığımız tarafından 
müştereken yapılan çalışmalara 1965 yılı içerisinde de devam olunmuştur.

Bu yıl yapılan çalışmaların başlıcaiarı aşağıdadır :

1 — Kore’deki Birleşmiş M illetler M ezarlığının Türk şehitlerine tahsis 
edilen kısmında mevcut 462 kabrin başlıkları tahta plâkaların bronz p lâka
larla değiştirilmesi için gerekli ödenek M illi Savunma Bakanlığının 1965 yı
lı bütçesinden ayrılmış ve «Türk M ezarları için Kore Misyonu»na ulaştırıl
mak üzere Birleşmiş M illetler nezdindeki Daimî Delegelimize gönderilmiş 
tir.

Beton kaidelerin yapımı da dahil olmak üzere 1000 Dolara baliğ ola
cak bronz plâka işi, «Commonwealth W ar Graves Commission» tarafından 
deruhte edilecektir.

2 — Berlin Şehitliğinin mübrem onarım ihtiyaçlarına sarfolunmak için' 
gerekli 15.000 lira lık  ödenek, M illî Savunma Bakanlığı bütçesinden ayrılmış 
ve Berlin Başkonsolosluğumuz emrine gönderilmiştir.

Şehitlikte gerekli daha geniş bir onarımın gerçekleştirilebilmesi için 
lüzumlu ödeneğin önümüzdeki malî yıl bütçesine konacağı, M illî Savunma 
Bakanlığı yetkilileri tarafından ifade edilmiştir.

3 — M alta Şehitliğinin onarımı için M illî Savunma Bakanlığının 1965 
y ılı bütçesinden ayrılan 22.000 lira lık  ödenekle şehitliğin onarımma başlan
mıştın

4 — Japonya’daki Ertuğrul Şehitliğinin bakım masraflarını karşılamak 
üzere keza M illî Savunma Bakanlığı tarafından ayrılan 2.000 lira lık  ödenek, 
gereği için Tokyo Büyükelçiliğimize gönderilmiştir.

5 — Bükreş’teki şehitliğimizde bir âbide yapımı ile  m illî bayramları
mızda ve şehitlerimizi anma törenlerinde bayrak çekilmek üzere bir bayrak 
direği dikilmesine karar verilmiş olup, yapım projesi, kaça mal olacağının 
tesbiti için Bükreş Diplomatik Ofisi’ne sunulmuş bulunmaktadır.
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YABANCI ÜLKELERDEN DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZ ARACILIĞI 
İLE KIBRIS TÜRKLERİ İÇİN YAPILAN YARDIMLAR

Çeşitli m illiyetlere mensup sağduyu sahibi kimselerin, Kıbrıs’daki Türk- 
lerin maruz kald ığı davranışlar ve içinde bulundukları fecî durum karşısın
da duydukları infialin bir belirtisi olarak, Dış Temsilciliklerimiz aracılığı 
ile yaptıkları para, eşya ve ilâç bağışlarına 1965 yılı içerisinde de devam olun
muştur.

Soydaşlarımızın ıztıraplarmı biraz olsun dindirmek maksadıyla bağışta 
bulunanlardan bazıları bu münasebetle ilg ili dış temsilciliklerimize gönderdik
leri mektuplarda, duydukları infiali belirtmişler ve Kıbrıs Rumlarını te l’in 
ve takbih etmişlerdir.

Bunlardan, merkezi Beyrut’da bulunan ve daha önce Bakanlığıma ve 
bizzat M akarios’a gönderdiği mektuplarda mm mezalimi karşısında Kıbrıs 
Türkleri için beslediği sempati hislerini açığa vurmuş olan, Orta Doğu M il
lî Protestan Kiliseleri Teşkilâtı Başkanı İsa Z. İstanboli’den alman son mek
tuplarda ezcümle şöyle denilmektedir.

«Muhterem Elçi Bey,

«İlişik  olarak gönderilen küçük hediyemizin Türkiye Kızılay Derneğince 
ulaştırılm asına tavassut buyurulmasmı âlicenaplarından rica ederim.

«  ' . .......................

«A sil kanında Atatürk’ün bıraktığı armağan bulunan cesur gençliğin, 
Kıbrıs davasında da gerekeni yapmaktan geri durmayacağına inanan ve 
Türk soydaşlarımız için dua eden cemaatımız, sizin de her sahada yüksel
menizi diler, selâmlarını sunar.

« ........................................

«İstanbul’daki Rum Ortodoks Kilisesinde meydana gelen yolsuzlukla
rın ancak Makarios canisinin bir tahriki olduğunu, bütün Orta Şark Kılıse- 
lerimizce esefle karşılandığını üzüntülerimizle bildirmeyi bir borç sayarım.
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OCAK 1986’DA TÜRKİYE'NİN DIŞ İLİŞKİLERİ 
YE BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR 

K R O N O L O J İ S İ



.



OCAK 1966’DÂ TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ 
YE BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR 

K R O N O L O J Î S İ

GALO PLAZA'NIN İSTİFASI HAKKINDA YORUM

1 Ocak 1966 Dışişleri Bakanı Çağlayangil Birleşmiş M İlletler’İn
Kıbrıs’taki Arabulucusu Galo Plaza’nm istifası hakkın
da herhangi bir yorumda bulunmamış ancak, «Galo 
Plaza’nm şahsî telkinlerin konusunda Türk Hüküme
ti zamanında Arabulucuya ve ilg ili diğer Taraflara gö
rüşünü ifade etmiştir. Biz, Arabuluculuk prensibine 
kuvvetle bağlıyız ve bu prensibi hiçbir zaman reddet
medik» demiştir.

Dışişleri Bakanlığının diğer ilg ilileri ise, P laza’mn is
tifası konusunda «biz Galo Plaza’nın şahsına değil, 
Kıbrıs konusunda yetkisini aşan ve Arabuluculuk Mü- 
essesesinin prensipleri ile bağdaşmayan Raporuna İti
raz etmiş bulunuyorduk. Gerek Plaza’nın şahsına ve 
gerekse savunduğu fikirlere saygı duymaktayız.» de
mişlerdir. «Arabuluculuk Müessesesinin ne hâkim ve 
ne de bir hakem Müessesesi olmadığını, oysa Pla- 
za’nın, Birleşmiş M illetlere vermiş olduğu Rapor
da bir hâkim gibi davrandığını belirtmişler ve «yeni bir 
Arabulucunun tayinini de memnuniyetle karşılayacak
ların ı» belirten yetkililer, «esasen Birleşmiş M illetler 
Assamblesinde de onaylanan 3 2’ler Tasarısında, Ara- 
bulucuk Müessesesinin devamı belirtilmektedir. Bu se
beple yeni bir Arabulucunun bir an önce görevine baş
laması Kıbrıs uyuşmazlığına yeni bir yön verecektir» 
demişlerdir.

AMERİKAN BÜYÜKELÇİSİNİN KİBRİYA  
MÜDAHALE KONUSUNDAKİ SÖZLERİ

3 Ocak 1966 Dışişleri Bakanı tarafından kabul edilen A.B.D .’11in
Ankara Büyükelçisi Parker Hart bir soru üzerine açık
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lamada bulunarak Amerika’nın Türkiye’nin müdahale 
teşebbüsüne mani olmadığını söylemiştir. Amerikan 
Hükümetinin Türk Hükümetine sadece tavsiyede bu
lunduğunu beyan etmiştir.

Büyükelçi, daha sonra, Dışişleri Bakanı Çağlı- 
yangil’le yaptığı görüşme hakkında şu bilgiyi vermiş
tir :

«Bugün Dışişleri Bakanınızla görüşmem, hükü
metimin Vietnam’da barışı korumak için giriştiği ge
niş çaptaki kampanyanın tabikatı ile ilg ilid ir. Ben, hü
kümetim adına sayın Çağlıyangil’e dünya sulhunu ilg i
lendiren, Vietnam’da barışı sağlama politikamızı izah 
ettim. Beni candan dinlediler. Kendisinden bir talepte 
bulunmadık.

PATRİKHANE HAKKINDA AMERİKAN 
DIŞİŞLERİ GÖRÜŞÜ

3 Ocak 1966 W ashington’da açıklanan A.B.D. D ışişleri Bakanlığı-
nının bir mektubunda Türkiye’deki Rum Ortadoks Ki
lisesinin içinde bulunduğu güçlüklerin Kıbrıs meselesi
nin bir neticesi olduğu ifade edilmektedir.

Mektup Pensilvanya’nın Cumhuriyetçi Senatörü Hugh 
Scott Dışişleri Bakanlığından, Türk hükümetinin Rum 
Ortodoks kilisesine karşı davranışına dair şikâyetlerin 
tahkik edilmesini istemesi üzerine kaleme alınmıştır.

Senatör, Dışişleri Bakanı yardımcılarından Doug- 
las MacArthur’un cevabından son 18 ay zarfında Tür- 
kiyenin «ortodoks partikliğİnin eğitim ve yayım gibi 
alanlarda faaliyetlerini kısatlıyan bir çok davranışlarda 
bulunduğunu» bildirdiğini açıklamıştır.

MacArtur mektubunda sınırdışma çıkarılan iki met
ropolite derhal Amerikan vizesi verildiğini bildirdiğini 
söylemiştir.

Mektupta, «bu ani kararlardan başka, Türkiye’deki pat- 
rikanenin karşılaştığı güçlüklerin, son bir buçuk yıldan 
beri karşılaşılanlar gibi, doğrudan doğruya Kıbrıs buh
ranından doğduğuna inanıyoruz» denilmektedir.
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Mektubta, devamla, buhranın barışçı yo llarla çö
zülmesinin hâlihazırdaki bütün Türk-Y unan anlaşmaz
lık ların ı düzeltecek en kesin yol olduğu ifade edilmek
tedir.

SÜRPLÜS ANLAŞMASININ YENİLENMESİ 
İÇİN ÇALIŞMALAR

4 Ocak 1966 Ticaret Bakanı Macit Zeren sürplüs anlaşmasının yeni
leneceğini açıklamıştır. Zeren, bu konuda özetle şunla
rı söylemiştir :

«Geçen yıl zeytin yağı ihracatımızı engelleyen hükümlerin 
bulunması sebebiyle Am erikalılarla yapılmış olan sürplüs 
anlaşması haklı olarak tenkitlere uğramış ve bu anlaşma 
geçici olarak bir y ıl için iptal edilmişti. Fakat soya yağı
nın ithâli margarin sanayii için gerekli olduğundan yurt 
içi sıvı yağ üretiminin ihtiyacı karşılamadığını göz önün
de bulunduran Bakanlığımız, soya anlaşmasının lehi
mize hükümler bulunacak şekilde yenilenmesine çalış
maktadır.

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL'İN 
BASIN TOPLANTISI

4 Ocak 1966 Başbakan Süleyman Demire!, dış politika konularının
önemli yer tuttuğu bir basın toplantısı yapmıştır (Bk. 
Belge l ) .

Başbakan, Kıbrıs konusunda, soruları cevaplandırma
dan önce yaptığı konuşmasında özellikle şu hususları 
belirtmiştir :

Türk Hükümeti, Kıbrıs meselesinin kendi rızası dışın
da veya emrivakilerle tek taraflı bir şekilde halledilm e
sine hiçbir zaman rıza göstermez ve göstermeyecektir. 
Bu itibarla, Enosis’in bu gibi yo llarla gerçekleşeceğini 
umanlar bir hayal içindedirler. Türkiye’nin ve Türk 
cemaatinin 1960 andlaşmalarıııdan doğan haklarının 
bütünü mahfuzudur. Bu hakları zorla veya desiselerle 
yoketmek isteyenler bu gayelerine erişemeyeceklerdir.
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«Türk hükümeti, bidayetten beri Kıbrıs meselesinin 
sulhcu yo llarla halli için elinden gelen gayreti sarfet- 
miştir. Bu yoldaki gayretlerimiz maalesef iyiniyetle mu
kabele görmemiştir.»

ARNAVUTLUK DIŞİŞLERİ BAKANININ BİR 
TÜRK GAZETESİNE DEMECİ

4 Ocak 1966 Arnavutluk Dışişleri Bakanı Behar Ştülea Cumhuriyet
gazetesi muhabirine verdiği özel beyanatta, «B .M .’de 
Türk tezi aleyhinde oyveren devletlerin çoğunun Yu
nanlıların hakiki niyetlerinin ne olduğunu bilmedikle
rin i» söyliyerek «biz demokrasi maskesi altında Maka- 
rİos’un Türk azınlığını ezme siyasetine taraftar değiliz, 
çoğunluğun azınlığa tahakkümü asla kabul edilemez. 
Kıbrıs B. M. üyesi olduğu halde meseleyi Yunanistan’
ın genel kum la götürmesi gizli maksatlara matuftur.» 
diye ilave etmiştir.

DENKTAŞTN DEMECİ

4 Ocak 1966 Kıbrıs Türk Cemaat Lideri Rauf Denktaş Kıbrıs konu
sunda verdiği bir demeçte özetle şunları söylemiştir : 
«Endişelerimiz iki noktada toplanmaktadır :

Birincisi, Poımların müzakereye yanaşmıyarak şimdiki 
fiili durumu, Türk cephesi çökünceye kadar devam et
tirmeleri, İkincisi ise, müzakere masasına oturup bize 
azınlık hakları teklif ederek, bizi müzakerelerden uzak
laştırma yolunu tutmalarıdır. Bizi düşündüren konu 
şudur: Türk hükümeti, «emrivakilere boyun eğmiye- 
ceğiz ve Türk cemaatini yeni bir Rum saldırısı karsısın
da yalnız bırakmayacağız» diyor. Fakat bugünkü durum 
baştan başa kabul edilmiyecek bir emrivakidir. Anlaş
malar mevcutsa, bu emrivakiler kabul edilmez ve Ma- 
karios normal hayatı iade için zorlanır. Bugünkü duru
mu bertaraf etmek ve Türklere insan gibi bir hayat ya
şatmak için Türkiye’nin müdahale hakkı vardır. îk i y ıl
lık sulh ile davayı halletme çabamız, bizi çıkmaza sok
muş, ada’da Makarİos’u hükümran kılmış ve Yunanis-
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tan ada’yı işgal etmiştir. Ayrı coğrafi zemine dayanan 
federatif bir sistemin veya düpedüz taksimin nihai hâl 
çaresi olduğunu kabul etmeliyiz.»

4 Ocak 1966

4 Ocak 1966

TÜRKİYE  — İSVİÇRE KREDİ ANLAŞMASI

İsviçre hükümeti, Türkiye’ye ikinci bir parti y ıllık  ma
li yardımda bulunulmasını öngören anlaşmayı oııamış- 
tır. İsviçre hükümeti, Türkiye’ye, 1963 -1967 beş yıllık 
kalkınma plânı için konfederasyonun 43 milyon İsviçre 
frangı (86 milyon tl.) mali yardımda bulunmasını 
sağlıyan federal hükümler çerçevesinde 1965 yılında 
11 milyon İsviçre frangı kredi açmıştır.

Bu yılk i 10 milyonluk ikinci parti kredinin 7 milyon 
frangı donatım malzemesi alım ı için yüzde 3-3/4  fa
izle 22 yılda ödenmek üzere, 2,4 milyon fransı Türki
ye Merkez Bankasına borç olarak daha eski taahhütle
rin refinansmanı için, yüzde 3 faizle 7 yılda ödenmek 
üzere ve nihayet 600.000 frangı da Kars ve İstanbul’
daki süt fabrikaları tasarılarının finansmanı için tek
nik işbirliği çerçevesinde verilmekte olduğu Bern’de 
açıklanmıştır.

TÜRK  — İSVEÇ VİZE ANLAŞMASI

Dışişleri Bakanlığı Türk-İsveç Vize anlaşması ile ilg i
li olarak şu bilgiyi verm iştir:

«B ilindiği gibi, Türkiye ile İsveç arasında, üç ayı teca
vüz etmeyen karşılıklı ziyaretler için vize muafiyetini 
öngören 21 Ağustos 1952 tarihli bir vize anlaşması 
mevcuttur. Bilâhare, İsveç hükümetinin talebi üzerine 
1 Haziran 1960 tarihinde, bu anlaşmanın 3. maddesini 
tâdil etmek amacıyla ek bir anlaşma imzalanmıştır. Bu 
ek anlaşmaya göre, her iki memleket vatandaşlarına, 
çalışma belgesini haiz olmadan da, yekdiğerinin ülke
sine gidip mahallinden çalışma müsaadesi temin etmek 
imkânı tanınmış bulunmaktaydı. Bu kere, 31 Aralık 
1965 tarihinde Dışişleri Bakanlığım ıza bir nota tevdi
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5 Ocak 1966

9 Ocak 1.966

eyleyen İsveç Büyükelçiliği, muhtelif memleketlerden 
İsveç’e gelen ve ihtiyaç sınırlarını aşan işçi akının m illi 
mevzuatla yeniden düzenlemek lüzumu ile karşılaşıl
dığını ifade ile, aramızdaki vize anlaşmasının taraflara 
tanıdığı fesih hakkını da kullanarak, 1960 tarihli bu 
ek vize anlaşmasını 1 Ocak 1966 tarihinden itibaren 
feshettiğini ihbar eylemiştir.

Böylelikle, bahis konusu 1952 tarihli anlaşmanın 3. 
maddesi yeniden yürürlüğe girmekte ve 1966 Ocak ayı 
iptidasından itibaren iş tutmak maksadiyle Isviç’e g i
decek olan vatandaşlarımızın, hareketlerinden evvel ça
lışma permisini haiz olmaları gerekmektedir. Keza ça
lışmak üzere memleketimize gelecek olan İsveç vatan
daşları da ayni hükme tâbi olacaklardır».

KIBRIS RUM YÖNETİMİNİN TAPULAMA 
KANUNU TASARISI HAKKINDA AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oktay İşcen sözügeçen ta
sarı hakkında : «M akarios’u ıı geçen ay içinde ortaya attığı 
Tapulama Kanunu tasarısı ile  Kıbrıs’lı Türklerin hak
larının hiç bir şekilde ortadan kaldırılamayacağını» ifa
de etmiştir. «B ilindiği üzere, hâlen temsilciler mecli
sinden geçmemekle beraber, kabul edileceğine muhak
kak nazarı ile bakılan» tapulama kanunu» tedhiş hare
ketleri yüzünden Rum bölgesinden Türk kesimine ge
çen Türklerin gayri menkullerine (tapuları bir y ıl zar
fında ibraz edilmediği taktirde) tapu dairelerinin bu 
yerler üzerinde karar verme yetkisini tanımaktadır.» 
dedikten sonra bu konuda sorulan bir soru üzerine, 
«bu kanunun hiçbir hukukî değeri olm adığını» söylemiş 
ve «M akarios’un yapmaya çalıştığı taktiklerden bir tane
si olduğunu belirtmiştir.

LÜBNAN HÜKÜMETİNİN ENOSIS 
KONUSUNDAKİ TUTUMU

Kıbrıs konusundaki 32’ler tasarısı lehinde oy veren dev
letlerden Lübnan’ın Birleşmiş M illetler daimi delegesi,
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9 - 6  Ocak 1966

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant’a gönder
miş olduğu bir mektupla Kıbrısı’ın Yunanistan’a ilhak 
edilmesine karşı olduklarını birdirmiştir.

Delege mektubunda Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsız 
bir devlet olması ile Birleşmiş M illetlerde lehde oy ver
diğini, Kıbrıs’ın Yunanistan ile birleşmesine taraftar 
olmadığını bildirmiştir.

İSRAİL’İN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARI
NA YARDIMI

İsrail Hükümeti, Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U 
Thant’a bir mektup göndererek Kıbrıs barış gücü mas
rafları için 10 bin dolar bağışladığını bildirmiştir.

KARADENİZ’E DÜŞEN AMERİKAN ASKERİ 
UÇAĞI OLAYI

Sovyetler B irliği Amerikayı Karadenizde «askeri teşeb
büslerde bulunmakla ve böylece dünya barışını tehdit 
etmekle» suçlamıştır. Tass ajansı Sovyet Savunma Ba
kanlığı organı «K ızıl Y ıld ız» gazetesinin bu yolda bir 
protestosunu yayımlamıştır. Kızıl Y ıldız kısa bir siira 
önce Amerikan hava kuvvetlerine mensup bir uçağın 
Karadenizde düştüğünü Amerikan harp gemilerinin 
de son zamanlarda Karadenize daha sık geldiklerini 
iddia etmektedir.

Ertesi günü, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, iki 
Amerikan savaş gemisinin Karadeniz’in m illetlerarası 
sularında dolaştığını açıklamıştır. Sözcü, Amerikan ge
milerinin dünyanın her tarafında açık denizlerde dolaş
tıklarını belirtmiş, fakat bu konuda daha fazla bilgi 
vermemiştir. Sözcünün bu açıklama ile, Amerika’nın 
Sovyetler Birliğinin Karadeniz bölgesinde «tehlikeli 
tahrikler»den bahseden suçlamalarına önem vermedi
ğini ima ettiği anlaşılmaktadır.

Sözcü, geçen ay Karadeniz üzerinde düşen Amerikan 
B-57  bombardıman meselesinin, «diplomatik bakımm-
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dan» kapanmış olduğunu sözkonusu uçağın Karade- 
nizin m illetlerarası suları üzerinde herzamanki uçuşu
nu yapmakta olduğunu belirtmiştir.

TÜRKİYE  — ALMANYA HAVACILIK 
ANLAŞMASI

Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı Federal Alman
ya ile  Türkiye arasındaki hava seyrüseferi anlaşmasıyla 
ilg ili tasdik evraklarının Bonn’da imzalandığım bildir
miştir.
Anlaşma 22 Ocak 1966’da yürürlüğe girecektir.

İKİLİ ANLAŞMALAR KONUSUNDAKİ 
ÇALIŞMALAR

Dışişleri Bakanı Çağlayangil bugün İkili Anlaşmalar 
konusunda gazetecilere: «Am erika Birleşik Devletleri 
ile  aramızda imzalanmış olan İkili Anlaşmaları gözden 
geçiren bir çalışma içindeyiz» demiştir.

CUMHURİYET SENATOSUNDA KIBRIS  
KONUSUNDA YAPILAN GENEL GÖRÜŞME

Cumhuriyet senatosunun 6 Ocak tarihli toplantısında 
Kıbrıs konusundaki genel görüşmeye başlanmıştır. İlk 
konuşmayı m illi birlik grupu adına senatör Ahmet Y ıl
dız yapmıştır. Y ıldız, «konuyu m illi bir dâva olarak ele 
ala lım » demiş, başkan Johnson’un ve İnönü’nün mek
tuplarının açıklanmasını isteyerek Türk tezinin birleş
miş m illetlerde yanlış savunulduğunu ileri sürmüştür. 
İkinci konuşmayı kontenjan senatörleri grupu adına 
Amil Artüs yapmış ve birleşmiş M illetleri kararının tav
siye mahiyetinde olmakla beraber Zurih ve Londra ant
laşmalarının ortadan kaldırmak istediğini belirterek 
Türk cemaatinden azınlık olarak bahsedilmiş bulunma
sını da yermiştir. Artüs, Kıbrıs konusunda hükümetle
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işb irliği yapmasını istemiştir. Üçüncü konuşmayı bağım
sız senatörler adına Suat Hayri Ürgüplü yapmıştır. Ür
güplü, karar ağır bir darbedir. Fakat herşey de bitmiş 
değildir diyerek meselenin halli için yapılacak bir Türk- 
Yunan görüşmesinden netice alınacağı kanaatinde ol
duğunu ilâve etmiştir. Son konuşmayı CHP grupu 
adına Nüvit Yetkin yaparak tutumlarının m illi politika 
ruhuna uygun ve yapıcı olacağını belirtmiş ve başkan 
Johnson mektubunun açıklanmasını istemiştir.

Cumhuriyet Senatosunun 7 Ocak Toplantısında Kıbrıs 
Konusunda genel görüşmeye devam edilmiş ve ilk  ko
nuşmayı AP grupu adına Fethi Tevetoğlu yapmıştır. 
Tevetoğlu, «Birleşmiş M illetler kararı Makarios’un bir 
başarısı değil, Türkiye’nin geçmişte izlediği dış politi
kanın bir protestosudur» diyerek «Kıbrıs için ancak 
Türkiye’nin rızasını taşıyan bir karar veya statünün değe
ri vardır ve uygulanabilir» demiştir. İkinci konuşmayı 
YTP Grupu adına Mehmet İzmen yapmış ve T ü rk -Y u 
nan görüşmelerine önem verilmesini, dâva sulh yolu ile 
çözülemezse anlaşmaların verdiği yetkinin kullanılm a
sını istemiştir. MP Grupu adına Mansur Ulusoy ko
nuşmuş ve ortak bir hareket tarzı arzuetmiştir. CKMP. 
adına konuşan Kudret Bayhan da liderler toplantısı 
üstünde durmuştur. Bu konuşmalardan sonra, Dışişleri 
Bakanı ■ Çağlayangil, tenkitlere cevap vermek için söz 
almıştır.

Bakan, Türk dış politikasının müstakar olmadığı yolun
daki tenkitleri şu şekilde cevaplamıştır :

«Türk dış politikasının tenkitten münezzeh olduğu id
dia edilemez. Ancak şu var ki, hiçbir devirde, hiçbir 
dış kuvvet, Türkiye’ye dış politika empoze edememiş
tir. Yanlış veya doğru, nasıl hareket etmişsek, kendi 
seçtiğimiz yoldan gitmişiz. Dahil bulunduğumuz ittifak 
ve bloklarda da lüzumu halinde esneme ve direnme 'du
rumunda olmalıyız.»

Johnson ve İnönü arasında teati edilen mektup konusu 
üzerinde de duran Dışişleri Bakam, yazışmaların ilg i
lilerin muvafakatini almadan açıklanamayacağını öne 
sürmüş, özetle şöyle demiştir :
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«Mukavemetimizi, zaafımıza değil, bizim devlet anla
yışımıza, devlet saygımıza ve bekamıza gösterdiğimiz 
saygıya verselerdi daha çok memnun olurduk.»

«B ir m illete aşırı bağlılık, bir m illete aşırı nefret, m il
letleri esir k ılar» deyimini tekrarlayan Çağlayangil, bir 
blokta olmanın, o blokta olmayanlarla arasının açılma
sını gerektirmeyeceğini söylemiştir.

Bakan, ihtilâfı, bir Türk-Y unan meselesi olarak teş
his edenlerle, beraberlik halinde olduklarını belirtmiş, 
«şuna inanıyoruz ki, hiçbir Türk hükümetinin, Kıbrıs 
aleyhine kasdi tutumlara girmesi kabili tasavvur değil
dir» demiştir.

Çağlayangil daha sonra, Türk-Y unan ilişkileri konu
suna değinmiş ve «iş o safhaya gelmiştir ki, T ü rk -Y u 
nan ilişkilerinin yeniden gözden geçirilmesinde zaruret 
vardır» demiştir.

Bakan, zararlı faaliyette bulunduğu iddiasıyla patrik
hanenin yurt dışına çıkarılması yolundaki fikirler üze
rinde durmuş özetle şunları söylemiştir : «gün olmuş
tur ki, patrikhane mensupları ihanette bulunmuşlar, 
fakat kanunların gerektirdiği cezayı alm ışlardır. Her 
şeyden önce, patrikhane mensupları Türk iebaasıdırlar. 
Fakat, her hangi bir suçları cezasız kalmamış ve kal
mayacaktır. Türk devleti, her zaman, bu müesseseyi ih
raç etmek gücünü muhafaza etmiş olduğu halde, m il
li menfaatlerimiz ve devlet itibarı buna cevaz verme
miştir. Taşkın bir hareketin gereği pek tabii ki yap ılır.» 
Dışişleri bakanı, konuşmasını şu sözlerle b itirm iştir: 
«Kıbrıs sorunu, milletçe başarıya ulaştırmamız gereken 
bir iştir.»

8 Ocak giiniinkü oturumda gruplar adına yapılan ikin 
ci Konuşmalardan sonra tekrar söz alan Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil hükümetin Kıbrıs dava
sını çözümlemede, müstakar ve belirli bir görüşü ol
madığı yolundaki tenkitlere, şöyle cevap verm iştir: 
«Bize, federatif sistem olamaz mı, diye de sorulsa, ba
kalım , konuşalım derim. Muahedeler dışında ileri sürü
lecek herhangi bir formülü, peşinen kabul edip, bunu 
hükümet görüşü şeklinde ilân edemeyiz»



Bakan Kıbrıs’ın hiçbir devlete iltihakının kabul edile
meyeceği, ikİ cemaatten herhangi birinin diğerine ta
hakküm etmemesi ve muahedelerin her zaman yürür
lükte olduğu şeklindeki önemli noktaları daima savun
duklarını belirtmiştir.

Çağlayangil konuşmasının sonunda bazı soruları da 
cevaplandırmış, henüz yeni arabulucu hakkında Bir
leşmiş M illetlerin, hükümetimize bir teklifte bulunma
dığım söylemiştir.

Daha sonra AP grupu adına söz alan Celâl Ertuğ, Kıb
rıs ve dış politika konularında İleri sürülen tenkitleri 
cevaplandırmış ve grupunun görüşünü tekrarlamıştır. 
Cumhuriyet senatosunun geceki oturumunda senatör
lerin genel arzuları üzerine, kontenjan senatörü Cevat 
Açıkalın Kıbrıs ve 12 ada konusunda bir konuşma ya
parak özetle şunları söylem iştir: «Kıbrıs Dünya hukuk 
kaidelerine dayanarak doğmuş müstakil bir devlettir. 
Bu memleket, mevcut anlaşmalara göre, kendisini baş
ka bir memlekete kaptıramıyacak, yani ne Enosis, 11e de 
taksim olacaktır. Birleşmiş M illetlerde alınan karar 
lehimizde veya aleyhimizde olsun durumun kritik liğ i
ne fazla tesir etmemiştir.» Açıkalın daha sonra, Nato, 
Dış Politikamızın istiklali ve Türk hâriciyesi hakkında 
ileri sürülen tenkitlere cevap vermiş ve bunların hatalı 
olduğunu söylemiştir.

Görüşmenin tamamlanmasından sonra Başbakan De- 
mirel bir konuşma yapmıştır. (Bk. Belge 2 ) Başbakan 
özetle :

«Birleşmiş M illetler’in 18 Aralık 1965 tarihli kararının 
ada üzerinde Türkiye’nin ve adada yaşayan soydaşla
rımızın haklarını ortadan kaldırmaya hiçbir şekilde yet- 
miyeceğini beyan etmek isterim. Artık Kıbrıs meselesi
nin sulh yolu ile halli bizden çok bu meselede taraf ol
muş diğer m illetlerin mesuliyetİııdedir. Zira biz bu 
meselede hüsniniyetimizi göstermişizdir. Bu arada me
selenin bu hale gelmesine sebep Yunanistan’ın büyük 
bir sorumluluk taşıdığını ifade etmek isterim .» demiş
tir.
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S Ocak 1966 TÜRK — SOVYET TİCARİ VE KÜLTÜREL 
İLİŞKİLERİ

Dışişleri Bakanı Çağlayangil’in daveti üzerine Bakanla 
bir görüşme yapan Sovyetler B irliğ in in  Ankara Büyük
elçisi N ikita Rijov, «Sovyetler B irliği ile Türkiye ara
sında, 1966 y ılı Ticaret Protokolünü yenilemek üzere, 
bir Sovyet Ticaret Heyetinin Türkiye’ye geleceğini» 
açıklamıştır. Rijov, «Türkiye ile  ticaretimizi geliştirmek 
istiyoruz» demiştir.

Sovyet Büyükelçisi. Bakanla yaptığı görüşme hakkında 
da, «kültür münasebetlerimizin bu yılki protokolü hak
kında konuştum» demiştir.

Bu arada gazetecilerin, «Kıbrıs konusunda Sovyetler 
B irliği Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk 
yapacak mıdır ?» sorusunu şöyle cevaplandırmıştır :

«Prensip olarak arabulucuk işi asil bir görevdir. Fakat 
böyle bir şey için, tarafların arzusu olmalıdır. Böyle 
bir arzu olursa tetkik edilecektir.»

Rijov, daha sonra, Karadeniz’de düşen Amerikan uçağı 
ile İlgili olarak bir şey söylemek istememiştir.

8 Ocak 1966 MONTRÖ ANLAŞMASININ UYGULANMASI
HAKKINDA AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel Müdü
rü Oktay İşçen, gazetecilere, «Türkiye, Montrö’de im
zalanan Boğazlar Andlaşmasını gayet titizlikle uygula
maktadır. Hiç bir devlet lehine veya aleyhine bir tefrik 
yapılmamıştır.» demiştir. İşcen, daha sonra^ «Nitekim  
Dışişleri Bakanımız da senato’da Sovyetler B irliği ile 
ilişkilerim izin, iyi komşuluk içinde gelişmesini arzu et
tiğimizi söyledi» demiştir.

İşcen, gazetecilerin, Karadeniz’de düşen Amerikan uça
ğ ı ile  ilg ili sorusu üzerine «Sovyetlerin bu konuda, 
Türkiye’ye herhangi bir hasmane durumu olmayacağı
nı belirtmiş ve «Uçak açık denizde ve beynelmilel sa
hada düşmüştür» demiştir.
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Enformasyon Dairesi Genel Müdürü Amerika ile  Tür
kiye arasında ki ik ili anlaşmalarla ilg ili çalışmaların 
yapıldığını sözlerine eklemiştir.

Kıbrıs konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında Kıb
rıs Rum İdaresi Temsilcilerinin de katılacağı müzake
relerin Roma’da yapılacağını bildiren haberlerle ilg ili 
olarak Işcen, «Türkiye’ye bu konuda herhangi bir res
mi müracaat yapılm adı» demiştir.

TÜRKİYE’NİN KIBRIS RUM  
İDARESİNE NOTASI

8 Ocak 1966 Kıbrıs Temsilciler Meclisi, Rum üyeleri tarafından, 9
Aralık 1965 tarihinde kabul edilen, «Kıbrıs cumhuri
yeti âmme hizmetleri komisyonu» ile ilg ili kanun dola
yısıyla, Türk hükümeti, Kıbrıs Rum hükümetine bir no
ta göndermiştir.

Notada, bu sözde kanunun Kıbrıs anayasasının yeni ve 
açık bir ih lâ li olduğu belirtilmekte ve «bu sözde ka
nun, Kıbrıs anayasa’sının âmme hizmetlerine taalluk 
eden, yedinci bölümü ile, 179. ve 16 Ağustos 1960 ta
rihli garanti anlaşması tarafından teminat altına alın
mış temel bir madde olan 182. maddesini ih lâ l etmek
tedir.» denmektedir.

4 M art 1964 tarihli Güvenlik Konseyi kararını da ih lâl 
ettiği bildirilen bu kanunun şiddetle protesto edildiği 
notada «Türk hükümeti herhangi bir hukukî yetkiye 
dayanmadan kabul edilen, bahsi geçen kanunun, keen- 
lemyekûn olduğunu ve hiçbir hukukî netice doğuramı- 
yacağını beyan eder.» denilmektedir.

YUNAN BÜYÜKELÇİSİNİN ANADOLU 
AJANSINA DEMECİ

8 Ocak 1966 Bir süreden beri A tina’da bulunan Yunanistan’ın An
kara Büyükelçisi Alexandros Sgurdeos, hükümeti ile 
yaptığı görüşmelerle ilg ili olarak A. A. muhabirine şun
ları söylem iştir:
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«A nkara’ya bir hayli yiiklü dönüyorum. Hükümetinize, 
hükümetim adına tekliflerde bulunacağım. Ağır havayı 
dağıtmak zamanı gelmiştir, kanısındayım. îkilİ görüş
melere devam edileceğini ve bu defa bundan olumlu bir 
sonuç alınacağını zannediyorum.»

Öte Yandan Yunan hükümetinin bir T ürk-Y unan-K ıb 
rıs konferansı teklifinde bulunduğunu kesinlikle yalan
lad ığ ı Yunan resmi makamlarınca bildirilmiştir.

Böylelikle Yunan basınında çıkan ve Şubat ayında Ro
ma’da üç ülke arasında bir konferans toplanacağını ileri 
süren haberler yalanlanmış olmaktadır.

FAZIL KÜÇÜK’ÜN BÎR AÇIKLAMASI

9 Ocak 1966 Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Küçük, müdahale
hakkını kullanması maksadiyle Türk hükümetine müra
caatta bulunduğuna ve kendi görüşüne göre müzakere 
yoluyla uyuşulmuş bir hâl çaresine varmanın imkânsız 
olduğuna dair çıkan haberler üzerine basın mensupları
nın müracaatına aşağıdaki cevabı verm iştir:

«Bu kabil haberler na-tamam olup yanlış bir intiba uyan
dırma niteliğini taşır. Ötedenberi, Türk toplumu siyasî 
anlaşmazlıkların, ne şekilde olursa olsun, hiç bir zaman 
kuvvet kullanılarak hâllediyemiyeceği ve halledilmeme- 
si gerektiği tezini savunmaktadır. İşte bunun içindir ki, 
Rum tarafının kuvvet kullanmasını her zaman tel’in 
ediyor ve ilg ili tarafları, Birleşmiş M illetler Güvenlik 
Konseyi’nin derpiş ettiği gibi, müzakere yapmağa davet 
ediyoruz.

Ben öyle inanıyorum ki, barışçı bir hal çaresi bulmak 
amacı ile  ilg ili bütün Taraflar arasında önceden hiçbir 
şart ileri sürülmeksizİn bir yuvarlak masa konferansı 
için zaman henüz geç değildir. Ben şahsen, böyle bir 
konferansa katılmak için Çin’e dahi gitmeğe hazırım. 
Mamarih, böyle bir konferansın yapılmasını, devamlı 
surette reddetmenin, en sonunda Kıbrıs’ı felâkete sü
rükleyecek başlıca bir faktör olduğu takdir edilmelidir. 
Türk Hükümetine geçenlerde gönderdiğim Rapor, da-
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ha ziyade Kıbrıs’ta hâlen hüküm süren durum ile ilg ili 
olup yukarıda ifade ettiklerimin ruhuna uygundur.

9 Ocak 1966

10 Ocak 1966

10 Ocak 1966

ÜÇ KITA KONFERANSININ KIBRIS’LA 
ÎLGÎLİ KARAR TASARISI

H avaııa’da toplanmakta olan Üç Kıta Dayanışma Konfe
ransının Siyasi Komisyonu Kıbrıs ile ilg ili bir Karar ta
sarısını kabul etmiştir. Bu Tasarıda, NATO’nun A da’ya 
müdahalesi takbih edilmekte ve meselenin Kıbrıs’lılarca 
çözümlenmesi gerektiği ifade edilmektedir.

KARMA BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONUNDA  
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN 
MÜZAKERESİ

Karma bütçe ve plân Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı 
Bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler esnasında söz 
alan üyeler özellikle Kıbrıs konusuna değinmişler ve dış 
politikamızı tenkit etmişlerdir. D ışişleri Bakanı Çağla- 
yangil, tenkit ve görüşleri cevaplandırmıştır. (Bk. Belge
3)-
Bakan, dış politikamızın ana hatlarını çizerek, «Prensip 
inanç ve m illi menfaatlerimize en uygun yolu seçmiş ol
duğumuza kani bulunuyoruz» demiştir. Dışişleri Bakan
lığ ı teşkilâtının personel ve maddî imkânlar bakımından 
tam olmadığını ifade eden bakan, Türk ordularının Na- 
to emrine verilmiş olmadığını ve Kıbrıs’ın ne kimseye 
geçmesine, ne de bir Küba olmasına rıza gösteremiyece- 
ğimizi belirtmiştir. Bakanın konuşmasından sonra, Dışiş
leri Bakanlığı bütçesi kabul edilmiştir.

BATI TRAKYA’DAKİ TÜRKLERİN DURUMU

M illet Meclisinde Batı Trakya’dak soydaşlarımızla ilg ili 
bir sözlü soruyu cevaplandıran İçişleri Bakanı Dr. Faruk 
Sükan,
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«İstanbul’da yaşıyan Rum asıllı vatandaşlarımız, İktisadî, 
sosyal, dini ve kültürel alanlarda Batı Trakya’da bulu
nan soydaşlarımıza nazaran, çok daha müsait şartlar 
içinde yaşam aktadırlar» demiştir (Bk. Belge 4 ).

KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA 
TÜRKİYE’NİN YARDIMI

10 Ocak 1966 Birleşmiş M illetlerin Kıbrıs’taki Barış Gücünün malî
açığını kapatmaya yardım için Türkiye’nin 500,000 li
ralık bir yardımda daha bulunacağı B. M. Teşkilâtı 
tarafından açıklanmıştır.

MAKARÎOS’UN ATİNA HAVA 
ALANINDAKİ DEMECİ

10 Ocak 1966 Lagos’da yapılacak İngiliz m illetler topluluğu Konfe
ransına gitmek üzere A tina’dan geçen Makarios gaze
tecilere yazılı bir demeç vererek özetle şunları söylemiş
tir :

«Birleşmiş M illetler Genel Kurulunda Kıbrısla ilg ili 
alınan karar, ancak, Kıbrıs probleminin halline yardım
cı olacaktır. Bu konuda yeni bir arabulucuya ihtiyaç 
yoktur. Galo Plaza tarafından hazırlanmış olan rapo
run üzerinde yapılacak bazı değişiklikler maksada kâfi 
geleb ilir.» Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Fazıl Kü- 
çük’ün son demeçlerine de değinen Makarios şöyle de
miştir : «Küçük’ün demeci maksadlı idi Meseleyi m il
letlerarası alandan uzaklaştırmak amacını gütmektedir.»

DR. KÜ ÇÜ K’ÜN YENİ BİR ÇAĞRISI

10 Ocak 1966 Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük «Kıb
rıs meselesini çözmek üzere yürürlükteki antlaşmaları 
esas alarak ilg ili bütün tarafların katılacağı bir konferans 
toplanması ve günlük meselelerin çözümü için memle
ketin anayasaya uygun şekilde kurulan hükûmetininin,
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yani Kıbrıs Türk Bakanlarının da katılacağı Bakanlar 
kurulunun bir toplantı yapması için» bugün yeni bir 
çağrıda bulunmuştur.

Bununla birlikte, Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türklerinin 
kabul edemiyeceği şartlar ileri sürüldüğü takdirde Ma- 
karios’la  hiç bir şekilde görüşemİyeceğini bildirmiştir. 
Dr. Küçük müzakere şartlarım AFP ve Le Monde ga
zetesinin Lefkoşe muhabirineverdiği bir demeçte be
lirtmiştir (Bk. Belge 5).

KIBRIS RUM YÖNETİMİNİN ARABULUCULUK 
KONUSUNDAKİ GÖRÜŞÜ

10 Ocak 1966 Kıbrıs Rum yönetiminin bir sözcüsü arabuluculuk gö
revinin U Thant tarafından deruhte edilmesi hususun
da Yunan hükümetinin U Thant’a resmen teklifte bu
lunacağına dair haberler üzerine sorular bir suale ce
vaben şunları söylemiştir :

«Bizim anladığım ıza göre, Yunan hükümetinin teklifi, 
arabuluculuk rolünün Birleşmiş M illetler Genel Sekre
teri tarafından deruhte edilmesi veya yeni arabulu
culuk vazifesi görecek bir yardımcının tâyini değil, fa
kat Plaza raporunun değerlendirilmesi için pratik ted
birler alınması maksadına matuftur. U Thant, hâlen 
müstafi arabulucunun raporunu Kıbrıs mes’elesinin 
halli yönünde önemli bir vesika olarak vasıflandırmış- 
tır. Binaenaleyh, Genel Sekreter, herhangi bir hareket 
veya teşebbüsünde Plaza raporundan sarfınazar edemez.»

ÇİRİMOKOS’UN DEMECİ

10 Ocak 1966 Yunan Dışişleri Bakanı Çirimokos gazetecilere verdiği
bir demeçte Birleşmiş M illetler kararı hakkında Kıbrıs 
Rum yönetimiyle, Yunan hükümetinin aynı görüşe sa
hip olduklarını söylemiş ve U Thantm arabuluculuğu 
konusunda Birleşmiş M illetler Genel Sekreterinin bu 
görevi Plaza raporu çerçevesinde yapması ve bir anlaş
ma yolu bulması gerektiğini belirtmiştir.
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10 Ocak 1966

11 Ocak 1966

1 1 - 1 2  Ocak 1965 
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TAŞKENT ANLAŞMASI

Sovyet Başbakanı Aleksi Kosigin’in daveti üzerine 4 
Ocak’tan beri Taşken’de devam eden Pakistan - Hindis
tan Zirve Konferansı Mareşal Eyüp Han ile Başbakan 
Şastri’nin müşterek bir bildiri yayım lamaları ile  sonuç
lanmıştır. Taraflar, bu bildiride aralarındaki uyuşmaz
lık ların  askerî yollardan çözümlenmemesi gerektiğini 
ilân  etmektedirler.

DIŞİŞLERİ BAKANININ GAZETECİLERE 
DEMECİ

Dışişleri Bakanı îhsan Sabri Çağlayangil gazetecileri 
kabul ederek çeşitli soruları cevaplandırmıştır :

Bakan ilk  olarak Karadeniz’de bir süre önce düşen 
Amerikan uçağı ile  ilg ili bir soruya cevaben şunları 
söylemiştir :

«Karadeniz’de düşen uçak, U -2 uçağı değildir. İlmî 
ve eğitim uçuşundan kullanılan bir uçakt r. Sovyet se
malarında değil, beynelmilel semalarda uçmuştur. Ba
zı gazetelerde görüldüğü gibi, Sovyetler B irliği hükü
meti, Türk hükümetine bir nota da vermiş değildir.»

Son günlerde Karadeniz’de dolaşan Amerikan harp ge
mileri ile  ilg ili bir soruya karşılık Çağlayangil, «bugün 
mevcut ahdi duruma göre her ülkenin savaş gem ileri, da
ha önceden haber vermek şartiyle, 21 günden fazla kal
mamak üzere Karadeniz’e çıkabilirler» cevabını vermiştir. 
Bakan son olarak Amerika Birleşik Devletleri D ışişle
ri Bakan yardımcısı Mac Arthur’un, Senatör Scott’a, 
patrikhane İle ilg ili olarak yazdığı mektup konusunda 
şunları söylem iştir: «bizde sözlü ve yazılı soru diye 
bir müessese mevcuttur. Bu, Amerika’da da vardır. Bu 
hususta bilgi istedik, fakat henüz hakikate agâh olma
dık. Eğer durum aksettiği gibiyse, gereken diplomatik 
teşebbüsler yapılacaktır.»

SGURDEOS’UN DEMEÇLERİ

Atina’dan Türkiye’ye dönen Yunanistan’ın Ankara Bü-



yükelçisi Sgurdeos, İstanbul ve Ankara’da birer demeç 
vermiştir. İstanbul’da «yeni bir teklif getirmedim. Kıb
rıs konusunda taraf olan T ü rk -Yunan hükümetleri 
arasında yapılacak görüşmelerde olumlu sonuçlar a lı
nacağı kanısındayım» demiştir. Ankara’da ise, «kendi
sinin iyimser olduğunu, Türkiye ile  Yunanistan’ın ik ili 
görüşmelere yeniden başlayabilmeleri için temaslara 
geçeceğini» bildirmiştir.

PETRO — KİMYA SANAYİİ İÇİN İNGİLTERE 
VE İTALYA İLE ANLAŞMA

11 Ocak 1966 Petrokimya Anonim Şirketi (PETKİM), tesisin dış fi
nansman ihtiyacı olan 64 milyon TL.’sının İngiliz ve 
İtalyan Hükümetlerince Konsorsiyum çerçevesinde mem
leketimize sağlandığını bildirmiştir.

Petrokimyo sanayii için imzalanan yeni anlaşma ile i l
g ili olarak şu bilgi verilmiştir :

«Petrokimya sanayii yatırım larının ikinci büyük ünite
sini teşkil eden bu ihalede, lisans ve «know -how » an
laşması İngiliz İmperial Chemical Industries Ltd. ve 
Belçikalı Solvay firm alarıyla, tesisin proje mühendis
liğ i ile  malzeme ve teçhizat mübayaasına ait anlaşma
lar ise İngiliz «Humphreys ve €lasgow » ve Italyan 
CTİP firm alarıyla imzalanmıştır.

M AK ARİ O S’UN DEMECİ

12 Ocak 1966 Başpiskopos Makarios, Elefreria gazetesine bir demeç
vererek Atina ile Lefkoşe arasında işbirliğinin gerekli
liğine işaret etmiştir. Başpiskopos İkili Görüşmeler ko
nusunda şunları söylem iştir:

Bu arada Türk-Y unan müzakereleri ile bir uyuşmaya 
varılabileceğini ileri sürenler vardır. Daha önceki de
meçlerimde de belirttiğim gibi, Enosis esası üzerinde 
olmak şartı ile ben bu çeşit müzakerelere karşı değilim. 
Ayrıca Enosis karşılığında toprak verilmesi bahis ko
nusu olmamalıdır.
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TÜRK — LÜBNAN İLİŞKİLERİ

12 Ocak 1966 Lübnan Dışişleri Bakanı Georges Hakim, « l ’Orient»
gazetesine verdiği bir demeçte» Türk- Lübnan ilişk i
leri mükemmeldir» demiştir.

Dışişleri Bakanı Hakim, Lübnan’ın Kıbrıs konusunda
ki tutumunun «Lübnan ile Türkiye arasındaki iyi iliş
kileri asla zedelemediğini» sözlerine eklemiş ve demiş
tir k i : «Lübnan’ın tutumu sadece Kıbrıs’ın çıkarına da
yanmakta, çatışmadaki şu ya da bu tarafı tutmak asla 
söz konusu olmamaktadır.»

L’Orient gazetesi, öte yandan, Lübnan’ın Ankara’daki 
eski Büyükelçisinin merkezde görevlendirilmesinin, 
Lübnanlıların m alları konusunda Ankara ile  Beyrut ara
sında yapılan görüşmelere ara verilmesi zorunluluğunu 
ortaya çıkardığım yazmaktadır. Gazeteye göre, Türk 
hükümeti, Lübnanlıların  m allarını iki kategoriye ayır
mıştır, Bunlardan biri Lübnan asıllılara ait m allar, öbü
rü de sonradan Lübnan uyruğuna geçen Ermenilere 
ait mallardır. L ’Orient gazetesine göre, Türk makam
ları şimdiye kadar sadece birinci kategorideki m allar 
üzerindeki görüşmelerin devamım prensip olarak ka
bul etmişler, ancak Ermeni asıllı Lübnanlılara ait mal
larla  ilg ili görüşmelere girişmeği reddetmişlerdir.

O. E. C. D. MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI 
KONFERANSI

12 Ocak 1966 O.E.C.D.’nin düzenlediği M illi Eğitim Bakanları Kon
feransında Hükümetimizi M illi Eğitim Bakanı Orhan 
Dengiz Başkanlığında bir heyet temsil etmiştir.

Toplantının temel gayesi O.E.C.D. ülkeleri arasında 
bilim ve teknoloji alanında mevcut fark lılık ları, bu sa
hadaki gelişmelerin diğer ülkelerdeki İktisadî ve sosyal 
bünyeleri ve birbirleriyle münasebetleri üzerindeki et
ki ve tepkilerini incelemektir.
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IRAK BAŞBAKANININ BÎR TÜRK  
GAZETESİNE DEMECİ

12 Ocak 1966 Irak Başbakanı Dr. Abdurrahman El-Bazzaz, Ankara’
da yayınlanan «D aily N ews» gazetesine Bağdad’da 
verdiği özel bir mülakatta, Türkiye ile  Irak arasındaki 
ilişkilerin memnunluk verici bir şekilde geliştiğini kay
dederek, Irak’m dostluk politikasında sebat edeceğini 
ve iki kardeş ve müslüman ülke arasındaki ilişkilerin 
takviyesi için çaba sarfedeceğini söylemiştir (Bk. Belge 

' 6) .

CENTO BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA 
A LT-KOM İTESİNİN TOPLANTISI

1 2 - 1 9  Ocak 1966 CENTO Ulaştırma ve Bayındırlık A lt Komitesinin 13.
dönem toplantısı İslamabad’da yapılmıştır. B14 toplan- 
tida Türkiye, İran ve Pakistan’da CENTO çerçevesinde 
girişilen ulaştırma faaliyetleri gözden geçirilmiş ve 
müşterek projelerin yürütülmesi ile  ilg ili meseleler gö
rüşülmüştür.

DIŞİŞLERİ BAKANININ SENATO’DA 
YAPTIĞI KONUŞMA

13 Ocak 1966 Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil Birleşik Ame
rika Başkanı tarafından Kıbrıs çıkarması ile ilg ili ola
rak zamanın Başbakanı İsmet İnönü’ye gönderilen 
mektubun bir gazetede yayımlanması üzerine, Cumhu
riyet Senatosunda şu konuşmacı yapmıştır :

«K ıbrıs’a çıkarma yapılması ile ilg ili olarak Amerika 
Birleşik Devletleri Başkanı Johnson tarafından o za
manki Türk hükümeti Başkanına yazılan mektubun 
aslından farklı bir sureti, bugün bir gazetede yayım
lanmış bulunmaktadır.

Bu mektubun yayımlanması, cevap olarak yazılan me
sajın da açıklanmasını zaruri kılmaktadır. Hükümetimiz
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bu kararı derhal almıştır. Ancak mektup, meclislerimi
zin gizli oturumlarına ait zabıtlara intikal ettiği cihet
le bu hususta Yüce Senatoda ve Yüksek Mecliste bir 
karar alınması hükümet kararının tatbikini kolaylaştı
racak ve çabuklaştırcaktır.

KIBRIS KONUSUNDA YAPILAN TOPLANTI 
ÎLE İLGİLİ AÇIKLAMA

13 Ocak 1966 D ışişleri Bakanlığında, Başbakan Süleyman Demirel’in
başkanlığında, Kıbrıs konusunda yapılan toplantı hak
kında Dışişleri Bakanı Çağlayangil bir açıklamada bu
lunmuştur (Bk. Belge 7) .

KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MEVCUDUNDA AZALTMA

13 Ocak 1966 Kıbrıs’daki B. M. Barış Gücü Kumandanlığından bildi
rildiğine göre Kıbrıstaki B. M. barış gücü bu ay içinde 
740 kişi azaltılacaktır. İndirim, Genel Sekreter U-Thant’m 
A ralık ayında Güvenlik Konseyine sunduğu raporda 
söz konusu edilmişti.

Danimarka, Finlandiya ve İsveç birliklerinden geri çe
kilecek askerlerle, Kıbrıs barış gücünün mevcudu, 
5000 kişiye inecektir. En son asker geri çeken ülke, 
önümüzdeki dört gün içinde 350 kişiyi birliklerine dön
dürecek olan Danimarka’dır. DanimarkalIlarla b irlik
te 200 İsveç askeri ve vatanlarına döneceklerdir. Fin 
birliği zaten azaltılmış durumdadır.

Şimdilik adadaki en kalabalık birlik, idareciler ve do
natım ekibi de dahil 1000 kişi kadar olan İngiliz b irli
ğidir. Barış gücüne dahil adadaki diğer yabancılar, Ka
nada ve İrlanda askerleri, 40 kişilik Avusturya sahra 
sağlık ekibi üyeleri ile, Avusturya, Avustralya, Dani
marka, İsveç ve Yeni Zelanda sivil polisleridir.
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YUNANİSTAN’IN ARABULUCULUK 
KONUSUNDA BİR AÇIKLAMASI

13 Ocak 1966 Yunanistan’ın Birleşmiş M illetler’deki başdelege yar
dımcısı Dimitropulos, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı
nın, Genel Sekreter U Thant’tan Kıbrıs konusunda ara
buluculuk görevini bizzat yapmasını istediği şeklindeki 
haberlerin doğru olmadığını söylemiştir.

BAŞBAKANIN MEKTUPLAR KONUSUNDA  
MECLİSTE YAPTIĞI KONUŞMA

14 Ocak 1966 Başbakan Süleyman Demirel, M illet Meclisinde yaptı
ğ ı bir konuşma esnasında Başkan Johnson ile eski Baş
bakan İnönü arasında teati edilen mektupların yayın
lanması konusuna da değinerek özetle şunları söylemiş
tir :

«Biz, halâ görüşümüzde ısrar ediyor, mektubun açık
lanmasının uygun olmadığını söylüyoruz. Ancak, mek
tup bir gazetede yayınlaşmıştır, ama yanlıştır. Bu se
beple halk efkarının gerçeği olduğu gibi öğrenmesi için 
mektupların açıklanması zaruret haline gelmiştir.

Hükümetin Amerika’nın tesiri altında bulunduğu yo
lunda ortaya atılan iddiaları nefretle karşılıyoruz. Türk 
Hükümetleri hiçbir zaman, hiçbir tesir ve baskı altında 
olmamıştır, olmayacaktır, da. Hiçbir Türk Hükümeti, 
Türkiye’nin menfaatleri dışında hiçbir tesir altında ola
maz.»

SGURDEOS’UN GERİ ÇAĞRILMASI

14 Ocak 1966 Yunan Hükümeti Ankara Büyükelçisi A. Sgurdeos’u
merkeze almayı kararlaştırmış ve durum bir telgrafla 
Büyükelçiye bildirilm iştir.

Atina siyasî çevreleri Büyükelçinin merkeze geri alın
ma kararını Sgurdeous’un son günlerdeki beyanatları 
ile ilg ili görmektedirler.
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LYNDON JOHNSON VE İSMET İNÖNÜ  
MEKTUPLARININ AÇIKLANMASI

İS Ocak 1966

İS Ocak 1966

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Baş
kanı Lyndon Johnson’un 5 Haziran 1964 tarihinde 
zamanın Başbakanı İsmet İnönü’ye yazdığı mektup ile 
İsmet İnönü’nün 13 Haziran 1964’de gönderdiği ceva
bı mektubu basına açıklamıştır. (Bk. Belge 8).

DIŞİŞLERİ BAKANININ AMERİKAN ASKERİ 
YARDIM HEYETİ İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME

Amerika’nın Ankara Büyükelçisi Parker T. Hart, bera
berinde Amerikan askerî yardım heyeti Başkam Gene
ral Evans, Avrupa’daki Amerikan kuvvetleri komutan 
yardımcısı General Smart ve Amerikan Elçiliği siyasî 
işler müsteşarı olduğu halde, Dışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil’i ziyaret etmişlerdir.

Dışişleri Bakanı Çağlayangil görüşme hakkında şu 
açıklamayı yapm ıştır:

«Büyükelçi, Başkan Johnson ile İsmet İnönü arasında 
teati edilmiş bulunan ve diplomatik teamüle göre gizli 
kalması mutad olan mektupların basma aksetmiş olma
sı itibariyle Türk hükümetinin bunları resmen açıkla
masındaki zarureti anlayışla karşıladıklarını bildirmiş
tir.

Büyükelçi, görüşme sırasında ayrıca iki müttefik arasın
da iki memleketin yüksek menfaatlerini ilgilendiren bir 
konuda açık görüş ayrılığına taalluk etse bile değerlen
dirmeleri ihtiva eden bu mektupların teatisinden son
ra da iki memleket arasında müşterek temel menfaat
ler üzerine bina edilmiş bulunan ve sağlam lığını bura
dan alan Türk-A m erikan ilişkilerinin inkişaf etmiye 
devam ettiğini, buna o zamanki Başbakanımızın, Ame
rika’yı ziyaretinin bu münasebetle yaptığı muhtelif de
meçlerinin ve yayınlanan ortak bildirinin misal olarak 
gösterilebileceğini, Amerikan’ın Türkiye ile olan müna
sebetlerinin kuvvetlenmesine ve Türk - Amerikan dost
luğuna büyük değer verdiğini ifade etmiştir.
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TÜRK YUNAN VİZE ANLAŞMASI

15 Ocak 1966 Türkiye iie Yunanistan arasındaki 10 Şubat 1955 ta
rihli vize muafiyet anlaşmasının taliki üzerine, Anka
ra’daki Yunanistan Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı 
nezdinde teşebbüste bulunarak, her iki memlekette gö
revli siyasi ve konsolosluk memurları ile  bunların aile
leri efradı için vize kolaylıklarını kapsıyan bir anlaşma 
teklif etmiştir.

Bu teklif üzerine, gerekli tetkikler yapılmış, anlaşmaya 
varılması uygun görülerek 15 Ocak 1966 günü Yuna
nistan Büyükelçiliği ile mektup teatisi suretiyle bir an
laşma yapılmıştır.

Bu anlaşmaya, göre, Türkiye ile Yunanistan’da görevli 
olup, diplomatik pasaport’a sahip bulunan her iki ta
rafın meslekten siyasi ve konsolosluk memurları ile 
bunların diplomatik pasaport ham ili bulunan aileleri 
efradına, taraflar bir sene geçerli vize vereceklerdir. 
Bu vizeler bu süre zarfında sayısız girişler için mute
ber olacaktır.

Anlaşma, 1 Şubat 1966 tarihinde yürürlüğe girecek ve 
taraflar amme menfaati mülâhazası ile bu anlaşmayı 
geçici olarak durdurabileceklerdir.

BÜYÜKELÇİLERLE YAPILAN İŞTİŞARE 
TOPLANTISI

1 7 - 2 2  Ocak 1966 Dışişleri Bakanı Çağlayangil. başkente davet edilmiş 
bulunan 11 Büyükelçi ve ilg ili daire başkanlarının işti
raki ile Dışişleri Bakanlığında yapılan toplantıların 
gayesini şu şekilde belirtm iştir:

«Bu toplantının asıl gayesi Kıbrıs meselesinin birleş
miş m illetler safhasından sonraki gelişmeleri karşısında 
evvelce konu ile yakından meşgul olmuş, büyükelçile
rimiz ile bir istişare yapmaktır.

Toplantıların sonunda bir bildiri yayınlanmıştır (Bk. 
Belge 9).
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BAŞBAKANIN DEMECİ

18 Ocak 1966 Başbakan Süleyman Demirel, Anadolu Ajansına verdi
ğ i bir demeçte Kıbrıs konusuna temasla şunları söyle
miştir :

«Hükümetin Kıbrıs politikası gayet sarihtir. En büyük 
m illi davamız olan Kıbrıs meselesinin, Türkiye’nin ve 
Kıbrıs’taki kahraman soydaşlarımızın hak ve menfaat
lerine uygun bir şekilde halledilmesi hükümetin değiş
mez hedefidir. Türk cemaatına müteveccih yeni baskı 
tecavüzlere karşı müsamaha göstermemekte devam 
edeceğimize meselenin oldu b itlilerle tasfiyesine asla 
rası oiamılacağımıza dair değişmez kararımızı tekrar 
açıkça belirtmeyi lüzumlu bulmaktayım Türkiye’nin 
Kıbrıs’taki Türk cemaatının tekrar kölonize edilmesine 
göz yumması hiç bir zaman düşünülemez. Kıbrıs poli
tikamız m illet meclisinde ve senatoda sarahaten ifade 
olunmuştur. Bunun dışında, daha fazla tafsilâta girme
yi, Kıbrıs meselesinin halline icra edeceği tesir bakı
mından doğru bulmuyorum. Kıbrıs politikasında m il
letten gizlenen hiç bir gerçek yoktur.»

Başbakan Süleyman Demirel, Yunanistan’daki soydaş
larımızın maruz kald ığı baskı ile ilg ili olarak «mesele
yi dikkatle takip ediyoruz» dedikten sonra, A frika ü l
keleriyle münasebetlerimizin geliştirilmesi konusunda 
şunları söylem iştir: «A frika ülkeleriyle münasebetle
rimizin geliştirilmesi için hükümete geldiğim iz günden 
bu yana çok ciddi bir çalışma içindeyiz.»

AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU İLE 
ANLAŞMA HAKKINDA BİR AÇIKLAMA

18 Ocak 1966 Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, bir sözlü so
rusu dolayısiyle m illet meclisinde, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile memleketimiz arasında akdedilen ve 
1 .Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren «ortak lık» an
laşması hakkında etraflı bilgi vermiş, «anlaşmanın ge
ride kalan bir y ılı başarılı geçmiştir, demiştir.
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Ortaklık anlaşmasında öngörülen organların geçen yıl 
içinde kurularak faaliyete geçtiğini bildiren Dışişleri 
Bakanı, organların karşılıklı çalışmaları etrafında geniş 
bilgi vermiştir.

Çağlayangil, Avrupa Ekonomik Topluluğunun bir ko
lu olan «Avrupa Kömür ve Çelik B irliğ i» nezdinde de 
daimî temsilcimizin memleketimizi temsil etmesinin 
kararlaştırıldığını bildirmiştir.

Devlet Plânlama Teşkilâtı nezdinde «Ortak Pazar İhti
sas Komisyonu» kurulduğunu da açıklayan Dışişleri 
Bakanı, bu komisyonun uzun vadeli çalışmaları yürü
teceğini söylemiştir.

Çağlayangil ,Ortak Pazar’a girmemizin ekonomimize 
yapacağı etkiler konusunun da dikkatle izlendiğini, y ıl
lık  programların hazırlanmasında bu etkilerin dikkate 
alındığını söylemiştir.

Bakan, Ortak Pazar’a 1966 yılında yapacağımız ihraç 
m alları kontenjan seviyesinin daha da arttırılması için 
talepde bulunduğumuzu bildirmiş ve «bu konuda or
taklarım ızla mutabakata varmış bulunuyoruz» demiş- 
mİştir. Çağlayangil, ihraç edilecek mallarım ız arasında 
yeni maddelerin de bulunacağını açıklamıştır.

Dışişleri Bakanı 1965’te topluluğun m alî organı olan 
Avrupa Yatırım  Bankası’ndan sağlanan proje kredi
leri etrafında açıklamalarda bulunarak şu bilgiyi ver
miştir :

«Avrupa Yatırım  Bankasına 1965’te 4 ’ü resmî, 10’u 
özel sektöre ait yatırım projesi verilmiştir. Bugüne ka
dar projelerden 9 ’una ait kredi sağlanmıştır. Bu kredi 
miktarı 24 milyon 285 bin dolara ulaşmaktadır. Bundan 
başka Keban projesi için 30 milyon dolar kredi temin 
edilmiştir. D iğer projeler de toplulukça etüd edilmek
tedir.»

RAUF DENKTAŞ’IN DEMECİ

Başbakan Süleyman Demirel ile  bir görüşme yapan 
Kıbrıs Türk Topluluğu Başkanı Rauf Deııktaş, daha 
sonra verdiği dem eçte:
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«Hükümetin bu dâvayı bırakmak niyetinde olmadığını 
ve Kıbrıs Türklerinin fedakârlıklarıyla mütenasip bir 
neticeyi almak karar ve azminde bulunduğunu müşahe
de ettim. Davanın kazanılması herşeyden önce Kıbrıs 
Türklerinin mukavemete devamına ve Türkiye’ye olan 
inanç bağlılığın ın hiçbir şekilde sarsılmam asına bağlı
dır» demiştir.

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİNDE BAŞKAN 
JOI-ÎNSON’UN MEKTUBU HAKKINDA  
BİR ELEŞTİRME

18 Ocak 1966 Birleşik Amerika Temsilciler Meclisinde Cumhuriyet
çi Partin in  Mato ve Atlântik Topluluğu meseleleri 
Başbakanı Paul Findley, Başkan Johnson’uıı 5 Haziran 
1964 tarihinde o vakit Türkiye Başbakanı bulunan İs
met İnönü’ye Kıbrıs buhranı konusunda gönderdiği 
mektubu eleştirmiştir.

Illinois temsilcisi Paul Findley bu eleştirmesinde, özel
lik le Başkan Johnson’un Nato antlaşmasının beşinci 
maddesinin uygulanışı konusunda bazı kayıtlar öne 
sürdüğünü belirtmiş ve şunları söylemiştir :

«Başka bir deyişle, Birleşik Amerika’nın Türkiye’yi Sov
yet saldırısına karşı savunma konusundaki her hangi 
bir kararı otomatik olmayıp şarta bağlı olacaktır. Böy- 
lece, Birleşik Amerika Türkiye’yi korumadan önce, söz 
konusu saldırının ne ölçüde tahrik edilmiş olduğunu 
tesbite çalışacaktır. Benim bildiğime göre, bir Nato 
üyesi paktın karşılık lı savunma mekanizmasının otoma
tik olarak işleme niteliğini ilk defa tartışma konusu 
yapmaktadır. Eğer Nato üyeleri Sovyet saldırısına kur
ban giden her hangi bir üyeyle ilg ili durumun sağlam 
bir esasa dayanıp dayanmadığını incelemeğe koyulur
larsa, doğrudan doğruya ittifakın temelleri sarsılır.»

LONDRA VE ZÜRİH ANLAŞMALARININ 
ZORLA İMZALATILDIĞI YOLUNDAKİ İDDİA 
LIAKKINDA BİR AÇIKLAMA

19 Ocak 1966 
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hangi bir tehdit ve zorlama ile imzalatılmadığım  söy
lemiştir, İşçen, bir süre önce Monako’da toplanan bir
leşmiş m illetler devletler hukuku komisyonunun zor
lama ile  yapılan anlaşmaların hükümsüz sayılması şek
lindeki kararma Rum basının atıf yapması dolayısıy
la  bir soru üzerine bu açıklamayı yapmış ve Rum bası
nının bu çabalarına gayretkeşlik olarak niteliyerek 
«Yunanistan da bu kararlara imza koymuştur, antlaş
malar ada’nın istiklâlin i teminat altına almaya matuf- 
dur» demiştir.

ÇİRİMOKOS’UN BÎR TEKZİBİ

19 Ocak 1966 Yunanistan Dışişleri Bakanı Elias Çirİkomos basma
verdiği demeçte, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi 
Sgurdeos’un geri çağrılmasının, Yunan dış siyasetinde 
bir değişiklik alâmeti olduğu hakkında basında çıkan 
bazı haberleri kesin olarak yalanlamış ve demiştir k i : 
«Yunanistan’da, dış politika hükümet tarafından tesbi- 
tedilir, Büyük elçiler ise sadece bunu ifade ile  görev
lid irler.»

ESKİ BAŞBAKAN ÜRGÜPLÜ’NÜN  
LONDRA’DAKİ TEMASLARI

19 Ocak 1966 İngiltere hükümetinin resmi davetlisi olarak Londrada
bulunan eski Başbakan Senatör Suad Hayri Ürgüplü, 
İngiltere Dışişleri Bakanlığında Dışişlerini yürütmekle 
görevli Devlet Bakanı George Thompson’la  bir süre 
görüşmüştür.

Ürgüplü bundan önce de İngiliz hükümeti üyelerinden 
bazılarıyla görüşmelerde bulunmuştu,

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN TEKNİK  
YARDIM PROĞRAMI

19 Ocak 1966 B.M. Kalkınma Programının Yürütme Konseyi, geli
şen ülkelerdeki 82 kalkınma projesine 254.474.000 do
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lar teknik yardım yapılmasını öngören geniş bir prog
ramı kabul etmiştir. Özel fon ve teknik yardım prog
ramlarının bir araya gelmesiyle kurulan yeni organın 
onayladığı fasıldan 30’a yakm ülke yararlanacaktır. 
Bunlar arasında Türkiye de bulunmaktadır.

Türkiye, B.M. teknik yardım programının bir bölümün
den şu şekilde yararlanacaktır: teknik idarecilik merke
zi kurulması (özel fondan 85.000 dolar) Batı Anadolu’
nun geo-term al enerji etüdü (özel fondan 85.000 do
lar).

TÜRK  — IRAK SINIRI HAKKINDA GENERAL 
ABDURRAHMAN ARÎF’ÎN BİR DEMECİ

19 Ocak 1966 Irak Devlet Başkanı M areşal A rif’in kardeşi olan ve
Genelkurmay Başkanlığına vekâlet eden General Ab
durrahman Arif, «El M enar» gazetesine verliği demeç
te, Irak’ın kuzeyinde âsi Kürtlere karşı girişilen hare
kâtla ilg ili bazı b ilgiler verirken bu arada Irak’ın kom
şu ülkelerle sınırlarındaki durumu da ele almış ve de
miştir k i :

«T ü rk-Irak  sınırında durum sâkindir, sınırın bu kesi
minde ne âsilerin harekâtı, ne de askerî harekât vardır. 
Türkiye’nin tutumu dostçadır.»

YENİ TÜRK  — SOVYET TİCARET PROTOKOLÜ  
İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER

20 Ocak 1966 1966-67 devresi, Türkiye-Sovyetler B irliği ticari iliş
kilerini tanzim edecek olan 7. ticaret protokolü müzake
releri için Ankara ya gelmiş bulunan Sovyetler B irliği 
heyeti ile Ticaret Bakanlığında görüşmelere başlan
mıştır.

TÜRKİYE  — BULGARİSTAN 
TİCARET GÖRÜŞMELERİ

20 Ocak 1966 20 - 29 Ocak tarihleri arasında Sofya’da yapılan mü
zakereler sonunda, Türkiye ile Bulgaristan hükümetleri
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arasındaki ticaret ve ödeme protokolü 1966 - 67 devresi 
için yenilenmiştir. 15 milyon dolar hacmindeki bu pro
tokol gereğince, 21 Şubat 1955 tarihli anlaşma çerçe
vesinde kalmak üzere hazırlanan mal listelerinde, iki 
memleketin özel ihtiyaçları gözöniinde bulundurulmuş
tur.

TÜRKİYE  — ARNAVUTLUK 
DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Iıaİk 
Cumhuriyeti Hükümeti, Tirana ve Ankara’daki Elçilik
lerini Büyükelçiliğe yükseltme ve Büyük elçiler teatisi
ne karar vermişlerdir.

SOVYETLER BİRLİĞİ BÜYÜKELÇİSİNİN 
KIZILAY’A YARDIMI

Sovyetler B itliğ in in  Ankara Büyükelçisi N ikita Rijov, 
Kızılay Genel Merkezini ziyaret ederek, kızamık has
ta lığ ı tedavisinde kullanılm ak üzere hükümetinin yeni
den 2500 dozluk «gamma globilin» bağışında bulun
duğunu bildirmiş, Türkiye Kızılay derneği genel mer
kezinden üç kişilik bir heyeti yaz aylarında, Sovyet K ı
zılhaç merkezi adına Rusya’ya davet etmiştir.

Sovyet Büyükelçisi daha sonra yaptığı konuşmada, 
Türk-Sovyet iktisadı münasebetlerinin gelişmekte ol
duğunu bildirmiş, yurdumuzda kurulacak sekiz fabri
ka, bu arada üçüncü dem ir-çelik ve alemiııyum fabri
kaları konusunda ön anlaşmaya varıldığını ifade etmişr 
tir.

TÜRK  — ALMAN KREDİ ANLAŞMASI

Keban barajı projesinin finansmanı amacı ile, Federal 
Almanya Cumhuriyeti hükümeti ile hükümetimiz ara
sında, 80 milyon D M ’lik bir kredi anlaşması Bonn’da 
imzalanmıştır.



M aliye bakanlığınca, anlaşma ile ilg ili olarak şu bilgi 
verilmiştir : «Bu anlaşma, bir baraj ve hidroelektrik
santral ile  iletim hatlarından müteşekkil Keban proje
sinin finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 
kurulmuş bulunan Keban sendikasına dahil devlet ve 
m illetlerarası kuruluşlarla imzalanan ilk  kredi anlaş
masıdır. Kredinin vadesi, 7 yılı ödemesiz olmak üzere 
25 yıl ve faizi % 3’dür.

ARABULUCULUK KONUSUNDA  
U - T HAN'DIN BİR DEMECİ

20 - 29 Ocak 1966 B. M. Genel Sekreteri, U Thant Türkiye, Yunanistan
ve Kıbrıs’ın farklı tutumları sebebiyle, müstafi Galo 
Plaza Lasso’nuıı yerine yeni bir arabulucu tayinininde 
güçlük çektiğini söylemiştir.

Genel Sekreter, P laza’nın raporunu sunmasından bu 
yana ilg ili taraflar ile temaslarının B. M. arabuluculuk 
çabalarının devamı yolunda pek az bir ilerleme ümidi 
getirdiğini itiraf etmiştir.

U Thant, daha sonra, Kıbrıs’taki B.M. barışı koruma 
kuvvetinin geleceğinin, malî imkânsızlıklar yüzünden 
tehlikeye girdiğini, kuvvetin asker sayısında geçen haf
talarda yapılan indirime rağmen bütçe açığının devam' 
ettiğini söylemiştir.

BAŞBAKANIN ENOSİS KONUSUNDA BİR  
DEMECİ

21 Ocak 1966 Başbakan Süleyman Demirel, Dışişleri Bakanlığında
bir kaç günden beri devam etmekte olan «Büyükelçiler 
İstişare Toplantısı»na başkanlık ettikten sonra basın 

. mensuplarının çeşitli sorularını cevaplandırmıştır.

Yunan Başbakanı Stefanopulos’un «adım  adım Eno- 
sis’e gid iliyor» şeklindeki beyanına temas eden Başbakan 
şöyle konuşmuştur : «biz de, Enosis bir hayaldir diyo
ruz. Kimse Enosis’e gidemez, bu çetin bir meseledir.
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Kıbrıs’ın, Enosis’e gitmesine, Türk m illeti, Türk parlâ
mentosu ve Türk hükümeti rıza göstermez, Türkiye’
nin rıza göstermediği bir çözüm yoluna da, hiç kimse, 
hallolmuş göziyle bakamaz.»

IRAK CUMHURBAŞKANI’NIN TÜRK  
MÎLLETİNE MESAJI

21 Ocak 1966 Irak Cumhurbaşkanı Abdussalam Arif, Irak hükümeti
nin davetlisi olarak Irak’ı ziyaret eden «D aily News»
Gazetesi başyazarı vasıtasile Türk milletine bir me
saj yollamıştır. Mesajda özetle şöyle denm ektedir: 
«Müslüman ve dost Türkiye ve sevgili Türk m illetine 
en içten selamlarımı iletirken bu mesajımın kutsal 
Ramazan ayma isabet etmesini mutlu bir vesile addedi
yorum. Tiirkler ve bizler aynı kader yolunda ilerleyen 
ve aynı güçlüklerle karşılaşan milletleriz. Tarihi, tabiî 
ve kültürel ilişkilerim izin bizi ne dek yaklaştırdığını 
söylemem gereksiz. Türk milletinin itimadını kazan
mak için gereken halde dost elini uzatacağımıza emin 
olabilirsiniz.»

İSPANYA HÜKÜMETİNİN CEBELLÜTTARIK 
İLE İLGİLİ KARARI

21 Ocak 1966 Ispanya Nato’ya üye devletlere Cebelüttarık’ı bundan
böyle bir Nato üssü saymadığını ve artık bu ülkelerin
Cebelüttarık üssünden yararlanmaları için hiçbir ko
laylık göstermiyeceğini bildirmiştir.

Ispanyol Dışişleri Bakanlığı, bugün, İngiltere ha
riç bütün Nato üyesi devletlerin Büyükelçilerine. sözlü 
bir nota vererek İspanyol hükümetinin bu kararını bil
dirmiştir. İspanya Dışişleri Bakanlığı özellikle İngilte
re uçakları dışında Nato ülkelerine mensup uçakların 
Cebelüttarık üzerinden uçuşuna veya Cebelüttarık’a 
iniş yapmasına izin verilmiyeceğini söylemiştir.

M adrit’ten ileri sürüldüğüne göre İspanyol Hükümeti
nin aldığı karar ne herhangi bir NATO ülkesine, ne de
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doğrudan doğruya NATO Teşkilâtına yönelmiştir. İs
panya NATO’yu Avrupa savunmasının önemli bir va
sıtası saymaktadır.

BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN DURUMU İLE 
İLGİLİ BİR AÇIKLAMA

21 Ocak 1966 Dışişleri Bakanlığı sözcüsü gazetecilere «Batı Trakya’
daki Türkleri Yunan makamları el altından sıkıştırmak
ta ve ezmektedir» demiştir.

Başbakan Süleyman D em irelln , bir süre önce, «T rak
ya ’daki soydaşlarımızla ilgileniyoruz» şeklindeki sözü
ne, Yunan hükümet sözcüsünün, dün vermiş olduğu 
cevaba temasla bu konuşmayı yapan Enformasyon Mü
dürü, «T rakya’daki Türklerin durumunun, iyi olup ol
madığını biz çok iyi biliriz. Hattâ Y unanlıları bu ko
nuda sık sık ikaz ederiz. Bunu Yunanlılar da b ilir» de
miş, Trakya’daki Türklerin yokluk içinde ve tazyik a l
tında bulundurulduklarını sözlerine eklemiştir.

NATO’DA YAPILACAK REFORMLA İLGİLİ 
KOMİSYONDA TÜRK DELEGESİNİN 
KONUŞMASI

22 Ocak 1966 Nato üyesi memleketlerin Parlâmento üyelerince teşkil
edilmiş olan ve NATO’da yapılması tasarlanan reform 
üzerinde çalışmalarda bulunan Komisyon Paris’te top
lanmıştır.

Türk Delegesi Kasım Gülek, bu vesile ile Kıbrıs ko
nusunda Birleşmiş M illetlerde alınan son tavsiye ka
rarına değinerek, şunları söylemiştir :

«Biz Türkler, Nato üyeleri arasında çıkacak ihtilâfların  
Nato içinde halli gerektiği yolunda alınan ve 1955 yı
lında ittifakla kabul edilen kararı doğru bulur ve tatbi
kini isteriz. Ancak Kıbrıs konusu iki Nato üyesi ara
sında ciddî bir ihtilâf yarattığı halde ve ısrarlarım ıza 
rağmen Nato içinde halledilememiştir. Birleşmiş M il
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letlerde Avrupalı olmayan ve Avrupa meselelerini ya
kından bilmeyen, bağımsızlığa yeni kavuşmuş birçok 
memleketin oyu ve AvrupalIların çekimser kalmaları 
suretiyle bir tavsiye kararı alınmıştır. Nato’da yapılma
sı tasarlanan reform görüşülürken bu camia üyeleri 
arasındaki anlaşmazlıkları halletmek için yeni ve esas
lı bir teşkilât kurmanın ve tedbirler almanın gerektiğine 
işaret etmek isterim. Bugün ihtilâf Türkiye ile  Yuna
nistan arasındadır. Yarın Fransa ile Amerika arasında, 
bir başka gün İngiltere ile Almanya arasında olabilir. 
Bütün bunları Nato içinde halledecek bir yol bulmak 
Nato’nun geleceği bakımından önemlidir.»

DIŞİŞLERİ BAKANININ KIBRIS’IN  
BAĞIMSIZLIĞI HAKKINDA DEMECİ

22 Ocak 1966 Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, verdiği bir
demeçte, Kıbrıs’ın Avusturya Devleti gibi bağımsız bir 
devlet haline gelmesine taraftar olduğumuzu açıkla
mıştır (Bk. Belge 10).

AVRUPA KONSEYİ TOPLANTILARINDA 
KIBRIS KONUSU

24 - 28 Ocak 1966 Avrupa Konseyi Mülteciler Komisyonunun 24 Ocak 
tarihli toplantısında Makarios Hükümeti ile  Yunan 
temsilcisinin bir teşebbüsü Türkiye delegelerinin müda
halesi ile  önlenmiştir (Bk. Belge 11).

Makarios hükümeti, Mülteciler Komisyonunun kabul 
etmiş olduğu Kıbrıs’ta felâkete uğrayanlara yardım ra
porunu geri almak istemiştir. Komisyonda söz alan Y u
nan delegesi, Kıbrıs hükümetinin evi yıkılan lara evle
rinin yeniden yapımı için her türlü yardımda bulunma
ya giriştiğini ve bu yolda epey mesefe katedildiğini id
dia etmiştir.

Bunun üzerine Türk delegeleri söz alarak bu sözlerin 
bir İddiadan ibaret olduğunu, gerçeğin başka şekilde 
tecelli ettiğini belirtmişlerdir.
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Komisyon Başkanı (Batı Almanya) ile sözcüsü (Lük- 
semburg) de bu görüşü desteklemiştir.

Neticede, Yunanistan’ın bir muhalif oyuna karşı ko
misyonda hazır bulunanların ittifakı ile  hazırlanan ka
rar suretinde İsrar edilmesine karar verilmiştir.

Avrupa Konseyinin 25 ve 26 Ocak tarihli Genel Kurul 
toplantılarında genel siyaset raporuna 17 Aralık top
lantısında heyetimizin müdahalesiyle konulan ve Kıb
rıs anlaşmazlığının müzakere yoluyla çözülmesini te
menni eden karar tasarısını, Birleşmiş M illetlerin 18 
Aralık tarihli kararını Konseye tasdik ettirecek bir şek
le sokmak isteyen Yunan heyeti teklifi tartışmalara yol 
açmıştır (Bk. Belge 12).

Neticede, Yunan önergesi Assamble tarafından red 
edilmiştir. Yapılan oylamada Yunanlılar verdikleri 
önergenin lehinde oy kullanmakta tek başlarına kalm ış
lardır.

BÜYÜKELÇİLERLE İSTİŞARE TOPLANTISINDAN  
SONRA YAYIMLANAN BİLDİRİNİN  
YUNANİSTAN’DAKİ AKİSLERİ

23 Ocak 1966 Yunan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Kıbrıs meselesi do-
layısi ile  Yunan hükümetinin Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki gergin liği daha da vahim bir hale getirdiği 
şeklindeki Türkiye’nin ithamlarını reddetmiştir. Sözcü. 
Türk Büyükelçilerle Dışişleri Bakanı Çağlayangil ara
sında yapılan konferanstan sonra 22 Ocak günü Anka
ra ’da yapılan açıklamayı yorumlamıştır. «Yunanistan, 
tahrik sayılabilecek bir bildiri dahi yayınlamamıştır,.'•> 
diyen sözcü, Yunan hükümetinin daima Kıbrıs mesele
sine barışçı bir çözüm yolu bulunması politikası güttü
ğünü ileri sürmüştür. Sözcü, «Başpiskopos Makarios 
da daima ayni tavrı takınmıştır» demiştir.

IRAK HÜKÜMETİNİN VERDİĞİ TAZMİNAT

26 Ocak 1966 General Kasım zamanında isyan eden Barzani Kürt aşi
reti ile 1963 yılında başlıyan silâhlı hareket esnasında
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bir Irak uçağının Güney-Doğu Anadolu’da bir hudut 
köyümüzü yanlışlıkla bombardıman etmesi üzerine iki 
memleket arasında cereyan eden temaslar miisbet şe
kilde sonuçlanmıştır. Buna göre sözü geçen bombardıman 
sonucu zarar gören Telli Özdemir adındaki vatandaşı
mıza Irak hükümeti tarafından 71 bin lira lık  tazminat 
verilmesi kararlaşmıştır.

D iğer taraftan geçen yıl yine bir Irak uçağının yanlış
lık la bir hudut köyümüzü bombardıman etmesi üzeri
ne bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve bazı evler 
de hasara uğramıştı. Bu olayın akabinde Irak hüküme
ti derhal meseleye el koymuş ve duyulan teessürü ifa 
deyle birlikte her türlü zarar ziyanı tazmine hazır ol
duklarını resmen bildirmişlerdi.

DIŞİŞLERİ BAKANININ BASIN TOPLANTISI

27 Ocak 1966 Dışişleri Bakanı Çağlayangil yaptığı basın toplantısın
da basın mensuplarının çeşitli sorularına cevap vermiş 
ve özellikle Kıbrıs sorunu ve Büyükelçiler İstişare Top
lantısı üzerinde durmuştur (Bk. Belge 13).

DR. KÜÇÜK’ÜN DEMECİ

27 Ocak 1966 Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük Kıb
rıs Türk basınına şu demeci vermiştir :

«Kıbrıs Türkleri, normal duruma dönüşün çarelerini 
anayasa çerçevesinde Kıbrıs’lı Rum larla görüşmeğe ha
zırdırlar. Kıbrıs’ta Türkler ayrıca, görüşmeler yoluyla 
siyasî bir çözüme varmak için Kıbrıs mes’elesiyle ilg ili 
bütün taraflarla görüşmeğe de hazırdırlar»

Dr. Fazıl Küçük böylelikle bir ay içinde ikinci defa 
olarak Kıbrıs Rum yönetimi ve ilg ili taraflarla görüş
melere girişme yönünde demeç vermiştir. Dr. Küçük’lin 
bundan önceki çağrısı Kıbrıs Kumlarınca reddedilmiştir.
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FEDERAL ALMANYA’NIN TÜRKİYE VE 
YUNANİSTAN’A ASKERİ YARDIMI

21 Ocak 1966 Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Kari
Carstens, Alman meclisi önünde bir somya cevaben yap
tığı konuşmada, Bonn hükümetinin, bütçede yapılması 
öngörülen kısmalara rağmen, Türkiye ve Yunanistan’a 
vadettiği askerî yardımı yapmıya çalıştığını bildirmiş
tir.

Kari Carstens, adı geçen ülkelere, bu yardımın, Nato,- 
nun Güney-Doğu kanadının savunma gücünü arttırma 
amaciyle yapıldığını belirtmiştir.

LONDRA’DA KIBRIS KONUSUNDA  
İSTİŞARELER

21 Ocak 1966 İngiltere hükümetinin Kıbrıs konusunda istişare ama
cıyla merkeze çağırdığı, Ankara, Atina ve Lefkoşe Bü
yükelçilerinin iştiraki ile  bir toplantı yapılmıştır.

Y etkili İngiliz çevreleri, bu toplantı ile  M akarios’un 
özel bir ziyaret için Londra’ya gelmesi arasında hiçbir 
ilişki bulunmadığını ifade etmişlerdir.

• İngiliz resmî şahsiyetleri, Kıbrıs Rum liderleri ile  İngil
tere’de yapılacak görüşmelerde Kıbrıs’taki İngiliz üs
leri meselesinin ele alınacağına dair basın haberlerini 
yalanlam ışlardır. Bu şahsiyetlere göre, İngiltere’nin gö- 

- rüşü adadaki üslerin Kıbrıs anlaşmazlığında bir dahli 
olmadığı merkezindedir.

R. C. D. TOPLANTILARI

2 1 - 2 9  Ocak 1966 Türkiye, Pakistan ve İran arasında kurulmuş olan Böl
gesel İşbirliği Teşkiljtı’nın (R.C.D .) Ortak Amaçlı 
Teşebbüsler Komitesi 27 - 29 Ocak tarihleri arasında 
Karaçi’de toplanmıştır. Bu toplantıyı Koordinasyon 
Komitesinin ve Bölgesel Plânlama Konseyinin toplan
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tıları tâkip etmiştir. Bu toplantılarda 3 - 4 Şubat 1966 
tarihli Bakanlar Konseyine sunulacak olan rapor ha
zırlanmıştır.

IRAK KÜLTÜR BAKANININ DEMECİ

27 Ocak 1966 Irak Kültür ve îdare Bakanı Dr. Mohammed Nasır
Bağdat’ta yaptığı bir açıklamada, Türkiye ile Irak ara
sındaki derin kardeşlik ve komşuluk bağlarını daha da 
güçlendirmek için karşılık lı resmî ve gayriresmî ziya
retlerin arttırılmasının gerekli olduğunu , söylemiştir. 
(Bk. Belge 14).

MAKARİOS’UN ENOSİS HAKKINDA BİR  
DEMECİ

28 Ocak 1966 Londra’dan Atina’ya gelişinde, gazetecilere bir demeç
veren Makarios, son Birleşmiş M illetler kararının Zürih 
ve Londra antlaşmalarını ortadan kaldırdığını, Türki
ye’nin de bu antlaşmaların ilga  edildiğini bir dereceye 
kadar kabul etmiş olduğunu iddia ederek demiştir k i : 
«Türkiye, Kıbrıs için Avusturya tipi yani adanın Yuna
nistan’la  birleşmesini önleyici bir çözüm yolu ileri sür
müştür. Enosis’i önleyen hiçbir çözüm yolunun kabul 
edilemiyeceğini söylemeyi fazla buluyorum.»

Öte yandan, Komünist Haravgi gazetesine verdiği ve 
bir gün evvel yayınlanan bir demeçte de Makarios şun
ları söylem iştir:

«T ürk-Y unan  İkili müzakere.’erine karşı değilim. Şu 
şartla ki, yapılacak görüşmelerin konusu karşılıksız Eno- 
sis ve özellikle karşılığında toprak verilmeyecek bir Eno- 
sis olmalıdır Fakat şahsî kanaatim şudur ki, hiç sonuç 
vermiyecek, bilâkis başarısızlığa uğram akla daha büyük 
bir gerginliğin yaratılmasına sebep olacaktır». Makarios 
ayrıca, Kıbrıs’ın T ürk-Y unan-K ıbrıs Üçlü müzakerele
rine katılmayacağım söylemiştir.
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ÇAĞLAYANGİL’ÎN KIBRIS’LI MÜCAHİTLERİN 
GELMESİ İLE İLGİLİ DEMECİ

28 Ocak 1966 504 Türk mücâhidin 28 Ocak’ta Kıbrıs’tan ayrılarak
Türkiye’ye gelmeleri münasebetiyle bir açıklama yapan 
Dışişleri Bakam Ihsan Sabri Çağlayangil şunları söyle
miştir :

«B ir tahliye bahiskonusu değildir. Yurdumuzda ve ya
bancı ülkelerde tahsil görmekte olan muayyen sayıdaki 
öğrenciler ada’da bulunuyorlardı. Bunların daha fazla 
ada’da kalm aları halinde tahsilleri sekteye uğrayacak 

m ve bazı hakları kaybol abilecekti. İzhar ettikleri arzu
üzerine ve haklarının korunmasını teminen kendileri 
Türkiye’ye nakledilm işlerdir. 504 mücâhidin gelmesiy
le Kıbrıs’taki güç zayıflamamıştır. Hükümetimiz her 
ihtimale karşı bütün tedbirleri almıştır.

Öte yandan, Kipriyanu’nun Kıbrıs’taki Türk Alayının 
geri çekilmesini talep edecekleri şeklindeki beyanatı 
hakkında mütalâası sorulan Bakan,

«K ıbrıs’da Türk cemaatinin ve Türkiye’nin hakları, yü
rürlükte bulunan antlaşm alarla tesbit edilm iş» demiştir. 
«Bu hakları tek taraflı bir kararla ortadan kaldırarak 
yerine kendilerinin beğendiklerini vermek Rum idare
cilerinin peşinde koştukları bir hevestir. Kendilerine 
göre, Kıbrıs meselesinin halledild iğini, B.M. mevcut 
ahdî hak ve vecibeleri ortadan kaldırmış bulunduğunu 
iddia edenler m illetlerarası hukukun mahiyet ve mana
sından haberdar olmayanlardır. A da’da bulunması ant
laşmaların bir icabı olan Kıbrıs’daki Türk alayı geri çe
kilmeyecektir. Bu alayın ada’dan çıkaracak kuvvete sa
hip olduklarını hayal edenler karşılaçacakları akibeti gö
ze alıyorlarsa, bunu deneyebilirler.»

U THANTTN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ İÇİN  
MALİ YARDIM İSTEĞİ

2.8 Ocak 1966 Birleşmiş M illetler, Genel Sekreteri U Thant, üye ü l
kelere bir mektup göndererek Kıbrıs barış gücünün mas
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rafların ı karşılamak için Birleşmiş M illetlerin bütün 
üyelerinden yardım talep etmiştir.

Genel Sekreter geçen haftaki basın konferansında, ma
lî güçlükler yüzünden 5000 kişilik kuvvetin azaltılma
sı zarureti hasıl olacağını bildirmişti.

U Thant ayrıca Kıbrıs Rum yönetiminin temsilcisi 2e- 
non Rossides ile  Kıbrıs konusunda nenel bir görüşmep O j
yapmıştır. Rossides bu görüşmeden sonra basma, barış 
gücünün masraflarından başka, Genel Sekreterin Kıb
rıs Türk ve Rum cemaatleri arasındaki meselelere uzun 
süreli çözüm yolu bulmak için ne gibi tedbirler alabi
leceği konularını tartıştıklarını söylemiştir.

YORGACİS’İN TÜRK ÖĞRENCİLERİ ÎLE 
İLGİLİ BİR DEMECİ

29 Ocak 1966 Rum İçişleri ve Savunma Bakanı Yorgacis, 512 Türk
öğrencisinin Kıbrıs’tan ayrılması hakkında bir demeç 
vermiştir. Yorgacis, bu demecinde şunları söylemiştir : 
«Kıbrıs hükümeti, Kıbrıslı Türk öğrencilerin adadan
ayrılmasına muvafakat ederken, askerî sebeplerden
başka, bu öğrencilerin çektikleri birçok meşakkatleri de 
ciddiyetle dikkate almıştır. Bu öğrenciler, tahsillerini 
2 yıldan beri terketmiş bulunuyorlardı Adadan çekil
mek için kendilerine verilen izin Kıbrıs’ta barışın iade
si yolunda alınacak pratik tedbirler alanında hükümetin 
yeni bir jestini teşkil etmektedir.»

BİLGEHANTN KIBRIS TÜRK ALAYI 
HARKINDAKİ DEMECİ

29 Ocak 1966 Devlet Bakanı ve hükümet sözcüsü Cihat Bİlgehan, Kıb
rıs Dışişleri Bakanı Kipriyanu’nun «Türk alayının Kıb
rıs’ta kalması meşru değild ir» şeklindeki demeci ile ilg i
li olarak şunları söylemiştir :

«Türk alayı Kıbrıs’ta, mevcut ve yürürlüğü Birleşmiş 
M illetler tarafından da kabul edilen anlaşmalar hükmii-
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ne uygun olarak bulunmaktadır. Anlaşmaların Türkiye 
Cumhuriyetine vermiş olduğu hakları her ne pahasına 
olursa koruyacak ve savunacağız. Kipriyanu’nun bu söz
leri gerçekle, hukuk anlayışıyla bağdaşmaz.

«Birleşmiş M illetler Kararı, Londra ve Zürih Anlaşma
larını teyid eder, Enosis’i reddeder mahiyette bir Karar
dır.»

DIŞİŞLERİ BAKANININ RCD TOPLANTISI 
İLE İLGİLİ DEMECİ

29 Ocak 1966 Pakistan’da yapılacak Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma
Teşkilâtı’nm Bakanlar seviyesindeki toplantılarına ka
tılacak olaıı Dışişleri Bakanı Çağlayangil, hareketinden 
evvel gazetecilere özetle şunları söylem iştir:

«Bakanlar Konseyinin dördüncü toplantısı 3 Şubatta 
Pakistan’ın başkenti İslamabatta yapılacaktır. Bu tarih
ten önce ortak amaçlı teşebbüsler komitesi, koordinas
yon komitesi ve bölgesel plânlama konseyi toplantıla
rını tamamlamış olacaklardır. Bakanlar Konseyi, Plân
lama Konseyinin Raporunu inceleyip karara bağlıyacak
tır. Teşkilâtın kuruluşundan bu yana geçen 18 ay gibi 
kısa bir süre içinde elde edilen sonuçlar, teşkilatın eko
nomik kalkınma için çalışan memleketlere örnek ola
bilecek nitelikte bir kuruluş olduğunu isbat etmiştir.»

CUMHURBAŞKANININ SEYAHATİ İLE İLGİLİ 
OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

29 Ocak 1966 Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in Birleşik Amerika’ya
yapacağı seyahat ile  ilg ili olarak hükümet bir bildiri 
yayınlamıştır.

Hükümet bildirisi şudur :

«Sayın Cumhurbaşkanının birkaç senedenberi devam 
eden rahatsızlıklarının, son yıllarda geliştirilen yeni 
metodlardan da faydalanılarak tedavisi maksadıyla Cum
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hurbaşkanlığı başhekiminin ve dokuz üniversite öğre
tim üyesi profesörün bir süre için Birleşik Amerika’ya 
gitmeleri hakkında yaptıkları tavsiyeyi Sayın Cumhur
başkanı kabul buyurmuşlardır.

Sayın Cumhurbaşkanı bu maksatla, 31 Ocak 1966 Pa
zartesi günü uçakla Birleşik Amerika’ya hareket ede
ceklerdir. (H ava muhalefeti yüzünden, Cumhurbaşkanı
nın hareketi 2 Şubat Çarşamba’ya tehir edilm iştir.) Ana
yasanın 100’ncü maddesi gereğince avdetlerine kadar 
Cumhurbaşkanlığına Cumhuriyet Senatosu Başkanı sa
yın Şevki Atasağun vekâlet edeceklerdir.»

DIŞİŞLERİ BAKANININ BEYRUT D AKİ DEMECİ

24 Ocak 1966 Pakistan’daki R.C.D. Toplantısına katılmak üzere Bey-
rut’dan geçen Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan- 
gil, gazetecilerin bir İslâm paktı karşısında Türkiye’nin 
tutumu ne olur sorusuna şu cevabı verm iştir: «Türkiye 
İslâm ülkelerine manevî ve tabii başlarla bağlıdır. Hâ
len bu ülkelerle tam bir işbirliği kurmuş bulunuyoruz.» 
Çağlayangil İslâm paktı konusunda Türkiye’ye herhan
gi bir teklif yapılmamış olduğunu, böyle bir teklif ya
pılırsa Türk hükümetinin bunu müzakere ederek karar 
vereceğini söylemiştir. Türkiye’nin İsrail’le ilişkileri 
konusunda Dışişleri Bakanı, «m illî menfaatlerimize 
uygun olmak şartiyle bütün ülkelerle işbirliği yapmak 
amacımızdır» demiştir.

ÇEKOSLOVAKYA TİCARET BAKANININ  
TEMASLARI

30 Ocak 1966 Ankara’dan geçmekte olan Çekoslovakya Ticaret Baka
nı Frantisek Hamouz, iki memleket arasındaki ticarî 
ilişkilerin geliştirilmesi konusunda temaslarda buluna
cak, ayrıca iş adamlarımızla görüşecektir.
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BAŞBAKANIN KIBRIS TÜRK CEMAATİ 
ÎLE İLGİLİ DEMECİ

31 Ocak 1966 Başbakan Süleyman Demirel, Yunanistan’ın Kıbrıs ce
maati çözülüyor şeklindeki iddialarına cevap vermiş ve : 
«K ıbrıs’taki soydaşlarımız iki yıldır hepimizin iftihar 
edeceği şekilde mücadelelerine bağlıdırlar ve devam 
ettirmektedirler. Onların bu kahramanca mücadeleleri
ni çözülme gibi göstermek gerçekleri inkâr olur» de
miştir.
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B E L G E L E R





B E L G E : 1

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMÎREL’İN BASIN TOPLANTISI

Başbakan’ın Basın Toplantısından önce Gazetecilere dağıttığı metnin dış 
politika ile ilg ili k ıs ım ları:

Hükümetimizin Kıbrıs mes’elesi karşısında güdeceği siyaset hükümet 
programında açıkça yer almıştır. M es’elenin Birleşmiş M illetler Genel Ku
m lunda görüşmesini takiben M illet Meclisinde cereyan eden genel görüş
me Genel Kurul kararı hakkmdaki hükümetimizin görüşmelerini ve Kıbrıs 
politikamızın tamamını en teferrualı bir şekilde açıklamak fırsatını vermiş
tir. Türk hükümeti, Kıbrıs meselesinin kendi rizası dışında veya emrivâki- 
lerle tek taraflı bir şekilde halledilmesine hiçbir zaman rıza göstermez 
ve göstermiyecektir. Bu itibarla Enosis’in bu gibi yo llarla gerçekleşeceği
ni umanlar bir hayal içindedirler. Türkiye’nin ve Türk cemaatının 1960 
antlaşmalarından doğan haklarının bütünü mahfuzdur. Bu hakları zorla ve
ya desiselerle yok etmek isteyenler bu gayelerine erişemİyeceklerdir.

Türk hükümeti bidayetten beri Kıbrıs mes’elesinin sulhçü yo llarla hal
li için elinden gelen gayreti sarfetmiştir. Bu yoldaki gayretlerimiz maalesef 
iyi niyetle mukabele görmemiştir.

Türkiye’nin topraklarından 40 mil ötedeki Kıbrıs’ın geleceğine olan i l 
gisinin tabiî olduğu kadar değişmez ve devamlı bir ilg i olduğunu iyice an
lamak gerekir. Türk cemaatının tarihî ve ahdî şekilde sahip olduğu statü
den alelade bir azınlık statüsüne girmesini Türk cemaatinin de, Türkiye’nin 
de kabul edemiyeceklerİni unutmamak şarttır.
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Antlaşmaların hukuk dışı yol ve taktiklerle değiştirilebileceğini ve or
tadan kaldırılabileceğini hayal edenlerin bu hayallerinden biran evel vaz
geçmeleri lâzımdır.O -»

Dış politikamızın umumî ve değişmez hedefleri olduğu gibi, muayyen 
mes’eleler karşısında belirli hedefleri de vardır. Hükümet programında bu 
konuda gerekli hükümler yer almıştır. Dış politikanın başlıca hedeflerinden 
biri m illî menfaatlerin azamî derecede korunmasıdır. Türkiye’nin m illî dış 
politikasının başlıca hedefi de şüphesiz budur. Hülâsa, Türkiye’nin dış poli
tikada başlıca m illî hedefleri, güvenliğini azamî ölçüde teminat altına a l
mak, dünya barışım koruma gayretlerine ve m illetlerarası işbirliğine faal bir 
şekilde katılm ak ve memleketimizin ekonomik kalkınma gayretlerine azamî 
ölçüde yardımcı olmaktır. Kıbrıs mes’elesinde hedefimiz ise bu ih tilâfı Tür
kiye’nin ve Türk cemaatinin hak ve menfaatlerini behemehal koruyacak 
bir çözüm şekline bağlamaktır,

Arap ve İslâm ülkeleriyle olan ilişkilerim ize gelince, kendileriyle de
rin tarihî, dinî, sosyal ve kültürel rabıtalarım ız bulunan ve aynı zamanda 
hâlen ya hudut yahutta bölge komşularımız olan İslâm ve Arap ülkeleriyle 
kardeşçe ilgilerim ize uyan yakın ve dostâne münasebetler idame eylemek 
önem verdiğimiz bir husustur. Bu duygularımıza adı geçen ülkelerin büyük 
bir kısmı tarafından şimdiden cevap verildiğini görmekle bahtiyarız.

Nato müşterek bir savunma sistemidir. Türkiye bu tedafüî ittifaka, 
üyeliğin, kendisine ne gibi haklar ve vecibeler yükliyeceğinİ bilerek ve itti
fakın imzasından sonra iltihak etmiştir. Kuruluşundan bu yana bu ittifak 
sisteminin üyelerine savunma sahasında çok kıymetli hizmetler ifa  etmiş ol
duğu bir vâkıadır. Üyeleri arasında hak ve menfaat eşitliği mesnet olan bu 
teşkilât çerçevesi içinde, teşkilâtın geleceği ile ilg ili olarak devamlı fikir mii- 
daveleleri ve hattâ münakaşalar cereyan etmesi normaldir. Türkiye bu yol
daki görüşmelere daima olduğu gibi yapıcı bir zihniyetle katılacaktır.

Rodezya’da hasıl olan durum karşısındaki tutumumuza gelince, müs
temlekeciliğe ve insan hak ve haysiyetiyle bağdaşmıyacak bir fiili olan ırk ay 
rım ına karşıyız. Bu husus hükümet programında da ifade edilmiştir. Bu gö
rüşün ışığı altında Rodezya’da bir emrivâki ile meydana gelen ve yalnız be
yaz azınlığa dayanan yeni iktidarı tanımadık. Salisbury’deki fahrî konsolos
luğumuzu kapattık. Bu mevzuda Güvenlik Konseyinin aldığı kararları des
tekledik.

Vietnam mes’elesİnin bu memlekette cereyan eden ve her geçen gün 
mücadele eden taraflara büyük can ve mal kaybına sebep olan kanlı müca
delenin barışçı yo llarla biran evvel bir hal şekline bağlanmasını samimiyetle 
temenni ediyoruz. Mevcut ahdî taahhütlerimiz Türkiye’yi Vietnam’a asker
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göndermek gibi bir alternatifle karşı karşıya bırakmamaktadır. Birleşmiş 
M illetler kanalı ile  bizden böyle bir talepte bulunulmasını da muhtemel gör
müyorum.

Bildiğiniz gibi henüz k ıt’a Çin’i ile  aramızda normal diplomatik mü
nasebetler teessüs etmemiştir. Bu itibarla da, ancak böyle bir münasebetin 
mevcudiyeti halinde ileri sürülebilecek tarzda ticarî ilişkiler kurulması yo
lunda resmî bir müracaat tabiatiyle bahis konusu değildir. Bununla beraber 
mevcut dış ticaret rejimimizde Türk firmalarının iş yapmak imkânının bula
bildikleri dünyanın herhangi bir memleketiyle ticarî münasebetlere girişme
lerini önleyen bir hükümde yoktur.»

Başbakan Demirel gazetecilerin dış poltika ile ilg ili sorularını aşağı
daki şekilde cevaplandırmıştır :

SORU — B.M .’de Kıbrıs sorunu üzerinde yapılacak görüşmelerin so
nunda lehte veya aleyhte karar çıkması halinde, Türkiye nasıl bir politika 
izlemek kararındadır? Lozan Andlaşmasına aykırı olarak Yunanistan 12 ada
ya askeri yığınak ve tesisler yapmaktadır. Bu konuda Hükümetimizin tutumu 
nasıl olacaktır?

CEVAP — Birleşmiş M illetler asamblesinin Kıbrıs meselesi hakkında 
kabul ettiği kararın Kıbrıs davamızla ilg ili görüşümüze doğrudan doğruya 
veya dolayısiyle bir tesiri mevzu bahis olamaz. Meseleye nihaî bir hâl çaresi 
bulunmasının geciktiğini ve bunun zaman alacağını görerek adadaki soydaş
larımızın içinde bulundukları güç yaşama şartlarının tahammül edilebilir bir 
hale ifrağı için aralıksız teşebbüslerimize devam edeceğiz. 12 ada ile ilg ili 
sualinizdeki konu üzerinde cidiyetle durmaktayız.

SORU — Konsorsiyumdan sağlanan dış yardım, plânın öngördüğü 
dış finansman ihtiyacını karşılamakta m ıdır?

CEVAP — Konsorsiyumun ilk tatbikat yılı 1963 deki dış yardım ih
tiyacımız olan 250 milyon dolar mukabilinde konsorsiyumdan 252 milyon 
500 bin dolar sağlanmıştır.

1964 yılında ise, konsorsİyomdan 215 milyon dolar program finansma
nı talep edilmiştir. 215 milyon dolar tutarındaki program ihtiyacımıza karşı
lık konsorsİyomdan 216 milyon 200 bin dolar sağlanmıştır.

1965 yılında da 234 milyon dolar program finansmanı tâlep edilmiş 
olup bu ihtiyacımıza mukabil 223 milyon 200 bin dolar temin olunmuştur. 
Buna göre, yardım talebimizden karşılanmamış olan miktar 10 milyon 800 
bin dolardır.

Konsorsiyom üyelerince 1963, 1964 ve 1965 yıllarında taahhüt edilen
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yardım lar ile ilg ili anlaşmaların bir kısmı y ılları içinde imzalanamamış İse 
de müteakip yılda bu formaliteler ikmal edilmiştir.

Beş y ıllık  kalkınma plânımızda kalkınma kredileri ile ilg ili olarak, faiz 
yüzde 3, vade 20 y ıl ve ödemesiz devre için 5 -6  yıl tesbit edilmiştir. Bu nis- 
betlerin üstünde kredi veren memleketlerden Hollanda ve Norveç gibi bazı 
memleketler verdikleri yardımların şartlarını bu nisbetlere indirmeye muva
fakat etmişlerdir.

SORU — Daha çok ihracat, daha çok yatırım için 200 küsür milyon 
dolarlık dış finansman sizce yeterli m idir?

CEVAP — Program yardımı ihtiyacı hazırlanmış bulunan 1966 prog
ramına göre 221 milyon dolar olarak hesaplanmıştır. Programın konusuna 
dahil olup 1966 yılında başlanması gereken projeler için taahhüdü gereken 
dış yardım miktarı 285 milyon dolar civarındadır. Bu rakkamlar plânın 
makro- denge hesabına uygundur. Yukarıda zikredilen yardımın temini ko
nusunda hâlen konsorsiyomda müzakereler devam etmektedir. Talep edilen 
kredi miktarı 1966 yatırım ları için yeterlidir.

SORU — Kıbrıs’ı büyük devletlerin İşgali konusunda Balkın fikrini 
nasıl karşıladınız? Kıbrıs konsunda yeni bir gelişme var m ıdır?

CEVAP — Bizim Kıbrıs meselesindeki görüşümüz genel görüşmede 
ve daha evvelki müzakerelerde müteaddit kereler açıklanmıştır. İlâve edilecek 
başka bir şey yoktur. Amerika D ışişleri Bakan yardımcısı Mr. Balkın makale
sinin tam metni herhalde malûmunuz olmuştur. D ikkatle incelendiği takdir
de görüleceği üzere, Mr. Ball, Kıbrıs’ın büyük devletler tarafından işgalini 
tavsiye etmemekte, bilâkis şartların tamamen farklı olduğunu belirterek, geç
mişte Girİt için denenmiş olan usulün, bu defa tatbik imkânı olmadığını, 
Kıbrıs’ta harbi önlemek vazifesinin Birleşmiş M illetlere düştüğünü beyan et
mektedir.

SORU — 24 Asya Afrika devletinin Kıbrıs konusunda aleyhimizdeki 
tutumunun müsebbibi sadece iyi niyet heyetlerimiz m idir?

CEVAP — Afrika ve Asya’da istiklâlin i yeni kazanmış olan devletler 
Kıbrıs meselesini kendi iç bünyeleri ve kendi meseleleri zaviyesinden değer
lendirdikleri için 31 devlet tasarısını desteklemişlerdir. Bununla beraber bu 
devletlerin bir çoğu müzakereler sırasında antlaşmalara sadakat prensibinin 
önemine işaret etmiş ve antlaşmaların ancak ilg ili tarafların rızası ile değişe
bileceğini belirtmekten geri kalmamışlardır.

SORU — İslâm ülkeleri ile  ilişkilerim izin sıklaştırılması düşünülmekte 
m idir? N asıl?
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CEVAP — Elükûmet programında ifade edildiği gibi gayemiz bütün 
A sya-A frika memleketleri ile  münasebetlerimizi geliştirmektir. Bu umumî 
çerçeve içinde sarfedilecek gayretlerin başta İslâm memleketlerini de kapsı- 
yacağı tabiidir.

SORU — Nato içinde kaynaşmalar olduğu yolundaki beyanı nasıl yo
rumluyorsunuz ?

CEVAP — Nato içinde ciddî görüş ayrılık ları mevcut bulunduğu bir 
hakikattir. Bu görüş ayrılık ları ittifakın savunma problemleri ve bilhassa 
nükleer savunma meselelerinin çözümüne aittir. Bununla beraber Nato itti
fakını zaruri kılan sebepler devam etmektedir. Bu sebeple bütün üye devlet
lerin bu görüş ayrılık ların ı izale ederek hepsinin menfaatine uygun bir te- 
sanüd içinde çalışmaya devam edeceklerini ümid etmekteyiz.

SORU — Yunanistan’ın Kıbrıs’ı fiilen işgal ettiği ilân edilmemiş ol
makla beraber, Enosis’in gerçekleştiği açıkça anlaşılmaktadır. Bu duruma 
göre mevcut anlaşmalar ih lâ l edilmiş olmuyor mu, niçin bizde ada’ya Yuna
nistan’ın yaptığı gibi asker çıkarmıyoruz?

CEVAP — Yunanistan’ın antlaşmalarla der’uhte ettiği taahhütlere ay
kırı olarak ada’ya 21 Aralık 1963 hâdiselerinden sonra gönderdiği 10 bini 
mütecaviz asker bir vakıadır. Fakat bu fiilî durum hiçbir şekilde Enosis de
mek değildir. Türkiye’nin ahdî hakları ve bunları kullanmak hususundaki 
azmi ile Türk cemaatinin direnişi devam ettikçe Enosis bir hayaldir ve böy
le kalacaktır. Türkiye’nin bu safhada bir misilleme olarak Yunanistan gibi 
Kıbrıs’a asker göndermesi şümullü bir silâhlı mücadele demektir.

SORU — Kıbrıs politikasında uzun süredir denemiş ve hiç bir netice 
alınmamış bulunan diploması yolların, denemesine daha ne kadar devam 
edilecek? Kıbrıs politikasında son durum politika bakımından ne olacaktır?

CEVAP — Kıbrıs ihtilâfına barışçı yoldan çözüm şekli aramakla, Türk 
hükümeti bölgere barışın korunmasına da hizmet etmiş olmaktadır. Ancak 
bu tutumumuzun yanlış anlaşılmaması lâzımdır. Türkiye’nin, Kıbrıs’da Türk 
cemaatinin meşru hak ve menfaatlerinin ortadan kaldırılm ası için girişilecek 
emrivakilere seyirci kalması mevzu bahis olamaz.

SORU — Kıbrıs Türklerinin bağımsız bir Kıbrıs Türk devleti kurma yo
lundaki teşebbüslerini nasıl karşılarsınız? Hükümet olarak bu bağımsız Kıb
rıs Türk devletinin yanındamı olacaksınız?

CEVAP — Türkiye Kıbrıs’lı Türklerin ve Türkiye’nin antlaşmalardan 
doğan meşrû haklarını sonuna kadar koruyacaktır. Bunun dışında bir düşünce, 
bizim hükümet olarak kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Kıbrıs mes’elesi 
Türk m illetine mal olmuş bir dâvadır. M illetçe bu dâvayı selâmete götürmek
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için Türk hükümeti kendisine düşeni yerine getirmekte aslâ tereddüt etmeye
cektir.

SORU — Birleşmiş M illetler çapında bir kararla, Vietnama asker gön
dermemiz gerekirse, V ietnam’a Türk askeri göndermiye uygun buluyor musu
nuz? Uygun bulursanız neden? Uygun bulmazsanız neden?

CEVAP — Mevcut ahdî vecibelerimiz Türkiye’yi V ietnam’a asker gön
dermek gibi bir mes’ele ile karşı karşıya bırakmamaktadır. Birleşmiş M illet
lerde bir karar çıkması ihtimali de yoktur. Bu sebeple bu sual nazaridir.

SORU — Amerika’nın Vietnam’a müdahalesi hakkında Türk hüküme
tinin görüşü meçhuldür. Nato üyesi Fransa, bu müdahaleyi açıkça takbih 
etmiştir. Türk hükümeti, Vietnam’daki Amerikan müdahalesini tasvip et
mekte m idir?

CEVAP — Türk hükümeti Vietnam ihtilâfın ın biran evvel ilg ili taraf
lar arasında müzakereler yolu ile  halline taraftardır. Birleşik Amerika hükü
metinin bu mes’eleniıı sulhçü bir yolla çözümlenmesini samimiyetle arzu et
tiğine kaani bulunuyoruz. Birleşik Amerika’nın Güney Vietnam’ın savunma
sı için bu memlekete yaptığı yardım takbih İçin bir sebep görmüyoruz. Bir
leşik Amerika bir taahhüdünü yerine getirmek üzere Güney Vietnam hükü
metine yardımda bulunmaktadır. Bizim düşüncemiz budur. Bununla beraber 
meselenin harp yolu ile hallinin imkânsız olduğu kanaati ile sulhçü bir çö
züm şekli için azamî gayret sarfını terviç ediyoruz.

SORU — Hükümet programının dış politika bölümünde Orta Doğu
daki ve Mağribdeki Arap ve Müslüman memleketlerle olan münasebetleri
miz bahsinde bu memleketlerle her türlü şüphe ve tereddütten uzak hakiki 
ve yakın bir dostluk kurmanın ve çeşitli sahalarda verim li bir işbirliğini ger
çekleştirmenin başlıca amaçlarınızdan olacağı zikredilmektedir. Bu hususta 
ne gibi tedbirler alınacağını ve karşılıklı işbirliğini geliştirme için tasavvur
larınızın ne olduğunu izah eder misiniz?

CEVAP — Orta Doğudaki ve Mağribdeki Arap devletleriyle münase
betlerimizin seyri umumiyetle tatminkârdır. Bu devletlerin bir çoğu ile si
yasi münasebetlerimiz arzu ettiğimiz samimiyet ve karşılıklı itimat mertebe
sine ulaşmıştır. Bu memleketlerle imkân dahilinde kültürel ve ekonomik mü
nasebetleri geliştirmek amacımızdır. Bu husustaki tedbirler üzerindeki çalış
m alar devam etmektedir.

SORU — Hâlen Rodezya’da cereyan eden olaylar karşısında beyazların 
azınlığına dayanan yeni iktidarı tanımayan hükümetimizin Afrika memle
ketlerinin âcil tedbir alması için İngiliz hükümeti nezdinde müştereken yap
tıkları teşebbüsü destekleyip desteklemediğini öğrenebilir miyiz?



CEVAP — Rodezya’da cereyan eden olaylar karşısında Birleşmiş M il
letlerinin önayak oldukları bütün karar tasarılarına Türkiye müsbet oy ver
miş ve hatta bu tasarılara ortak olmuştur.

SORU — 1965 yılı plân tatbikat donelerine göre, Türkiye’nin dış tica
ret imkânlarının yönü belli bulunmaktadır. Nitekim, ithâl düzeninde, toplam 
olarak ortaya çıkan 485 milyon dolardan 65 milyon dolarının ik ili anlaşma 
kontenjanları için kullanılacağı bellidir. Bunun nisbeti ise, % 14 civarında
dır. Plân düzeni bu olduğu hâlde, 1965 yılının başından bu yana Ticaret 
Bakanlığının tatbikatı bir başka istikamettedir. Türkiye’nin ik ili anlaşmalar
la  bağlı olduğu ülkelerle yani daha açık bir deyimle demirperde bloku ile 
vaki ticaretinin hacmi ve işleme düzeni bu seviyeleri aşmış, nİsbetlerin çok 
üstüne çıkmıştır. Noktai nazarımız odur k i : bugün, Türkiye’nin dış ticare
tinin akademik ve plânlı ölçülerden sıyrılıp, günün icabatına uygun bir ortam 
taşımak yolunda olduğu hissi, bu tatbikat ile uyanmaktadır. İkili anlaşmalar 
portelerinin dış ticaret hacmimiz içinde % 14 yerine % 28’i aşması da buna 
delil olarak gösterilmektedir. Bu konuda Türkiye dış ticaret imkânlarını ve 
asıl hedeflerini plân noktaları içinde tutmalı m ıdır?

CEVAP — Aramızda iki taraflı ticaret anlaşmaları bulunan memleket
lerle y ıllık  olarak hazırlanan ticaret protokolleri ve ekleri kontenjan listeleri 
beş y ıllık  kalkınma plânı ve dış ticaret rejimimizle tesbit olunan esaslar ve 
prensiplere uygun olarak tanzim edilmektedir. Filhakika kalkınma plânı 1965 
yılı programında anlaşmalı memleketlerle olan ticaretimiz için öngörülen 65 
milyon dolarlık tek taraflı ticaret hacmi içinde kalınmıştır. Nitekim, Ocak- 
Ekim 1965 (10) aylık devresindeki 467 milyon dolarlık umumî ithalâtım ız
da anlaşmalı memleketlerden vaki ithalâtımız 53,5 milyon dolarla % 11,4 
seviyesindedir. Doğu bloku memleketlerinden ayni devredeki ithalâtım ız ise 
44,7 milyon dolar ile % 9,6 oranında bulunmaktadır.

SORU — Türkiye’de turizmin gelişmesi ile  ilgilenen yabancı şahıs ve 
teşekküller, köy kanunu değiştirilerek köysel bölgelerde yabancı şahsı ve fir
maların mülk edinmelerini lüzumlu saymaktadır. Hükümet köy kanununda 
bu yolda bir değişikliğe taraftar m ıdır?

CEVAP — Türkiye’de yabancı uyruklu gerçek tüzel kişilerin gayrimen
kul edinmeleri belediye sınırları içinde olmak ve mütekabiliyet esasları bu
lunmak şartiyle mümkündür. Prensip olarak yürürlükte bulunan 442 ve 2644 
sayılı köy ve tapu kanunları hükümlerine göre yabancılar köylerimizde gay
ri menkul satın alamazlar.

Bu prensibe turizmi geliştirmek ve teşvik etmek bakımından 6086 sa
yılı turizm endüstrisinin teşvik kanunu ile istisna tanınmış, 8 nci maddesinde 
yabancıların da köylerimizde gayri menkul edinmeleri imkânı sağlanmıştır.
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6086 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkarılan vakıflar yönetme
liğine uygun şekilde turistik tesis kurmak isteyen yabancılar köylerde gayri 
menkul edinebilirler. Ancak, bu şahıslarca önceden Ticaret Bakanlığına mü
racaatla ne gibi yatırım yapılacağının teferruatı ile  bildirilmesi ve 6224 sayı
lı yabancı sermayeyi teşvik kanunu m atı ile  bildirilmesi ve 6224 sayılı yaban
cı sermayeyi teşvik kanunu hükümlerine göre, (yabancı sermayeyi teşvik ko
mitesi) nin olumlu kararının bakanlar kurulunca tasdik olunması gerekmek
tedir. Bu kanunlar ve Türk parası kıymetini koruma hakkmdaki kararname 
hükümleri dahilinde Türkiye’de köy sınırları içinde iktisap edilen gayri 
menkullerin aynı hükümler dairesinde el değiştirmelerine de mani bir hü
küm bulunmaktadır.

Başbakan yazıdı soruları cevaplandırdıktan sonra sözlü sorulara geçil
miştir.

Bir gazetecinin Kıbrıs konusunda Sovyetler B irliğinin dünkü ve bugün
kü görüşlerinde bir değişiklik olup olmadığı hakkında sorduğu bir soruyu 
Başbakan özetle şöyle cevaplandırm ıştır:

«Sovyetler B irliğinin ilk  ve son görüşü fark lı değildir. Sovyetler B irli
ğinin federatif sistemi savunduğu yolundaki b ilgiler doğru değildir. Böyle 
bir beyan bulunduğu yolunda devletin arşivlerinde belge de mevcut değildir. 
Şifahî beyanların da ciddiyeti üzerinde duramayız.»

B E L G E 2 
8 Ocak 1966 

SENATO’DA KIBRIS KONUSUNDA YAPILAN GENEL GÖRÜŞMEDE 
BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREUİN KONUŞMASI

«Sahillerim izden 40 m il mesafede ve 120 bin Türkün yaşamakta oldu
ğu Kıbrıs adası üzerindeki haklarımıza, ve adadaki soydaşlarımıza karşı g i
rişilm iş tecavüzlerin adı olan «Kıbrıs meselesi» büyük Türk M illetinin ve 
yüce meclislerin çok yakın ve çok içten alâkasına haklı olarak mazhar ola
gelmiştir.

Meselenin 21 A ralık 1963 tarihine kadar olan safahatı, 21 A ralık 1963 
de başlayan ve bütün milletimizin kalbinde derin yaralar açan katliam ha 
diseierİ ve onu takib eden safahatı da yine büyük milletimizin ve yüce mec
lislerin malumudur.
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Bu merhaleler sonunda bugünkü neticeye gelinmiştir.

Ortada antlaşmalar ve bu antlaşmalar ile tespit ve tescil edilmiş hak
lar vardır. Bu antlaşmaların ih la l edildiği ve bu ih laller karşısında, yine ant
laşmalarda derpiş edilen garantilerin işletilmediği ve garantilerin işlememe- 
ye devam ettiği müddetçe de yeni ih lallerin bir birini takip ettiği de diğer 
bir vakıadır.

Birleşmiş M illetlerin 4 M art 1964 tarihli kararının Kıbrıs Cumhuriye
tine vücut veren antlaşmayı ih lal eden Rum idaresinin kendisini hükümran 
addetmesi şeklinde tefsir etmiş olması da ayrıca üzerinde durulmağa değer. 
Böylece meydana, gelen durumun neticesinde Kıbrıs adası 7 - 8 mukavemet 
müstesna fiilen Rumların işgaline uğramış, cinayetler işlenmiş, hak ve hu
kuk çiğnenmiştir. Ada Rumlar tarafından talikim edilmiş, külliyetli mik
tarda Rum ve Yunan askerleri ve türlü çeşitli silâh larla işgale hazır hale ge
tirilmiştir.

Esefle ifade edelim ki, Birleşmiş M illetler 18 A ralık 1965 tarihli ma
lum kararı almış bulunmaktadır. Bütün bunların, ada üzerinde Türkiye’nin 
haklarını ve adada yaşıyan soydaşlarımızın haklarını ortadan kaldırmaya 
hiçbir şekilde yetmiyeceğini beyan etmek isterim. Böylece Türk umumi ef
karının «herşey bitmiştir» şeklinde bir intibaya götürülmesini büyük bir ha
ta olarak ehemmiyetle ifade etmek isterim.

Bir defa, Birleşmiş M illetler tavsiye kararı Birleşmiş M illetler antlaş
masına, hak ve hukuka aykırıdır. Bu sebeple tatbik kabiliyeti yoktur. Birleş
miş M illetlerin tescil edilmiş hakları almağa ve başkalarına vermeye selâhıye- 
ti yoktur.

Kıbrıstaki soydaşlarımızın hayat ve haklan ile Kıbrıs adasında Türki- 
yenin haklarının korunmasında hükümetimiz kararlıdır. Bölge ve dünya sul
hunu korumak için gösterilen sabrın bir sonu olduğunu herkesin bilmesi ge
rekir.

Artık Kıbrıs meselesinin sulh yolu ile halli bizden çok bu meselede ta
raf olmuş diğer m illetlerin mesuliyetindedir. Zira biz bu meselede lıüsnünü- 
yetimizi göstermişizdir. Bu arada meselenin bu hale gelmesine sebep Yuna
nistan’ın büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade etmek İsterim.

Yunanistan’ın türlü sebeplerle ve hayallerle girişmiş bulunduğu gayret
ler T ürk-Y unan münasebetlerini buhrana sürüklemiştir. Bu buhranın vahim 
bir sonuca müncer olması mesuliyeti hiç bir şekilde Türkiye’ye ait olamaz. 
Bu mesuliyet Yunanistan’a aittir.
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Dostlarımızın, müteffiklerimizin, komşularımızın Türkiyenin bu haklı 
davasına gösterecekleri alâka veya alâkasızlık da, bu buhranın neticelerini ve 
bundaki mes’uliyetlerini tayin edecektir.

Kıbrıs meselesinin çözümü, Londra ve Ziirih andlaşmalarına istinat 
etmekle bulunabilir.

Meseleyi his ve heyecan atmosferi içinde değil, soğukkanlılıkla, aklıselim
le memleketimizin kısa ve uzun vadeli menfaatlerini nazarı itibare alarak 
hak ve hukuk prensibleri içinde düşünmek ve ona göre çözüm yolları, hal şe
killeri aramak mecburiyetindeyiz.

Kıbrıs meselesini hükümetimiz dikkatle takip ederek, yüce meclisleri 
her zaman malumattar tutacaktır. Meselenin halli, veya herhangi bir safaha
tında alacağı vaziyet milletçe karar vermemizi icap ettirecek bir durum gös
terebilir.

Böyle bir durumun icabına göre hareket olunacağından emin olmanızı 
istirham ederim. Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasındaki, çıkarılmasındaki 
sebeplerin başında, Türkiye’nin kendi iç meselelerine dönmüş, zaafa uğra
mış, gibi görünmüş olmasının mütecavizlere vermiş olduğu cüret ve cesaret 
gelmektedir. Kuvvetlerine mütesanit bir Türkiyenin hiç bir hakkı zail olmaz. 
M illetçe, Meclislerce, siyasi teşekküllerimizde bu meselede göstereceğimiz 
«beraberlik» meselenin kaderini tayinde en mühim amillerden biri olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, değerli basınımızın, yapıcı, aydınlatıcı, uyarı
cı, fakat daima ağırbaşlı meseleyi güçleştirici olmaktan ziyare kolaylaştırıcı, 
istikametteki yardım larına daima ihtiyacımız olacktır.

Kıbrıs meselesi, bir iç mesele değildir. Bir dış meseledir. Bu meselenin 
çözümü milletçe hepimizi sevindirecek, yahut bunun için girişeceğimiz feda
kârlık yine hepimiz tarafından katlanılacaktır.

Kıbrıs Türk tarihine şanlı bir sayfa daha ilâve etmekte olan kahraman 
Kıbrıslı soydaşlarımızı saygı ile  selâmlarım.

Kıbrıs soydaşlarımız, Türk tarihine, ecdadlarının şanına, şerefine lâyik 
hareket etmişler ve etmekte berdevamdırlar. Türk olmanın gururunu bir de
fa daha hepimize tattırmışlardır. Kendilerine şükran borçluyuz.

3 gün devam eden bu genel görüşme yüce senatonun meseleleri ince
lemekteki maharetini ve yüksek vatanperverliğini, fikir gücünü bir defa da
ha ortaya koymuştur.

Serdedilen fikir ve mütalaalar bu çetin davanın çözümünde bize yar
dımcı olacaktır. Şanlı Türk silâhlı kuvvetleri milletçe kendilerine tevdi edi
lecek her vazifeyi mazide olduğu gibi şerefle yapacak güçtedir.
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B E L G E 3

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN KARMA PLAN VE BÜTÇE 
KOMİSYONUNDA GÖRÜŞÜLMESİ SIRASINDA 

ÇAĞLAYANGİLİN YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı bu konuşmasında dış politikamızın ana hatlarını çizmiş 
«prensip, inanç ve m illi menfaatlerimize en uygun yolu seçmiş olduğumuza 
kani bulunuyoruz» demiştir.

Çağlayangil, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtının personel ve maddi imkanlar 
bakımından tam olmadığını ifade etmiş, pek yakında, Brüksel, Essen, Ha- 
nover, Stutgart, Salzburg ve Nurnberg’de konsolosluklar ihdas edileceğini 
açıklamıştır.

İhsan Sabri Çağlayangil bu arada, bir soruyu cevaplandırırken «Türk 
orduları Nato emrine verilmiş, değildir. Bu yanlış anlaşılıyor. Türk ordusu
nun bir kısmı, Nato’ya tahsis edilmiştir. Bu kuvvetler de, m illi davalarda is
tenildiği an, irademiz dahilinde sevk ve idare edilebilir» demiştir. Çağlayan
gil, Türk bütçelerinin konsorsiyumun tasdikinden geçtiği ve bazı kanunların 
yabancılara hazırlandığı şeklindeki fikirlerin de tamamen yanlış olduğu be
lirtmiş, bu fikirleri ileri süren hatibin ifadelerini düzeltmesini istemiştr.

«B atık lar kaptalisttir. Türkiye ise, kapitalist olmadığından batılı blok
ta yer alamaz, tezine katılmıyoruz» diyen Bakan, Türkiye’nin tarihi ve siya
si eğilim leri bakımından, daima komünizmin karşısında olacağım ifade et
miştir.

Bakan devamla,

«Türkiye niçin Enosis’i desteklemiyor? sorusuna ise, şu cevabı vermek 
isterim. Biz, adanın ne kimseye geçmesine, ne de bir Küba olmasına rıza gös
teremeyiz. Kıbrıs konusunda hükümetin nasıl bir politika takip ettiği husu
sunu ise, meclislerde defalarca açıkladım. Muahedelerin dışındaki bir çözüm 
yolu ne olursa olsun, böyle bir teklifi muhalefete danışmadan ve hükümette 
görüşmeden, kabul etmeme imkan olmadığını tekrar arzederim. Birleşmiş 
M illetlerde alınan son karar federatif sistemi öngörseydi, pek tabİİ memnun 
olurdum.» demiştir.

Çağlayangil, Batı Trakya’daki Türklere yapılan haksız muamelelerin 
Türkiye’deki Rumlara da aynen yapılması teklifi karşısında şunları söylemiş
tir : «bu bir mukabeleİ bilmisil manasına gelir. Buna ileri sürülmüş bir müta
laa olarak görüyorum.»

10 Ocak 1966
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Dışişleri Bakanı, 1969 yılında 20 y ıllık  anlaşma süresini tamamlayacak 
olan Nato ittifakı ile  ilg ili Türk görüşlerini de açıklayarak, özetle şöyle de
miştir :

« — Bilinen husus, 1969 şartlarının bugünden belli olmadığıdır. Ancak, 
bu tarih Nato için bir genel muhasebe ve bu muhesebe neticesine göre de 
bir hazırlık safhası olacaktır. Bu konuda, bakanlığımızda, 8 aydan beri de
vam eden çalışmalar yapılmaktadır. Ortaya çıkabilecek bir revizyonda bizim 
için, şu anda mühim gördüğümüz hususlar özetle şunlar olacaktır :

— N ato’nun yine bir savunma müessesesi karakterini taşıması,

— Üyeler arasında eşitlik prensibinin hakim kalması ve direktuvar g i
bi bir durumun hasıl olmaması,

— Müşterek savunma için yapılacak katkının hakkaniyet dairesinde 
ve oranlı bir şekilde olması,

— Türkiye’nin bulunduğu bütün bölgenin savunulmasının sağlanması

Ihsan Sabri Çağlayangil konuşmasının sonunda, ikinci dünya savaşın
dan sonra ortaya çıkan genel durumun bir tahlilin i yapmış, bugün için dün
yada bir nükleer dengenin tesis edilmiş olduğunu belirtmiştir.

B E L G E 4 
10 Ocak 1966 

İÇİŞLERİ BAKANI’NIN BATI TRAKYA’DAKİ  
TÜRKLERLE İLGİLİ DEMECİ

M illet Meclisinde bir m illetvekilinin Batı Trakya’daki soydaşlarımızla 
ilg ili sözlü sorusunu cevaplandıran Dr. Faruk Sükan, Lozan konferansı sıra
sında, Batı Trakya’nın 191 bin olan umumi nüfusunun 129 binini Tiirklerin 
teşkil ettiğini, bugün ise nüfusun 356 bin olan Batı Trakyada 100 bin civarında 
Türk bulunduğunu söylemiş, bu azalışın Batı Trakya’daki soydaşlarımızın 
Türkiye’ye göç etmelerinden, Türkiye’den giden Rumların da Yunan hükü
meti tarafından buraya iskân edilmelerinden ileri geld iğini açıklamıştır.

Batı Trakya’daki soydaşlarımızın hukukunun Lozan andlaşmasının 
«azın lıkların ın himayesi» başlığını taşıyan hükümlere tabi olduğunu ifade 
eden İçişleri Bakanı, İstanbul’daki Rumların da bu hükümlere bağlı bulun
duğunu söylemiştir. Sükan, buna rağmen, Yunan makamlarının Batı Trak
ya’daki Tiirklerin serbestiierini kısıtlayan baskılarda bulunduklarını, özellikle 
Türk azınlığında bölücü ve ayırıcı hiziplerin doğmasına yardım ettiklerini 
açıklamıştır.
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İçişleri BakanıBatı Trakya ve İstanbul’da din adamlarının durumları
na da temas etmiş, Batı Trakya’da müftü ve başmüftü tayinlerinin mezhep
ler nazırının teklifi ile  kral tarafından yapıldığını, müftülerin, bir Yunan 
memuru sayıldığını, azillerinin de M aarif ve Mezahip Bakanlarının teklifi 
ve krallık iradesi ile ifa edildiğini söylemiş «okul ve camiler hariç cemaat ve 
evkaf mallarından vergi alınmaktadır. Bizdeki Rum din adamlarının tayin 
ve azillerine dair bir kanun mevcut değild ir» demiştir.

Bakan, Türk uyruğundaki Rumların, çeşitli tarihlerde kurulmuş 86 
dernekleri bulunduğunu, buna mukabil, Batı Trakya Türk azınlığının «Ro- 
dop-Evros Türk Öğretmenler B irliğ i»  ve «Gümülçine Türk Gençlerbirliği» 
adındaki iki dernekleri mevcut olduğunu sözlerine eklemiştir.

İçişleri Bakanı İstanbul’daki Rum vatandaşlarım ızla Batı Trakya’daki 
soydaşlarımızın iktisadi, sosyal, dini ve kültürel durumları hakkında da bilgi 
vermiş, Rum vatandaşlarımızın Batı Trakya’daki Türk soydaşlarımızdan her 
bakımından daha iyi şartlar altında olduklarını, bu durumun Türk delegas
yonu tarafından Birleşmiş M illetler dokümanlarına geçirildiğini bildirmiş, 
özetle şöyle dem iştir:

«Batı Trakya’da yaşıyan soydaşlarımızın hayat şartlarının İslahı ve and- 
laşm alarla teminat altına alınan haklardan tamamen istifade ettirilmeleri 
için, gerekli teşebbüs ve gayretlerimize devam olunmaktadır. Hükümet ola
rak, konunun önemile mütenasip, çalışmalara girişmiş bulunmaktayız» de
miştir.

B E L G E M  
10 Ocak 1966 

DR. KÜÇÜK’ÜN A.F.P. MUHABİRİNE VERDİĞİ DEMEÇ

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük Fransız Elaberler 
Ajansı ve le Monde gazetesinin Lefkoşe muhabirim bir demeç vermiştir.

Muhabir Başpiskopos Makarios’un M illiyet gazetesine verdiği bir de
meçte Kıbrıs’lı Türlderi görüşmeye davet edeceği şeklindeki sözlerini hatır
latmış ve Dr. Fazıl Küçük’ün bu konudaki fikrine baş vurmuştur.

Dr. Küçük muhabirin «Kıbrıs Türk liderliğ i Cumhurbaşkanı Makarios 
ve onun temsilcileriyle görüşmeğe hazır m ıdır?» şeklindeki sorusuna verdiği 
karşılıkta Makarios’un hiçbir zaman Kıbrıs sorununa barışçı bir hal çaresi 
bulmak için samimî bir arzu ile görüşmeler yapılmasını istemediğine dikkati
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çekmiş, «başpiskoposun görüşmeler yapılması hakkmdaki sık sık yaptığı tek
lif  dünyayı tesir altında bırakmağa matuf basit propaganda manevralarıdır» 
demiştir. Dr. Fazıl Küçük şöyle devam etmiştir :

«Önemle belirtmek isterim ki, Türkler memleketin anayasası uyarınca 
sahip bulundukları hukukî ve politik statü ile  şekil bulmuş olan tarihî ce
maat durumlarını terketmeyip herhangi bir görüşme için bir ön şart asla ka
bul etmeyeceklerdir. Eğer Başpiskopos Makarios hakikaten görüşmeler ya
pılmasını arzu ediyorsa bunun iki şıkkı vardır. N ihaî bir hal çaresi için mem
leketin kanunî hükümeti çerçevesi dahilinde günlük mes’ eielerin halli ve 
mevcut antlaşmalar esas alınarak bütün ilg ili tarafların bir konferansa çağ
rılm ası.»

Dr. Küçük muhabirin «Kıbrıs Türk liderliğ i son zamanlarda Kıbrıs 
Türk basını tarafından tavsiye edildiği gibi bağımsız bir Kıbrıs Türk devleti 
ilânını tasarlamakta mıdır ?» şeklindeki sorusuna şu cevabı vermiştir :

«Türk toplumu varlığını korumak ve toplumsal hak ve menfaatlerini 
savunmak için gerekli her türlü tedbiri alm ağa azimlidir. B ilindiği gibi Türk 
toplumu bu hak ve menfaatleri son iki yıldan beri muhafaza etmektedir ve 
muhafazaya devam edecektir. Şunu da ilâve etmek isterim ki, Rumların Türk- 
lerin boş tehditlerle korkutulacak tipte insan olmadıklarını anlamamaları 
büyük bir hatadır.»

B E L  G E 6 
12 Ocak 1966 

IRAK BAŞBAKANININ BİR TÜRK GAZETESİNE DEMECİ

Ankara’da yayımlanan «D aily N ews» gazetesine Bağdat’ta verdiği özel 
demeçte, Irak Başbakanı Dr. Abdurrahman El - Bazzaz, Türkiye ile  Irak ara
sındaki ilişkilerin takviyesi cümlesinden olarak, öğrenci ve profesör mübade
le programı çerçevesinde kültürel İşbirliğinde bulunulabileceğini, ticarî sa
hada da, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için tedbirler alına
bileceğini söylemiştir. Başbakanın fikrine göre, ticarî ilişkileri geliştirmek 
için ticaret misyonlar teatisi, bu yönde ne gibi imkânlar bulunduğunu tesbit 
etmek bakımından faydalı olacaktır. Başbakan ayrıca Fırat nehrinin suları
nın, her iki ülkenin de yararına kullanılabilmesi için Irak’ın işbirliğinde bu
lunmaya hazır olduğunu beyan etmiştir.

Dr. Abdürrahman El-Bazzaz, Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 
takviyesi cümlesinden olarak B.M. ve B .M .’iıı ihtisas ajansları ile diğer mİl
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letlerarası teşekküllerde, iki ülkenin işbirliğinde bulunmasının ilişkilerin pek
leştirilmesi bakımından yararlı olacağım kaydetmiştir.

Başbakan daha sonra, Irak’ın dışİşleriyle görevli Devlet Bakanı Dr. Ad
nan Paçaçi’nin, Türk hükümetinin daveti üzerine yakında Ankara’yı ziyaret 
edeceğini belirterek, Paçaçi’nin karşılıklı dostluk ve işbirliğini takviye için 
Türk ilg ilileri ile  yapacağı temaslarda hiç bir fedakârlıktan kaçınmıyacağmı 
belirtmiştir.

Başbakan bu konuda bir som üzerine , Irak’ın miisbet tarafsızlık ve hiç 
bir bloka dahil olmama ilkesini benimsediğini ve bu ilkeye sadakatle bağlı 
kalmayı Orta Doğuda barışın idamesi için elzem telâkki ettiğini bildirmiştir.

Başbakan, Orta Doğudaki ülkelerin İşbirliğinde bulunarak birbirlerinin mese
lelerini samimiyetle anlayıp m illî menfaatlerine hürmet etmelerinin barış da
vasına büyük ölçüde hizmet edeceğini de belirtmiştir.

Başbakan diğer bir somya karşılık da, Irak’ın Arap Birliğine dahil ol
masının, komşuları ile ik ili bir esasa göre işbirliğinde bulunmasını önlemiye- 
ceğini söylemiştir.

Başbakan daha sonra Irak’ın ekonomik kalkınma plânlarından söz açmış, 
Irak’ın Arap sosyalizmine inandığım, üretimi arttırma ve gelirin eşit ölçüde 
dağıtımı esasına dayanan bu sisteminin ekonominin kamu sektörünü olduğu 
kadar özel sektörü de teşvik edici bir karakter taşıdığını söylemiştir.

Başbakan, mülâkatın sonunda Kürdlerle ilg ili soruyu da şu şekilde ce- 
vanlandırm ıştır:

«Kürdler, Irak nüfusunun yedide birinden daha az bir kısmını teşkil 
etmektedirder. Kürdler kuşaklar boyu daima diğer vatandaşlarla ayııı mua
meleyi görmüşler, kendilerine hiçbir ayırıcı muamelede bulunulmamıştır, 
b'akat şu veya bu sebepten dolayı ve bazen de belirli bazı yabancı unsurların 
kışkırtmasıyla Kürdlerin azınlıkta kalan bir gurubu zaman zaman hadise çı
kartmaya ve ülkenin meşru hükümetine karşı gelmeye yeltenmektedir. Irak 
hükümetinin amacı Kürdlere daima hürmet etmek ve onların m illi varlığını 
tanımak olmuştur. Parlâmento önünde bulunan bir kanun tasarısı yakında 
büyük vilâyetlere, eğitim, sağlık yol inşaası ve sosyal hizmetler gibi sahalar
da belli bir mahalli yetki tanıyacaktır. Bu kanunun bütün Kürdleri tatmin 
edeceğini umarım. Şunu da işaret etmek isterim ki, Kürdlerin büyük bir ço
ğunluğu hükümeti desteklemektedir. Azınlığın ise yakında silâhı bırakarak 
aklın sesini dinliyeceğine kaniim.
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B E L G  E 7

KIBRIS KONUSUNDA YAPILAN TOPLANTI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kıbrıs konusunda, 13 Ocak 1966 günü saat 15.00’de, Dışişleri Bakan
lığında, Başbakan Süleyman Demirel’in başkanlığında yapılan toplantı hak
kında Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil bir açıklamada bulunarak 
şunları söylemiştir :

«İstanbul üniversitesinden Prof. Derviş Manizade, Prof. Dr. Necdet 
Sezer, Prof. Hilmi İleri, Prof. Dr. Ziver Berkman, Prof. Dr. Cahit Oğuzoğ- 
lu, ile Kıbrıslı yüksek mühendis Sırrı Dökunter, Dr. A li Rıza Bıyıkoğlu ve 
Kıbrıs Türk talebe cemiyeti başkanı Taner Ergİnel imzalariyle Başbakanı
mıza bir müracaat yapılmış ve bu mesele üzerinde hem Kıbrıslı olmak, hem 
de bu konu ile  çok yakından ve uzun zamandan beri ilgilenm iş bulunmak iti
bariyle yardımcı olacağını sandıkları fikirlerini bildirmek üzere bir toplantı 
düzenlenmesi teklif edilmişti.

Toplantı bu maksatla yapılmıştır. Ayrıca hem fikirlerden faydalan
mak, hem de konudan bilgi sahibi olmalarını sağlamak bakımından Afyon 
senatörü Celal Tevfik Karasapan, İstanbul m illetvekili Selim Sarper, İzmir 
milletvekili Settar İksel, Sivas m illetvekili Seyfi Kurtbek’in de toplantıya da
vet edilmeleri faydalı görülmüştür.

Gerek teklif sahipleri, gerek parlâmento mensupları tarafından konu 
üzerinde değerli fikirler öne sürülmüş ve bu görüşler Bakanlığımızca dikkat
le tesbit olunmuştur. Bize yardımcı olan bu kıymetli arkadaşlarımıza şükran
larımızı sunmak isterim .»

Toplantıya Başbakan ve Dışişleri Bakanından başka Dışişleri Bakan
lığ ı Genel Sekreteri Büyükelçi H aluk Bay ülken ve Kıbrıs işleri plânlama ve 
icra grubu başkanı Büyükelçi Nurettin Vergin de katılmıştır.

Üç saat süren toplantıda, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil bir 
konuşma yapmış ve Kıbrıs konusu hakkında hazır bulunanlara bilgi vermiş
tir. Çağlayangil’in konuşması şudur :

«M illetim izin m illî bir dâvası olan Kıbrıs meselesinin bütün veçheleri 
hakkında hükümetimizin görüşü Türkiye Büyük M illet Meclisindeki son ge
nel görüşmeler esnasındaki müzakerelerde m illetin huzurunda aşikâr bir şe
kilde ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu müzakereler esnasında Kıbrıs mese
lesine uzun vâdeli olarak Türkiye’nin ve Türk cemaatinin hak ve menfaatle
rini koruyacak bir çözüm şekline ulaşılması bakımından hükümetimizce taki-

13 Ocak 1966
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bini lüzumlu gördüğümüz siyaset hakkında olduğu kadar, Kıbrıs Rumlarla 
Yunanlıların tatbikatta, bilhassa ada’daki fiilî durum muvacehesindeki avan
tajları dolayısiyle girişebilecekleri hareketler karşısındaki hattı hareketimiz 
konusunda da görüş ve düşüncelerimizi açıklamıştık.

Müzakereler esnasında da belirtildiği gibi, bizim için Kıbrıs meselesi
nin muayyen esaslı prensipler dışında hak ve menfaatlerimize uygun bir çö
züm şekline götürülmesine imkân yoktur. Bu prensipler Türkiye’nin Zürih 
ve Londra antlaşmalarından doğan haklarının korunmasını ve ada’daki Türk 
cemaatinin devletin idaresine ortaklık esası üzerinden iştirak etmesinden 
mahrum kalmamasını ve Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan’da tesis edil
miş olan muvazeiıenin vikayesini öngören prensiplerdir. Türkiye cumhuriyeti 
hükümetlerinin Kıbrıs ihtilâfının başından beri bütün gayretleri esas itibariyle 
bu prensiplerin sağlanması gayesine müteveccih olmuştur ve hükümetimiz de 
bu gayelerin peşindedir.

K ıbııslı Rumlarla Yunanlıların Kıbrıs adasında öteden beri zaman za
man müracaat ettikleri emrivâki siyasetine, bundan sonra da, bilhassa Birleş
miş M illetler Genel Kurulunda Kıbrıs konusunda son defa kabul edilen ka
rarı bir teşvik edici unsur telâkki ederek devamdan geri kalmayacaklarını 
hatırımızda daima tutmaktayız. Tatbikatta, önümüzdeki günlerde ve müte
akip aylar içinde karşılaşabileceğimiz bu gibi hareketler karşısında, Türki
ye’nin antlaşmalardan doğan hak ve menfaatlerinin tek taraflı tasarruflarla 
ortadan kaldırılmasına im kân . olmadığını göstermek için enerjik bir tutum 
içinde olacağımız şüphesizdir. Tatbikattaki emrivâkilere karşı müessir şekilde 
mukabelede bulunmanın zarureti aşikârdır. Bu hususta, bizim yönümüzden 
gerekli inceleme ve çalışmalar fasılasız yapılmakta ve Kıbrıs adasında Y u
nan lılarla Kıbrıs Rumların hareketleri yakından dikkatli bir şekilde takibe- 
ortadan kaldırılmasına imkân olmadığını göstermek için enerjik bir tutum 
içinde olacağımız şüphesizdir. Tatbikattaki emrivâkilere karşı müessir şekilde 
dilmektedir. Bu çalışmalar esnasında, Türkiye Büyük M illet Meclisindeki son 
görüşmelerde çeşitli grupların ileri sürmüş olduğu görüşler ve teklifler 
bize ışık tutmaktadır. Kıbrıs ile  yakından ilg isi olan bütün çevrelerin, 
Kıbrıs hakkmdaki bilgileriyle bizi aydınlatmalarının ve bu kutsal davada 
bize yardımcı olmak hususundaki arzularım büyük bir memnuniyetle kar
şılarız. Kıbrıs meselesi Türkiye’nin m illî bir davası olduğuna göre, hüküme
timizin bu davada takip edeceği siyasetin bu şekildeki b ilgi ve yardım larla 
güç kazanacağına samimi olarak inanmaktayız. Bu düşünce ile muhterem da
vetlilerimizin sayın başbakanımıza göndermiş oldukları mektupta temas et
tikleri b ilgi ve görüşleri dinlemeğe hazır bulunduğumuzu arzederim.»
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B E L G E  8

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN BASINA AÇIKLANAN , A.B.D. 
BAŞKANI LYNDON B. JONILSON’UN 5 HAZİRAN 1964 TARİHİNDE 

ZAMANIN BAŞBAKANI İSMET İNÖNÜ’YE YAZDIĞI MEKTUP  
İLE İSMET İNÖNÜ’NÜN 13 HAZİRAN 1964 DE GÖNDERDİĞİ 

CEVABİ MEKTUBUN METİNLERİ.

Sayın Bay Başbakan,

Türkiye Hükümetinin, Kıbrıs’ın bir kısmım askerî kuvvetle işgal etmek 
üzere müdahalede bulunmağa karar vermeyi tasarladığı hakkında Büyükelçi 
Hare vasıtasiyle sizden ve Dışişleri Bakanınızdan aldığım  haber beni ciddî 
surette endişeye sevketmektedir. En dostane ve açık şekilde belirtmek isterim 
ki, geniş çapta neticeler tevlit edebilecek böyle bir hareketin Türkiye tarafın
dan takip edilmesini, Hükümetinizin bizimle evvelden tam bir istişarede bu
lunmak hususundaki taahhüdü ile kabili te lif addetmiyorum. Büyükelçi Hare, 
görüşlerimi öğrenmek üzere kararınızı bir kaç saat tehir etmiş olduğunuzu bana 
bildirdi. „

Y ıllar boyunca Türkiye’yi en sağlam şekilde desteklediğini isbat etmiş 
olan Amerika gibi bir müttefikin, bu şekilde neticeleri olan tek taraflı bir 
kararla karşı karşıya bırakılmasının Hükümetiniz bakımından doğru olduğu
na hakikaten inanıp inanmadığınızı sizden sorarım. Binaenaleyh, böyle bir 
harekete tevessül etmeden önce Birleşik Amerika Devletleri ile  tam istişa
rede bulunmak mesuliyetini kabul etmenizi hassaten rica etmek mecburiye
tindeyim.

1960 tarihli Garanti Andlaşması ahkâmı gereğince böyle bir müdaha
lenin caiz olduğu kanaatinde bulunduğunuz intibaındayım. Bununla beraber, 
Türkiye’nin mutasavver müdahalesinin, Garanti Andlaşması tarafından sara
haten menedilen bir hâl sureti olan taksimi gerçekleştirme gayesine matuf 
olacağı yolundaki anlayışımıza dikkatinizi çekmek zorundayım. Ayrıca, söz- 
konusu Andlaşma teminatçı Devletler arasında istişareyi gerektirmektedir. 
Birleşik Amerika, bu durumda, bilcümle istişare imkânlarının hiçbir şekilde 
tüketilmediği ve dolayısıyle, tek taraflı harekete geçme hakkının henüz ka
bili istimal olmadığı kanaatmdadır.

D iğer taraftan, Bay Başbakan, NATO vecibelerine de dikkat nazarını
zı celbetmek mecburiyetindeyim. Kıbrıs’a vaki olacak Türk müdahalesinin, 
T ürk-Y unan kuvvetleri arasında askerî bir çatışmaya müncer olacağı husu
sunda zihninizde en ufak bir tereddüt olmamalıdır. Dışişleri Bakanı Rusk La

15 Ocak 1966
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Hey’de yapılan son NATO Bakanlar Konseyi toplantısında Türkiye ile Y u
nanistan arasında bir harbin «kelimenin tam manasiyle düşünülemez» ola
rak telâkki edilmesi gerektiğini beyan etmişti. NATO’ya iltihak, esası icabı 
olarak, NATO memleketlerinin birbirleriyle harp etmeyeceklerini kabul et
mek demektir. Almanya ve Fransa, NATO’da müttefik olmakla yüzyıllık hu
sumet ve düşmanlıklarını gömmüşlerdir; aynı şeyin Yunanistan ve Türkiye’
den de beklenmesi gerekir. Ayrıca, Türkiye tarafından Kıbrıs’a yapılacak 
askerî bir müdahale Sovyetler Birliğinin meseleye doğrudan doğruya karış
masına yol açabilir. NATO müttefiklerinizin tam rıza ve muvafakatları ol
madan Türkiye’nin girişeceği bir hareket neticesinde ortaya çıkacak bir Sov
yet müdahalesine karşı Türkiye’yi müdafaa etmek mükellefiyetleri olup ol
madığını müzakere etmek fırsatını bulmamış olduklarını takdir buyuracağı
nız kanaatindeyim.

Diğer taraftan, Bay Başbakan, bir Birleşmiş M illetler üyesi olarak Tür
kiye’nin vecibeleri dolayısiyle de endişe duymaktayım. Birleşmiş M illetler 
Ada’da sulhu korumak için kuvvet temin etmiştir. Bu kuvvetlerin vazifesi 
zor olmuştur fakat, geçen son birkaç hafta zarfında, Ada’daki şiddet hare
ketlerinin azaltılmasında tedricî bir şekilde muvaffak olmuşlardır. Birleşmiş 
M illetler Arabulucusu henüz işini bitirmemiştir. Hiç şüphem yok ki, Birleş
miş M illetler üyelerinin çoğunluğu, Birleşmiş M illetler gayretlerini baltala
yacak olan ve bu zor meseleye Birleşmiş M illetler tarafından makul ve ba
rışçı bir hal tarzı bulunmasına yardım edebilecek herhangi bir ümidi yıkacak 
olan Türkiye’nin tek taraflı hareketine en sert bir şekilde tepki gösterecektir.

Aynı zamanda, Bay Başbakan, askerî yardım sahasında Türkiye ve 
Birleşik Devletler arasında mevcut iki taraflı Anlaşmaya dikkatinizi çekmek 
isterim. Türkiye ile aramızda mevcut Temmuz 194-7 tarihli Anlaşmanın IV 
üncü maddesi mucibince, askerî yardımın, veriliş maksatlarından gayrı gaye
lerde kullanılması için, Hükümetinizin, Birleşik Devletlerin muvafakatim 
alması icap etmektedir. Hükümetiniz, bu şartı tamamen anlamış bulundu
ğunu muhtelif vesilelerle Birleşik Devletlere bildirmiştir. Mevcut şartlar 
tahtında Türkiye’nin Kıbrıs’a yapacağı bir müdahalede Amerika tarafından 
temin edilmiş olan askerî malzemenin kullanılmasına Birleşik Devletlerin 
muvafakat edemeyeceğini size bütün samimiyetimle ifade etmek isterim.

Mutasavver Türk hareketinin fiilî neticelerine gelince, böyle bir hare
ketin Kıbrıs adası üzerinde on binlerce Kıbrıslı Türkün katledilmesine yol açabi
leceği keyfiyetine en dostane bir şekilde dikkatinizi çekmek mecburiyetini his
sediyorum. Tarafınızdan böyle bir harekete tevessül edilmesi, infiali mucip 
olacak ve girişeceğiniz askerî hareketin, himaye etmeğe çalıştığınız kimsele
rin pek çoğunun toptan imhasını önlemeğe yeter derecede müessir olması 
imkânsız olacaktır. Birleşmiş M illetler kuvvetlerinin mevcudiyeti böyle bir 
faciayı önleyemez.
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Sözlerimi pek fazla sert bulabilir ve bizim, Kıbrıs meselesinde Türki
ye’nin ilgisine karşı bigâne olduğumuzu düşünebilirsiniz. Durumun böyle ol
madığını size temin etmek isterim. Gerek alenen gerek hususî olarak, Kıb- 
rıslı Türklerin emniyetini sağlamakta ve Kıbrıs meselesinin nihai hâl tarzı
nın, konuyla doğrudan doğruya ilg ili tarafların rızasına dayanması hususu 
üzerinde ısrar etmekte gayret gösterdik. Amerika Birleşik Devletlerinin, si
zin lehinize yeter derecede faaliyet sarfetmediği hissini taşımanız mümkündür.

Fakat herhalde bilirsiniz ki politikamız Atina’da en sert şekilde in
fiale yol açmış (bizim aleyhimizde orada mümayişler yapılm ış) ve Ame
rika Birleşik Devletleri ile Başpiskopos Makarios arasında esaslı bir uzak
laşma husule getirmiştir. Daha birkaç hafta önce yaptığımız görüşme sı
rasında Dışişleri Bakanımıza da söylediğim gibi, Türkiye ile  olan müna
sebetlerimize çok büyük bir değer veriyoruz. Sizi, kendisiyle temel or
tak menfaatlerimiz olan büyük bir müttefik telâkki etmişizdir. Sizin güven
lik  ve refahınız, Amerika halkı için ciddî bir alâka mevzuu olagelmiş ve bu 
alâkamız en pratik şekillerde ifadesini bulmuştur. Siz ve biz, komünist dün
yasının ihtiraslarına karşıkoymak üzere birlikte dövüştük. Bu tesanüt bizim 
için büyük bir manâ taşımaktadır ve bunun, Hükümetiniz ve halkınız için de 
aynı derecede bir manâ taşıdığını ümit ederim. Kıbrısla ilg ili olarak, Türk 
cemaatını tehlikeye maruz bırakacak herhangi bir hal tarzını desteklemeyi 
düşünmüyoruz. N ihaî bir çözüm yolu bulmağa muvaffak olamadık, zira bu
nun dünyadaki en g irift meselelerden biri olduğu âşikârdır. Fakat Türkiye 
ve Kıbrıslı Türklerin menfaatleri konusunda ciddî şekilde alâkadar olduğu
muz ve alâkadar kalacağımız hususunda sizi temin etmek isterim.

Nihayet, Bay Başbakan, en ciddî meseleyi, harp mı sulh mu meselesi
ni, vazetmiş bulunuyorsunuz.. Bu meseleler Türkiye ve Birleşik Amerika ara
sındaki iki taraflı münasebetlerin çok ötesine giden meselelerdir. Bunlar, 
sadece Türkiye ve Yunanistan arasında bir harbi muhakkak olarak tevlit et
mekle kalmayacak, fakat Kıbrıs’a tek taraflı bir müdahalenin doğuracağı, 
önceden kestirilemeyen neticeler sebebiyle, daha geniş çapta rnuhasemata 
yol açabilecektir. Sizin Türkiye Hükümetinin Başbakanı olarak mesuliyetleri
niz var, benim de Birleşik Amerika Başkanı olarak mesuliyetlerim mevcut
tur. Bu sebeple en dostane şekilde size şunu bildirmek isterim ki, bizimle ye
niden ve en geniş ölçüde istişare etmeksizin böyle bir harekete tevessül etme
yeceğinize dair bana teminat vermediğiniz takdirde meselenin gizli tutulması 
hususunda Büyükelçi H are’e vaki talebinizi kabul edemeyecek ve NATO 
Konseyi ile Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyinin âcilen toplantıya çağı- 
nlm asını istemek mecburiyetinde kalacağım.

Bu mesele hakkında, sizinle şahsen görüşebilmemizin mümkün olma
sını isterdim. Maateessüf, mevcut Anayasa hükümlerimizin icabı dolayısiyle,
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Birleşik Amerika’dan ayrılamamaktayım.

Teferruatlı müzakereler için siz buraya gelebilirseniz bunu memnuniyet
le karşılarım. Genel barış ve Kıbrıs meselesinin aklıselim ve sulh yoluyla 
halli hususlarında sizinle benim çok ağır bir mesuliyet taşımakta olduğumu
zu hissediyorum. Bu itibarla, aramızda en geniş ve en samimî istişarelerde 
bulununcaya kadar sizin ve meslekdaşlarımzın tasarladığınız her türlü kara
rı geri bırakmanızı rica ederim.

Hürmetlerimle, 
Lyndon B. Johnson

Sayın Bay Başkan,

5 Haziran tarihli mesajınızı Büyükelçi Hare’in delâletiyle almış bulu
nuyorum. Kıbrıs’ta Garanti Antlaşması gereğince ferdi hareket hakkını kul
lanma kararını arzunuz veçhile talik ettik. Mesajınıza hâkim olduğunu bu
yurduğunuz açık kalp lilik  ve dostluk hislerine dayanarak, ben de size ceva
bımda durumu ve düşündüklerimizi tam bir samimiyetle izaha çalışacağım.

Bay Başkan,

Mesajınız gerek yazılış tarzı, gerek muhtevası bakımından Amerika ile 
ittifak münasebetlerinde daima ciddi bir dikkat göstermiş olan Türkiye gibi 
bir müttefikinize karşı hayal kırıcı olmuş, ittifak münasebetlerine değinen 
muhtelif konularda önemli görüş ayrılık ları belirtmiştir. Gerek bu ayrılık la
rın, gerek mesajın umumî havasının sadece çok sıkışık bir zamanda acele 
toplanmış mutalara dayanarak yapılmış iyiniyetli bir teşebbüsün telaşından 
doğmuş hususlardan ibaret olmasını yürekten dilerim.

İlk önce, Garanti Anıtlaşması icabı olarak Kıbrıs’a bir askerî müdahale 
zarureti görüldüğü zaman Birleşik Amerika ile istişare etmekte kusur ettiği
miz önemle belirtilmektedir. 1963 sonundan beri Kıbrıs’ta askerî müdahale 
ihtiyacı, bu seferle beraber, dördüncü oluyor. Başından beri Amerika ile bu 
konuda istişare ettik. 25 Aralık 1963’te ilk buhran patladığı vakit, Garantör 
Devletlerle temasa geçtiğimizde, derhal Amerika’yı haberdar ettik ve Ame
rika bize bu meselede kendisinin bir taraf teşkil etmediği cevabını verdi. On
dan sonra müdahale müzakeresini İngiltere ve Yunanistan ile yaptık ve b il
diğiniz gibi, 26 A ralık’ta İngiliz komutası altında üçlü bir askerî idare ku
ruldu. Londra Konferansının ve İngiliz - Amerikan müşterek tekliflerinin 
Makarios’un tutumu yüzünden akamete uğraması ve Ada’da Türklere reca- 
cüzleriıı devamı dolayısıyle Şubat ayında çok buhranlı günler geçirdik ve 
durumun vahametinden Amerika’yı Ankara’yı ziyaret etmiş olan Mr. Ball 
vasıtasiyle haberdar ettik. İngiliz - Amerikan tekliflerinin reddi ile hasıl olan
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boşluk dolayısiyle A da’da nizamı tesis için müdahalenin zaruretini anlattık 
ve her an müdahale mecburiyetinde kalacağım ızı size bildirdik. Hatta sizden 
muayyen meseleler için teminatlar istedik. Bunlara müsbet cevap verdiniz. 
Buna rağmen, bizden müdahale etmememizi istediniz ve M akarios’a Birleş
miş M illetlerde lüzumlu dersin verileceğini ve Türk hak ve menfaatlerinin 
tamamiyle korunmasını sağlayan bir plân hazırlandığını ifade ettiniz.

Bu talebinize uyduk; fakat Birleşmiş M illetlerde arzu edilen netice sağ
lanamadı. Üstelik, Güvenlik Konseyinin kurulmasına karar verdiği Birleş
miş M illetler Kuvvetinin teşkili bir mesele halini aldı. İşte üçüncü defa mü
dahale ihtiyacı, 4 Mart Güvenlik Konseyi kararından sonra, Birleşmiş M il
letler Kuvvetlerinin teşekkül edip etmeyeceği hakikaten tereddüt uyandır, 
dığı günlerde, Kıbrıs’taki tedhişçilerin cesareti artınca, tecavüzlerine karşı 
Türk cemaatini korumak için yeniden ortaya çıktı. Fakat, Birleşmiş M illetler 
Kuvvetinin en kısa zamanda teşkil edileceğini bize temin ederek, Güvenlik 
Konseyi kararından sonra müdahale yapmamamızda İsrar ettiniz. Teşebbü
sümüzü tekrar tehir ederek, Birleşmiş M illetler Kuvvetlerinin vazife alma
sını bekledik.

Sayın Başkan,

Kıbrıs’taki mezalim devrinin, bütün tedbirleri tesirsiz kılan hususi bir 
karekteri vardır. Başından beri emniyeti korumak için yapılan müzakereler 
ve geçirilen muvakkat devreler, hepsi yalnız Makarios İdaresinin tecavüzü
nü ve tahribatınıarttırmağa hizmet etmiştir.

Son defa Kıbrıs Hükümeti açıktan silahlanmaya başladı ve Birleşmiş 
M illetleri kendi zulmünü ve anayasa dışı idaresini takviye edecek yardımcı 
bir vasıta gibi farzetti. Birleşmiş M illetlerin Anayasa nizamını iade ve teca
vüzleri durdurmak için selâhiyetlerinin ve müdahale niyetlerinin eksik oldu
ğu aşikâr bir gerçek halini almıştır. Yunan Hükümetinin Kıbrıs idaresini 
nasıl teşvik ettiğini biliyorsunuz. Bu ahval içinde Kıbrıs’ta mezalimi durdur
mak için bir müdahaleye mecbur olacağımızı Amerika’da sizin huzurunuzda 
konuşurken söyledik. La Haye’de Hariciye Nazırınıza böyle bir ihtimal için 
Amerika’nın bizi destekleyip. desteklemeyeceğini sorduk. Bir cevap vermedi
niz. Kıbrıs’ta muhtelif vesilelerle müdahale istirarının kaç defa, 11e suretle 
geçtiğini hikâye etmiş oluyorum. Her defasında sizi haberdar ettik ve sizin 
iyice bildiğinizi tahmin ediyorum. Birleşik Amerika’nın ittifak manzumesi 
içinde hususî sorumluluğunu ve ittifak manzumesini mütesanit bir surette 
yürütülebilmesi için ona ayrıca dikkatli ve yardımcı olmak lâzım geldiğini 
hıkdir ettiğimizi yüksek derecede yetkili memurlarınıza defaatle söylediğimi 
iyice hatırlarım .

104



Görüyorsunuz ki, sizi tek taraflı bir kararla karşı karşıya bırakmak is
tidadı bizde yoktur. Bizim şikâyetimiz, aylardan beri had bir surette ıstırabı 
içinde yaşadığımız bir meseleyi size anlatamamış olmamız ve Yunanistanla 
iki müttefik arasında husule gelen haklı ve haksız durumda samimi ve ciddi 
bir vaziyet almamış olmanızdandır.

Sayın Başkan,

Y ine mesajınızda, Türkiye’nin münferiden harekete geçmeden önce, 
Antlaşma hükümleri mucibince diğer Teminatçı iki devletle istişare etmek 
vecibesini tebarüz ettiriyorsunuz. Türkiye, bu vecibesini tamamiyle müdrik
tir. A ltı aydan beri bu vecibenin icaplarını samimiyetle yerine getirdik. Fa
kat, Kıbrıslı Rum sorumlularının, M illetlerarası Antlaşmaları ayaklar altına 
alm aları karşısında Türkiye’nin bu gidişe son verme çarelerinin müştereken 
araştırılması için Yunanistan’a yaptığı teşebbüsleri bu devlet neticesiz bırak
makla kalmayıp bilâkis Kıbrıslı Rum sorumluların hukuk ve insanlık dışı 
fiillerin i savunmuş ve hatta onları teşvik etmiştir.

Yunanistan Hükümeti bizzat kendisi dahi, im zalad ığı M illetlerarası 
Antlaşmaların artık mer’iyette olmadığını resmen beyan eylemekten çekin
memiştir. Bu husustaki çeşitli m isaller zamanında Dışişleri Bakanlığınıza ya
zılı ve şifahi olarak tafsilâtı ile  bildirilmiştir.

Teminatçı Devletlerden İngiltere Hükümeti ile de devamlı istişare ve
cibemizi yerine getirdik. Birçok hallerde İngiltere Hükümeti ile birlikte Kıb
rıs Hükümeti nezdinde, Anayasa düzenini ihyaya matuf müşterek teşebbüs
lerde bulunduk. Fakat maalesef bu teşebbüsler Kıbrıslı Rum sorumluların 
menfi tutumları yüzünden hiçbir müsbet sonuç vermedi.

Görüyorsunuz ki Türkiye, diğer Teminatçı iki Devletle devamlı istişare 
ve gerektiğinde müşterek hareket etme imkânlarını ciddiyetle aramıştır. Bu 
durumda, Türkiye’nin münferiden harekete geçmeden evvel diğer Teminatçı 
iki Devlet ile istişare etmek vecibesini yerine getirmediği iddia edilebilir m i?

Tiirkye’ye samimiyetle ve sadakatla yerine getirdiği istişare vecibesini 
hatırlatmağa lüzum hisseden Amerika Birleşik Devjetleri Hükümetinin, im
zaladığı Antlaşmaları reddeden Yunanistan’a M illetlerarası Hukukun temeli 
olan «pacta sunt servanda» kaidesine riayet zaruretini hatırlatması icap etmez 
m i? 15 gün evvel bizzat Sayın Dışişleri Bakanınız tarafından «American Law 
Institute» da irad edilen nutukta en beliğ bir tarzda «bekanın temeli» olarak 
vasıflandırılan bu kaide bugün maalesef NATO müttefikimiz Yunanistan ve 
Kıbrıs’taki Rum sorumlular tarafından hiçe sayılmaktadır.
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Mesajınızda zımnen belirttiğiniz gibi, Garanti Antlaşmasının 4ncü 
maddesi hükümleri, üç teminatçı devlete, antlaşma hükümlerinin ih lâ li halin
de, antlaşma ile ihdas edilen düzeni tekrar kurmak münhasır maksadile, 
müştereken bu mümkün olmadığı takdirde de, münferiden harekete geçmek 
hakkım vermektedir. Garanti Antlaşması, bu anlayış bütün mümzi taraflar
ca paylaşılarak imzalanmıştır. Nitekim, Türkiye ve Yunanistan’ın o zaman
ki Dışişleri Bakanları arasında 19 Şubat 1959 tarihinde Londra’da imzalan
mış olan «Gentlemen’s Agrement» de bu müşterek anlayışın bir delilidir.

Diğer taraftan Birleşmiş M illetler Teşkilâtına Kıbrıs Cumhuriyeti, bü
tün m illetlerarası taahhüt ve vecibeleri Teşkilatın üyelerine bilinerek ve hiç
bir itiraza uğramadan kabul edilmiştir. Buna ilâveten, Kıbrıs hakkında 4 Mart 
1964 tarihli karara müncer olan Güvenlik Konseyi müzakereleri sırasında 
birçok temsilciler arasında ABD Temsilcisi de Birleşmiş M illetlerin, M illet
lerarası Antlaşmaları iptal veya tadil yetkisi bulunmadığını açıkça beyan ey
lemiştir.

Mesajınızın, Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesinin A da’yı taksim gayesi 
ile vukubulacağı kanatinde olduğunuza dair ifadelerini büyük bir hayret ve 
derin bir üzüntü ile karşıladım. Hayretim, Türkiye’nin niyetleri ile ilg ili ola
rak size temin edilen mutaların defaatle tarafımızdan ilan edilmiş olan ger
çeklerden nasıl bu kadar uzak kalabilmiş bulunmasından doğmaktadır. Üzün
tümün sebebi ise, şimdiye kadar M illetlerarası hukuka, tahhütleriııe ve veci
belerine mutlak sadakatini, ABD Hükümetinin yakinen bildiği çeşitli ahval
de fiilî deliller ile ispat etmiş bulunan Türkiye’nin, dış siyasetinin temelini 
teşkil eden bu prensipten ayrılabileceğinin müttefik ABD Hükümetince dü- 
şünülebilmiş olmasıdır.

Sizi en kesin ve açık bir suretten temin etmek isterim ki, eğer Türkiye 
bir gün Kıbrıs’a askerî müdahale izdiraıında bırakılırsa, bu, tamamiyle m il
letlerarası Antlaşmaların hükümlerine ve gayelerine uygun olarak yapılacak
tır.

Bu münasebetle, Bay Başkan, kararımızın tehirinin tabiatiyle Garanti 
Antlaşması 4 ncü maddesinin Türkiye’ye verdiği haklara hiçbir suretle halel 
getirmediğini belirtmeme müsaade buyurunuz.

Bay Başkan,

Mesajınızda NATO taahhütlerine temas ederek, NATO müttefikleri
nin biribirlerine karşı harp etmemelerinin NATO’nun ruhunu teşkil ettiğini, 
Kıbrıs’a bir Türk müdahalesinin T ürk-Y unan silâhlı kuvvetleri arasında 
çarpışmalara müncer olacağını ifade ediyorsunuz.

Sayın Başkan,
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İfadelerinizin birinci kısmı ile  tam mutabakat halindeyim. Fakat, NATO 
müttefiklerinin birbirleriyle imzaladıkları M illetlerarası Antlaşmalara, yek
diğerinin ahdî haklarına, karşılıklı vecibelerine riayet mükellefiyetleri de, 
ittifakın aynı derecede hayatî önemde bir icabıdır. Yekdiğerine karşı ahdî 
vecibelerini, taahhütlerini istediği zaman reddeden devletler arasında bir it
tifak tasavvur edilebilir m i?

Türkiye’nin m illetlerarası antlaşmalarda tasrih edilmiş hak ve vecibe
lerine uygun olarak Kıbrıs’a müdahalesi halinde bir T ürk-Y unan harbinin 
çıkacağı hakkında ishar eylediğiniz endişeye gelince, Türkiye Kıbrıs’a karşı 
«askerî harekete» münhasıran antlaşmaların tasrih ettiği şartlar ve gayeler 
için tevessül edecektir. Bu itibarla Sayın Dean Rusk’un gayet yerinde olarak 
«gayri kabili tasavvur» tavsif ettiği T ürk-Y unan harbi ancak, Yunanistan’ın 
Türkiye’ye tecavüzü halinde vuku bulabilir. Müdahale halinde bizim düşün
cemiz, teminatçi Devletler sıfatıyla Yunanistan ve İngiltere’yi Kıbrıs’ta ana
yasa düzenini ihya amaciyle fiilî işbirliğine davet etmektedir. Davetimize ve 
ahdî taahhütlerimize rağmen Yunanistan, Türkiye’ye tecavüz ederse, hasıl 
olacak neticelerin sorumluluğu Türkiye’ye atfedilebilir m i? Ümit etmek is
terim ki, bu hususlara Yunan Hükümetinin dikkatini ehemmiyetle çekmiş 
bulunuyorsuuz.

Mesajınızın, Kıbrıs’ta girişeceği bir hareket neticesinde Sovyetlerin mü
dahalesine maruz kald ığı takdirde, NATO Müttefiklerinin Türkiye’yi müda
faa mükellefiyetleri hususunda tereddüt izhar eden kısmı, NATO İttifakı
nın mahiyeti ve temel prensipleri bakımından aramızda büyük görüş farkı 
olduğu intibaını vermektedir. İtiraf edeyim ki, bu, bizim için büyük bir tees
sür ve ciddi bir endişe kaynağı olmuştur. NATO Müttefiklerinin herhangi 
birine yapılacak tecavüz, tecavüz eden tarafından tabiatiyle daima haklı gös
terilmeğe çalışılacaktır. NATO’nun bünyesi, mütecavizin iddialarına kapı
lacak kadar zayıfsa, hakikaten tedaviye muhtaç demektir.

Bizim anlayışımıza göre, Atlantik Antlaşması, üye devletlere taarruza 
uğrayan üyeye derhal yardım etmek vecibesini yüklemektedir. Her üye dev
letin takdirine bıırakılmış olan husus, bu yardımın sadece mahiyet ve vüs’atı
dır. Şayet diğer üyeler, Sovyet müdahalesine maruz kalan NATO üyesinin 
haklı olup olmadığı, müdahaleyi kendi hareketi ile tahrik edip etmediği gibi 
hususları münakaşaya kalkışırlar ve münakaşa neticesine göre yardım mü
kellefiyetleri olup olmadığının tesbiti cihetine giderlerse, NATO İttifakının 
temel direkleri sarsılmış ve manası kalmamış olur. Yardım vecibesinin mana
sı olabilmesi için, bu vecibenin maruz kalınan tecavüzle birlikte derhal doğ
ması gerekir. Bunun içindir ki, Kuzey Atlantik Antlaşmasının 5 nci mad
desi, bir üyeye karşı girişilen tecavüzü bütün üye devletlere karşı girişilmiş 
addetmekte ve lüzumlu görecekleri harekete hemen tevessül etmek suretiyle
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kendilerine tecavüze uğrayan tarafa yardım etmek vecibesini yüklemektedir.

Bu münasebetle şu noktayı da belirtmekte fayda görüyorum : Kıbrıs’la  
ilg ili antlaşmalar, değil 1963 Aralık ayı olaylarının patlak vermesinden son
ra, hatta Kıbrıs devletinin kurulmasından evvelki devreden de önce, daha 
Birleşmiş M ille tler’de mesele müzakere safhasında iken, bu müzakerelere 
müvazi olarak NATO Konseyinin tasvibinden geçmiştir. H atırlanacağı üze
re, A da’daki durum ve Kıbrıs’ın statüsü bakımından Antlaşmaların meşru
tiyete mesnet olmağa devam ettiği, bundan 3 hafta evvel La H aye’de NATO 
Bakanlar Konseyi toplantısında da teslim edilmişti. H al böyle iken taraflar
dan birinin aşikâr surette A da’da hukuk dışı hareketleri neticesi bu antlaş
m alar ih lâ l edilince, sanki mer’iyetten düşmüşler gibi, Türkiye’nin mezkûr 
antlaşmaya dayanan haklarından ve vecibelerinden tegafül edilmek manası 
çıkmaktadır. Yani, bu temayüle göre, hadise çıkmadığı müddetçe Antlaşma
lar m er’idir, aksi halde hükümden düşmüş sayılmaktadır. Böyle bir hukukî 
anlayışın benimsenmemesi gerektiğinde benimle birleşeceğinize ve Türkiye’
nin hiçbir surette indi kabul addedilemiyecek bir hareketi dolayısıyle hasıl 
olacak durumda onun, NATO İttifakı çerçevesinde korunması hususunun 
bir şüphe konusu olabileceği görüşüne katılmayacağınıza inanıyorum. Aksi 
bir düşünce tarzı, yalnız hukuk mefhumunu ve Birleşmiş M illetler Yasasının 
51 nci maddesi hükümlerini red ve inkârla kalmaz.

Mesajınızda, Türkiye’nin Birleşmiş M illetler üyesi sıfatı ile  m ükellefi
yetleri bakımından endişe izhar ediliyor. Paylaşamadığım bu endişenin esas
sız olduğunu söylersem, bilhassa şu sebeblerle, eminim ki, bana hak vere
ceksiniz : Türkiye kuruluşundan beri Birleşmiş M illetlerin en sadık bir kaç 
azasından biri olmakla temayüz etmiştir. Türk M illeti Birleşmiş M illetler 
Yasası prensiplerinin korunmasını kanını da dökerek yerine getirmiş bir m il
lettir. Teşkilâtın aksamadan çalışabilmesini teminen, m alî imkânlarının en 
sıkışık olduğu zamanlarda dahi onu, manen olduğu gibi, maddeden de bü
yük fedakârlıklar pahasına desteklemekten gerikalmamıştır. Hükümetimin 
Birleşmiş M illetlere bağ lılığ ı ve ona gösterdiği itibar, son defa Garanti Ant
laşmasının kendisine tanıdığı sarih yetki ve imkana rağmen, Güvenlik Kon
seyinin 4 M art 1964 tarihli kararını kabul etmesi ve bu karara öncelik tanı
ması ile de meşhut olmaktadır. Şayet Birleşmiş M illetlere A da’da mevdu 
vazife, mesajınızda kaydedildiği gibi, tedricen başarılı bir şekilde yiirütüle- 
bilmiş olsa idi, bugün sizi ve beni bu derece endişeye sevkeden bir durum 
tahassül etmezdi. Halbuki Birleşmiş M illetlerin A da’daki faaliyeti zulüm 
idaresini durduramamıştır. Son bir kaç hafta içinde nisbî bir sükûn görülme
si, ancak Rumların yeni hazırlıklarının başlangıcıdır. Mahsur köyler devam 
ediyor. Birleşmiş M illetlerin Kuvvetleri Türkleri teskin ederken Rumların 
mahsullerini kaldırmalarım  sağlıyorlar. Türklerin, mahsullerini kaldırabil
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meleri için Rumların sakin durmalarım temin etmiyor ve Rum tecavüzlerine 
seyirci kalıyorlar. Hayatî ehemmiyeti haiz olan bu teferruat yüksek Ittılaınıza 
gelmeyebilir. Ama biz, hergün bu faciaların hikâyesi içinde yaşıyoruz.

Güvenlik Konseyi 15 Haziran’da Genel Sekreterin raporuna ittılâ hasıl 
edecektir. Bu toplantıda, 4 M art’ta hep beraber uğradığımız hezimetin yeni 
şekline uğrayıp uğramıyacağımızdan ciddî olarak endişe etmekteyim. Maka- 
rios 4 Mart toplantısından, muahedenin kendisi için mevcut olmadığı kanaa
tini kuvvetlendirmiş olarak çıkmış, Birleşmiş M illetler Kuvvetlerini emri a l
tına alarak idare etmeye başlamış, o zamandan beri rehinelerin idamı, mah
sur yerlerin devamı gibi hâdiseler artmıştır.

Sayın Başkan,

Kıbrıs dâvasının takibinde hakem ve idareci mevkiinde bulunan müt
tefiklerimiz esaslı bir hatadan dâvayı kurtaramamışlardır. Kıbrıs faciası, Kıb
rıs Cumhuriyetinin antlaşmaları iptal ederek ve Anayasayı kaldırmak gibi 
tasmim edilmiş politikasından çıkmıştır. Emniyet tesisi, Kıbrıs Hükümetinin 
üstünde bir otoritenin işlemesiyle mümkündür. Halbuki, Kıbrıs’ta emniyet 
tesisi için, Kıbrıs Hükümetinin razı olabileceği bir tedbirle çare bulunmaya 
çalışılıyor. İngiliz İdaresi, İngiliz -.Amerika teklifleri ve nihayet Birleşmiş 
M illetler İdaresi, hep bu sakat temel üzerine kurulmuştur ve netice olarak 
Makarios’un razı olabileceği her tedbir en az olarak kısır kalmış, umumî 
olarak zulmü ve tecavüzü arttırmıştır.

Sayın Başkan,

Takip buyurduğunuz politikanın Yunanistan’da infial yaratmış olmasını 
bana karşı olarak gösteriyorsunuz. Yunanistan Kıbrıs meselesinde Antlaşma
ları tamamiyle iptal edinceye kadar her suretle tesir etmeye çalışacak bir mi
zaçta ve yoldadır. Biz, müttefiklerimize haklı davalarımız için izdıraplarımı- 
zı ve soydaşlarımızın içinde yaşadıkları trajedinin tamiri pek güç olan acıla
rını anlatamıyoruz. İnfial nümayişlerinden istifade aramamıza da mizacımız 
elverişli olmuyor. Sizi temin ederim ızdırabımız çerindir; haklı durumumu
zu anlatamıyoruz ve sizin, meseleye lâyık olduğu ehemmiyeti verip bu me
selenin bünyesinde sakladığı tehlikeleri önlemek için bütün gayretinizi ve oto
ritenizi kullanmanız lâzım geldiğini kabul ettiremiyoruz.

Fransa ile Almanya arasındaki düşmanlığın bırakılması güzel bir mi
saldir. Fakat biz, bu imtihanı bütün Anadoluyu yangın yerine çeviren me
zalimden sonra Yunanlılarla dostluk kurmak suretiyle 40 sene evvel geniş 
ölçüde geçirmiş bir milletiz.
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Sayın Bakan,

Vazifelerini, haklarını bilen bir m illet olarak ittifak manzumesi için
de bulunuyoruz. Kıbrıs davasının antlaşmalara riayet edilmek suretiyle hal
linden başka bir gaye takip etmiyoruz. Yardımcı olursanız, Amerikan m il
letinin tabiatında bulunan adalet hissini kudretli otoritenizle tatbik ettirirse
niz meselenin halli mümkündür.

Sayın Başkan,

ABD’nin, Türkiye ile  olan münasebetlerine atfettiği kıymeti belirten 
ifadeleriniz ve Türk M illeti hakkındaki niizel sözleriniz için teşekkürlerimi 
sunarım. Kıbrıs meselesi üzerinde sizinle görüşmek üzere Amerika’ya g it
mekten bahtiyar olacağım. 17 Haziran’da Birleşmiş M illetler Güvenlik Kon
seyi toplanacaktır. Bu arada NATO Genel Sekreteri Mr. D irk Stikker’in 
memleketimize ziyareti vuku bulacaktır. Ayrıca, arabulucu Mr. Tuomioja da 
Genel Sekretere raporunu verecektir. Bu inkişaflarla yeni bir vaziyet hasıl 
olabilir. 20 Haziran’ın takip eden günlerde sizce uygun görülecek bir tarihte 
size mülâki olmak üzere seyahate çıkmaklığım mümkün olacaktır.

Kıbrıs meselesi hakkında tebellür etmiş düşünce ve tasavvurlarınız 
mevcut ise, bunları bana şimdiden bildirmeniz, Vaşington’a bunlar üzerinde 
im laî fikrederek hazırlıklı gitmem bakımından çok faydalı olacaktır.

Bu mesajımı size göndermek üzere iken Mr. G. B all’un Ankara’ya va
ki ziyaretinde kendisiyle yaptığımız açık, faydalı ve ümit verici görüşmeler
den duyduğum memnuniyeti bu vesileyle belirtmek isterim.

Saygılarım la.

İsmet İnönü
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B E L G E  9

BÜYÜKELÇİLERLE İSTİŞARE TOPLANTISI SONUNDA 
YAYIMLANAN BİLDİRİ

Kıbrıs meselesinin Birleşmiş M illetler safhasından sonraki durumunu 
görüşmek üzere bu konu ile yakından meşgul olmuş Büyükelçilerimiz ve ba
zı bölgelerdeki temsilcilerimizin istişare maksadİle Ankara’ya davet edildik
leri evvelce açıklanmıştır. Bu toplantılar Dışişleri Bakanımızın başkanlığın
da 17 Ocak 1966 tarihinden 22 Ocak 1966 tarihine kaçlar devam etmiş ve 
sonunda Senato Dışişleri Komisyonu Başkanı Hıfsı Oğuz Bekata, M illet 
Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Seyfi Kurtbek, Senato ve M illet Mecli
si üyesi eski Büyükelçilerden Selim Sarper, Celâl Tevfik Karasapaıı ile Settar 
İksel’in ve Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş’ın 22 Ocak 
tarihinde katıld ıkları içtima ile sona ermiştir.

Bu toplantılara NATO Daimî Delegemiz Muharrem Nuri Birgi, Tokyo 
Büyükelçimiz M elîh Esenbel, Londra Büyükelçimiz Zeki Kuneralp, Paris 
Büyükelçimiz Namık Yolga, Roma Büyükelçimiz Adnan Kural, Vaşiııgton 
Büyükelçimiz Turgut Menemeııcioğlu, Birleşmiş M illetler Daimî Delegemiz 
Orhan Eralp, Akra Büyükelçimiz Mahmut Dikerdem, Kahire Büyükelçimiz Se
mih Günver, Moskova Büyükelçimiz Vahit Halefoğlu, Ttina Büyükelçimiz Tu
ran Tuluy ve Cidde Büyükelçimiz Halûk Kocaman ile Dışişleri Bakanlığı 
Genel Sekreteri, Yüksek Müşavirleri ve ilg ili Daire Başkanları katıimışlar- 
Genel Sekreteri, Yüksek Müşavirleri ve ilg ili Daire Başkanları katılm ışlardır.

Genelkurmayımızca, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Refik Tul- 
ga. Harekât Başkanı Korgeneral Haydar Sükan ve İstihbarat Başkanı Tüma
miral Sezai Orkunt’un iştirakiyle Büyükelçilerimiz için 20 Ocak günü bir 
briefİng tertip edilmiştir.

Bu toplantılarda, Hükümetimizin ilg ili Antlaşmalar mucibince yük
lendiği vecibelerin yerine getirilmesi hususundaki kesin azmine ve açıklan
mış bulunan siyasetine uygun olarak, tatbikatta izlenecek yollar ve emrivâr 
kiler karşısında alınacak tedbirler teferruatıyla görüşülmüştür.

Kıbrıs meselesinin görüşümüze uygun bir çözüm şekline bağlanması, 
Türkiye’nin ve iki yıldır varlığını kahramanca savunan Türk cemaatinin hak 
ve menfaatlerinin tam bîr şekilde korunması, Kıbrıs’ın bağımsızlığının ida
mesi ve hertürlü ilhakçı gayelerden masun tutulması prensiplerine dayanan 
siyasetimizin tatbikatta en müessir bir şekilde yürütülmesini mümkün kılacak 
tedbirlerin tesbiti konuşmaların sıklet merkezini teşkil etmiştir.

1 7 - 2 2  Ocak 1966
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Büyükelçilerin verdiği izahatın ışığında, Birleşmiş M illetler Genel Ku
rulundan sonraki safhanın değerlendirilmesi yapılırken, Asamble kararının 
siyasî, hukukî ve hatta manevi her türlü mesnedden mahrum olduğu ve bu 
husustaki Türk hükümetinin görüşünün birçok başka devletler tarafından da 
paylaşıldığı bir kere daha müşadahe edilmiştir.

Diğer yönden, Hükümetimizçe desteklenmeyen bir tasarıya katılmış 
olan tarafsız ve ilişkisiz devletlerin de; Asamble kararını, Kıbrıs’ın bağımsız
lığ ın ı devam ettirecek mahiyette telâkki ve bunu açıkça beyan etmelerinin, 
ih tilâfa devamlı ve mutabakata müstenid bir çözüm yolu bulmak hususunda 
olumlu bir unsur teşkil etmekte olduğu hakkındaki miişahadeden ilerideki 
çalışmalarda faydalanılması öngörülmüştür.

Toplantıda, ilg ili bütün devletlerin ve müttefiklerimizin olduğu gibi, 
Yunanistan’ın tutumu da büyük bir dikkatle gözden geçirilmiştir. Yunanis
tan’ın istiklâl prensibiyle bağdaşmayan, Kıbrıs meselesinin hallin i güçleştiren 
ve onu Türkiye ile Yunanistan arasındaki gergin liğ i daha da arttıracak bir 
mecraya sürükleyen bir tutum içinde bulunduğu müsahade edilmiştir.

Hükümetimizin programında belirtilmiş ve son genel görüşmeler do- 
layısiyle üzerinde teferruatlı açıklamalar yapılmış bulunan Kıbrıs Dâvamız 
hakkındaki siyasetinin ışığı altında cereyan etmiş olan bu toplantılar çok isti
fadeli olmuştur.

Bu şekildeki toplantıların belirli aralık larla yapılmasının faydalı ola
cağı kanaatine varılmıştır.
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B E L G E  1 0

DIŞİŞLERİ BAKANININ KIBRIS’IN  
BAĞIMSIZLIĞI HARKINDAKİ DEMECİ

Dışişleri Bakanı Çağlayangil Kıbrıs’ın bağımsızlığı konusundaki bir 
som üzerine şu demeci vermiştir :

«K ıbrıs’ın Avusturya gibi bağımsızlığına ve bu bağımsızlığı garanti eden 
anlaşmalara riayetkar olması görüşünü benimsiyoruz. Bununla beraber unut
mamak lâzımdır kİ, Kıbrıs meselesi Avusturya mesele'si kadar basit değildir. 
Avusturya’ya gelince; mesele bu devletin bağımsızlığını korumak ve onun 
başka bir ülke ile birleşmesini önlemekten ibarettir. Kıbrıs dâvasında ise, bu
nun ötesinde iki m illî cemaatin mütekabil hak ve menfaatlerini korumak ve 
muvazene halinde tutmak problemi vardır.»

Dışişleri Bakam Çağlayangil, Kıbrıs’taki Barış Gücünün turist olarak 
sayıldığı yolundaki M akarios’un demeçlerine de cevap vermiş, «Barış Gücü
nün görevi hakkında böyle bir fikre sahip değiliz. Barış Gücü arzu ettiğimiz 
nisbette gerekli yetkililerle teçhiz edilmemiş olmakla beraber, imkânlar nis- 
betinde Kıbrıs’ta sulh ve sükûnu korumak için faydalı bir rol oynamıştır» 
demiştir.

Çağlayangil, Yunan Başbakanı Stefanopulos’un Enosis’in adım adım 
gerçekleşeceği sözleri ile  ilg ili olarak da «Yunanistan’ın politikası adım 
adım Enosis’i tahakkuk ettirmek olabilir. Bu itibarla Yunanistan Başbakanı
nın sözlerine şaşmamak gerekir. Buna mukabil Türkiye Başbakanının sözü
nü hatırlamak lâzımdır. Gerçekten Başbakanımız. Türkiye’nin Kıbrıs dâva
sındaki azim ve Kıbrıs Türk cemaatinin dayanma gücü karşısında Enosis’in 
bir hayal olacağını ifâde etmiştir» demiştir.

Bakan, Büyükelçiler toplantısında dâvanın yeniden gözden geçirildiği
ni ve çeşitli çözüm noktalarından durumun ele alındığım  da bildirmiş, Kıb
rıs meselesinin hallinde sloganların daima zararlı olduğunu söylemiş, «M e
sele sloganlar ortaya atmak değil, fakat tesbit edil niş hedeflere bizi götü
recek yolları araştırmak olmuştur.» demiştir.

Çağlayangil, Kıbrıs meselesi hakkında esas kararın Güvenlik Konseyin
de alınabileceğini bildirmiş ve büyük devletlerin de Birleşmiş M illetler mü
zakereleri sırasında bu hususu ortaya attıklarını ifâde etmiştir.

Dışişleri Bakanı, NATO üyesi devletlerden B. Amerika, İngiltere ve 
Fransamn Kıbrıs anlaşmalarını mer’i saydıklarını ifâde ettiklerini de söyle
miştir.

24 Ocak 1966
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B E L G E  11

AVRUPA KONSEYİ MÜLTECİLER KOMİSYONUNDA KIBRIS KONUSU

Kıbrıs’da evlerini köylerini terketmiş olan Kıbrıs’lıla ra  yardımda bu
lunulması konusundaki karar taslağının Konsey Genel Kurulunda müzakere
si sırasında Yunan delegelerinin sebep olduğu bir tartışma açılmış, delegas
yonumuzun müdahaleleri ile Kıbrıs konusu bir kere daha açıklığa kavuş
muştur. Mülteciler Komisyonu raporunun müzakeresi hakkında Türk dele
gasyonu başkam Ertuğ tarafından verilen Papa VI Paul’un kardeşi Senatör 
Montini ile Konseyin eski Başkam Federspield ve diğer birçok delegenin 
imzaladığı takrir, Yunan heyetinin muhalefetine rağmen büyük çoğunlukla 
kabul edilmiştir. Komisyon raportörü Liiksemburg’lu Margue, raporu savun
muş Yunanlı delege bu yardım la ilg ili raporun reddini istemiştir. Söz alan 
delegemiz Erim raportörü dinledikten sonra teşekkür edip oturmak istediği
ni ancak Yunan delegesinin işi İnsanî alandan çıkarıp siyasî bir yola dök
mesi üzerine onun dokunduğu konuları aydınlatacağım söylemiş ve demiştir ki :

«Şu anda halâ devam eden Kıbrıs buhranı nasıl çıkmıştır? Türkiye İn
giltere Yunanistan Kıbrıs’taki Türk ve Rum cemaatleri serbestçe bir yıl ko
nuyu müzakere ettikten sonra gene serbestçe Zürih ve Londra anlaşmalarım 
imzalamışlardır. Sonra bunlara uyularak bir yıl gene konuşulmuş ve anayasa 
meydana gelmiştir. Aynı yıl Lefkoşe anlaşmaları imzalanmıştır. Aradan üç 
yıl geçtikten sonra Yunanlılar ve Makarios serbestçe İmzaladıkları anlaşma
ların tek taraflı olarak hükümsüzlüğünü ilân ettiler. Sayın Başkan değerli 
arkadaşlar, serbestçe imzalanan anlaşmalar böyle tek taraflı iptal edilirse Av
rupa medeniyeti ayakta kalabilir m i? Y unanlılar ve Rumlar bunu gözlerden 
saklıyabilecekleri sanıyorlar. Bugün burada işin politik hal şekli üzerinde dur
muyoruz. Sadece İnsanî meseleyi ele almaktayız. Onbinlerce K ıb rıs lı Türk 
şu anda evlerinden, tarlalarından, bahçelerinden mahrum bırakılmıştır. Rum
lar Türkler için Lefkoşe’deki liderlerinin teşvikiyle yuvalarını bıraktı diyor
lar, bunun doğru olmadığı açıktır. Onların evlerini acaba kim yaktı kim yıktı 
Kendilerini gülünç olmadan bu mantık kabul edilemez. M akarios’un temsil
cisi Eylül 1965’te yazdığı mektupta evlerin yıkılm ış olduğunu kabul ediyor. 
Şu halde bunlar yeniden yapılsın diyen karar suretine niçin itiraz ediyorlar? 
Avrupa Konseyine siz gelmeyin biz inşa ederiz diyorlar. Bizim bildiğimize 
göre, başlanmış hiç bir iyi iş yok. Kıbrıs Rumları pek çok zengin m idirler ki 
Konseyin uzatmak istediği yardım elini geri itiyorlar?.

Erim’den sonra söz alan Feyzioğlu demiştir k i : Kıbrıs’ta acı çeken on
binlerce insana Avrupa Konseyinin yardım elini uzatması için hazırlanan karar

2 4 - 23  Ocak 1966
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tasarısının Yunan delegesi tarafından siyasî polemiklere konu yapılması hüzün 
vericidir. Kıbrıs’ta topraklarından koparılan, soğuktan, g ıda eksikliğinden 
istirap çeken insanlara işsiz kalmış aile reislerine, kandınlara, çocuklara, yaş
lılara yardım için hazırlanan bu karara inançla miisbet oy kullanacağım. Kıb
rıs’ta ızdırap çeken insan olmadığını ve Rum idaresinin bütün Kıbrıs’lılarm  ihti
yaçlarının karşılamakta olduğunu ifade eden sözler bu mecliste hiç kimseyi inan- 
dıramıyacak kadar gerçeklere aykırıdır. Karar suretine miisbet oy verirken dile
ğim odur ki Bakanlar Komitesi de asamblemizin tavsiyesine kayıtsız kalma
sın ve ızdırap çeken insanların yardımına kadar gidilsin, bundan önce birçok 
defa olduğu gibi, kararlarımız nazarî alanda kalmasın, ve Avrupa Konseyi
nin yetki alanı içinde yaşayan onbinlerce insan karakışın artırdığı ızdırap] ar
la  başbaşa bırakılmasın.

Karar tasarısında belirtildiği gibi Konsey Batı medeniyetinin ahlaki ve 
İnsanî değerlerinin koruyucusu olmak iddiasındadır. Davranışlarımızda bu 
iddiaya uygun olmalıdır. Kıbrıs Rum makamlarının Kıbrıs Dışişleri Bakanı
nın ve Avrupa Konseyi nezdindeki Kıbrıs daimî temsilcisinin üyelere dağı
tılan yazılarındaki iddialar yalnız ikna edici olmaktan değil söylemeğe mec
burum ki, samimiyetten de uzaktır. Bu itirazlar çok münakaşa götüren siya
sî arka niyetlerden mülhemdir. Komisyonun karar sureti ve bizim vereceği
miz miisbet oylarsa hiç münakaşa götürmeyen İnsanî düşüncelerin mahsulü
dür. Size Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant’ın 10 Eylül 1964 tarih
li raporundan bir tek cümleyi okuyacağım : bu cümle şimdi Avrupa Konse
yinin huzuruna değişik bir yüzde çıkmağa çalışan Rum makamlarının ger
çek niyetlerini ortaya koymağa yeter. Rapordan aynen okuyorum : «Kıbrıs 
Türklerine karş girişilen İktisadî baskılar o kadar serttİki bir abluka mahiye
ti taşımaktaydı. Bu tedbirler Rumların askerî harekât yerine bu defada İkti
sadî baskılarla neticeye varmak hedefini güttüklerini gösteriyordu.» Kıbrıs 
halkının bu defa Rum idaresinde sömürge durumuna düşürülmesini kabul 
etmiyeceğiz. Tasarıdaki yardım bu emeli güdenlerin işlerini güçleştireceği 
için yardıma karşıdırlar.

Feyzioğlu, Yunanistan’ın yabancı işgaline düştüğü 1941 yılında Tür
kiye’nin tek başına nasıl yardıma koştuğunu anlatm.ş ve eski Amerikan Baş
kanı Hoover’in «medeniyet alanı ikinci dünya harbindeki bu davranışından 
dolayı, Türkiye’ye minnettar olacaktır» sözünü hatırlatmıştır.

Feyzioğlu bundan sonra Mülteciler Komisyonuna görev verildiğinden 
bu yana Rum makamlarının kötü niyetli tutumlarından dolayı yirmi ay geç
tiğini hatırlattı. Bu arada konuşan Yunan delegesinin Kıbrıs Türk liderlerinin 
suçlayan sözlerine karşılık veren Feyzioğlu bir Rum General’iniıı hatıraların
dan parçalar okudu. Bundan Makarios'un Enosisi gerçekleştirmek için na
sıl plânlı çalıştığı anlatılıyordu. Makarios’un Türk ırkına mensup olan
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Kıbrıs’lı Türkler adadan tamamen kovulmadıkça Eoka kahramanlarının ese
ri tamam olmıyacaktır diyen cümlesini okudu ve M akarios’un ırklar arasın
daki kini tahrik etmesini tah lil etti, dış memleket basınında bu hareketleri 
tah lil eden ve suçlayan parçalar verdi. Yunan delegesinin anayasa mahke
mesiyle temyizi karıştırdığını da açıkladı. Feyzioğlu sözlerini şu cümleyle 
b itird i: «Rum tethişçiliği her türlü insaftan uzaktır. Bu defa Yunanlıların 
la f kalabalığı ve Eflatunun büstleri Yunan barbar ve zorbalığını gizlemeye 
yetmiyecektir.»

Erim Yunanlıların tekrar söz alm aları üzerine anlaşmalar gereğince 
ada’da bulunan anayasa mahkemesi Başkanı Prof. Forstoff’uıı istifasını örnek 
olarak vermiş, bu zatın Rumların hoşuna gitmiyecek karar alması karşısında 
hayatını tehlikede görerek buna mecbur kaldığını anlatmıştır. En son söz 
alan Ertuğrul Akça şöyle demiştir: «tamamen insanı m aksatlarla hazırlanmış 
olan bir karar tasarısı üzerinde politik münakaşa açılmasının yersiz olacağı ka
nısındayım. Konu dünyanın bildiği en hassas konulardan biridir. Hassasiye
ti daha fazla arttırmamak maksadıyla söz aldım. Yunanlı delegenin çaresiz
lik içindeki sözlerine cevap vermeyi zait addediyorum. Tarafsızlıklarından 
kimsenin şüphesi bulunmayan Komisyon Başkanıyla raportörünün daha ev
vel Konseyde ifade edilmiş bulunan sözlerine ekliyecek bir şey bulamıyorum. 
Şunu bilmek mutlaka lâzımdır ki, ihtiyar dünyanın bu parçasında sulh ve sü- 
kûnü korunması için Türkiye her fedakârlığı yapmıştır. Hakikati ifade eden 
bu rapora karşı sadece teşekkür gerekir. Çok hassas ve kritik bir duruma ge
len Kıbrıs konusunun politik cephesine dokunmamak için gösterdiğim gay
ret herhalde sayın Başkanla Genel Kurulun dikkatinden kaçmamıştır.
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B E L G E  1 2

AVRUPA KONSEYİ SİYASİ KOM İSYON  
RAPORUNDA KIBRIS KONUSU

Avrupa Konseyi Genel Kurulunda, Siyasi Komisyon raporunun Kıb
rıs’tan bahseden bölümünü Birleşmiş M illetler Genel Kurulunun Aralık ayında 
kabul ettiği Karar istikametinde değiştirme hedefini günden Yunan önergesi 
tartışılmıştır.

Yunan delegesinin bu konuda yaptığı konuşmaya ilkin heyet başkanı 
Celâl Ertuğ karşılık vererek özetle şunları söylemiştir :

«Kıbrıs meselesini bir kere daha söz konusu ettiğim ve kanayan yaraya 
dokunmak zorunda kaldığım  için üzgünüm. Benden önce konuşan Yunan 
delegesi yeni bir tadil teklifi getirerek Birleşmiş M illetler kararını tekrar ve 
tescil ettirmeyi hedef tutan bir metin öne sürmüştür. Bu teklife karşı olduğu
mu bildirmek isterim. Zira, siyasî Komisyon teklifi daha yapıcıdır. Ayrıca 
B. M. kararı tavsiye mahiyetindedir, bu meclisi ilzam etmez.»

Ertuğ daha sonra, Yunan delegesinin Türkiye Cumhurbaşkanı ile Baş
bakanının Kıbrıs konusunda sert tehditlerde bulundukları ve îstanbuldaki 
öğrencilerin «Selâniğe, Atinaya» sesleriyle istilâcı emeller izhar ettikleri şek
lindeki sözlerini ele alarak şöyle devam etmiştir :

«Türk — Yunan dostluğuna bağlılığım ızı biz, Nazi işgâli altında ol
dukları zaman yardımlarına koşan ilk  ve tek devlet olarak isbat etmişizdir. 
Hiçbir memleketin yapamadığını yaptık, onlara yiyecek gönderdik. Bu ha
reketimiz «dünyanın minnetini kazanmıştır.» Bu söz Hoover’in sözüdür, bi
zim değil. Oysa Yunanlılar, bizim en zayıf' zamanımızda, bağımsızlık müca
delemizi yaparken meşhur «megalo idea» hiiyallerinin peşine düşüp, yurdu
muza saldırmışlardır.

Zürich ve Londra hukuki esaslarının adadaki iki cemaatin gönül rı
zasıyla imzalandığına dair o zamanki Yunan E ışişleri Bakanı Averof ile 
bizzat Makarios’un demeçlerine atıflarda bulunarak örnekler veren Ertuğ, 
devamla, şöyle dem iştir:

Kıbrıs meselesi Türkiye ile Yunanistan arasında basit bir toprak mese
lesi haline getirilemez. Zürich ve Londra anlaşmalarının hükümleri ihlâl 
edilir ve mesele toprak meselesi haline getirilirse, yada «Enosis»in bir mer
halesi yapılırsa, bunun sorumluluğu Türkiye’ye alt olmıyacaktır.»

2 5 - 26  Ocak 1966
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Daha sonra söz alan N ihat Erim’de özetle şunları söylemiştir :

« ... Üçüncü mesele Kıbrıs buhranıdır. Benden evvel tekrar konuşan 
Yunan delegesinin yaptığını tekrarlayacak değilim . Kim bilir bu asamblede 
kaçıncı defa sîzlere dinlettikleri isnatlara yeniden cevap verecek değilim. 
Onlara uymak istemem. Sadece kendilerinin dikkatini bir noktaya çekeceğim. 
Türkiye ile Yunanistanın menfaatleri bu iki memleketi birbiriyle dost geçin
meğe sevkeder. Kıbrıs buhranı hak ve adalete uygun bir şekilde halledilm e
lidir. Yunanlılar bunu anlamalıdır. Siyasi Komisyonun raporu bizi tatmin 
etmiş değildir. Çünkü bizim tezimiz olduğu gibi aksettirilmekten uzak kal
mıştır. Şurası da var ki, Komisyon raporu taraf tutmamıştır. Kıbrıs buhranın 
müzakere yoluyla barış içinde halledilmesini istiyor. Raporda bizi tatmin ede
cek birşey yok ama, taraf tutmadığı için itiraz etmedik. Yunanlılarsa değişik
lik  teklif ederek raporun tarafsız mahiyetini bozma gayreti içindedirler. Sa
bahleyin toplanan Komisyon Yunan teklifini reddetti. Bundan gerekli dersi 
alarak önergelerini geri almaya kendilerini davet ediyorum.»

Daha sonra Ertuğruî Akça şu konuşmayı yapmıştır :

«Evvela şunu arzetmeliyim ki, Avrupa Konseyi olarak, Avrupa dışın
daki, meselâ, Vietnam ve Rodezya meseleleriyle uğraşmanın karşısında asla 
değilim. Fakat bunların yanında Avrupanın hal ve istikbalini ilgilendiren 
ve Avrupa birliği ruhu İçinde halli gereken Kıbrıs davası, bütün çıplaklığiy- 
le Konseyin gözü önünde durmaktadır. Çok süratli halli gereken bu mese
leye Avrupa birliği esprisi içinde el koymanın zamanı geçmektedir dersem, 
mübalağa etmiş olmıyacağım. Bundan evvelki toplantılarımızda, meselenin 
Birleşmiş M illetlerde müzakeresini dikkatle incelemiştiniz. Konseyin, Birleş
miş M illetlerde bu meselenin hakkaniyet ve Birleşmiş M illetler yasası ruhu
na uygun halli temennisi de mevcuttur. Fakat gördüğünüz gibi, Birleşmiş 
M illetlerdeki karar «suigeneris» mahiyette huzurunuza geldi.

Sayın Başkan, açık ve samimi olmağa mecburuz. Lisanen ifade ettikle
rimizi kalben de tastik edersek, açıklığa kavuşmanın çarelerini aramalıyız. 
Bunların başında, Avrupa Konseyinin iki üyesi, Nato teşkilatının iki rünkü, 
Türkiye ve Yunanistanı muayyen müşterek noktalara getirmek gelir. Artık 
uzaya uzaya manasını kaybetmek üzere olan bu cümlelerin sonuna bir nokta 
koymak zamanı geldi. Aksi taktirde senfonisi bitmemiş olarak kalm ağa 
mahkûmdur ve ortaya çıkacak durum ne Avrupa b irliği ruhuna, ne Avrupa 
Konseyi idealine muvazi olmayacaktır. Bütün dünya, bu arada Konseyin 
mümtaz üyeleri bilir ve asla inkâr edemezler ki, memleketim Türkiye iyi ni
yetini en geniş şekilde göstermiş ve meselenin müzakere yoluyla ve barışçı 
bir haleti ruhiye içinde halline çalışmıştır. Memlektim hâlâ yeni yolları de
nemekte musirdir. Fakat onlardan da iyi niyet göstermelerini istemek bizim 
hakkımızdır. Bu hakkımızı asamblenin teslim edeceğine inanıyorum.
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«Bu sabah toplanan Siyasi Komisyonda, Yunan teklifi görüşülürken 
söz alan delegelerin, Birleşmiş M illetler kararına nasıl şüphe dolu bir şe
kilde temas ettikleri müşahade edilmiştir. Bu fikir ve görüşlerin ışığı altın
da Birleşmiş M illetler kararının tahliline artık fayda görmüyorum. Aksi tak
dirde, Birleşmiş M illetler müessesi hakkındaki hayallerin yıkılmasına sebep 
olmaktan korkarım. Bu görüşümüzde haklı olduğumuz bu sabah ki Siyasi 
Komite toplantısında Birleşmiş M illetlerden çıkan karara muvazi olan Y u
nan teklifinin reddedilmesile bir kere daha ortaya çıkmıştır.

«Sayın Başkan, yine müsamahanıza sığınarak arzedeyim ki, sabır ve 
tahammülün bir sınırı vardır. Bu sınırın zorlanması, iyi sonuç vermez. Şuna 
da inanm anızı' rica ederim. Bu şekilde konuşmama sebep, Kıbrıs’ta sefalet 
çeken insanların yalnız benim kanımdan olmaları değildir. Bu çeşit muame
lelere maruz kalan insanoğulları hangi millet, din ve meshepte olursa olsun, 
bizim insanlık anlayışımızın kapsamı içine girer. Avrupa- Konseyi her şeyden 
evvel insanlık idealinin iman ve medlulı ile karşı karşıya olduğunun idraki 
içine girm elidir.»

Raporun müzakeresi sırasında söz alan Kasım Giilek’te özetle şunları 
söylemiştir.

«... buna karşılık anlaşmazlıkların ilg ili bazı taraflarca Avrupa dışın
daki m illetlerarası teşekküllere götürüldüğü görülmektedir. Bu teşekküllerde 
ise Avrupa meselelerini yakından incelememiş bir çok üye devletler bulundu
ğu malumunuzdur. Nitekim bunun geçen Aralıkta Kıbrıs hakkındaki karar 
alınmasında hal böyle çereyan etmiş ve Yunanistanla Rum idaresi hariç, Av
rupa konseyi üyesi hiçbir memleket tasarı lehinde oy kullanmamıştır. Şimdi 
Yunanlılar Konseye bu kararı tescil ettirmek istiyorlar. Yunan teklifi Kon
seyimizin Siyasi Komisyonunda red olunmuştur. Genel Kurulda da iltifat gö
remeyeceğine eminim. Kıbrıs anlaşmazlığı Türk-Y unan meselesi değil bir 
Avrupa meselesidir. Kaydetmeliyimki Kıbrıs’ta bu gühki sükün nisbidir. H al
kın insan haklarından mahrum edilmesi devam ettiği takdirde buhranın pat
lak vermesi tehlikesi mevcuttur. Türkiye anlaşmazlığa çare bulunmasında 
devamlı barışçı yollar aramıştır. Müdahale yetkisi ve kudretine sahip olmak
la beraber, dünya durumunu ağırlaştırmaktan uzak kalmak istemiştir. Y u
nanlılar büyük İskender imparatorluğu ve Bizans devrini ihya etmek gibi 
inanılmaz bir yoldadır. Bu devirlerin geçmiş olduğunu tekrara luzum gör
müyoruz.

Osmanlı imparatorluğu tasfiye edilmiştir. İngiliz imparatorluğuda ay
nı yoldadır. Halbuki Yunan başbakanı bir yıl evvel Selânikte Kibrisin Yuna- 
nistaııa ilhakında açıkça bahsetmiş ve bunun Yunanistanm doğu istikametin
de genişlemesinin ilk merhalesi olduğunu söylemekten çekinmemiştir.
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Şu son günlerde de eski bir Rum patrikinin Atinadaki yeni İzmir ma
hallesindeki heykelini açılması münasebetile istilâcı sözler hassaten sarfedil- 
miştir. Atatürkle Venizlos geçmiş onlaşmazlıkları bertaraf ederek Türk- 
Yunan dostluğunu kurmuşlardı. Kırk yıl sonra hayalperest Yunan emperya
lizmi bu abideye büyük bir darbe vurmuştur. Venizelos, Karamanlis gibi 
devlet adamları iki memleket dostluğunun değerini takdir etmişti.

Türkiye patrikane konusunda musamahlı davranmıştı. Makarios ise di
ni siyasete alet etmekten çekinmemiştir. Davranışları Papa 23. Jan ve 6. Pol’- 
ün davranışlarıyla taban tabana zıttır. Türkiye her iki vemaatin serbesce imzala
dıkları m illetlerarası anlaşmalara saygı gösterilemesinden başka maksat güteme- 
mektedir. Müzakere kapılarını yeniden açmak lâzımdı Yunanlılarsa müzakere 
masasına oturmak istememektedirler.

Heyet üyelerinden TurhanFeyzioğlu yurda döndüğünde bu konuda bir 
basın toplantısı yaparak özetle şunları söylemiştir :

« ... Yunanlılar, 24 Ocak günü toplanan Avrupa Konseyimin, hem Si
yasi Komisyonuna, hem de Genel Kuruluna bu metni tamamı ile kaldırmak, 
ya da bunun yerine 18 A ralık Birleşmiş M illetler kararını tekrarlıyan yeni 
bir metin koymak amacını günden bir önerge verdiler. Yunan teklifi Siyasi 
Komisyonda reddedildi. Komisyonun 2 Yunanlı üyesinden başka bir de İz
landalI üye onlara katıldı. 17 Aralık metninin aynen muhafaza edilmesi yo
lundaki bizim teklifim iz on oy aldı, 6 üye de çekimser kaldı.

Yunan önergesinin, Avrupa hükümetlerinin çoğu tarafından tek taraflı 
ve haksız görülerek kabul edilmeyen bir metni, dolambaçlı yoldan Avrupa 
m illetlerini temsil eden bir teşekküle tasdik ettirmek amacını güdeceğini 
belgeleri ile ortaya koyduk. Benden başka sayın Erim, Gülek, Ertuğ ve Ak
ça arkadaşlarımız da çok değerli müdahalelerde bulundular. Genel Kurulda, 
Komisyon çoğunluğunun görüşü, Yunanlıların itirazlarına rağmen, büyük 
çoğunlukla desteklendi.

Avrupa Konseyinde ayrıca, Rumların zulmü yüzünden yuvalarından ve 
topraklarından kopmaya mecbur olmuş kimselere, konseyin yardımda bulun
ması yolunda bir komisyon raporu ve ekli karar sureti, yine Yunanlıların 
şiddetli itirazlarına rağmen, büyük çoğunlukla kabul olunmuştur.
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B E L G E  1 3

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAĞLAYAN GİDİN BASIN TOPLANTISI

SUAL : Büyükelçiler toplantısından sonra açıklanan bildirinin ve Kıb
rıs’ın Avusturya gibi bağımsız bir Devlet olmasının benimsendiği yolundaki 
beyanlarımızın Yunan ve Kıbrıs basınında tepki yarattığı ve ENOSİS’İ ön- 
leyeci çözüm yollarına rıza gösterilemeyeceği yolunda tefsirler yapıldığı gö
rülmektedir. Bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var m ıdır?

CEVAP : Büyükelçiler toplantısından sonra, yapılan açıklama yeteri 
kadar vazıhtır. Kıbrıs ihtilafının barışçı bir yolla son bulması, ancak Türki
ye’nin ve Türk cemaatinin haklarını koruyucu ve tarafların mutabık kalacağı 
bir çözüm yolunun bulunabilmesine bağlıdır. Bu ihtilafı, fırsatlardan ve za
man unsurundan faydalanarak, desiseli yollara başvurarak kendi emellerine 
uygun bir neticeye sürükleyebileceklerini hayal edenler Türkiye'nin kesin az
mi ve kahraman Kıbrıs Türk kardeşlerimizin bükülmez mukavemeti karşı
sında mutlaka hüsrana uğrayacaktır.

Kıbrıs’ın Avusturya gibi bağımsız bir devlet olduğunu benimsediğimiz 
yolundaki beyanlara gelince, Kıbrıs meselesi ile Avusturyamn durumu ara
sında bir mukayese yapmak bu konuda bana sorulan bir suale verdiğim bir 
cevabın bir parçasıdır.

Bayram gazetesi için sorulan suallerden bir tanesi şu id i :

Kıbrıs’ın bu günkü şartlar, anlaşmalar muvacehesinde Avusturya gibi 
bağımsız, ama kendisini meydana getiren anlaşmalara riayetkâr bir devlet 
olması görüşünü benimsiyor musunuz?

Malumdur ki, Londra ve Zurilı anlaşmalarının temel prensiplerinden 
biri Kıbrıs’ın bağımsızlığını daimi bir teminata bağlı tutmaktır. Avusturya 
da, başka bir devlete iltihakı yasaklanmış bir durumda bulunduğu için ara
da bu noktadan bir müşabehet mevcuttur. Benim «K ıbrıs’ın Avusturya gibi 
bağımsızlığına ve bu bağımsızlığı garanti eden antlaşmalara riayetkâr olma
sı görüşünü benimsiyoruz» tarzındaki ifadelerim bu mülahazalardan mül
hemdir.

«Avusturya ile Kıbrıs arasındaki benzerlik münhasıran garantili bir 
bağımsızlık noktasına matuftur. Ancak, Kıbrıs meselesi sadece bağımsızlığı 
garanti etmekten ibaret değildir. Kıbrıs’ta yaşayan m illi cemaatlerin karşılık
lı meşru hak ve menfaatlerinin korunması problemi de en az bağımsızlık ka-
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dar önemlidir. Onun içindir ki Londra ve Zurih anlaşmaları Kıbrıs’ın m il
letlerarası statüsünü olduğu kadar bu cemaatlerin hakların ı ve karşılık lı mü
nasebetlerini tanzim etmiştir.

Müstakbel çözüm şeklinin meselenin bütün bu unsurlarını kapsaması 
gerektiği aşikârdır.

Arap ülkeleri ile olan ilişkiler konusunda ise Bakan şunları söylem iştir: 
«bu yıl Dışişleri Bütçesine 30 milyonun üstünde ilâve bir tahsisat konulmuş
tur. Bu imkân bilhassa aramızda tarihî, dinî, yakın münasebetleri olan ülke
lerde yeni temsilcilikler ihdasına ve bu devletlerle olan ilişkilerim izin ihya 
ve ıslahına hasredilecektir.»

Diğer taraftan, Dışişleri yetkililerince basına Bakanlığın Teşkilâtı hak
kında şu bilgi verilmiştir :

«H âlen, Türkiye’nin yabancı ülkelerde 57 Büyükelçilik ile  Elçiliği, 3 
daimî delegeliği mevcuttur. Büyükelçilik ve Elçiliklerin 25’i Avrupa’da, 15’i 
Asya’da, 10’u A frika’da ve 7’si Amerika k ıt’asında bulunmaktadır. Bunların 
dışında, diplomatik temsilcilerimiz aynı zamanda 29 devlet nezdinde akre- 
ditedirler. Ayrıca, yabancı ülkelerde 29 muvazzaf başkonsolosluğumuz ve 
konsolosluğumuz bulunmaktadır.

Öte yandan, yabancı devletlerin Ankara’da 51 Büyükelçilik ve Elçiliği 
vardır. Ayrıca 11 devletin Büyükelçileri Ankara’da akreditedir. Bu arada 
memleketimizde 24 yabancı devletin muvazzaf başkonsolosluğu ve konso
losluğu bulunmaktadır.»
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B E L G E  1 4

IRAK KÜLTÜR BAKANININ T Ü R K -IR A K  KÜLTÜR  
İLİŞKİLERİ HARKINDAKİ DEMECİ

Irak Kültür ve İdare Bakanı Dr. Mohammed Nasır Bağdat’ta verdiği 
bir demeçte, Türkiye ile Irak arasındaki derin kardeşlik ve komşuluk bağ
larını dana da güçlendirmek İçin karşılıklı resmi ve gayriresmi ziyaretlerin 
artırılmasının gerekli olduğunu söylemiştir.

Bakan daha sonra kültür alanında kesif bir işbirliğini sağlamak amacı 
ile kültürel mecmuaların, gazetelerin ve kitapların iki ulus halklarına ta
nıtılmasının da şart olduğunu belirtmiştir.

Dr. Nasır, basın radyo ve televizyon alanlarında da güçbirliğini arttır
manın mümkün olduğunu söylemiştir.

Türkiye ile Irak arasında turizm’i geliştirmek için düşüncelerini açıkla
yan Bakan, çalışmaların üç ana noktaya yöneltilmesi gerektiğini belirtmiştir. 
Bu noktalar şunlardır :

1 — İki ulusun ilg ili makamları serbestçe ve rahatça seyahat etmeyi 
engelleyen kısıtlamaları ortadan kaldırm alıdırlar. Bu arada transit geçen 
yolculara da azami kolaylık gösterilmelidir.

2 — İyi ve kesif bir ulaşım şebekesi muhakkak ki iki ülkeyi birbirine 
çok yaklaştıracak unsurlar oblacaktır. Türkiye ile Irak’ı bağlayan yolun ona- 
rımı ve daha iyi bir şekle sokulması büyük bir hızla gerçekleştirilecektir.

3 — Mevcut yolun onarımı ve genişletilmesi için ortak bir maliyet araş
tırması yapılmalıdır. Gaye bu yolu senenin her mevsiminde açık tutmaktır. 
Bu projenin gerçekleşmesi sonucu Ortak Doğu ülkeleri Türkiyeye ve dolayı- 
sı ile Avrupaya daha da yaklaşacaklardır. Bu ön projeden sonra iki ülke ara
sında masrafın bölüşülmesini öngören bir resmi anlaşma imzalanmalıdır.
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Dışişleri Bakanlığı

A N K A R A





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





SİYASÎ OLAYLAR

R C D BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI :

Bölgesel Kalkınma Teşkilâtının (R.C.D.) Bakanlar seviyesindeki 4. 
toplantısı 3 - 4 Şubat tarihleri arasında Pakistan’ın başkenti «İslamâbat» da 
yapılmıştır. Toplantıya Türkiye adına Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağla- 
yangil, İran adına D. B. Abbas Aram ve Pakistan adına D.B. Zülfikar A li 
Butto katılmışlardır.

Toplantı üye memleketlerin ekonomik kalkınmasından duyulan mem
nuniyeti ve RCD plânlarının uygulanmasında kaydedilen gelişmeyi işaret eden 
bir bildiri ile sona ermiştir.

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil Konsey toplantısına gider
ken Tahran’a uğramış ve Başbakan Amir Abbas Hüveydâ ve Dışişleri Ba
kanı Abbas Aram ile görüşmüştür.

İRAK DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARETİ :

Irak Dışişleri ile görevli Devlet Bakanı El Paçacı, 7 -11  Şubat tarih
leri arasında Türkiye’ye resmî bir ziyaret yapmıştır. Büyük bir samimiyet için
de cereyan eden görüşmelerde m illetlerarası durum hususunda görüş teati
sinde bulunulmuş ve iki devlet arasındaki münasebetlerin daha da geliştiril
mesi imkânları ve her İki memleketi ilgilendiren konular gözden geçirilmiş
tir.

5



NATO NÜKLEER PLANLAMA KOMİTESİNİN TOPLANTISI

NATO Özel Nükleer Plânlama Komitesinin toplantısı 17 -18 Şubat 
tarihlerinde W ashington’da yapılmış ve toplantılara Türkiye adına M illî 
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu iştirak etmiştir.

Toplantıda nükleer güce sahip olmayan üye memleketler bilgi edin
miş ve nükleer silahların kullanılmasında istişarenin geliştirilmesi ve hedef
lerin tesbiti konusunda çalışmalar yapılmıştır.

KIBRIS SORUNU : '

Kıbrıs sorunu Şubat 1966 ayı olayları arasında her zamanki gibi önem
li bir yer teşkil etmiştir. 2 Şubat’ta Yunan Hükümeti ile Makarios arasında 
devam eden görüşmeler sonunda iki hükümetin de ENOSİS’i önleyen di
rekt veya indirekt Ada’nın taksimini öngören bir çözüm yolunu reddettik
lerini belirten bir bildiri yayınlanmıştır. Ankara’da siyasî çevreler bildirinin 
öngördüğü hususların B. M. Genel Kurulu kararına aykırı olduğunu söyle
mişlerdir. 4 Şubat günü M illî Güvenlik Kurulu bildiri ile  ilg ili olarak ola
ğanüstü bir toplantı yapmıştır.

B. M. Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Rose Bennett 15 Şubat günü 
Kıbrıs konusunda temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelmiş ve 17 Şu
bat günü Atina’ya müteveccihen memleketimizden ayrelmıştır.



İKTİSADÎ VE TEKNİK OLAYLAR

RCD Teknik İ şb ir l i ğ i  Faa liy e t le r i  :

Türkiye, İran ve Pakistan arasında mevcut Bölgesel Kalkınma için 
İşbirliği (Regional Cooperation for Development) Teşkilâtının 1966 yılı 
Teknik İşbirliği Programı, 1 -2  Şubat 1966 tarihleri arasında İslâmabad’da 
toplanan RCD Bakanlar Konseyince tasvip edilerek kesinleşmiş bulunmak
tadır.

Söz konusu program çerçevesinde üç memleket arasında uzman, staj
yer ve öğrenci mübadelesi, seminer ve sempozyumlar tertibi gibi teknik iş
birliği faaliyetleri öngörülmektedir.

Hükümetimizce bu yıl için İran ve Pakistan Hükümetlerine tahsis olu
nan ve aynı şekilde mezkûr Hükümetlerden sağlanan burs ve uzmanlıkları 
gösterir tablolar ek olarak sunulmuştur. Bu tablolarda, burslardan faydala
nacak ve staj imkânı hazırlayacak ve diğer taraftan uzman gönderecek ve 
kabul edecek muhtelif bakanlık ve kuruluşlarımız belirtilmekte ve burs ve 
uzmanlıkların konu, adet, süre ve başlaııgeç tarihleri kaydedilmektedir.

Sözkonusu 1966 yılı Programında Bölge Memleketleri arasında 49 
İran’lı (32 ’si Pakistan’da ve 17’si Türkiye’de), 50 Pakistan’lı (31 ’i İran’da 
ve 19’u Türkiye’de), ve 41 Türk (22 ’si İran’da ve 19’u Pakistan’da) stajye
rin eğitim görmesi derpiş olunmuştur.

Ayrıca memleketimizden İran’a altı, Pakistan’a ise iki uzman gönderi
lecek ve İran ve Pakistan’dan üçer uzman kabul edilecektir.

Memleketimizden gidecek stajyer ve öğrencilerin gidiş - dönüş yol 
masrafları Hükümetimizce, oradaki iaşe ve ibate masrafları kabul eden Hü
kümet tarafından karşılanmaktadır. Uzmanların gidiş-dönüş yol masrafla
rı tamamen ve iaşe ve ibate masrafları ise kısmen Hükümetimizce öden
mektedir.

İran veya Pakistan’dan memleketimize gelen uzman, stajyer ve öğren
cilerin masrafları konusunda da İran ve Pakistan Hükümetlerince aynı usul 
uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, sözkonusu Programa göre, Bölge memleketlerinde 
1966 yılı zarfında yedi adet seminer tertiplenecek ve seminerlerde okunan 
metinler derlenerek ilg ili kuruluşların istifadesine sunulacaktır.

RCD Teknik işbirliği Programına bu kere amme idaresi ve aile plân
laması faliyetleri ithal edilmiş bulunmaktadır.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TİCARET VE KALKINMA KONSEYİ 
ÜÇÜNCÜ DÖNEM ÇALIŞMALARI

Birleşmiş M illetler Ticaret ve Kalkınma Konseyi üçüncü dönem çalış
malarını 25 O cak-17 Şubat 1966 tarihleri arasında New York’ta Birleşmiş 
M illetler merkezinde aktedilmiştir.

Konsey mesaisine, Büronun teşkiliyle başlamış ve 1966 yılı için Başkan
lığa Büyükelçi Jasé Pinera seçilmiştir. 10 Başkan Yardımcılığından birine de 
Türkiye getirilmiştir.

Konseyin bu dönem toplantısında müzakere ettiği başlıca konular şun
lardır :

Konferans kararlarının uygulanmasının gözden geçirilmesi, Finansman 
ve Gemicilik Komitesi raporlarının incelenmesi, gelişme halindeki memle
ketlerin kalkınma hızlarının yeterliği, değişik ekonomik sisteme sahip mem
leketler arasındaki ticari mübadelelerin arttırılması m illetlerarası ticaret ve 
kalkınma alanında uygulanacak umumi prensiplerin tetkiki ve bazı organi
zasyon meseleleri.

Konsey’de görüşülen önemli meselelerden biri de, 1967 yılının ilk yarı
sında toplanması Birleşmiş M illetler Genel Kurulunca kararlaştırılan İkinci 
UNCTAD Konferansının ne gibi bir karakter taşıması gerektiği olmuştur. 
Çeşitli görüşlerin serdedildiği müzakereler sonunda, Mezkur Konferansın bir 
«faaliyet ve muvaffakiyet» Konferansı olması ve bu faaliyetin gelişmiş ve 
gelişme halindeki memleketler bakımından «Senkronize» bir nitelik taşıması 
hususunda fikir b irliği teessüs etmiştir.

Konseye bağlı 4 İhtisas Komitesinin üyelikleri arasında rotasyon temin 
edebilmek üzere, üyeliklerin üçte birinin her yıl yenilenmesi kararlaştırılm ış, 
kura usulüne müracaat edilerek hangi üyenin hangi yıl görevlerinin sona erece
ği tesbit edilmiş ve 1965 yılında görevleri sona eren üyelerin yerine yenileri 
seçilmiştir. Kura neticesinde, memleketimizin, Finansmanı ve Görünmeyen Ka
lemler Komitesi ile Ana Maddeler Komitesi üyeliğinin 1967 yılı nihayetine ka
dar devam etmesi kararlaştırılm ıştır.

Konseyde cereyan eden müzakereler memnuniyet verici derecede olumlu 
ve teknik seviyede vereyan etmiştir.

UNCTAD Üçüncü Dönem çalışmaları hakkında mufassal malûmat, 17 
Mart 1966 tarih ve 734.019-11. ÎK T-1/20 40 sayılı genelgede mevcuttur.



23 sanatçımıza ait yetmişten fazla eserden meydana gelen «Türk Gravür 
Sergisi» Sovyetler Birliğinin çeşitli şehirlerinde teşhir edildikten sonra 16 
Şubat akşamı Sofya’da açılmıştır.

19 Şubat günü Belçika Radyo Televizyon Orkestrası tanınmış şef Edgard 
Donneux yönetiminde Adnan Saygun’un I. Senfonisini ve İdil Biret’in solist 
olarak iştiraki ile  U lvi Cemal Erkin’in piyona konçertosunu icra etmiştir. Kon
ser dolayısıyla her iki bestecimizde Brüksel’e gitmiş ve bu arada Adnan Say- 
gun Üniversite Sosyolojik Müzik Merkezinde bir konferans vermiştir.

Birleşmiş M illetler Çocuklara Acil Yardım Fon’u (UNICEF) İcra Kon
seyi 22 Şubat 1966 tarihinde New. York’da toplanarak İcra Konseyi Başka
mın, Başkan yardımcıları ve Konseye bağlı program Komitesi ile İdarî Bütçe 
Komitesi üyelerini seçmiştir. Profesör Dr. İhsan Doğramacı İsveç ve Çin dele
gelerinin teklifi üzerine Program Komitesi Başkanlığına ittifakla seçilmiştir.

Profesör Doğramacı bu münasebetle Konsey üyelerine gönderdiği ve 
Konsey Başkanlığına seçilen Dr. W illard  tarafından okunan bir mesajda Baş
kanlığa seçilmesi dolayısiye kendisine gösterilen itimada teşekkürlerini b ildir
miş ve UNICEF’İn müsbet faaliyetlerine ve Program Komitesinin ehemmiyet
li rolüne işaret etmiştir.

Türkiye ve Bulgaristan arasındaki kültür mübadelesi programı uyarınca 
orkestra konserleri yönetmek üzere orkestra şefimiz Ferit Alnar Bulgaristan’a 
gitmiş ve 15 Şubat’ta Sofya’da Bulgar Radyo ve Televizyon Orkestrasını, 23 
Şubat akşamı Varna’da ve 24 Şubat akşamı da Tolbuhin’de Varna Senfoni 
Orkestrasını yönetmiştir.

Fikret Otyam, Ara Güler ve Ozan Sağdıç’ın eserlerinden meydana gelen 
ve memleketimizi çeşitli güzellikleriyle tanıtan «Üç Fotoğrafçının Objektifin
den Türkiye» adlı sanat fotoğrafları sergisi bu ay içinde V iyaııa’daki Tanıtma 
Büromuzda açılmıştır.

K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R
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ŞUBAT 1966’d a  TAYİN  -  TERFİ VE TERFİHLER

K A R A R N A M E  S U R E T İ  

Karar S ay ıs ı: 6/5960

Adis-Ababa Büyükelçisi Ziya T e p e d e l e n ’in aynı zamanda Devletimizi 
M alagasi Cumhuriyeti nezdinde de temsil etmesi; Dışişleri Bakanlığının 
28/1/1966 tarihli ve 100004/124-26 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kuru
lunca 5/2/1966 tarihinde kararlaştırılm ıştır.

CUMHURBAŞKANI V. 
î. Ş. Atasağun

Bakanlar Kurulu

Aslının aynıdır.
20,2.1966

. '■■i .. U  . •'

K A R A R
4068 • ■ 1- t.. , . . , , V

V'(; ' \ y:
1 — DÖRDÜNCÜ derece meslek memurlarından İlter TÜRKMEN, 

Şükrü ELEKDAĞ, ÜÇÜNCÜ dereceye, BEŞİNCİ derece memurlarından 
Haşan Fahir ALAÇAM DÖRDÜNCÜ dereceye terfi ettirilmişlerdir.

Bu kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

22 Şubat i 066

' ' i! CUMHURBAŞKANI V.
- J: : " ■ " ' Şevki

. V  2l'ü-l- A \ .2:2." ;

v Z BAŞBAKAN
Süleym an  DEMİREL

Aslının aynıdır.
'i! 124/2./1966’ ..
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M Ü Z E K K E R E

III. Daire Genel Müdürlüğü vazifesini vekâleten tedvir etmekte bulu
nan Haşan Fahir ALAÇAM’m  bu göreve asaleten atanmasını onaylarına 
arzederim.

Ü. HALÛK BAYÜLKEN 
G en e l  S ek reter

Uygundur
25.2.1966

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL 
Aslının aynıdır. 

26 .2.1966 

KARARNAME SURETİ
Karar Sayısı : 6/5977

Akra Büyükelçisi M ahm u t D ik e rd em ’m , aynı zamanda Togo Devleti 
nezdinde de memleketimizi temsil etmesi; Dışişleri Bakanlığının 28/1/1966 
tarihli ve 100004- 123/27 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 22/2/1966 
tarihinde kararlaştırılm ıştır.

CUMHURBAŞKANI V. 
İ. Ş. A tasağun

Bakanlar Kurulu
Aslının aynıdır.

28/2/1966

KARANAME SURETİ
Karar Sayısı : 6/5970

Büyükelçiliğe yükseltilen Tiran Elçiliğini Elçi M usta fa  K e n a n o ğ l u ’nun 
6081 sayılı Kanun gereğince Büyükelçi unvanı ile tedvir etmesi; Dışişleri Ba
kanlığının 28/1/1966 tarihli ve 100004/122-28 sayılı yazısı üzerine, Bakan
lar Kurulunca 5/2/1966 tarihinde kararlaştırılm ıştır.

CUMHURBAŞKANI V. 
İ. Ş, A tasagun

Bakanlar Kurulu

Aslının aynıdır. 
28/2/1966



Personel Dairesi Reisliği 
Sicil - 100004/

M Ü Z E K K E R E

Terfie hak kazanmış bulundukları halde, bulundukları derecede kalma
ları lüzumlu görülen BEŞİNCİ derece meslek memurlarından Yavuz AK- 
TULGA; ALTINCI derece meslek memurlarından, Reha AYTAMAN, Ha
luk SAYINSOY; SEKİZİNCİ derece memurlardan Aydın ALAGAKAPTAN, 
N ejat YAYLANA 4598 sayılı kanunun 242 sayılı kanunla değiştirilen 4. cü 
maddesi gereğince bir üst derece maaşın verilmesini onaylarına arzederim.

PERSONEL DAİRESİ REİSİ 
G ü n d o ğ d u  ÜSTÜN 

T akdim 
28.21966 

G. ÜSTÜN

Arz
Ü. Halûk BAYÜLKEN

28.2.1966

Uygundur
28.2.1966 

İ. S. ÇAĞLAYANGİL

Aslının aynıdır.
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ŞUBAT 1966’D A TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE 

BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





BAŞBAKANIN KIBRIS ÎLE İLGİLİ DEMECİ

1 Şubat 1966

1 Şubat 1966

. 1 Şubat 1966

Başbakan Süleyman Demire!, «M akarios, - ENOSÎS’i 
referandumla gerçekleştireceğini söylemiş, bu konuda 
hükümetin . görüşü nedir ?» şeklindeki bir soruya şu 
cevabı vermiştir :

«Bizim Kıbrıs politikamız bellidir ve bunu defaaten 
tekrarladık. Anlaşmalar vardır. Bu anlaşmaların ta
nıdığı haklar vardır. Anlaşmalar ve haklar yürürlük
tedir.
Ortada bir Türk m illeti ve bir Türk devleti vardır. Bu 
m illet ve devlet var oldukça, kim ne söylerse söylesin, 
Kıbrıs’daki Türk hakları asla kaybolmaz.»

DİŞİLERİ BAKANININ TAHRANDAKİ 
TEMASLARI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (R.C.D .) Bakanlar 
Konseyi toplantısına katılmak üzere Pakistan’a gitmek
te olan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangii Tah
ran’da İran Başbakanı Amir Abbas Hiiveyda ve Dışiş
leri Bakam Abbas Aram ile görüşmüştür. Görüşme
lerde Orta Doğu Bölgesinin kalkınmasıyla ilg ili konu- 
nular, T ü rk - Iran ilişkileri ve dünya meseleleri üze
rinde durulmuştur.

LAGOS YÜKSEK MAHKEME HAKİMİNİN  
ZİYARETİ

N ijeryalı devlet adamlarında! ve halen Lagos Yük
sek Mahkeme Hakimi bulunan Chief O.O. Omolciu 
Türk Hükümetinin devletlisi olarak Ankara’ya gel
miştir.
Hr. Omolu, Ankara’da kald ığı sürece, Dışişleri Ba
kanlığı yetkilileri ile  tanışmış, Anayasa Mahkemesi, 
Yargıtay, Ankara Barosu baş'kanİarim ziyaret etmiş, 
ayrıca hukuk ve siyasî bilim ler alanlarında tanınmış 
Tiirk meslekdaşİarı ile görüşmüştür.
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DANİMARKA SAVUNMA BAKANININ KIBRIS  
TÜRK KESİMİNE YAPTIĞI ZİYARET

1 Şubat 1966

1 - 7 Şubat 1966

Kıbrıs Barış Gücüne dahil Danimarka birliğini teftiş eden 
Danimarka Savunma Bakam, Cumhurbaşkanlığı Y ar
dımcılığını ziyaret etmiştir. Ancak, Dr. Fazıl Küçük, 
tedavi altında bulunduğundan D anim arka' Savunma 
Bakanı, Kıbrıs Savunma Bakanı Osman Örek tarafın
dan kabul edilmiştir.

Türk mücahitleri ihtiram k ıt’ası tarafından selâmlanan 
Bakan, Kıbrıs Temsilciler Meclisinin Türk üyeleri, 
Türk Cemaat Meclisi üyeleri ve diğer Türk ileri gelen
leri ile tanışmıştır.

Ertesi gün, Rum yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili 
Arauzos Danimarka Büyükelçisini makamına çağırarak, 
konu üzerine dikkatini çekmiştir.

Arauzos Türkçe gazetelerde Danimarka Savunma Ba
kanının Türk mücahitlerini denetlerken yayınlanan 
resimlerini Danimarka Hükümetinin Osman Örek’i 
Savunma Bakanı olarak tanıdığı intibaını uyandırdığını 
belirtmiştir.

MİLLETLERARASI PARA FONU’N UN  EMRE 
HAZIR KREDİ ANLAŞMASININ YENİLENMESİ

M illetlerarası Para Fonu, Türkiye’nin 1 Şubat 1966 
tarihinden 31 Aralık 1966 tarihine kadar teşkilâttan 
21 milyon 500 bin dolar çekmesine yetki veren bir 
««em re hazır kredi» anlaşmasını tasvip etmiştir. Yeni 
anlaşma, aynı miktarı kapsıyan ve Türkiye tarafından 
1965 yılının sonuna kadar kullanılm ayan buna ben
zer bir anlaşmanın yerini almaktadır.

M illetlerarası Para Fonunun bildirisinde, Türk ekono
misinin 1965 yılında gelişmeye devam ettiği ve gayri 
safi m illî hasılâmn % 3 nisbetinde arttığı, ihracat ka
zancında kaydedilen gelişmenin sonucu olarak dış mü
badele tediyesinde ümit verici bir gelişme ve yabancı 
ülkelerde çalışan işçilerin ülkeye getirdiği döviz mile 
tarında kesin bir artış olduğu belirtilmektedir. Bildi
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1 Şubat 1966

1 Şubat 1966

ride, ayrıca, Türkiye’nin, iktisadı İşbirliği ve Kalkın 
ma Teşkilâtının himayesinde kurulan Türkiye’ye yar
dım konsorsiyumundan önemli mâli yardım gördüğü 
ifade edildikten sonra «emre hazır kredi» anlaşmasın
dan Türkiye’nin ne şekilde faydalanabileceği şöyle 
izah edilmektedir : «Türk makamları, ödemede beli
rebilecek bir dengesizlikle başa çıkabilmek için, mü- 
b a d e l e  takd ir ler in i s ık tla ş tmna y e r in e  bu fo n d a n  ya- 
rarlanabileceklerdir.»

CENTO EKONOMİ EKSPERLERİ TOPLANTISI

Cento üyesi Türkiye, İran, Pakistan, Amerika Birleşik 
Devletleri ve İngiltere delegelerinin katıld ığı CENTO 
Ekonomi Eksperleri toplantısında görüşülen konular 
arasında en önemli' yeri CENTO nun ilerde uygulaya
cağı ekonomi projeleri teşkil etmiştir.

CUMHURBAŞKANININ AMERİ K M  YA 
HAREKETİ

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Amerika’ya hareketin
den önce şu mesajı yayınlamıştır : «Birkaç seneden be
ri devam eden hastalığının tedavisi için, Birleşik Ame
rika’da yeni bulunan tıbbî usullerden de faydalanma
mı teklif eden, kendilerine mutlak itimadım bulunan, 
doktorlarımızın bu tavsiyelerine uyarak kısa bir süre 
için Birleşik Amerikaya gitmeyi kabul ettim. Tavsiye 
edilen yeni metodlardan faydalanarak en kısa zaman
da avdet arzusu ile aziz milletime içten sevgi ve say
gılarım ı sunar, bu vesile le memleketimizin mutlu 
geleceğine olan güven hislerimi bir kere daha belirt
mek isterim.»

Cumhurbaşkanını mahallî saatle 19-50’de Washİııgton’- 
da Başkan Johnson namına Dışişleri Bakan Yardım
cısı Büyükelçi Raymond Hare ve Dışişleri Bakanlığın
dan diğer temsilciler karşılamışlardır. Mr. Hare, Cum
hurbaşkanımıza Başkan Johnsoıı’un bir mesajını tevdi 
etmiştir.
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2 Şubat 1966

2 Şubat 1.966

2 Şubat 1966

3 Şubat 1966

KIBRIS -YU N A N  ORTAK BİLDİRİSİ

Yunan Hükümeti ile Başpiskopos Makarios arasında 
beş günden beri devam eden görüşmelerin sonunda 
Atina’da bir ortak bildiri yayınlanmıştır. (Bk. Belge l ) .

Bi ld ir ide özetle, ik i Hükümetin ENOSİS’i önleyen, di 
rekt veya indirekt olarak A da’nın taksimini öngören 
çözüm yolunu reddettikleri belirtilmektedir.

HİNDİSTAN BASINININ ENOSİS HARKINDAKİ  
YORUMU

Hindistan’da yayınlanan «Hindöustan Times» gazetesi
nin 31 Ocak tarihli sayısındaki bir makalede, Birleş
miş M illetlerin Kıbrıs konusundaki karariyle ilg ili ola
rak şu yorumun yapıld ığı öğrenilmiştir :

«M akarios’un Eııosise mâni olacak bütün hal şekille
rini reddetmesi, bir anlaşmaya varılmasına hizmet et- 
miyeceği gibi, son Birleşmiş M illetler kararı, hiç bir 
suretle Rum çoğunluğuna Eııosisi seçme şeklinde tef
sir edilemez.,,

BAZI YUNAN UYRUKLU RUMLAR 
HARKINDAKİ KARAR

ilg ililerden alınan bilgiye göre, ikamet süreleri sona 
eren 37 Yunan uyruklu Rumun, Mart ayı sonuna ka
dar sınır dışı edileceği tekarrür etmiştir.

ATİNA ORTAK BİLDİRİSİNİN YANKILARI

Kıbrıs Rum İdaresi-Y unan ortak bildirisi ile  ilg ili 
olarak Ankara siyasî çevreler özetle şunları belirtm iş
lerdir :

ENOSİS’ten başka herhangi bir çözüm yolunun tanın
mayacağı hususu Birleşmiş M illetler Genel Kurulu 
kararına aykırı bulunmaktadır.
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3 Şubat 1966

3 Şubat 1966

Türk Hükümetinin görüşünün defalarca sarahatle açık
landığım, anlaşmaların yürürlükte olduğunu, Ada’da- 
ki iki toplumdan birinin diğerine tahakkümünün ka
bul edilemiyeceğinİ de bildiren siyasî çevreler : «ENO- 
SİS, yani Ada’nın Yunanistan’a İlhakı bir-çözüm şek
li olamaz ve düşünülmez» demişlerdir.

Diğer taraftan Lefkoşe’de konuşan bir Kıbrıslı Türk 
sözcüsü, bu bildirinin, Makarios İle Yunan Hükümeti
nin, Birleşmiş M illetler yasasının bazı maddelerini is
tismar, dünya barışının korunması için gerekli birçok 
maddesini ise, ih lâl yolundaki çabalarına devam ede
ceklerinin teyidinden başka birşey olmadığını açıkla
mıştır. Sözcüsü, Kıbrıslı Tiirklerin ise, Kıbrıs Cumhuri
yetinin devamım sağlamaya ve anlaşmalardan doğan 
haklarını korumaya kararlı olduklarım bildirmiştir.

i { '•/ T  • f ;  ! 1. ■ ;  ■ • ■ ( M ;

v r; .p. A- • I

ROLZ BEN ZETTİN  KIBRIS SORUNU İLE İLGİLİ 
OLAYLAR YAPACAĞI TEMASYAR

Birleşmiş M iletler Genel Sekreterinin Özel Siyasi İş
lerdeki Yardımcısı Rolz Bennett - Bennett bu ayın sonla
rında Lefkoşa’dan başka Ankara, Atina ve Londra’yı zi
yaret ederek ilg ili dört Hükümetin Kıbrıs sorunu üze
rindeki görüşünü öğreneceği, ancak bu arada arabulucu
luk teşebüslerinde bulunmayacağı Birleşmiş M illetler 
Sözcüsü tarafından açıklanmıştır.

ÇİRİMOKOS’UN TÜRK  - YUNAN  
MÜZAKERELERİ İLE İLGİLİ DEMECİ

Yunanistan Dışişleri Bakan. Çirimokos, Makarios şe
refine verdiği bir yemekte Türk - Yunan görüşmeleri 
hakında şunları söylemiştir :

Şu esas prensibi daimi olarak benimsemiş bulunuyo
ruz ki, problemi Yunanistan ve Türkiye arasında mü
zakere ve pazarlık konusu yapılacak bir problem de
ğildir. Türk - Yunan münasebetleri üzerindeki etkile
rine rağmen Kıbrıs problemi münhasıran değilse bile 
esas itibariyle Kıbrıs halkının bid bağımsız, egemen
lik ve self determinasyon davasıdır.
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KIBRIS’TAKİ İNGİLİZ ÜSLERİNİN STATÜSÜ 
ILAKINDA BİR AÇIKLAMA

3 Şubat 1966

3 Şubat 1966

İngiliz M illetler Topluluğu ile İlişkiler Bakanı İngil
tere’nin «egemen İngiliz üslerinin statüsü konusunda 
Kıbrıs Rum Hükümeti ile müzakereye girişmek niye
tinde olm adığını» açıklamıştır. Bottomley bu açıkla
mayı İşçi Partisi M illetvekillerinden birinin sorusu 
üzerine yapmıştır.

HABEŞİSTAN’DA KIBRIS  - YUNAN ORTAK  
BİLDİRİSİ KONUSUNDA YAPILAN YORUM

Adisababa’da Enformasyon Bakanlığı tarafından ya
yınlanan «Ethiopian H erald» gazetesinde Atina ortak 
bildirisi ile ilg ili bir yazı çıkmıştır. Yazıda özetle şöy
le denmektedir :

«O rtak bildiri, Lefkoşe ile Atina'nın uzun zamandan 
beri Anayasası değiştirmek için değil, fakat A da’yı 
Yunanistan’a ilhak etmek için komplo kurduğu gerçe
ğini açığa vurmuştur. 3 yıldanberi dünya kamu oyu Ati
na ile Lefkoşe’nin Kıbrıs’a, çalışabilen bir Anayasa ver
mek, Ada’da çoğunluğun idaresine bir düzen sağlamak 
ve bütün Kıbrıs’a tahditsiz bağımsızlık temoin etmek 
için çalıştığını, aldatılm ış demiyelim kandırılmıştır.

Çoğunluk idaresi için mücadele etmek başka, egemen 
bir devletin varlığına son verecek olan ilhak için mü
cadele etmek başkadır. Rum liderleri kabul edebilecekleri 
tek çözüm yolunun Yunanistan5la birleşmek olduğunu 
söylediklerine göre, Kıbrıs sorunu bu açıdan incelen- 
melidir. Fakat aynı zamanda A da’nın ya taksim edile
ceği ya şimdiki düzenin İdame ettirileceği açısından 
da aynı şekilde incelenmelidir... Atina Ortak bildirisi 
bütün çözüm şekillerini uzaklaştırmıştır. Halihazır gö
rev süreleri 7 haftaya kadar sona erecek olan Birleşmiş 
M illetler askerleri, bir süre daha A da’da kalmalıdır.

Bu arada biz de Ankara ile A tina’nın, hislerini kont
rol altında tutarak bir uzlaşma için müzakereye giri
şeceklerini ümid edelim .»
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R.C.D. BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

3 - 4 Şubat 1966 Türkiye, İran ve Pakistan arasında 1964’ün Temmuz
unda İstanbul’da imzalanan Bölgesel Kalkınma Teş- 
toplantısı 3 - 4 Şubat tarihleri arasında Pakistan’ın 
başkenti İslâmabad’da yapılmıştır.

Toplantıya Türkiye namına Dışişleri Bakanı İhsan Sab- 
ri Çağlayangil, İran namına Dışişleri Bakanı Abbas 
Aram ile Pakistan namına Dışişleri Bakanı Zülfikar 
A li Butto katılm ışlardır.

Toplantıyı Pakistan Cumhurbaşkanı Eyüp Han açmış
tır. Son sözü Dışişleri Bakanımız Çağlayangil almış ve 
özetle şunları söylemiştir :

«Buradaki çalışmalarımıza hakim olan hava, inanıyo
rum ki, hepimizde unutulmaz hatıralar bırakacak ve 
çalışmalarımızın ve işbirliğimizin sonuçları, m illetleri 
mizin kalkınması ve refahı yolunda atılmış sağlam 
adımlar olarak kendisini gösterecektir. RCD halen ço
cukluk devresinde olabilir, fakat gösterdiği gelişme
ler hayat dolu ve azimkar bir gençlik vadetmektedir.

Deniz nakliyatı sahasında üye memleketlerin işbirliği 
müsbet neticeler doğurmuş ve bir RCD Denizcilik İş
letmesi Anlaşması imzalanmıştır. Tahran’da RCD Tica
ret ve Sanayi Odası kurulmuştur. Memleketimizin İkti
sadî sahadaki gayret ve başarıları ile RCD çerçevesin
deki işbirliğimizin dünya umumî efkârına duyurulma
sı icabet ettiğini ve bu maksadı sağlamak için de heı 
vasıtanın kullanılması gerektiğini bir kere daha belirt
mek istemiştir.

Bakanlar Konseyi toplantısı, üye ülkelerin ekonomik 
kalkınmasından duyulan memnuniyeti ve R.C.D. plân
larının uygulanmasında kaydedilen gelişmeyi işaret 
eden bir bildiri ile 4 Şubat günü sona ermiştir. (Bk. 
Belge 2)

Dışişleri Bakanı Çağlayangil memlekete döndükten 
sonra toplantı hakkında bir demeç vermiştir. (Bk. Bel- 
ge 3)
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BAŞBAKAN’IN KIBRIS KONUSUNDAKİ 
DEMECİ

4 Şubat 1966

4 Şubat 1-966

M illi Güvenlik K urulunun Başbakan Süleyman De
mire! başkanlığında yaptığı olağanüstü toplantısından 
sonra Başbakan’m şu açıklaması yayınlanmıştır :

Atina’da Kıbrıs konusunda 2 Şubat’ta yayınlanan bil
diri üzerine M illî Güvenlik Kurulunu bu sabah ola
ğanüstü bir toplantıya çağırdım.

Atina’daki bildiri, Yunanlıların Kıbrıs meselesini, Eno- 
sis ve Azınlık haklarına istinat ettirmek hususundaki 
gaye ve tertiplerinin yeni ve açık bir ikrardır.

M illî Güvenlik Kurulu bugün konuyu görüşerek duru
mun gerektirdiği tedbirleri tesbit etmiştir.

Türkiye’nin Kıbrıs meselesindeki görüşleri ve politi
kası sarihtir. Bunlara ilâve edecek bir şeyimiz yoktur.

Türkiye ve Türk Cemaati, Enosis’i ve Türk Cemaatine 
tahakküm edilmesini kabul edemez.

Yunanlıların bu yolda girişecekleri hareketler tarafı
mızdan aynen mukabele görecektir ve ortaya çıkacak 
ihtilâtların bütün sorumluluğu Yunanistan’a ait ola
caktır.

MAKARİOS’UN ATİNA’DA YAPTIĞI BASIN 
TOPLANTISI

Lefkoşe’ye hareketinden önce bir basın konferansı yapan 
Makarios Yunanistanda’ki görüşmelerinden memnun 
kaldığını, Kıbrıs meselesinde önemli bir inkişaf kay
dedildiğini ve «demokratik kaideler dışında kalan her
hangi bir çözüm yolunun reddedileceğini» ifade et
miştir.

Başpiskopos Kıbrıs’tan ayrılan 500 Türk mücahidi ile 
ilg ili bir soruyu şu şekilde cevaplandırmıştır : «Kabris
tan ayrılan 500 Türk Kıbrıslıydı. Bunlar Türk ordu
suna mensup değildi. Ancak, bu 500 Türk askeri eği
time tabi tutulmuştu.
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4 Şubat 1966

4 Şubat 1966

Makarios «Enosis ihtimali karşısında Arap dünyasının 
tutumunun ne olacağı» şeklindeki soruyu da şu şekil
de cevaplandırmıştır :

«Enosis’in adadaki üslerle bir ilg isi yoktur. Arap dün
yası, Enosis’i, ancak, menfaatlerini zarara sokmadığı 
takdirde desteklemektedir. Gerek Yunanistan, gerekse 
Kıbrıs, adadaki üslerin Arap dünyasına karşı kullanıl
masını arzu etmektedirler.,,

U - T AH ANT İN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ ÎLE İLGİLİ 
ÇAĞRISI

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U - Thant, teşki
lât üyesi ülkelere bir çağrıda bulunarak, Kıbrıs barış 
kuvveti masraflarının karşılanmasına katgıda bulun
malarını istemiştir.

Genel Sekreter, Birleşmiş M illetler kuvveti açığının, 
1965 aralığında 6 milyon dolara ulaştığını, görev süre
sinin 26 Mart 1966ya kadar üç ay daha uzatılmasının, 
kuvvetlerin yurtlarına dönüş masrafları da dahil ol
mak üzere, 6 milyon dolarlık bir başka masrafı daha 
gerektirdiğini belirtmektedir. Birleşmiş M illetler şim
diye kadar 1 milyon dolarlık kesin bir yardım vaadi a l
mıştır. Böylece, 26 Mart 1966 tarihine kadar net açık 
11 milyon dolara yükselecektir.

SOVYET TİCARET HEYETİNİN TEMASLARI

1966-1967 yılı Türk-Sovyet Ticaret Protokolü müza
kerelerine katılmak üzere 19 Ocaktan beri memleketi
mizde buluuan Sovyet Ticaret Heyetinin Başkanı F. 
Zemskov İzmir’de bir demeç vererek özetle şunları 
söylemiştir :

«İhraç ettiğiniz bütün maddelerle ilgileniyoruz. Bil
hassa üzüm, fındık, pamuk, yağı ve canlı hayvanlar, 
satın alacağımız maddelerin başında gelmektedir.» 
Sovyet Rusya’nın da Türkiye’ye muhtelif maddeler 
satabileceğini, bunların başında makinaların bulundu
ğunu bildiren Rus ticaret hey’eti başkanı, daha sonra 
demiştir ki :
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«Türkiye’de yapılacak yatırım lar, ticarî bir iş değil, 
daha ziyade hükümetleri ilgilendiren bir konudur, 
Sovyet Rusya Türkiye’de 7 ilâ  8 yatırım yapacaktır. 
Bu hususta 7’nci Türk-R us ticarî protokolü imzala
dıktan sonra konuşmak daha doğru olacaktır.,, .

DIŞ AMERİKAN YARDIMI KONUSUNDA  
BAŞKAN JOHSON’UN MESAJI

4 Şubat 1966 A.B.D. Başkam Johnson dış yardımlar konusunda
kongre’ye sunduğu mesajında Türkiye hakkında özet
le «Türkiye kendi kendine yeterli olma girişiminde 
başarılıdır, ve gelişmesini düzenli bir yükselme ile de
vam ettirmektedir. İktisadî alandaki bu tutumundan 
dolayı Türkiye’ye söz konusu yardım lâyıktır.»

K Ö Y  İŞLERİ BAKAN’ININ BON N ’DAKİ 
TEMASLARI

4 Şubat 1966 Köy İşleri Bakanı Sabit Osman Avcı Bonn’da Federal
Almanya İçişleri Bakanlığı Köy İşleri Şubesi Direktö
rü Paul Aueke ile görüşmüştür. Türkiye Köy İşleri 
B akan ın ı Federal Almanya Hükümeti Almanya için
de bir haftalık bir seyahate dâvet etmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKAN’ININ KEŞMİRLİ 
MÜLTECİLERİ ZİYARETİ

4 Şubat 1966 R.C.D. Bakanlar Konseyi toplantısı münasebetiyle Pa
kistan’da bulunmakta olan İhsan Sabri Çağlayangil 
hür Keşmir’deki Aunch şehrine bir ziyarette buluna
rak mülteci kamplarını gezmiştir. Çağlayangil, Keş
m ir’i! mültecilere Türkiye’nin dâvalarını destekleme
ye devam edeceğini söylemiştir.

TÜRKİYE’NİN YUNANİSTAN’A VERDİĞİ 
NOTA

5 Şubat 1966 4 Şubat günü toplanan M illî Güvenlik Kurulunun otu
rumundan sonra, Hükümetimiz Atina bildirisine ce
vaben, Ankara’daki Yunan M aslahatgüzarının aracılı
ğı ile  Yunanistan’a sert bir nota vermiştir.
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ATİNA BÜYÜKELÇİMİZİN MERKEZE 
GELMESİ

3 Şubat 1966

3 Şubat 1966

3 Şubat 1966

3 Şubat 1966

Atina Büyükelçimiz Turan Tuluy istişare için bir müd
det merkeze çağrılmıştır.

LEFK0Ş7E ELÇİLİĞİ İLE İSTİŞARE VE 
TEMASLAR

Dışişleri Bakanlığı Siyaset Plânlama Grubu ve Kıbrıs 
ve T ürk-Y unan Münasebetleri Bürosu Başkanı İlter 
Türkmen, Şube Müdürü Reşat Arım ile birlikte, Lef
koşe’ye hareket etmişlerdir.

Dışişleri Sözcüsü, Türkmen ve Arım’ın Lefkoşe Elçi
liğimizde istişare ve temaslarda bulunacaklarını söyle
miştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ BEYRUT’TAKİ İSLÂM 
PAKTI İLE İLGİLİ DEMECİ

Dışişleri Bakanı Çağlayangil Beyrut hava alanında 
gazetecilere îslâm Paktı söylentileri ve Pakistan seya
hatiyle ilg ili olarak özetle şunları söylemiştir. «Hükü
metinin böyle bir pakttan resmen haberi olduğunu sa
nıyorum. Kanaatimce, bu pakttan ziyade Islâm mem
leketleri arasında bir dayanışma ve yardımlaşma te
şebbüsüdür. Türkiyenİn bütün miislüman ülkeleriyle 
ilişkileri dostane ve kardeşanedir. R.C.D. toplantısın
dan olumlu sonuçlar alınmıştır.

ÇİRİMÎKOS’UN TÜRKİYE’DEKİ YUNAN 
UYRUKLULAR HAKKINDA DEMECİ

Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı 
Elias Çrimikos, Türkiye’deki bazı Yunan uyruklula
rın Mart ayı sonundan İtibaren Türkiye’den çıkarılma
ya başlanacağı şeklindeki açıklamanın m illetlerarası 
kamu oyunda «lâyık  olduğu tepkiyi» göreceğini bil
dirmiştir.
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j> Şubat 1966

9 Şubat 1966

Başbakan yardımcısı, «Türk Hükümeti Yunan uyruk
lular ve diğer Rumlara baskı yapmaya devam ederse, 
Yunanistan Hükümeti, kendi toprakları üzerinde yaşı- 
yan Türklere karşı tutumunu değiştirmeye niyetli m i
d ir?»  şeklindeki bir servra karşılık olarak Yunanistan’
ın «bu mesele İle ilg ili tutumunu gözden geçirebileceği
n i» belirtmiştir.

Çirimikos, Türkiye ile  Yunanistan arasında ik ili görüş
meler - konusunun Yunanistan-K ıbrıs Rum ortak bil
dirisine alınmayışını, buna lüzum görülmediğini be
lirtmek suretiyle izaha çalıştıktan sonra, B.M. kürsü
sünden de ifade ettiği gibi, iki ülke arasında çözüm 
bekliyen meselelerin ik ili görüşmelerde ele alınması
nın arzu edilir bir şey olduğunu ve Türkiye, Enosis 
ihtimalini peşinen kabul ederek Kıbrıs konusunu gö
rüşmeyi arzu ettiği takdirde, ik ili görüşmelerin müm
kün olabileceğini söylemiştir.

KIBRIS’DAKİ KANADA BİRLİĞİ İLE İLGİLİ 
AÇIKLAMA

Kanada Savunma Bakanlığı, B . M .  Güvenlik Konseyi 
Kıbrıs’taki Barış Gücünün 26 M art’ta sona erecek gö
rev süresinin uzattığı takdirde, Kanada Hükümetinin 
Kıbrıs’taki b irliğini Nisan ayı içinde değiştireceğini 
bildirmiştir.

ÜRDÜN’ÜN KIBRIS İLE İLGİLİ BİR  
AÇIKLAMASI :

Urdiin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Arap ülkelerinin 
Kıbrıs’ın Yunaııistanla birleşmesini desteklediklerine dair 
basın haberlerini yalanlayarak «Birleşmiş M illetler 
içinde ve dışında çeşitli vesilelerle görüşünü açıklamış 
olan Ürdün Hükümeti, Adada iki cemaatin de hakla
rının korunmasına ve Adanın tam bağımsızlığa kavuş
masına götürecek bir çözümü desteklemektedir.» de
miştir.
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DIŞİŞLERİ BAKANININ BATI TRAKYA  
TÜRKLERİ İLE İLGİLİ BİR DEMECİ

6 Şubat 1966

7 Şubat 1966

Yunan Hükümetinin, Türkiyede bulunan Yunan uy
ruklulara misilleme olmak üzere Batı Trakya Türkle
rine karşı girişecekleri hareket hakkında Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil şunları söylemiştir :

«Yunanlıların Batı Trakya Türklerine karşı girişecek
leri andlaşma dışı hareketler barbarlık olur. Batı Trak
ya Türkleri için mevcut andlaşmalar dışında bir tale
bimiz yoktur. Memleketimizde bulunan Yunan uyruk
luların durumu konusunda Çirirriikos’un teşhisi yanlış
tır. Nisan sonuna kadar Yunan uyrukluların Türkiye’
yi terketmeleri bir andlaşma meselesidir. Kendilerine 
verilen bir imtiyaz geri alınmıştır.»

DIŞİŞLERİ BAKANININ SENATODA 
DIŞİŞLERİ BÜTÇESİ İLE İLGİLİ KONUŞMASI

Dışişleri Bakanı İhsan  Sabri Ç a ğ la yan g i l  Senatoda Dı
şişleri bütçesinin görüşülmesi sırasında yaptığı konuş
mada (Bk. Belge 4) :

Kıbrıs konusu üzerinde geniş bilgi vermiştir. Bu arada 
geçen hafta Atina’ya giden Makarios ile Yunanistan 
Hükümeti arasında vuku bulan görüşmeleri takiben 
2 Şubat’ta A tina’da yayınlanan ortak bildiriye temas
la, özetle şunları söylemiştir : «B ildirinin üzerine Türk 
Hükümeti meseleyi derhal ve önemle ele almış, M illî 
Güvenlik Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılmıştır. 
M illî Güvenlik Kurulu meseleyi görüşerek, durumun 
gerektirdiği tedbirleri tesbit ve ittihaz etmiştir. Bu ted
birler cümlesinden olarak, Yunanistan Hükümetine 5 
Şubat’ta bir nota verilmiş, bu devletin önemle dikkati 
çekilmiş ve Türkiye’ye karşı ahdi vecibelerin bıı kadar 
aşikâr bir şekilde ih lâl edilmiş olmasından dolayı vu
ku bulacak vahim gelişmelerin mes’uliyetini tamamen 
Yunanistan’a raci olacağı bildirilm iştir.»
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IRAK DİŞİLERİ BAKANININ ZİYARETİ

7 -1 1 . Şubat 1966

9 Şubat 1966

Irak’ın Dışişleri ile görevli Devlet Bakanı Adnaıı El 
Paçacı, Türkiye’ye resmî bir ziyarette bulunmak üzere 
7 Şubat günü İstanbul’a gelmiştir. Hava alanında ga
zetecilere bir demeç veren (Bk. Belge 5) misafir Ba
kan, bu ziyaretin iki memleket arasındaki dostluk mü
nasebetlerini daha da arttıracağını söylemiştir.

Irak Dışişleri Bakanı 8 Şubat günü Ankara’ya varmış
tır. Bakan, hava alanında verdiği demeçte (Bk. Belge 
6) Kıbrıs konusuna da değinmiştir.

Türk - Irak görüşmeleri 8 - 9 Şubat tarihleri arasında 
yapılmıştır. Bu arada da m isafir Bakanın şerefine ve
rilen resmî davetlerde, T ürk-Irak  ilişkileri konusun
da nutuklar irad edilmiştir (Bk. Belge 7).

Irak Dışişleri Bakanı, görüşmelerin sonunda bir basın 
toplantısı yapmış (Bk. Belge 8) ve «Türk - Irak iliş
kilerinin daha da geliştirilmesi konusunda azimkar 
bulunuyoruz» demiştir.

Görüşmelerin sonunda hazırlanan Ortak Bildiri (Bk. 
Belge 9) 10 Şubat’ta yayınlanmıştır.

Irak D ışişleri Bakanı ve refakatindeki heyet 11 Şubat 
Cuma günü İstanbul’dan Bağdat’a gitmek üzere mem
leketimizden ayrılmıştır.

TÜRKİYE İLE SOMALİ ARASINDA 
DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KURULMASI

Devletimiz ile Somali Cumhuriyeti arasında, büyükel
çilik seviyesinde diplomatik ilişkiler kurulması karar
laştırılmıştır.

Dışişleri Bakanlığı çevreleri bu suretle, Amerika’nın 
genç ülkelerinden Somali ile Türkiye arasında, esasen 
mevcut karşılıklı anlayış ve dostane ilişkilerin daha da 
geliştirilmesi imkânlarının sağlanmış olduğunu belirt
mişlerdir.
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TÜRKİYE’YE YARDIM KONSORSİYOMUNUN  
KARARLARI

9 Şubat 1966 İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtından (O.C.D.E.)
yayımlanan bir bildiriye göre, Türkiye, bu yıl içinde 
ekonomik kalkınma plânlarını uygulayabilmesi için 
m illetlerarası konsorsiyumundan 330 milyon dolar 
mâli yardım alacaktır.

Bildiride, Türkiye’nin bazı özel projeleri için bir yan
dan M illetlerarası İmar ve Kalkınma Bankası ve Av
rupa Yatırım  Bankası yoluyla, öte yandan da ik ili esa
sa göre 150 milyon dolar yardım görmesini mümkün 
kılacak vaadlerde bulunduğu belirtilmektedir. Bu yar
dıma ek olarak, Türkiye’ye yardım konsorsiyumunun 
bazı üyeleri, Keban barajı projesinin finansmanı için 
135 milyon dolar tutarında istikrazda bulunmaya ni
yetli olduklarını ifade etmişlerdir.

Bildiriye göre, üye ülkeler «Türkiye’nin kalkınma ça
balarına yardımcı olmaya karar verirken, Türk ekono
misinin kalkınma hızındaki artışı memnunlukla kay
detmişler ve fiyat istikrarını devamının, Türkiye’nin 
istikbaldeki ekonomik gelişmesi için elzem olduğunu 
belirtm işlerdir.»

Bildiride, son olarak, Türkiye’nin 1963 ile 1965 y ılla 
rı arasında, bu konsorsiyumundan 900 milyon dolar 
yardım gördüğü ve bu miktarın 700 milyon doların 
harcandığı ilâve edilmektedir.

ROLZ- BENNETÎN KIBRISTAKÎ TEMASLARI

9 Şubat 1966 Lefkoşe’ye gelen B.M. Genel Sekreteri U Thant’in si
yasî danışmanı Rolz Bennett,

Ada’ya iki maksat için geldiğini beyan etmiştir. Birin
ci gayesinin barış gücünün durumunu tetkik etmek, 
ikinci gayesinin ise, arabuluculuk gayretlerinin deva
mı için ilg ili tarafların görüşlerini öğrenmek olduğu
nu açıklamıştır.
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CUMHURBAŞKANININ SAĞLIK DURUMU ÎLE 
İLGİLİ BAŞBAKANLIK BİLDİRİSİ

10 Şubat 1966

10 Şubat 1966

10 Şubat 1966

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in sağlık durumu ile i l
g ili olarak Başbakanlık tarafından şu bildiri yayım
lanmıştır :

«Sayın Cumhurbaşkanımızın 2 Şubat 1966 tarihinde 
W alter Reed Hastahanesinde muayene ve tedavileri
nin başladığı evvelce bildirilm işti. 8 Şubat 1966 tari
hinde W alter Reed Hastahenesi doktorlar heyeti tara
fından tanzim edilen sağlık bülteni şöyledir :

«Türkiye Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 2 Şubat 1966 
tarihinde W alter Reed Hastahenesine girmişlerdir. 
Kendileri 70 yaşında olup şeker hastalığından ve daha 
önce geçirmiş oldukları mükerrer apoplesiye bağlı kıs
mı paraliziden muzdarip idiler. W alter Reed Hasta
hanesinde yapılan testler teşhisleri doğrulamış ve te
daviye devam edilmişti. Başlangıçta iyileşme göster
dikten sonra, 8 Şubat 1966 sabahı Sayın Gürsel’de ye
ni bir apopleksi başgöstermiş ve paralizisi artmıştır, 
her ne kadar şimdiki halde ciddi surette hasta iseler 
de kan basıncı normaldir ve rahat bir surette istirahat 
etmektedirler. H astalığın ilerisi hakkında şimdiden 
birşey söylemek kabil değild ir.»

TÜRKİYE’NİN AVRUPA KONSEYİ 
FAALİYETLERİNE İŞTİRAKİ

Avrupa Konseyine bağlı Kültürel İşbirliği Konseyi yö
netim kuruluna bu yıl Türkiye de üye seçilmiştir.

ERALPTN B M . GÜVENLİK KONSEYİNE 
ATİNA ORTAK BİLDİRİSİ İLE İLGİLİ 
MEKTUBU

Türkiye’nin Birleşmiş M illetler nezdindeki Başdelege- 
si Büyükelçi Orhan Eralp, güvenlik konseyi başkanına 
bir mektup göndererek, Yunanistan ile Kıbrıslı Rum
ların bir komplosuna Birleşmiş M illetlerin dikkatini 
çekmiştir. Geçen hafta Yunan liderleri ile Makarios 
arasında Atina’da cereyan eden görüşmelerin sonra
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yayınlanan ortak bildiride, Enosis gayesinin açıklandı
ğını ifade eden Eralp, Birleşmiş M illetlerin bir vasıta 
gibi kullanılarak, kötü emellerin tatbik sahasına kon
mak istediğini haber vermiştir.

PAKİSTAN BASINININ KIBRIS İLE İLGİLİ BİR 
YAZISI

11 Şubat 1966 Lahor’da yayımlanan «Pakistan Times» gazetesi, «Kıb
rıs, uyuyan volkan» başlıklı başyazısında, Yunan Hür 
kûmeti ile Makarios’un Enosis’i hedef tutan ortak bil
dirisi karşısında Türkiye’nin haklı olarak vakit geçir
meden durumunu açıkça izah ettiğini ve Dışişleri Ba
kanı Çağlayangil’in Kıbrıs’ı Yunanistan ile birleştire
cek herhangi bir hareketin savaşa yol açacağını açık
ladığını yazmakta ve şöyle devam etmektedir :

«Tiirkler, tekrar ve tekrar, Yunanistan’la  Kıbrıs ara
sında herhangi bir birleşme hareketi halinde kolları 
bağlı duramayacaklarını izah etmişlerdir. Türklerin 
söylediklerini yapacaklarından şüphe edilemez. An
cak, soydaş ve akrabalarını siyasî imhadan korumak 
ve Londra ve Ziirih Andlaşmaları tahtındaki hakları
nı sağlamak için silâha başvurmak zorunda kalırlarsa 
gerçekten yazık olur. Y ıllar boyunca Türkiye, ağır 
tahriklere rağmen takdire şayan bir kendine hakimi
yet göstermiştir. Ancak, sulhtu bir hal yolu için sar- 
fettİğİ ciddî çabalar, devamlı olarak Kıbrıs'tı Rum uz
laşmaz davranışının sert kayalarında batmıştır. Eğer 
Türkiye, Kıbrıs’taki Türk Cemaatinin siyasî ve huku
kî haklarım korumak için bir savaşa zorlanırsa, bu 
uyuyan volkon şiddetle patlayabilir ve çok daha ge
niş sahalara yayılabilir.»

DİŞİLERİ BAKANININ KIBRIS DEĞİŞTİRME 
BİRLİĞİ İLE İLGİLİ SÖZLERİ

11 Şubat 1966 Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, gazetecile
rin bir sorusuna cevaben : «M art ayı içinde Kıbrıstaki 
birliğimiz değiştirilecektir. Hükümet bu konuda ka
rarlıd ır» demiştir.
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TÜRK-FRAN SIZ KREDÎ ANLAŞMASI

12 Şubat 1966

15 Şubat 1966

15 Şubat 1966

Türkiye ile Fransa arasında, 1965, 1966 ve 1967 vade
li ticari borçlarımızın röfinansmanı konusunda bir
kredi anlaşması Ankara’da imzalanmıştır.

1965, 1966 ve 1967 yılların ı kapsayan bu kredi anlaş
ması ile Fransa hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti hükü
meti emrine, toplam olarak, 6 l milyon Fransız Frangı 
(12.4 milyon dolar) tutarında bir kredi tahsis etmek
tedir.

Bahis konusu kredi, 30 Haziran 1971 ile 31 Mart 1974 
yılları arasında, 12 eşit taksit halinde ödenecektir. 
Kredinin faiz nisbeti yılda yüzde 3’dür.

RUM KUVVETLERİNİN İDARESİ KONUSUNDA  
GRİVAS - MAKARİOS ANLAŞMAZLIĞI

Yunan Hükümetinin çağrısı üzerine A tina’da bulunan 
Rum kuvvetleri kumandanı Yunanlı General Grivas, 
Başbakan Stefanopulus ile 3 saatlik bir görüşme yap
mıştır. Görüşmede Başbakan yardımcıları Novas ve 
Çirimakos, Savunma Bakanı Kostopulos ve Y'unan 
kuvvet komutanları da hazır bulunmuşlardır. Görüş
meden sonra Dışişleri Bakanı Çirimikos bir demeç ver
miş ve Makarios ile  Grivas arasında görüş ayrılığı 
bulunmadığını söylemiştir.

YUGOSLAVYA İLE TİCARET PROTOKOLÜ  
MÜZAKERELERİNE BAŞLANDI

i  ıcaret Bakanlığından bildirild iğine göre, 1966- 1967 
devresi Türkiye- Yugoslavya ticarî münasebetlerini 
tanzim edecek olan, ticaret protokolü müzakereleri 
için memleketemize gelmiş bulunan yugoslav heyeti ile 
müzakerelere başlanmıştır.

ticaret bakanlığında cereyan eden müzakerelerde Türk 
heyetine Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi başkan 
yardımcısı Fuat inal, Yugoslav heyetine de Dış Ticaret 
Nezareti umum müdürlerinden M. Ribar başkanlık et
mektedirler.
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YUNANİSTAN VE KİBRİSİN B.M.’DEKÎ 
DELEGELERİNİN İDDİALARI

15 Şubat 1966

15 -17  Şubat 1966

Yunanistan’ın Birleşmiş M illetlerdeki delegesi Aleksi 
Liatis Güvenlik Konseyine gönderdiği bir mektupta, 
iki Türk tepkili uçağının 10 Şubat’ta Meis adası üze
rinde Yunan semalarını ih lâl ettiğini ileri sürmüştür. 
Öte yarıdan Kıbrıs Rum yönetiminin Birleşmiş M illet
lerdeki temsilcisi Zenııon Rossides de U T han ta bir 
mektup vererek Türkiye’nin üzerinde direnerek Kıb
rıs mes’elesinin barışçı yoldan halline engeller çıkar
dığım iddia etmiştir.

ROLZ-BE N N ETİN  ANKARA’DAKİ 
TEMASLARI

15 Şubat’da Ankara’ya gelen Birleşmiş M illetler Ge
nel sekreteri Özel Temsilcisi RÖLZ - BENNETT, ha
vaalanında gazetecilere,
«K ıbrıs’a Birleşmiş M illetlerin çalışmalarını direkt ola

rak görmeye gittim. Genel Sekreterimiz Kıbrıs meselesi 
ile ilg ili olarak tarafların görüşmelerini doğrudan 
doğruya öğrenmemi istedi. Genel olarak U Thant be
ni arabuluculuk imkanlarını araştırmak için gönder
m iştir.» Demiştir.
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Bayü lk en  Rolz  - 
B en n e t  ile görüştükten sonra :

«Bennett arabuluculuk miiessesesinin tekrar ne şekil
de caıılandırabileceği yolunda Türk ve Rum liderleri 
ile yaptığı temaslara dair intibalarıııı nakletti. Bennet’e 
biz de özellikle 2 Şubat tarihinde Atina’da neşredilmiş 
olan tebliğden sonra, ortaya çıkan durumun ciddiyeti 
hakkında görüşmelerimizi »ildirdik. Arabuluculuk mü- 
essesesinin ancak 4 Mart 1964 tarihli Güvenlik Konse
yi Kararı çerçevesinde ele alınabileceği hususundaki 
noktai nazarımız Birleşmiş M illetler Genel Sekreter
liğince bilinmektedir demiştir.
Ertesi günü Dışişleri Bakanlığında yapılan bir toplan
tıda, Bakan Çağlayangil, Türkiye’nin Kıbrıs konusun
daki görüşünü barış gücünün bugünkü kadrosu ile 
Ada’da kalmasının zorunlu olduğunu, Türk değiştir
me birliğinin Mart ayında Kıbrıs’a gideceğini, taraflar
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arasındaki görüş birliği sağlamak amacıyla çalışacak 
bir arabulucuya Türkiye’nin taraftar olduğunu Beıı- 
net’e söylemiştir. Toplantıdan sonra, Rolz Bennet, 
Başbakan Demirel’i ziyaret etmiş ve kendisiyle kısa 
bir süre görüşmüştür.

Birleşmiş M illetler Genel Sekreterinin Özel Temsil
cisi 17 Şubat’ta A tina’ya müteveccihen Ankara’dan ay
rılm ıştır. Bennett, basına verdiğ bir demeçte, Arabulu
cu için hiçbir isim görüşme konusu olmadığını, Türk 
Hükümetinin görüşlerini B.M. Genel sekreterine b il
direceğini, A tina’daki temaslarını bitirdikten sonra 
Barış Gücü’ne kuvvet veren Danimarka, İsveç ve Fin
landiya’ya, müteakiben de Londra’ya gideceğini ifade 
etmiştir.

RODOS MÜFTÜSÜNÜN BÎR DEMECÎ ÎLE İLGİLİ 
AÇIKLAMA

16 Şubat 1966 Dışişleri Sözcüsü, bu konuda alınan haberlerle ilg ili ba
sın mensuplarına şunları söylemiştir :

«Y ılla r  önce Cumhuriyet hükümetince, sınırlarım ız dı
şına sürülen ve «150 » lik ’ler diye adlandırılanlardan ba

zıları ile  gerici fikirleriyle tanınan bazı şahıslar, maddî 
menfaat karşılığında, Yunan makamlarınca âlet olarak 

kullanılmaktadır. Bunu itiyad haline getiren, Yunan ma- 
- , kamlarının, son zamanlarda bu şahıslara garip demeç

ler verdirmek yoluna gittiğ i görülmektedir. Hakikî din 
adamları yerine, sahte din adamlarını korumak yoluna 
giden Yunan makamlarının demeç vermeğe zorladığı 
şahıslardan biri de 82 yaşında, âciz bir durumda olan 
Rodos müftüsü Şeyh Süleyman K aşlıoğlu’dur.

Zoraki verilen demeçlerde, Yunan idaresinin müslümaıı 
halka sözde iyi muamele ettiği-, anlayışlı davrandığı 
iddia edilmektedir. Bilindiği gibi, Yunan makamları, 
soydaşlarımıza «Türk toplumu» demekten kaçınmak
ta, «müslümaıı halkı» cîiye adlandırmaktadır.

Bizim kanaatimize göre, Yunan politikası malûm ve 
ortada iken Rodos Müftüsünün bu gece gülünç sözler 
söylemesi, yani bizzat Yunan makamlarının Batı Trak
ya ve Oniki Ada’da takip ettikleri siyaseti örtmek şöyle 
dursun, bu politikanın bir örneği ortaya koymaktadır.
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AVRUPA YATIRIM BANKASI İLE İKİ KREDİ 
ANLAŞMASI

16 Şubat 1966

17 Şubat 1966

İzmit’te tel çekme sanayii inşaatıyla, İzmir’de pamuklu 
mensucat imâl eden bir fabrikanın modernleştirilmesiy- 
le ilg ili iki sınaî projenin finansmanı için Türkiye - Av
rupa Yatırım  Bankası arasında iki anlaşma Brüksel’de 
imzalanmıştır.

Y ıllık  kapasitesi beş bin ton olan İzmit’teki tel çekme 
sanayii inşaatıyla ilg ili proje, Ç elik -H alat ve Tel sana
yii adındaki Türk müessesesi tarafından gerçekleştirile
cektir. Bu projenin sabit yatırım ları 35 milyon 600 bin 
Türk lirasına baliğ olacak ve Avrupa Yatırım Bankası 
bir buçuk milyon dolarlık bir finansmanla katılacaktır. 
İzmir’de pamuklu mensucat imâl eden bir tekstil fab
rikasının modernleştirilmesiyle ilg ili proje de Taç Sana
yi ve Ticaret Anonim Şirketi adındaki Türk Şirketince 
gerçekleştirilecektir. Bu projenin sabit yatırım ları da 
dört buçuk milyon Türk Lirası olarak hesaplanmıştır. 
Bankanın finansmanı ise, 190 bin dolara baliğ olmak
tadır.
Finansman mukaveleleri Türkiye Cumhuriyeti ile Av
rupa Yatırım  Bankası arasında 30 sene vâdeli, 7 sene 
ödemesiz devreli ve % 4,5 faiz şartlarıyla imzalanmış 
bulunmaktadır.

BAŞBAKANIN İSLAM KONFERANSI İLE İLGİLİ 
BİR DEMECİ

Başbakan son günlerde dünya basınında da sık sık bah
sedilen İslâm Paktları ile İslam Konferansı konusunda
ki soruları cevaplandırmış, «Türkiye’nin politik gaye 
taşımıyan, gruplaşmalara yol açmayan İslam Konfe
ranslarına katılabileceğini sö .demiştir.

Gazetecilerin yeni arabulucu tayini meselesi hakkmda- 
kİ sorularını da cevaplandıran Başbakan Süleyman De
mire!, «Yeııİ bir Galo Plaza meselesi yaratmamak için 
biz Arabuluculuk müessesesi üzerinde duruyoruz.

Prensiplerimiz belli, bu prensipler dahilinde Birleşmiş 
M illetler Genel Sekreterine zorluk çıkartmıyacağız» di
ye konuşmuştur.
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17 Şubat 1966

17 Şubat I.966

DIŞİŞLERİ BAKANININ SUUDÎ ARABİSTAN 
BÜYÜKELÇİSİ İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME İLE 
İLGİLİ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağlayangil’in Suudi Ara
bistan Ankara Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeden son
ra, basın mensuplarına yapılan açıklamanın tam m etn i: 
«Suudî Arabistan’ın Ankara Büyükelçisi İslâm Paktı di
ye adlandırılan teşebbüs hakkında izahat vermek üzere 
geldi.

1965 senesi M ayıs’ında Dünya İslâm Liginin davetiyle 
M ekke’de 18 müslüman devletin iştirak ettiği bir top
lantı yapıldığını, Müslüman devletlerin resmî muhtelif 
delegeler göndermek suretiyle katıld ığı bu toplantıda 
Somali Başbakanının «içtim alar çok faydalı olduğuna 
göre, İslâm Devletleri arasındaki tesanüt ve kardeşliği 
takviye etmek üzere, bir Zirve Konferansı tertibinde 
fayda gördüğü «yolunda bir teklifte bulunduğunu söy
ledi. Büyükelçi ayrıca, Konferansa "başkanlık eden Suu
dî Arabistan Kralı Majeste Faysal ın (böyle bir teşeb
büse girmeyi kabulleniyorum) diye cevap verdiğini ve 
son günlerdeki teşebbüslerinde bunun mahsulü olduğu
nu, bir Pakt veya ittifak akdi bahis mevzuu olmadığını 
izah etti.»

Bu beyandan anlaşılacağı üzere, D ışişleri Bakanı ile 
Suudî Arabistan Büyükelçisi arasında yapılan görüşme
de ne bir pakt ne de bir ittifaktan, ne de bunlara mü
teallik Türkiye’nin tutumundan söz edilmiş değildir.

YUNAN BASININDA KIBRIS İLE İLGİLİ 
YAYINLAR

Yunan gazetelerinin Kıbrıs ile ilg ili yaptıkları açıkla
malar (Bk. Belge 10) şu muhtelif konuları kapsamak
tadır :

1 — «ANİ ENOSİS PLANI»
2 — ACHESON PLANI VE PAPANDREU’NIJN

BU KONUDA BİR AÇIKLAMASI
3 — ESKİ YUN AN  DIŞİŞLERİ BAKANININ

ZÜRİH VE LONDRA ANDLAŞMALARI 
HAKKINDA BİR YAZISI
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NATO NÜKLEER PLANLAMA KOMİTESİNİN  
TOPLANTISI

17-18 Şubat 1966

18 Şubat 1966

NATO Savunma Bakanları Özel Komitesine bağlı ça
lışma gurubu toplantısına katılan M illî Savunma Baka
nı Ahmet Topaloğlu, toplantının sona ermesi dolayısiy- 
le verdiği demeçte,

«N ato Bakanlar Konseyinin 27 Kasım’da Paris’te yap
tığı özel nükleer plânlama komitesinin ald ığı karar üze
rine ilk çalışma grubu toplantısı W ashington’da 17-18 
Şubat günleri yapıldı. Toplantı çok faydalı olmuştur. 
Gerek Nato, gerek Nato dışı nükleer gücümüz hakkın
da, nükleer olmayan üye memleketler de bilgi sahibi 
olmuş ve nükleer silâhların kullanılmasında istişarenin 
geliştirilmesi ve hedeflerinin tesbitinde esaslı çalışma
lar yapılmıştır.

Toplantıdan sonra Amerikan Savunma Bakanı Mc Na- 
mara ile bir konuşma yaptım. Türk silâhlı kuvvetleri
nin bilhassa konvansiyonel silâhlar bakımından ihtiya
cını belirttim. Mr. Mc. Nam ara Türk silâhlı kuvvetleri
nin ihtiyacını, gelip mahallinde tesbit etmeyi ve icabe- 
den yardım ları yapmayı çok arzu ettiğini, ancak V iet
nam hadiseleri sebebiyle, Amerika’dan ayrılmasının 
mümkün olmadığını ve bunun için yardımcısı Mr. John 
Mc. Naughton’u Türkiye’ye göndereceğini söyledi.

Toplantı hakkında bir bildiri de yayınlamıştır (Bk. Bel
ge 11).

BAŞBAKAN VE DIŞİŞLERİ BAKANININ KIBRIS 
İLE İLGİLİ DEMEÇLERİ

Başbakan Süleyman Demirel. bir Yunan gazetesinin, 
Kıbrıs’ın Yunanistan’a âni ilhak plânını açıklaması ko
nusunda gazetecilerin sorularına verdiği cevapta «b i
zim Kıbrıs politikamız sarahaten izah edilmiştir, Kıbrıs 
politikamız günlük politika değildir, sarih açık ve ke
sindir» demiştir.

Başbakan ayrıca Yunanistan’ın yeni Ankara Büyükelçi
si Delivanis için agreman istediğini de belirtmiştir.
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18 Şubat 1966

19 Şubat 1966

19 Şubat 1966

Dışişleri Bakanı Çağlayangil şunları söylemiştir : «Y u 
nanistan’ın tutum, davranış ve tasarrufları Kıbrıs me
selesini iyi veya kötü akibete sürükleyebilir, bunun dı
şında meseleyi müzmin halde idame ettirmemek için 
Türkiye’nin de aldığı karar ve tedbirler vardır. Muay
yen bir zaman içinde bunlar da yürürlüğe konulacak
tır.

TÜRK  - SOVYET TİCARET PROTOKOLÜ

1966 - 67 devresinde Sovyetler B irliği ile Türkiye ara
sındaki ticarî mübadeleleri tanzim etmek üzere bir 
aydan beri yapılan müzakereler neticelenmiş, 1 Nisan 
1966 tarihinde yürürlüğe girecek olan yedinci ticaret 
protokolü Ticaret Bakanlığında imzalanmıştır.
Ticaret Bakanlığı protokol ile ilg ili bir bildiri yayım
lanmış (Bk. Belge 12), ayrıca Sovyetlerin Ankara’da
ki Ticaret Ateşesİ de bu konuda bir basın toplantısı 
tertiplemiştir. (Bk. Belge 13)..

DIŞİŞLERİ BAKANININ MECLİSTE DİŞİLERİ 
BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ SIRASINDA 
YAPTIĞI KONUŞMA

M illet Meclisinde Dışişleri Bakanlığı bütçesinin görü
şülmesi dolayısiyle bir konuşma yapan Dışişleri Baka
nı Ihsan Sabri Çağlayangil ilk evvelâ Kıbrıs konusuna 
dokunmuş, sonra da hükümetin güvenoyu alışından 
bu yana vukubulan gelişmeler ve Bakanlığının çalışma 
ları hakkında geniş bilgi vermiştir. (Bk. Belge 14).

1RAK-B.A.C. ORTAK SİYASİ KOMUTANLIK  
BİLDİRİSİNDE KIBRIS KONUSU

Kahire’de yapılan ve Irak Devlet Başkanı Mareşal 
Abdiisselâm A rif in  de katıld ığı Irak - Birleşik Arap 
Cumhuriyeti Ortak Siyasî Komutanlık toplantısından 
sonra yayımlanan bildiride Kıbrıs sorununa şu şekilde 
değinilmiştir :
«Ortak Siyasî Komutanlık, dünya sorumlarının çözü
münde, barışçı çarelere başvurulması gerektiğine ta
mamen İnanır ve Kıbrıs’ın bağımsızlığını ve bütünlü
ğünü muhafaza etme zorunluğunu teyid eder.»
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21 Şubat 1966

21 Şubat 1966

21 Şubat 1966

DIŞİŞLERİ BAKANININ KIBRIS KONUSUNDA  
İNGİLİZ BÜYÜKELÇİSİYLE YAPTIĞI 
GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, İngiltere’nin 
Ankara Büyükelçisi Deııis A ilen ile yaptığı görüşme 
hakkında şunları söylemiştir :

«İngiltere Büyükelçisi ile Kıbrıs ile ilg ili son durumu 
gözden geçirdik. Büyükelçiye İngiltere’nin teminatçı 
devlet olması dolayısıyla Kıbrıs konusunda son za
manlarda vuku bulan gelişmelerle ilg ili görüşümüzü 
etraflı şekilde izah ettim. Bu konuda Büyükelçi de bil
hassa Londra’da yapılan toplantılar neticesinde İngil
tere’nin bu gelişmeleri nasıl değerlendirildiğini anlat
tı. Bu arada., ada’daki barış gücü süresinin uzatılması
nın taşıdığı ehemmiyet üzerinde de durduk.»

T Ü R K -M ISIR  İKTİSADİ GÖRÜŞMELERİ

Mısır Dış Ticaret ve İktisadi İşlerle görevli Devlet Ba
kanı Yardımcısı başkanlığındaki M ısır Heyeti ile 
Türk Ticaret Bakanlığı Müsteşarı başkanlığındaki 
Türk Heyeti arasında İktisadî görüşmelere Kahire’de 
başlanmıştır.

KIBRIS RUM YÖNETİMİNİN U TLIANT A 
MEKT8UBU

Kıbrıs Rum Yönetimi, B.M. Genel Sekreteri U Thant’a 
bir mektup göndererek Türkiye’yi «Kıbrıs meselesinin 
barışçı yollardan çözümünü engellemeye çalışmak ve 
m illetlerarası barışı tehdit etmekle» suçlamıştır. Kıb- 
rıslı Rumların B .M .’deki Temsilcisi Zenon Rossides’- 
in imzasını taşıyan mektupta, Türkiye’de basılan bir 
haritada «Kıbrıs’ın, Türk topraklarının bir parçası 
olarak gösterildiği» iddiası yer almaktadır. Rossides, 
ikinci bir iddia olarak da Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil’İn Kıbrıs’ı, «müdahale ve askeri harekete 
geçmekle» tehdit ettiğini öne sürmüştür».
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TÜRK - FRANSIZ TİCARET ANLAŞMASININ 
TEMDİDİ

21 Şubat 1966

22 Şubat 1966

22 Şubat 1966

22 Şubat 1966

3 Nisan 1961 tarihinde akdedilen ve 11 Ocak 1963’de 
tadil edilmiş olan Fransız - Türk Ticaret Anlaşmasının 
1 Ocak ilâ  31 Aralık 1966 devresi için otomatik olarak 
uzatılmış olduğu Fransız makamlarınca bildirilmiştir.

MİLLİ SAVUNMA BAKANININ NATO ASKERİ 
YARDIMI İLE İLGİLİ DEMECİ

W ashington’da 17 - 18 Şubat tarihlerinde yapılan 
NATO Nükleer Plânlama Komitesi toplantılarına 
katılan M illi Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu ile 
Genel Kurmay İkinci Başkanı Orgeneral Refik Tulga 
yurda dönmüşlerdir. ?

H avaalanında gazetecilerin sorularını cevaplandıran 
Topaloğlu Amerika’nın bir yılda yaptığı yardımın 168 
milyon dolar, âcil yardımın 18 milyon dolar, Alman
ya’nın da 12,5 milyon- dolar verdiğini bildirmiştir.

TÜRK - ROMEN TİCARET PROTOKOLÜ

« 1966-67 devresi Türkiye - Romanya Ticarî münase
betlerini tanzim edecek olan Ticaret Protokolü Bük
reş’te imzalanmıştıar. Protokolün hacmi karşılıklı ola
rak 15 milyon dolar civarındadır.

KIBRIS’TAKİ İNGİLİZ BİRLİKLERİNİN ÇEKİL
MESİ

Londra’da açıklanan yeni savunma plânlarına göre, 
İngiltere Kıbrıs’daki askerî birliklerini geniş ölçüde 
azaltmaya karar vermiştir. Bu tedbirler cümlesinden 
olarak bu yıl içinde Lefkoşe’deki 70.nci İngiliz kıtasın
dan 800 kişilik bir kuvvet adanın Güneyinde Akrotiri 
İngiliz egemen üssüne çekilecektir. Bu çekilme, İngiliz 
Savunma Bakanlığının 1 milyon sterlin tasarruf yap
masını savlıyacaktıı*.
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23  Şubat 1966

23 Şubat 1966

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN ATİNA ORTAK BİL
DİRİSİNİN MİLLETLERARASI TEPKİLERİ HAK
KINDA AÇIKLAMASI ;

Dışişleri yetkililerince bildirildiğine göre Birleşmiş 
M illetlerde Kıbrıs konusunda Yunanistan lehinde oy 
veren ülkelerde, Yunan-K ıbrıs Rum bildirisinden 
sonra meydana gelen hayal kırıklığ ı devam etmektedir 
Yunanistan lehine oy veren devletlerden Hindistan 
ve Habeşistan basınında bildiriyi yeren şiddetli yazılar 
çıkmış, bu arada Ürdün radyosunda «Ürdün’ün Enosis 
için oy vermediğini» belirten hükümet bildirisi okun
muştur. Lübnan da Birleşmiş M illetler’de bir mektup 
yayınlayarak, tutumlarının Kıbrıs’ın bağımsızlığının 
korunması yolunda olduğunu açıklamıştır.

Lübnan’dan sonra, N epal’in Birleşmiş M illetler daimî 
deleğeliği, bütün delegasyonlara dağıtılması ricasıyla 
Genel Sekreter UThant’a bir mektup göndermiştir.

Mektupta : «Kıbrıs hakkında Genel Kurul kararının, 
hiçbir veçhile A da’nın başka bir devletle birleşmesine 
müteveccih bir adım olarak yorumlanamıyacağı» ifa 
de edilmektedir.

Öte yandan, Kahire’de Irak- Birleşik Arap Cumhuriye
ti arasındaki son görüşmelerden sonra yayımlanan bil
diride de, uluslararsı mahiyetteki ihtilâfların barışçı 
yollarla hallindeki öneme olan inanç belirtilmiş, Kıb
rıs’ın bağımstzUgmm  korunması yolundaki görüş teyid 
edilmiştir.

SURİYE’DE HÜKÜMET DARBESİ:

Şam’da Baas Partisinin bölgesel teşkilâtı iktidarı ele 
almış, eski Başkanlık Konseyi Genarel Emin El Hafız 
ile birlikte Baas Partisinin ve Hükümetin bazı idareci
leri tevkif edilmiştir.
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CENT O’NUN 11 . YILDÖNÜMÜ

24 Şubat 1966

24 Şubat 1966

Merkezî Anlaşma Teşkilâtı (Cento) II. Kuruluş Yıldö
nümü dolayısıyla Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayaıı- 
ğil, Pakistan Dışişleri Bakanı Zülfikâr Ali Butto, Ame
rika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Dean Rusk ve 
İngiltere Dışişleri Bakanı Michael Stewart, Cento Ge
nel Sekreteri A. A. Khalatbariy’ye birer mesaj gönder
mişlerdir. ( Bk . Belge 1 5 ) .

GANA’DA ASKERÎ DARBE

Akra’da yapılan bir askerî darbe sonunda memleket 
dışında bulunan Başkan Nkrumah devrilmiş, iktidarı 
silahlı kuvvetler komutanı Genarel Ankrah başkanlı
ğında bir M illî Konsey ele almıştır.

Gana olayı A frika’da yıl başından beri vuku bulan hü
kümet darbelerinin dördüncüsüdür. Diğer askerî dar
beler şunlar olmuşlardır:

Merkezi Afrika Cumhuriyetinde Albay Bokassa 1 Ocak 
’da Başkan Dako’yu devirerek iktidarı ele almıştır. 
Yukarı Yolta’da Albay Lamizana Başkan Yamego’yu 
4 ocak 1966’da azlederek askerî bir hükümet kurmuş
tur.

N ijerya’da Genarel Ironsi, 15 Ocak 1966’da eski Baş
bakan Sir Abubekir Tafaya Baleva’nın öldürülmesiyle 
neticelenen bir askerî hükümet kurmuştur.

YUNANİSTAN’IN TÜRK NOTASINA CEVABI:

Yunanistan Hükümeti Atina’daki Türkiye Maslahat
güzarına Türkiye’nin Kıbrıs ve Türk Yunan ilişkileri 
konusundaki 5 Şubat tarihli notasına Yunanistan’ın 
cevabî notasını vermiştir.
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İTALYA VE FİNLANDİYA’NIN KIBRIS BARIŞ 
GÜCÜ MASRAFLARINA İŞTİRAKLARI:

24 Şubat 1966 İtalya Hükümeti Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış gü
cünün 27 Aralık’dan 26 Mart 1966’ya kadar olan gö
rev süresi masraflarına 436 bin dolar katkıda bulunma
ğa karar vermiş ve bu kararını Genel Sekreter’e bildir
miştir.
Öte yandan’d a Fillandiya’mn Birleşmiş Milletlerdeki 
daimî temsilcisi de Genel Sekreter Tbant’a hükümeti
nin Kıbrıstaki Barış Gücünün masraflarının bir kısmı
nı karşılamak üzere 50 bin dolar katkıda, bulunmağa 
karar verdiğini bildirmiştir.

AMERİKA’NIN SAVUNMA BAKANI YARDIM
CISININ ATİNA TEMASLARI:

29 Şubat 1966 Birleşik Amerika Savunma Bakan yardımcısı John M 2C
Naughton’un 24— 25 Şubat tarihleri arasında Atina’da 
Yunan siyasî ve askerî yöneticileriyle yaptığı görüşme
ler sonunda bir bildiri yayınlamıştır. Bildiride şöyle 
denilmektedir.
Birleşik Amerika, Yunanistan’la ve Nato’nun öbür 
üyeleriyle olan ittifakını hür dünyanın güvenliği için 
hayatı bir unsur saymaktadır. Yunanistan’ı tehdit ede
cek herhangi bir ülke, Birleşik Amerika’nın Kuzey 
Atlantik ittifakı antlaşmasından doğan taahhütlerini 
yerine getireceğini bilmelidir.
Bildiride, Atina görüşmeleri sırasında, Birleşik Ame
rika,11111 Yunanistan’ın savunmasına yaptığı yardımın 
ve bu yardımı daha etkili kılacak tedbirlerin ele alındı
ğını açıklamaktadır.

A. B, D, SAVUNMA BAKANI YARDIMCISININ 
ANKARA ZİYARETİ:

25,— 27 Şubat 1966 Ankara’ya iki günlük bir ziyaret için gelen Ameri
kan Savunma Bakanın uluslararası güvenlik işleri ile 
görevli yardımcısı Mc. Naughton hava alanında basm 
mensuplarına Ö2etle şunları söylemiştir: Türk M illi 
Savunma Bakanlığı yetkileri ile Türkiye’nin savunma
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2.5 Şubat 1966

meselelerini görüşmeye geldim. Ben özellikle Türk tara 
finin vereceği bilgileri dinleyeceğim. Benim diplomatik 
bir görevim yoktur, sadece teknik konuları görüşmeye 
geldim.

M illî Savunma Bakanlığında 26 Şubat günü Türk — 
Amerikan heyetlerinin arasında başlayan görüşmeler 
dolayısiyle, M illî Savunma Bakanı şunları söylemiştir. 
«Silah yardımı konusu üzerinde durulmaktadır. Kara, 
Deniz ve Hava Kuvvetlerimizin modernizasyonu özellik
le ele alınacak konudur. » .

Görüşmeler 27 Şubat’ta sona ermiş ve bu konuda bir 
bildiri yayımlanmıştır. ( Bk. Belge 16

FEDERAL ALMANYA BAŞBAKANININ TÜRKİ
YE BAŞBAKANI ÎLE İLGİLİ KONUŞMASI :

Federal Almanya Başbakanı Ludwig Erhard düzenledi
ği bir basın toplantısında Türkiye Başbakanı Süleyman 
Demirel ile görüşmekten mennun olacağını, fakat şim
diden, böyle bir görüşme için tarih tahmin edemiyeceği- 
ni söylemiştir.

Alman sanayiinde Türk işçilerinin istihdamı konusuna 
değinen Başbakan Erhard, Federal Almanya’nın yaban
cı el emeği kullanılmaktan vaz geçeceği yolundaki söy
lentileri yalanlamış ve şunları söylemiştir:

«Halâ, 500.000 işçiye ihtiyacımız var ve yabancı el 
emeğinden vaz geçmemiz mümkün değil, bu konuda 
ilgililere talimat verebilirim. »

Ludwig Erhard’ın bu beyanı ile ilg ili olarak, Başbakan 
Demirel de şunları söylemiştir:

« Plânlanmış bir durum yok. Böyle bir arzu, gayet ta 
bii kİ, bizim için çok kıym etlidir.»
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KIBRIS - YUNAN ORTAK BİLDİRİSİ

Yunan Hükümeti ile Başpiskopos Makarios arasında Atina’da yapılan 
görüşmeler sonunda yayımlanan bildiri :

Yunan Hükümeti ile Başpiskopos Makarios arasında yapılan görüşme
lerde, B. M. Genel Kurulu kararından sonra, Kıbrıs meselesindeki yeni du
rum gözden geçirilmiştir. Bu görüşmelerde, Genel Kurulun 18 Aralık 1965 
tarihli kararının meselenin inkişafına kesin bir şekilde yardım ettiği tesbit 
edilmiş ve bu kararın en iyi şekilde nasıl değerlendirilebileceği incelenmiştir. 
İki Hükümet, U Thant’m Palaza raporuna ve 18 Aralık 1965 tarihli karar ile 
B. M. şartı prensiplerine dayanan teşebbüslerde bizzat bulunmak gayretini 
desteklemek arzusunu izhar etmişlerdir. Yunan Hükümeti, Kıbrıs Hükümeti
nin, Ada’da barış şartlarım yaratmak ve Ada'dakı Türk azınlığı temsilcileri 
ile azınlık haklarını tetkik etmek yolundaki niyetini memnunlukla karşılamış
tır. Ayrıca, görüşmelerde ortak savunma konuları da ele alınmıştır. İki Hü
kümet, ENGSİS’i önleyen, direkt veya endrekt olarak Ada’nm. taksimini ön
gören çözüm yolunu terketmekte, Kıbrısh Türklerin azınlık haklarının ko
runması yolundaki B. M. garantisini kabul edeceklerini tekrarlamaktadır
lar. İki Hükümet, Kıbrıs meselesinin, Türk - Yunan ilişkileri üzerindeki 
etkilerine rağmen, bir Türk Yunan ihtilâflarını teşkil etmediği görüşünde 
İsrar etmektedirler. İki Hükümet, Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs halkına mu
kadderatını tayin etmesini sağlayacak şekilde bir şartsız bağımsızlık mese
lesi olduğu hususunda İsrar etmektedirler. İki Hükümet, B. M. prensipleri
ne sadık kalarak, meselenin barışçı yollarla çözümünü sağlamak yolunda 
gayret sarfedeceklerdir. İki Hükümet, Yunan ve Kıbrıs görüşmelerinde 
tam bir mutabakat mevcut olduğunu müşahade etmişler ve m illi gayenin 
başarılması hususunda bütün Yunanlılar arasında ruh ve işbirliği lüzumu
na işaret etmişlerdir.

BELGE II
3 - 4  Şubat 1966 

R.C.D. BAKANLAR KONSEYİ KARARLARI

Türkiye, Pakistan ve İran Dışişleri Bakanlarının ıştirakİârıyla islama- 
bad’da toplanan R C. D. (Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği) Bakanlar Konse
yinde alman kararların özeti :

BELGE 1
2 Şubat 1966
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1 — Türkiye, Pakistan ve İran, petrol kaynaklarının araştırılması ama
cıyla plânlar hazırlamaya karar vermişlerdir.

Bildiride, petrol-kim ya mamullerinin mübadelesinin önümüzdeki iki 
yıl içinde başlıyacağı umudu belirtilmektedir. İran Dışişleri Bakanı Abbas 
Aram bu münasebetle, Türkiye ve Pakistan’ı, İran petrollerinin ortak araş
tırılmasına katılmaya dâvet etmiştir. Petrol komitesi, bu plânı ile ilg ili te-
ferrua ı görüşmek üzere 24 Nisanda Ankara'da toplanacaktır. Petro-Kim
ya Sanayii Komitesinin toplantı tarihi ola ak da 13 Nisan kabul edilmiştir. 
Bu toplantı Tahranda yapılacaktır.

2 — Uç ülke aralarındaki ticareti arttırmak için ortak bir ödeme sis
temi kurulması fikri üzerinde durmuşlardır. Bölge ülkeleri arasındaki tica
reti kolaylaştıracak bu ödeme makanizması fikri komite toplantısında gö
rüşülecektir.

3 — Bankacılık alanında işbirliği semineri gelecek yıl yapılacaktır.
4 — Teknik İşbirliği programı uyarınca, teşkilâta üye ülkeler arasın

da mübadele edilecek teknik elemanların eğitimine yakında başlanacaktır.

5 — Aile plânlaması semineri bu yıl Pakistan’da yapılacaktır.
6 — Tahran’dakİ bölgesel kültür enstitüsü, üye ülkelerin ortak kültü

rünü araştıracaktır.

7 — Ortak turist büroları kurulacak ve reklâm işleri ortaklaşa ele a lı
nacaktır.

8 — M illî hava şirketleri, hava trafiğini birleştirerek işbirliğini arttı
racaklardır. Plânda yeni uçaklar satın alınması fikri de bulunmaktadır. îran 
hava yolları da Ekim ayından itibaren İstanbul’a yeni bir sefer ihdas ede
cektir.

9 — Gemicilik işletmesi Nisan ayından itibaren faaliyete geçecektir.
10 — Kültürel mübadele programı uyarınca, üye ülkelerin tarihi, şair 

va yazarlarının eserleri R.C.D. dillerine tercüme edilecektir.

BELGE III
9 Şubat 1966

DİŞİLERİ BAKANININ R. C. D. TOPLANTISI HAKKINDA  
DEMECİ

R. C. D. Bakanlar Konseyinin İslamabad’da yapılan toplantısından 
dönen Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil basına şu demeci vermiştir :

«Dost ve kardeş Pakistan devletinin yeni hükümet merkezi İslamabad’
da toplanan Bölgesel Kalkınma ve İşbirliği konferansından dönüyorum.



Toplantı çok başarılı oldu. Dost ve kardeş Pakistan ve İran ile Türkiye dev
letleri arasında ekonomik sosyal ve kültürel bağların her bakımdan inkişafı 
için önemli kararlar alındı. Bu seyahatten yararlanarak, Tahran’m sayın Baş
bakanı Ekselâns Hüveyda ve muhterem meslekdaşım İran Hariciye Veziri 
Ekselans Abbas Aram ile her iki memleketi ilgilendiren ve uluslararası me
seleler üzerinde pek faydalı görüş teatisinde bulunduk.

Dost ve kardeş Pakistan’ın muhterem Devlet Başkanı Ekselâns Eyüp 
Han ve Dışişleri Bakanı Ekselâns Butto ile aynı şekilde faydalı temaslarımız 
oldu. İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları da yakında memleketimizi ziyaret 
edeceklerdir.

«Bakanlar konseyi, her üç memleketin, iktisadi ve sosyal alanlarda ge
lişme olduğunu memnuniyetle müşahade etmiştir. Kalkınma için bölgesel 
işbirliğinin öngörülen hedeflere doğru güven ve ahenk içinde yönelmekte ol
duğu, bu toplantıda belirmiş ve Konsey, işbirliğini geliştirme amacı ile muh
telif kararlar almış tavsiyelerde bulunmuştur.

Bilindiği gibi üç memleket arasında İşbirliği için 19 sanayi kolu tesbit 
edilerek, bunlara müşterek amaçlı teşebbüsler adı verilmişti. Bu kollardaki 
hazırlık çalışmalarından sekizi tamamlanmıştır. Bu projelerin tatbikata ko
nulması ile ilg ili tavsiyelerde bulunduk.

Bölgesel İşbirliğinin en önemü sahalarından birinin bölge içi ticaretin 
geliştirilmesi olduğu hususunda mutabık kalan Bakanlar Konseyi, bu alanda 
müsbet tedbirlerin alınması zarureti müşahade etmiş ve bu arada Tahran’da 
bir RCD ticaret ve sanayi odasının faaliyete geçtiğini memnuniyetle kaydet
miştir.

Teknik ve kültürel işbirliği sahalarındaki gelişmeleri de gözden geçi- 
çiren konsey, her üç memleket için de büyük faydaları görülen bu alandaki 
programların devamını ve daha da tekâmülünü istemiştir.

Deniz nakliyatı ile ilg ili olarak müşterek bir RCD nakliyat hattı faali
yete geçmektedir. Konsey, Amerika ile bölge .ırasında işleyecek bu hatla İl
g ili çalışmaların bir Örnek teşkil edebilecek mahiyette olduğunu görmüştür.

Tam bir dostluk ve anlayış havası içinde geçen çalışmalardan edindi
ğim intiba, dost ve kardeş Pakistan ve İran ile girişmiş olduğumuz işbirliği
nin ahenk içinde yürütmekte olduğu ve her üç memleket için önemini muha
faza ettiği merkezİndendir.
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DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL’İN  
SENATODA DIŞİŞLERİ BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ SIRASINDA 
YAPTIĞI KONUŞMA :

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun Sayın üyeleri,

Dışişleri Bakanlığının 1966 yılı bütçesi tasarısının yüksek heyetince 
tetkikine başlanması münasebetiyle, dış politikamız ve milletlerarası münase
betlerimiz bahsinde maruzatta bulunmak üzere huzurunuzda söz almış bulu
nuyorum.

Memleketimizin dış politikasının hedefi ve esasları hakkında huzuru
nuzda sadece üç ay evvel okunmuş olan Hükümet Programında yeterli bilgi
nin esasen verilmiş olduğunu gözönünde tutarak, konuşmamda, o zamandan- 
berı vukua gelmiş inkişaflar ve tahassul etmiş yeni durumlar hakkında görüş
lerimi ifade etmekle yetineceğim. Bununla beraber, konuşmanın hemen ba
şında bir hususa ehemmiyetle işaret etmek isterim. Bu, hükümetler değişse 
de kendisi değişmeyecek olan Türk dış politikasının ana hedefidir. Hükümet 
Programında da gayret özlü olarak ifade edilmiş olduğu gibi, dış siyasetimi
zin hedefi, Türkiye’nin bir kül halinde uzun vadeli m illî menfaatlerinin ko
runmasıdır. Bunu böylece bir defa daha kaydettikten sonra, dünyamızın bu
gün arzettiği politik manzaranın genel İratlarıyla bir tablosunu çizmek ve on
dan sonra Türkiye’nin bu genel tablo içindeki yeri ve faaliyeti hakkında iza
hatta bulunmak isterim.

Milletlerarası durum, bugün İkinci Dünya Savaşının akabinde başlayan 
soğuk harbin şekil verdiği katı ve basit politik görüşmelerle izahı kabil olma
yan mudil bir takip içine girmiş bulunmaktadır. Harpten sonra iki kutup et
rafında toplanma şeklinde veçhe alan milletlerarası münasebetler, bugiin ay
nı hali kesin İratlarıyla muhafaza etmekten çok uzaktır. Savaşın hızlandırdı
ğı bağımsızlık cereyanı neticesinde sayısı elliyi mütecaviz ülkenin istiklâle ka
vuşması, ortaya, mevcut iki blok dışında kalmakta menfaat gören kalabalık 
bir tarafsızlar grubu çıkarmıştır. Bunun dışında, nükleer silâhların, teknolo
jinin hudutsuz imkân ve gelişmeleri sonucu eriştiği muazzam imha kapasite
si, bu silâhlara sahip bloklar arasındaki münasebetlerde bir nevi dengenin 
teessüsüne yol açmış ve blok politikasında teenniye daha geniş bir yer veril
diği görülmüştür. Hattâ aralarında devam eden ideoloji farklarına ve men
faat çatışmalarına rağmen, nükleer silâhların ezici üstünlüğüne sahip iki dev 
rakibin, bir nükleer savaşı önleme konusundaki müşterek sorumluluk lıİssi 
diye vasıflandırabileceğimiz bir davranış içine girdikleri müşahade edilmek
tedir. 1963 yılında nükleer denemelerin yasaklanması konusunda yapılan an
laşma, menfaat ihtilâflarının bâki kalmasına rağmen bazı konulara olumlu
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açıdan bakmanın pek âlâ kabil olduğunu gösteren ve insanlığa umut veren 
bir gelişme olmuştur. Zikrettiğim nükleer dengenin bir nükleer harp ihtima
lini bir dereceye kadar azaltmış olması, şiddetli gerginliğin hüküm sürdüğü 
devrede geri plânda bırakılan m illî tutum ve mülahazaların ortaya çıkmasına 
müsait bir hava da yaratmaktan hâli kalmamıştır. Bunun neticesinde, bloklar 
başlangıçtaki katı şekillerini kaybetmiş ve çeşitli zümrelere mensup memle
ketler arasında, ideoloji ve menfaat farklarına rağmen, siyasî ve ticarî müna
sebetler gelişmeye başlamıştır. Sulh içinde birlikte yaşama, bir nükleer sava
şın azim tahribatından kaçınmak isteyen insanlığın yöneleceği yegâne alter
natifi teşkil etmektedir. Tarafların sulh içinde birlikte yaşama kaidesinin ma
nası üzerinde farklı görüşlere sahip olması ve diğer taraftan bu kaidenin he
nüz bütün ülkeleri etrafında samimiyetle toplayan bir vüs’at kazanmış bulun
maması/insanlığı devamlı ve emin bir barışta götürecek yolun henüz uzun 
ve çetin olduğunu ve bu konuda fazla iyimser olmanın gerekçesi bir tutum 
teşkil etmeyeceğini gözler önüne süren vakıalardır. Uzun müddet iştiale en 
müsait bölge olarak görünmüş olan Avrupa’da, NATO’nun sağladığı kuvvet 
dengesi sayesinde, bugün gerginliğin önemli ölçüde azaldığı görülmekle be
raber dünyamız, bu durumdan inşirah duyabilmekten uzaktır. Zira, gerginlik 
havasının zail olmuş bulunmasına rağmen ihtilâfların temelinde yatan mese
leler gibi durmaktadır Diğer taraftan Asya’da bütün barışsever ülkeleri endi
şeye sevkeden bir savaş hali mevcuttur ve bu, dünya sulhü için vahim ihtilât- 
lara istidat taşıyan bir mesele olmak karekterini muhafaza etmektedir. Viet
nam savaşının âdil bir barışla son bulması sadece Güney Doğu Asya’da değil 
bütün dünyada güveni arttırıcı ve barışa hizmet edici bir gelişme olacaktır. 
Amerika Birleşik Devletlerinin, Güney Vietnam’ı kuvvet zoru karşısında 
terketmeye niyeti olmadığını beyan ederken, savaşı ve ihtilâfı sona erdirmek 
için sulh masasına oturmağa hazır olduğunu ifade etmesi ve hattâ devamlı 
sulh tekliflerinde bulunması memnunluk yaratan bir olaydır. Ümidimiz ve 
temennimiz, karşı tarafın da teklif edilen müzakere şıkkını benimsemesiyle, 
sadece askeri tedbirlerle halli imkânsız görülen bu meseleye sulh manasında 
çare bulunması Vietnam halkının bir an evvel sulha kavuşmasıdır.

Milletlerarası durumun kısaca tasvirine çeliştiğim bu mudil manzarası 
karşısında Türkiye’nin dış politikasını, her türlü gelişmeleri dikkate alan bir 
istikâmet İçinde bulundurmağa itİııa gösterdiğimizi İfade etmek isterim. Yük
sek Heyetinizce de takdir buyurulacağı veçhile, dünyanın devamlı barış şart
larına kavuşmaktan uzak olduğu ve silâhsızlanma müzakerelerinin fiili neti
celerini henüz veremediği bir ortam içinde Türkiye, kendi güvenliğini sağla
mak için gerekli teyakkuzu elden bırakmamak mecburiyetindedir. Güvenli
ğimiz konusunda kendi gücümüze dayandığımız gibi, meşru savunma hakkı
mızı, Birleşmiş M illetler Anayasasının tanıdığı bölgesel savunma paktları 
çerçevesinde tarsin zaruretine de her zamanki kadar kani bulunuyoruz. Av
rupa’da barışın korunmasında bugüne kadar hayatî rol oynamış olan Atlan-
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tik İttifakının bu fonksiyonunu devam ettirmesinde kendi cihetimizden ve 
mensubu bulunduğumuz Batı camiasının güvenliği açısından lüzum ve geniş 
faide mülahaza etmekteyiz. Değişen dünya şartları NATO’nun bir intibak 
lüzumu üzerinde çalışmasını gerekli kılabilir. Nitekim, bu ittifak çerçevesin
de müttefikler arasındaki işbirliğinin ve müşterek savunma tertiplerinina al
ması gereken istikâmet konusunda çeşitli düşüncelerin ortaya çıkmakta oldu
ğu görülüyor. 1969 yılında 20 yıllık andlaşma süresinin sona ereceğini göz 
önünde tutan Bakanlığım, bütün bu gelişmeleri dikkatle izlemektedir. 1969 
yılında şartların ne olabileceği bugünden kesin olarak lıesaplanamazsa da, 
NATO Andlaşmasında bir revizyon ihtimaline karşı tutumumuzun genel hat
larının şimdiden ifadesinde bir güçlük olmadığı kanaatindeyim. NATO’nun 
şimdiki kollektif savunma gayesini muhafaza etmesi, üyeler arasında eşitlik 
prensibinin hâkim tutulması, müşterek savunma için katlanılacak ortak feda
kârlıkların hakkaniyet dairesinde ve oranlı şekilde tesbiti ve Türkiye’nin için
de bulunduğu bütün bölgenin savunmasının sağlanması bu meyanda zikredi- 
lebilecek hususlardandır.

Türkiye 1952 yılında NATO’ya, bu ittifakın kendisiine sağlayabileceği 
faydalarla yükleyeceği vecibeleri inceden inceye tetkik ettikten sonra bilerek 
ve isteyerek girmiştir. O tarihten bu yana bu tedafüi ittifakın güvenliğimizi 
sağlamak bakımından bize çok faydalı hizmetler gördüğünü açıkça söylemek 
ve teslim etmek mecburiyetindeyiz. NATO’nun bizim bakımımızdan fayda 
ve lüzumunu gereği gibi değerlendirebilmek için, bizim bu ittifaka neler bek
leyerek girdiğimizi ve onun bize bu beklediklerimizi ne nisbette sağladığını 
serin kanlılıkla ölçmek icabeder. Bu görüşten hareketle yüksek heyetinize be
yan etmek isterim ki, NATO iltihakımızdan bu yana geçen zaman zarfında 
bir tedafüi İttifak olarak Türkiye’nin dış güvenliğinin sağlanması bakımından 
bizim için kıymetli hizmetler görmüştür ve bu şartlar devam ettiği müddetçe 
bu ittifak manzumesinin dürüst, hakları ve vecibelerini bilen ve kendisine bu 
sıfatla muamele edilmesini talep eden bir üyesi olarak teşkilât içinde kalmaya 
ve eskiden olduğu gibi yapıcı bir rol oynamağa devam etmek azmi ve kara
rındayız.

Bölgemiz güvenliği için önem atfettiğimiz bir savunma tertibi olan 
CENTO içinde diğer iki bölge memleketi olan İran ve Pakistan için duydu
ğumuz derin dostluk ve kardeşlik hislerini burada bir defa daha zikretmek 
isterim. Bu iki asil millete ve onların mümtaz idarecilerine davalarımız için 
daima gösterdikleri samimi dayanışmadan dolayı hükümet ve milletimiz adı
na yüksek heyetimiz önünde tekrar en samimi teşekkürlerimizi iblağ etmeyi 
yerine getirilmesi zevkli bir vazife telakki etmekteyiz.

Kardeş Pakistan’ın da büyük bir m illî meselesi haline gelmiş Keşmir 
davasında kendisine elimizden gelen her türlü müzahareti göstermek kara^ 
rındayız. Bu meselenin, daima temennî ettiğimiz gibi sulhçu yollarla halli
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hususunda müsbet bir adım teşkil eden Taşkent görüşmelerini memnuniyetle 
kaydediyoruz.

Muhterem arkadaşlar,
Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu günlerden itibaren titizlikle takibine 

riayet eylediğimiz ana dış politika prensiplerinden biri de komşularımızla hak 
eşitliğine ve karşılıklı saygıya dayanan iyi münasebetler tesis ve idame ettir
mek için tarafımızdan elden gelen gayreti esirgememekteyiz.

Bu görüş çerçevesi içinde Türkiye’nin Sovyetler Birliğine müteveccih 
dış politikasının temelini, bu büyük şimal komşumuzla iyi komşuluk müna
sebetlerini idame ettirmek arzusu teşkil etmiştir.

Sovyetler Birliğinin de memleketimize müteveccih politikasında bir de
ğişiklik olduktan ve bu memleket, Türkiye’nin mevcut ahdî taahhütlerinin, 
iyi komşuluk münasebetlerinin geliştirilmesine bir mani teşkil etmediğini 
açıkça kabul ettikten sonradır ki, münasebetlerimizde yeni bir devir açılması 
mümkün olmuştur. Türkiye bu esaslar çerçevesinde Sovyetler Birliği ile mü
nasebetlerini mevcut imkânları kullanarak, mümkün olan en iyi seviyeye yük
seltmek için kendisine düşen her türlü gayreti sarfetmekten geri kalmaya
caktır.

Türkiye-Sovyetler Birliği münasebetlerinde aldığını memnuniyetle müş
ahede eylediğimiz yeni ve müsbet istikametin Doğu ve Batı âlemleri arasın
daki temaslarda son seneler zarfında kaydedilen gelişmelerle tam bir para
lellik arzettiğini de bilhassa belirtmek isterim. Bu itibarla, biz, iki memleke
tin aralarında iyi komşuluk münasebetleri geliştirmekle, sadece kendi milli 
menfaatlerine hizmet etmekle kalmayıp, aynı zamanda bölgemizde ve dünya
da barışın takviye ve tarsimine de büyük ölçüde faydalı olduklarına kaniyiz.

Balkanlarda barış ve istikrarın korunması ile yakından ilgiliyiz! Bu ya
pıcı düşünce ile, Türkiye’yi Avrupa’ya bağlıyan yol üzerinde bulunan Balkan 
komşularımızla ticaret ve turizim alanlarında gittikçe gelişen bir işbirliği için
de çalışıyor ve bunun ilg ili memleketlerin mütekabil menfaatlerine hizmet 
ettiğine inanıyoruz.

Muhterem arkadaşlar.
Yakın Doğu ve Magrepteki Arap ve İslâm ülkelerinin ekserisi ile ara

mızda mevcut derin tarihî, dinî, sosyal ve kültürel rabıtaların, sağlam temel
lere istinat ettiği, gerekçelere uyduğu ve milletlerimizin samimi hissiyatına 
cevap verdiği son defa Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletlerde cereyan eden 
müzakereler vesilesiyle bir kere daha tebarüz etmiştir. Filhakika, müzakere
lerin en müşkül anlarında Suudî Arabistan, Irak, Cezayir, Libya ve Afganis
tan temsilcilerinden gördüğümüz çok kıymetli yardımlar ve bu delegelerin 
bizimle tam bir dayanışma içinde bulunmaları bizi çok mütehassis etmiş ve 
şükranlarımızı mucip olmuştur.
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Bizim samimi temennimiz, Araplar arasında bir tesanüd havasının tees
süs etmesi ve müsait atmosfer içinde Arap ülkelerinin iktisadi kalkınmalarını 
gerçekleştirmeleridir. Bu şekilde ortaya çıkacak mütesanit ve müreffeh bir 
Arap âlemiyle, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgesinde sulh ve istikrarın 
tarsinine müştereken çalışmaktan Türkiye büyük bir memnuniyet duyacaktır.

Afrika ve Asya’da bağımsızlıklarını yakın geçmişte elde etmiş genç ül
kelerin, mazideki acı tecrübelerinin ve dahilde çözüm bekleyen bazı güç prob
lemlerinin tesirile, kayıtsız şartsız bağımsızlık, emparyalizm ve neo-kolon- 
yalizm aleyhtarlığı, self - determination, askerî üslerin tasfiyesi gibi bazı ül
keleri adeta bir taasup halinde savunduklarını biliyoruz.

Bundan 46 yıl önce sömürgecilik zihniyetine karşı zamanın çok müşkül 
şartları içerisinde, parlak bir mücadelenin ilk örneğini vermiş olan Türkiye, 
insan haysiyeti ile bağdaşmayan mefhumların tarihe karışmakta olmasından 
elbette ki büyük memnunluk duymaktadır. Bağımsızlığın kıymet ve nimetle
rini gereği gibi takdir etmek hususunda da kendileriyle birleşiyoruz. Onları 
çok üzen ve büyük infiallerini mucip olan ırk ayırımı fikrini biz de şiddetle 
reddediyoruz. Ancak bu ülkelerle birlikte ele alınması mutad olan daha bir
çok prensip ve mefhumlar var ki, bunların, müşahhas şartlar nazarı itibara 
alınmaksızın, münhasır ve mücerret bir surette tatbiki, bu ülkelerce de ne ka
dar çok özlendiğini bildiğimiz hak ve adaletin tecellisini her zaman temin 
etmemektedir.

Asya ve Afrika ülkelerinin, mukaddes prensiplerini bazı gizli emeller 
için istismar gayreti güden davranışlar karşısında gittikçe daha müteyakkız 
ve ihtiyatlı bir tutum takınmaları temenniye şayandır. Bu memleketlerle mü
nasebetlerimizi sıklaştırmak İçin kendi cihetimizden girişmiş olduğumuz gay
retlere devamda kararlıyız.

Sayın Senatörler,

Kıbrıs meselesinde son aylar içinde vuku bulan gelişmeler hakkında 
Yüce Senatomuzda Ocak ayı içinde yapılan genel görüşmeler dolayısıyla et- 
etraflı bilgi arzetmiştim. Bu itibarla, şimdi genel görüşmeden bu yana vuku 
bulan inkişafları hülâsa etmekle yetineceğim.

Birleşmiş M illetler Asamblesinin Kıbrıs konusundaki kararından son
ra hasıl olan sefhanın kıymetlendirilmesini yapmak ve ihtilâfın hak ve men
faatlerimize uygun bir şekilde çözümlenmesi imkânlarını araştırmak üzere 
son haftalar içinde Bakanlığımda kesif çalışmalar yapılmıştır. Kıbrıs mesele
si ile alâkalı dış merkezlerdeki Büyükelçilerimiz bu maksatla Ankara’ya gel
mişlerdir. Bu çalışmalar çok faydalı olmuş ve Kıbrıs meselesinde izlediğimiz 
siyasetin tatbikatta müesseriyetini arttıracak mahiyetteki bütün tedbirler üze
rinde etraflı görüşmeler yapılmıştır.
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Türkiye, Kıbrıs ihtilâfını, herşeyden evvel, Türk-Yunan münasebetle
ri çerçevesi içinde bir mesele olarak görmektedir. Bu anlayış içinde, Kıbrıs 
ihtilâfına uzlaşmalı bir çözüm yolu bulunması için her iki memleketin uzun 
vadeli menfaatlerini gözönünde bulundurarak, bu meseleyi ikili münasebet
leri çerçevesi dahilinde ele almaları lâzımgeldiği üzerinde İsrarla durmuştur. 
Yunanistan, Türkiye ile müzakerelere girişmeye uzun zaman yanaşmamıştır. 
Mayıs 1965 ayı içinde bir ara iki memleket arasında temaslar olmuş ise de, 
Yunanistan’ın zaman kazanmak maksadı ile bu görüşmeleri kabul ettiği kısa 
zamanda ortaya çıkmıştır. Bu suretle Yunanistan Türkiye’nin barışçı arzula
rını istismar etmekte bir mahzur görmemiş ve NATO müttefiki iki memleket 
arasında iyi ve dostane münasebetlerin her iki memleketin uzun vadeli men
faatleri yararına olduğu gerçeğini, kısa vadeli ve geçici başarılar elde etmek 
kaygusuyla, hatırlatmak dahi istemeyen bir davranış İçine girmekte tereddüt 
etmemiştir.

Son günlerde, Yunanistan’ın bizim bu meseleye barışçı bir hal tarzı bul
mak ve dolayısıyla barışın idamesine yardımcı olmak hususundaki samimi 
arzumuzla tam bir zıddiyet halinde olan bu davranışının yeni bir tezahürüne 
daha şahit olmuş bulunmaktayız. 2 Şubat’ta Atina’da neşrolunan ortak teb
liği, Yunanistan’ın Kıbrıs meselesinde, Türkiye’nin ve Türk cemaatinin meş
ru hak ve menfaatlerini kaale almak istemediğini açıkça ortaya koymuştur. 
Kıbrıs meselesi bugünkü hukukî ve ahdî hüviyetinden tecrit edildiği takdirde, 
Kıbrıs Ada’sının bağımsızlıktan önceki safhasına dönülmüş olacağını ve do
layısıyla bunun Türkiye ile Yunanistan arasında mahiyeti değişik bir ihtilâf 
haline geleceğini Yunanistan idrak etmek istememiştir. Yunanistan’ın millet
lerarası vecibelerini bu derece hafife alan, sorumluluk duygusundan yoksun 
bir davranış içinde olması, Kıbrıs İhtilâfının gittikçe vahim hale gelmesinde 
ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki münasebetlerde dönüşü olmayan bir 
noktaya varılmasında kendisinin bir beis görmediği kanaatini bize maalesef 
vermiş bulunmaktadır. Bu vaziyetin gerektirdiği tedbirler üzerine eğilmek de, 
bu durumda tabiatiyie bizim vazifemiz olmuştur.

Yüksek heyetinizin itimadını istirham ederek şunu da arzetmek isterim 
ki, neticelerinden sorumlu bulunmadığımız böyle bir çatışmanın bütün hazır
lıklarını ve tedbirlerini almış bulunuyoruz. Öyle görünüyor ki temelini Ata
türk’ümüzle Venizelos’un hazırladığı Türk-Yunan dostluğu Yunanistan'ın 
bugünkü tutumu karşısında artık bir hayal olmuştur.

Bu meselede, şimdilik, ilâve edecek başka bir cihet görmemekteyim. 
Vuku bulacak gelişmelerden yüksek Senatonuza hiç şüphesiz zamanında bil
gi arzedeceğim.

Muhterem arkadaşlar,
Dış İktisadî münasebetlerimizin Bakanlığımızca yürütülen kısmından 

da kısaca bahsetmek isterim. Memleketimizle Avrupa Ekonomik Topluluğu
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arasında bir ortaklık yaratan Ankara- Anlaşması, 1 Aralık tarihinde; yürürlü
ğe girişinin birinci yılını idrak etmiş bulunmaktadır. 7 r

İktisadî ve sosyal entegrasyonu gerçekleştirmek gibi geniş çerçeveli 
hedefleri olan her anlaşmanın ilk defa uygulanmasında görüldüğü üzere, 
ortaklık anlaşmamızın da birinci uygulama yılının, daha çok, bir tecrübe ye 
öğrenme devresi olarak geçirilmesi gerekirdi. Oysa, geride bıraktığımız bir 
yılı aşan zaman zarfında anlaşmanın, İdarî, ticarî ve malî bütün hükümleri 
aksamadan işletilmiştir.

Bu cümleden olarak, ortaklık komitesi ile Konseyin akdettiği toplantı
larda ve ortaklık bağımızın gelişmesi yönünden önemli kararlar alınmış ve 
bu suretle en mühim ihraç mahsullerimiz olan tütün, kum üzüm, kuru incir 
için 1 Ocak 1966 tarihinden itibaren mer’i olmak üzere memleketimizde açı
lan tarife kontenjanları bir miktar arttırılmıştır.

Elde ettiğimiz artırımlar, ticarî alandaki nihaî hedeflerimizi değil, bu 
yolda attığımız ilk adımı teşkil etmektedir. Bu fikirden hareketle, 1966 malî 
yılı içersinde, taleplerimizi Topluluk nezdinde yenileyerek, kontenjan arttı
rmalarının daha yüksek seviyelere ulaştırılmasına gayret edeceğiz. Bu konuda 
ortaklarımızla da mutabakata varmış bulunmaktayız.

Ortaklık anlaşmamıza ekli malî protokol çerçevesinde topluluğun mem
leketimize yapmakta olduğu yardım olumlu yönde gelişmektedir. Şu ana ka
dar dokuz projeye ait kredi taleplerinin isafı toplulukça uygun bulunmuş olup 
temin edilen kredi yekûnu 24.285.000 dolara ulaşmaktadır. Bu rakama Ban
kanın Keban Projemizin finansmanına tahsis edeceği 3.000.000 doları da 
ilâve etmek gerekecektir.

Bu suretle geçirdiğimiz birinci yıl Ortaklığımızın geleceğine olan inanç 
ve ümitlerimizi kuvvetlendirmektedir. Ancak, bu ümitlerin gerçekleşebilme
si herşeyden önce, içerisinde bulunduğumuz hazırlık döneminde ekonomimi
zin Ortak Pazar dahilinde canlılığım muhafaza edebilecek bir şekilde inki
şafı ve Topluluğun prensiplerine, her alanda, şimdiden, intibak edebilme
miz için memleketimizde konu ile ilg ili bütün kuruluşların üzerlerine düşen 
görevleri zamanında ve tam olarak ifa etmelerine bağlı bulunmaktadır.

Türkiye, Iran ve Pakistan arasında, 1964 yazında mevcut imkânlardan 
istifade olunarak, ekonomik, teknik ve kültürel alanlarda işbirliğine gidilme
si amacı ile haşlanılmış olaıı Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (RCD) çalış
maları bu yıl daha da hızlandırılmış ve kurulan çeşitli eksperler komitelerde 
Plânlama Konseyinin faaliyetleri, semerelerini vermeye başlamıştır. Bu du
rum, son katıldığım Bakanlar Konseyinin Islâmabacl toplantısında bütün üye
lerce memnuniyetle müşahade edilmiştir.

CENTO Ekonomik faaliyetleri de gelişmeye devam etmektedir. Bu ay 
başında Ankara’da toplanan Ekonomik Eksperler Komitesi, CENTO Ekono-
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mîk faaliyetlerinin gelecekteki inkişaf yönünden memnuniyet verici kararlar 
almışlardır.

Sovyet'ler Birliği ile ticaretimizin arttırılması konusu üzerinde de müs- 
bet neticeler alınmıştır. Geçmiş senelerde Rusya ile 10 milyon dolar civarın
da olan ticaret hacmimiz geçen yıl iki misline yükselmiş olup, yakın bir gele
cekte bu miktarın daha arttırılması imkânlarını temin maksadile, bazı yatı
rım projelerinin makine ve teçhizatının Sovyetler Birliğinden ithali zımnın
da, memleketimize gelmiş olan Sovyet Heyeti ile yapılan müzakereler 7 Ara
lık 1965 tarihinde bir mektup teatisi suretile hitam bulmuştur. Mezkûr mek
tupta, Sovyetler Birliğinden ithali derpiş olunan malzeme bedellerinin Türk 
Hükümeti tarafından yılda % 2,5 faizle, 15 yıl zarfında eslt taksitlerle ve ba
zı ziraî ve sinaî mamullerimizin Sovyetler Birliğine munzam ihracı suretiyle 
ödeneceği kaydedilmiştir. Alınacak malzeme, teçhizat ve hizmetler tutarı bel
li olduktan sonra iki Hükümet arasında ileride ayrıca aynı esaslar çerçevesin
de bir anlaşma akdi cihetine gidilecektir.

Bu arada ilg ili teşekküllerimizle Sovyet Heyeti arasında Kasım 1965 
sonunda yedi tesis için bir teknik protokol akdedilmiştir. Bu Protokollere göre 
Sovyet ilg ili teşekkülleri altı ay zarfında mezkûr tesisler için birer ön proje 
hazırlayarak tarafımıza tevdi edeceklerdir.

Diğer taraftan, başlıca Yatırımcı Dairelerimiz temsilcilerinden müte
şekkil.birer eksperler Heyeti Haziran 1965 tarihinde Romanya ve Polonya’yı 
ziyarette bulunmuştur. Bu ziyaretler neticesinde taraflar arasında ekonomik 
münasebetlerin geliştirme imkânlarının görülmesi yanında, Romen malları
nı Orta Doğu, Amerika ve Avrupa memleketlerine memleketimiz gemileri 
ile nakli imkânları konusunda müsbet neticelerde elde edilmiştir.

Romanya ile aramızda askıda bulunan malî meseleler 22 Haziran 1965' 
tarihinde Bükreş’de imzalanan bir anlaşma ile müsbet şekilde sonuçlandırıl
mıştır.

Keza Irak ile bir Ticaret Anlaşması akdi konusunda 1949 yılından beri 
devam eclegelen çalışmalar Bakanlığımızın telkmlerine uygun olarak müsbet 
bir şekilde neticelendirilmiş ve bu memleket ile ticaret anlaşması 3 Ağustos 
1965 tarihinde Bağdat’da akdedilmiştir.

Yabancı memleketlerdeki işçilerimizin hukukunu vikaye zımnında ça
lışmalarımız devam etmektedir. Bu cümleden olarak Fransa ile bir İş - Gücü 
Anlaşması imzalanmış, Avusturya ile bir Sosyal Güvenlik Anlaşması parafe 
edilmiştir.

Bürüksel’de cereyan müzakereler neticesinde bir Türkiye-Belçika Sos
yal Güvenlik Anlaşması tasarısı hazırlanmıştır. Nisan 1966’da müzakerelere 
Ankara’da devam edilerek Anlaşmaya son şekli verilecektir.
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Federal Almanya ile yapılan Güvenlik Anlaşması da 1 Kasım 196 5’den 
itibaren yürürlüğe girmiştir.

1965 yılı içinde Hükümetimiz Birleşmiş M illetlerin ve bu teşkilâta bağ
lı teşekküllerin ekonomik faaliyetlerine de aktif ve olumlu bir şekilde katıl
mışlardır.

Bu faaliyetlerin başında 1965 Ocak ayında Genel Kurul tarafından ku
rulması kararlaştırılan Ticaret ve Kalkınma Konferansı ile ilg ili olaniar ge
lir. Memleketimiz bu teşekkülün Konseyi ile 4 Komitesinden ikisine (Ana 
Maddeler Komitesi ve Finansman Meseleleri ve Görülmeyen Kalemler Ko
mitesi) üye seçilmiş ve bu uzuvların daha ziyade kuruluş hazırlıkları ile ilg ili 
olarak akdettikleri toplantılara iştirakle faydalı mesai yapmıştır. Üyesi olma
dığımız «M amûl ve Yarı Mamûl Maddeler Komitesi» ile «Deniz Nakliyatı 
Meseleleri Komitesi»nin çalışmaları da müşahit olarak yakından takip edil
miştir.

Gene geçen yıl çinde Hükümetimiz Birleşmiş M illetler Ekonomik ve 
Sosyal Konseyine bağlı olarak faaliyet gösteren Sinaî Kalkınma Komitesi ile 
İmar, İskân ve Plânlama Komitesinede üye seçilmiştir.

Son XX nci Genel Kurul Toplantısında, İktisadî ve M alî Meselelerle 
iştigal eden İkinci Komisyonda Hükümetimiz, gelişme halinde olan memle
ketlerin davalarını alâkadar eden meselelerde de faal bir şekilde çalışmış, 
birçok tasarısının hazırlanmasında ve kabulünde rol oynamıştır.

Memleketimiz, iktisaden gelişmiş ülkelerin İktisadî ve teknik sahalar
daki bilgilerinden gerek Birleşmiş M illetler Kanalı ile gerek iki taraflı mü
nasebetler çerçevesinde burs ve teknik malzeme temin ve uzman hizmetleri 
sağlamak suretiyle istifadeye devam eylemektedir. Malûmunuz olduğu üze
re son Genel Kurulda, Genişlettirilmiş Teknik Yardım Programı ile Özel 
Fon’un «Birleşmiş M illetler Kalkınma 'Programı» adı altında birleştirilmesi
ne karar verilmiş ve memleketimiz bu yeni Programı yürütmek üzere kuru
lan «Kalkınma Programı İdare Konseyi»ne de üye seçilmiştir.

Birleşmiş M illetler ve Birleşmiş M illetler Gıda ve Tarım Teşkilâtı or
tak himayesinde faaliyette bulunan Dünya Gıda Programının devamlı bir or
gan haline getirilmesi bir kaç hafta önce takarrür etmiştir. Bu organın yeni
den teşkil olunan 24 üyeden ibaret Konseyine memleketimiz de seçilmiş bu
lunmaktadır. Programın geçen üç yıllık tecrübe devresinde 13 projemiz için 
7.346.430 Dolar değerinde gıda maddesi ve hayvan yemi yardımı sağlanmış
tır.
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BELGE V

ADNAN EL P AÇ ACI’N İN BEYANATI

Hükümetimizin davetlisi olarak resmi bir ziyarette bulunmak üzere 
memleketimize gelen Irak’ın Dışişleri ile görevli Devlet Bakanı Adnan El 
Paçacı İstanbul’da gazetecilere şu demeci vermiştir :

«Eminim ki bu ziyaret iki memleket arasındaki münasebetlerin gelişme
sine yol açacaktır. Ankara’daki temaslarımız sırasında iki memleketi ilgilen
diren her sahada, özellikle kültürel ve turizm konuları etrafında görüşmeler 
yapacağız..,

Misafir Bakan daha sonra gazetecilerin sorularını cavaplandırmıştır. 
Barzani hareketi hakkındakİ bir soruyu, El Paçacı : «Barzani ile ilg ili haber
ler mübalağalıdır. Gerçekte Barzani taraftarları çok mahdut bir sayı içine 
girmektedir. Irak Hükümeti memleketin kuzey kısmında cereyan eden bu 
harekâtı dikkatle izlemektedir.» Şeklinde cevaplandırılmıştır.

Sorulan bir soruya cevaben El Paçacı, Tiirkiyenin Arap memleketleri ile 
Türkiye arasındaki münasebetlerin de görüşüleceğini söylemiş ve «biz, Türk- 
lerin Birleşmiş Milletlerde Arap meselelerine karşı gösterdiği derin yakınlığı 
unutamayız,» demiştir.

Bir İslâm paktı, kurulması yolunda Suudi Arabistan Kralı tarafından 
ortaya atılan görüş hakkındakİ bir soru üzerine de El Paçacı Irak’ın ana dış 
siyasetin hiçbir pakta girmemek olduğunu belirterek «buna rağmen İslâm 
memleketleri ile iyi dostluk münasebetlerimiz devam etmektedir,» demiştir.

Misafir Bakan, Arap memleketleri ile İsrail arasında devam edegel- 
mekte olan hasımlığın giderilerek Orta - Doğuda gerçek barışın kurulması 
yolunda Irak’ın ne düşündüğü sorusuna : «İsrail konusunda bütün Arap ül
keleri ile Irak hemfikirdir. İsrail’in Arapların kalbi içinde yer ikame etmek
te olmasını Arapların haklarına tecavüz sayıyoruz.»

Arap devletleri ve Arap ümmeti, hiçbir zaman Arapların Filistin’deki 
haklarından ve Filistinli Araplardan vazgeçmiyecektir. Bu arada, Türkiyenin 
Birleşmiş Milletlerde Filistin meselesi ve Filistin halkı hakkında gösterdiği 
yakınlığı unutmadığımızı bir kere daha söylemek isterim cevabım vermiştir.

7 Şubat 1966
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IRAK DIŞİŞLERİ BAKANININ ANKARA’DA VERDİĞİ DEMEÇ

«Türk Hükümetinin davetlisi olarak, Türkiye’ye gelmekten çok mem
nunum. Bize karşı gösterilen dostluk ve ilgiyi miişahade etmiş olmaktan da 
büyük bahtiyarlık duymaktayım. Ayrıca değerli meslekdaslarım, kendileriyle 
Birleşmiş M illetlerin son döneminde işbirliği yapmaktan büyük zevk duydu
ğum Sayın Dışişleri Bakanınız ve Dışişleri Bakanlığı Sayın Genel Sekreteri
nizle tekrar buluşmak ve görüşmekten zevk duymaktayım. Türk Hükümetine 
ve Türk milletine en derin saygılarımı ve şükranlarımı sunarım. Bu ziyare
timin iki dost ve kardeş ülke arasındaki bağları daha da kuvvetlendireceğine 
inanıyorum.»

Misafir Bakan, daha sonra, «Birleşmiş Milletlerde, bizi destekleyen. 
olumlu çalışmalarınızı yaparken, inandığınız şey ne id i?»  şeklindeki bir so
ruyu şöyle cevaplandırmıştır :

«Birleşmiş M illetlerde Kıbrıs meselesi görüşülürken inancımız, Kıbrıs’
taki Türk toplumunun davalarında haklı oldukları ve uluslararası anlaşma
larla sağlanmış olan bu hakların savünulması gerçeğiydi. Bu gerçeğe kesin 
olarak inandığımız için, bu davanızı desteklemeyi hakkaniyete u$gun gördük 
ve öyle hareket ettik.»

BELGE VII
8 - 9 Şubat 1966 

TÜRK - IRAK TEMASLARI ÇERÇEVESİNDE RESMİ 
KABULLERDE YAPILAN KONUŞMALAR

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in Irak Dışişleri Bakanı Ad
nan El - Paçacı şerefine verdiği akşam yemeğinde yaptığı konuşma :

Şahsınızda Türkiye’nin kardeş ve dostu olan Irak’ın mümtaz bir Hükü
met üyesini karşılamakta şeref ve zevk duyuyoruz. Sizi sıcak bir şekilde kar
şılamamızın sebebi resmî sıfatınız değildir; kısa bir süre önce New York’ta 
ben ve meslekdaşlarım müstesna bir siyaset adamı vasıflarınızı, miizakereci- 
lik ve hitabetteki kabiliyetinizi ve aynı zamanda Birleşmiş M illetler Yasas; 
prensiplerine, barış ve adalete bağlılığınızı yakından müşahade ve takdir et
mek fırsatını bulduk.

Birleşmiş Milletlerde, Kıbrıs meselesinde gösterdiğiniz yorulmak b il
meyen gayretleriniz bizim için büyük bir bahtiyarlık membaı teşkil etmiştir.

BELGE VI
8 Şubat 1966
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Dost Irak Hükümeti Devlet Vezirliğine atanmanızdan büyük memnunluk 
duymaktayız. Irak Delegasyonu Başkanı olarak Birleşmiş Milletlerde uzun 
yıllar gösterdiğiniz başarı ve kabiliyetlerinizden dolayı duyduğumuz büyük 
takdir hislerimizi de belirtmeme müsaade buyrun Sayın Bakan.

Türkiye ile Irak uzun ve müşterek bir maziye sahiptirler ve an’aneleri- 
ne uygun olarak mükemmel münasebetler idame ettirmektedirler. Uzun bir 
müşterek sınıra ve bizi birbirimize bağlayan birçok menfaatlere sahibiz. Ay
rıca hiçbir menfaat çatışmamız yoktur. Başkan Abdüsselam A rifin  idaresin
deki Hükümetinin gayretlerinin, memleketimiz arasındaki münasebetlerin 
verimli işbirliği ve temaslara istinaden gelişmesini mümkün kılacak, sağlam 
ve derin bir dostluk havası yarattığını görmekten memnunluk duyuyoruz.

Beraberce müşterek imkânlarımızı geliştirebiliriz. Fırat suları mesele
sini bölgemizin ve halklarımızın refahına büyük bir katkıda bulunabilecek 
makûl, teknik bir hal yoluna varmak amacıyla birlikte incelemekteyiz. Aynı 
samimi işbirliği anlayışı içinde kısa bir müddet önce bir ticaret anlaşması im
zaladık. Bu anlaşmada öngörülen, daha ileride alınabilecek tedbirler çerçe
vesinde olarak, memleketlerimizin menfaati icabı başka pazarlara daha geniş 
bir şekilde girebilmemizi sağlayacak bir transit anlaşması aktedebileceğimizi 
samimiyetle ümit ediyoruz.

Memleketimiz ve bütün Türk halkı için büyük bir önem taşıyan Kıbrıs 
meselesinde Hükümetinizin tutumu Türkiye’de büyük takdir teşkil etmiştir. 
Bu konudaki desteğiniz asil Irak Milletinin Türk Milletine karşı beslediği 
dostluk hislerinin elle 'tutulur bir örneğini vermiştir. Türk Milletinin, Irak 
Milletine karşı aynı dostane ve kalbi İlişleriyle meşbu olduğunu size temin 
edebilirim. Halkınızın enerjisini ve kısa zamanda büyük işler başarma azmini 
takdirle karşılıyoruz.

Halkınızın birçok iç ve dış zorlukları aşmada gösterdiği dirayeti takdir 
ediyoruz. Kendimizi Irak’a komşu ve kardeş olarak bağlı hissediyoruz. Öte 
yandan Türkiye ile bütün Arap memleketleri arasında derin bir dostluğun 
mevcudiyetine ve var olması gerektiğine inanıyoruz. Bu münasebetlerin bir 
süreden beri gittikçe hızlanan bir gelişme kaydettiğini ve karşılıklı bir anla- 
anlayış havasını daha da geliştirmek ve kuvvetlendirmek için hiçbir gayreti 
yış havasına büründüğünü görmekle bahtiyarız. Hükümetim bu karşılıklı 
esirgememeye kati surette kararlıdır.

İşte Sayın Bakan, birkaç kelime ile Türkiye’de bulunmanızın bize ilham 
ettiği hisler. Bu hislerin bütün Türk halkınca nasıl paylaşıldığını bizzat müşa- 
hade edebileceğinize eminim. Bağdad’a sadece Türk Hükümetinin değil aynı 
zamanda Türk Halkından da gelen kardeşlik ve dostluk mesajıyla döneceği
nize kaniyim.
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Kadehimi Ekselans Irak Cumhurbaşkanı Abdüsselam A rifin , Ekselans
larının sıhhatine ve asil Irak Halkının mutluluk ve refahı, ve milletlerimiz 
arasındaki dostluk için kaldırıyorum.

Irak Devlet Bakanı Sayın Paçacı Çağlayangil’in konuşmasına şu şekilde 
cevap vermiştir :

Sayın Paçacı sözlerine Tiirkiyeyi ziyaretinde ilk ayak bastığı İstanbul’un 
kendisine ilham ettiği hisleri izah ile başlamış, İstanbul şehrinin Türkiye’nin 
şerefli ve muhteşem mazisi ve Türk milletinin üstün başarısının eserleri ile 
dolu olduğunu ve bunlara karşı duyduğu derin hayranlığı ifade etmiştir. Sa
yın Paçacı, bilahare geldiği Ankara’nın ise Türkiye’nin parlak istikbalini tem
sil ettiğini söyledikten sonra Türkiye’nin Atatürk’ün önderliğinde yaptığı bü
yük hamleleri övmüş ve Türk milleti hakkında pek sitayişkâr sözler sarfet- 
miştir.

Sayın Paçacı, daha sonra Arapların da eskiden büyük bir medeniyet 
kurmuş olduklarını, şimdi de bundan ilham alarak kalkınmaya ve yükselme
ye çalıştıklarını, Irak’ın da böyle bir çaba içersinde olduğunu söylemiş, sözü 
Türk - Arap münasebetlerine intikal ettirerek ziyaretinin yalnız Türkiye ile 
Irak arasındaki münasebetlerin değil, Türkiye ile Arap alemi arasındaki mü
nasebetlerin de inkişafına hizmet edeceğine İnandığını bu münasebetlerin 
köklerini tarihî ve ananevi bağlardan aldıklarını, bu münasebetlerin iyi oldu
ğu zamanlarda her iki tarafın da bunun semerelerini gördüğünü, bu münase
betlerin iyi yürümediği zamanlarda bunun acısını iki tarafın da çektiğini izah 
etmişlerdir.

M isafir Bakan, ayrıca Irak’ın Birleşmiş Milletlerde Türkiye’ye müzahir 
bir hattı hareket takip etmiş olmasının gayet tabii karşılanması icap ettiğini, 
zira Türkiye’nin Kıbrıs davasının doğruluğuna inandıklarını kaydetmiştir.

Sayın Paçacı sözlerine son verirken bu davete Ankara’da bulunan bü
tün Arap memleketleri Büyükelçilerinin çağırılmış olması dolayısıyla Türki
ye’nin gösterdiği nazik düşünce ve alâkadan dolayı duyduğu büyük memnu
niyet beyan etmiş, kadehini Sayın Cumhurbaşkanımızın acil şifaları ve Türk 
milletinin refah ve saadeti için kaldırmıştır.

Devlet Bakanı Cihad B i l g e h an ’ın İrak. Dışiş l er i  Bakam şerefine 9 Şu
bat Çarşabma günü verdiği öğle yemeğinde yaptığı konuşma :
Ekselans,

Zatıâlilerinin Irak Hükümetinin mümtaz bir üyesi ve memleketimin 
bir dostu olarak Ankara’da karşılamak gerçekten bana büyük bir memnuni
yet vermektedir. Bu vesilenin bana sizi tanımak ve Türkiye’de pek iyi bilinen 
vasıflarınızı takdir etmek İmkânını sağlaması sebebiyle bilhassa memnunluk 
duymaktayım.
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Ekselans,
Irak’lı kardeşlerime samimi hislerle bağlı bu memlekette sıcak bir ka

bul göreceksiniz. Size karşı duyduğumuz sıcak hislerin karşılıksız kalmadığı
na şahit olmaktan son derece bahtiyarız. Hükümetinizin ve şahsınızın adalet 
ve Birleşmiş M illetler ideallerine bağlılığınızın yeni bir delili olan, Rumların 
Kıbrıs’taki Türk Cemaatinin hukukî haklarını ortadan kaldırma gayretlerine 
karşı gösterdiği tepki tarihte ve milyonların kalbinde dürüstlük ve doğru
luğun güzel bir misali olarak yaşayacaktır.
Ekselâns,

Son yıllar zarfında yeni bir kuvvet kazanan iki kardeş memleket arasın
daki yakın işbirliğinin gelecekte memleketlerimizin karşılıklı menfaatlerine 
hizmet edeceğine inanıyorum. Bu sahada en büyük sorumluluk, şahsi temas
larla halklarımızı birbirlerine bağlayan bağların sağlamlığını yakından gör
me firsatına kavuşanların omuzlarına yüklenmektedir.
Ekselâns,

Dostlarınız arasında tatlı günler geçirmenizi dilerken, kadehimi Ekse
lanslarının sıhhati, başarısı ve halklarımız arasında devamlı dostluğun şerefi
ne kaldırmama müsaade etmenizi rica ederim.

BELGE VIII
9 Şubat 1966

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANININ BASIN TOPLANTISI

Irak Dışişleri Bakanı Adnan El-Paçacı Türk-Irak Görüşmeleri sonun
da yaptığı basın toplantısında aşağıdaki konuşmayı yapmıştır :

«Bu kardeş ve komşu ülkeyi ziyaret konuşunda, vaki davete çok min
nettarım. Türkiye ile daima en yakın ve dostane ilişkilerimiz olmuştur. Türk - 
îrak ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konusunda izimkâr bulunuyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanı vekiliniz tarafından, bu sabah kabul buyurul
dum. Ayrıca sayın Başbakanınızı da dün ziyaret ettim. Mümtaz Dışişleri Ba
kanınız ve Türk hükümetinin diğer değerli şahsiyetleri ile çok verimli çalış
malar yaptık.

Ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi hususunda gayet faydalı görüş
melerde buluduk. Biliyorsunuz, Türkiye-Irak arasında ekonomik ilişkilerin 
daha artmasına hizmet edecektir. Ziyaretim vesilesiyle de, ticaret hacminin 
arttırılması, mal mübadelesinin çoğaltılması ve ekonomik, diğer alanlarda de
ğerli çalışmalar yaptık.

Kıbrıs Rum Başpiskoposu Makarios’un, Arap ülkelerinin Enosis’i des
teklediği yolundaki iddialarıyla ilg ili bir soruya dost ülkenin devlet bakanı 
şu cevabı vermiştir :
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Önce kendi hükümetimin Kıbrıs konusundaki tutumunu açıklamak is
terim. Bu tutumumuz. Birleşmiş M illetlerin son döneminde de sarahatle açık
lanmıştır. Biz Kıbrıs’ın bağımsızlığının devam etmesi görüşündeyiz. Bu ara
da, ilg ili taraflar arasında, üzerinde mutabakata varılacak hal tarzı bulunma
sı temenniye şayandır. Birleşmiş Milletlerin son toplantısında, Irak ve Arap 
ülkelerinin savundukları tez bu esasa dayanmaktadır.

Takdir buyurursunuz ki, burada kendi hükümetim adına konuşuyorum. 
Diğer Arap ülkeleri adına konuşamıyacağımi takdir edersiniz. Ancak şunu 
ifade edebilirim ki, birçok Arap ülkeleri Kıbrıs konusunda hemen hemen 
bizim görüşiimüzdedir. Arap ülkelerinin Kıbrıs’ın bağımsızlığının devamını 
istediklerini söyleyebilirim.»

İslâm birliğinin kurulması hakkındaki bir soruyu da cevaplandıran mi
safir Bakan, «b irlik» sözünü, «gayet elastiki» olarak nitelemiş ve devamla 
demiştir ki :

«Irak Hükümeti tarafsızlığı savunmaktadır. Dış politikamızın da esa
sı budur. Herhangi bir siyasî gruplaşma fikrine hükümetimiz karşıdır. Bu tu
tumumuzu sayın devlet baskınımız da açıklamıştır. Islâm ülkeleriyle kültürel 
bağlarımız olduğu inkâr edilemez. Bu bağları geliştirmek isteriz. Müslüman 
olmayan ülkelerle de kuvvetli dostluk bağları kurmak isteriz.»

Irak’ın Dışişleri Bakanı Adnan El-Paçacı Türk-Irak görüşmelerinde 
«Barzani meselesi» konusunda fikir teatisi olup olmadığı hususundaki bir 
soru üzerine de şöyle konuşmuştur :

«Böyle iki dost ülke arasındaki görüşmelerin teferruatla açıklanması 
usulden değildir. Görüşmelerimizde iki ülkeyi ilgilendiren konular anahatla- 
rıyla belirtilecektir. Şunu da kaydedeyim ki, bahsedilen mesele, Irak’m dahilî 
meselesidir.»

El-Paçacı, bu arada, «Barzaniyi kim destekliyor» sorusuna da şu ceva
bı vermiştir : «bu konuda teferruata girmeden şunu söyliyeyim ki, böyle bir 
dahilî meselede dışardan bir müdahaleyi reddederiz. Eğer böyle birşey olur
sa buna engel olmaya çalışırız.»

Ancak, İstanbul ve İzmir’de 600 Irak’lı öğrencinin öğrenim yaptığını 
öğrendiğini ve bundan büyük memnunluk duyduğunu belirten misafir bakan, 
Irak’da az sayıda da olsa Türk öğrencilerinin okuduğunu ifade ederek böyle 
genç kuşakların, karşılıklı, dostluk ilişkilerini daha geliştireceğini belirtemek 
isterim demiştir.

Bakan, son olarak, iki ülke turizminin geliştirilmesi amacıyla, vizelerin 
kaldırılması hususunun görüşme konusu olup olmadığı yolundaki bir soruyu 
şöyle cevaplandırmıştır :

«Bu meseleyi henüz görüşmüş değiliz bununla beraber ileride ele a lı
nabilecek bir konudur.»



BELGE IX
10 Şubat 1966

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI ADNAN EL - P AÇ ACI’N İN 
MEMLEKETİMİZİ ZİYARETİNDEN SONRA YAYINLANAN 
TÜRK  - IRAK ORTAK BİLDİRİSİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Ekselans İhsan Sabri Çağlayangil’in daveti 
üzerine, Irak’ın Dışişleri ile görevli Devlet Bakanı Ekselans Adnan El Paçacı 
7 -11 Şubat tarihleri arasında Türkiye’ye resmî bir ziyaret yapmıştır. Devlet 
Bakanına, Irak Dışişleri Bakanlığı Siyasî İşler Genel Müdür Yardımcısı Ab- 
delmuneem El-Khateep refakat etmiştir.

Ziyareti sırasında Ekselans Adnan El-Paçacı, Cumhurbaşkanı Vekili 
Dr. İbrahim Şevki Atasagun ve Başbakan Sülyeman Demirel tarafından ka
bul edilmiştir.

İki Bakan arasında müzakerelere Türkiye Dışişleri Bakanlığı Genel 
Sekreteri Büyükelçi Ümit Halûk Bayiilken, Irak’ın Ankara Büyükelçisi Ekselans 
Tarık Sait Fahmi, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Baha Vefa Karatay ve Dışiş
leri Bakanlığı erkânı katılmışlardır.

Türk Dışişleri Bakanı ve Irak Devlet Bakanı bu ziyaretten faydalana
rak milletlerarası durum konusunda görüş teatisinde bulunmuşlar ve iki dev
let arasındaki münasebetlerin daha da geliştirilmesi imkânlarını ve her iki 
memleketi müştereken ilgilendiren konuları gözden geçirmişlerdir.

Görüşmeler iki memleket arasındaki kardeşçe münasebetlere uygun dü
ren bir dostluk havası içinde cereyan etmiştir. Milletlerarası durumu gözden 
geçiren Bakanlar ele aldıkları konularda geniş bir görüş birliğini paylaştık
larım memnuniyetle müşahade etmişlerdir. Bu münasebetle adalet, eşitlik 
ve hukukun üstünlüğüne dayanan bir barışın her iki ülkenin de dış politika
larının ana gayesi olduğunu kaydetmişlerdir.

Bakanlar barış ve milletlerarası işbirliğinin milletlerarası anlaşmalara 
riayet, eşit hak, ademi müdahale ve devletlerin toprak bütünlüğünün muha
fazası ilkelerine saygı ile en iyi şekilde temin edilebileceği hususundaki teyit 
etmişlerdir. Türkiye Dışişleri Bakanı Irak Hükümetinin m illî birliğini muha
faza ve toprak bütünlüğünü savunma yolundaki gayretleri ile ilg ili olarak 
Türkiye Hükümetinin alâka ve desteğini ifade etmiştir.

Türkiye Dışişleri Bakanı Kıbrıs meselesindeki son gelişmelerin veha- 
metini tebarüz ettirmiştir. Irak Devlet Bakanı kendi Hükümetinin, Kıbrıs me
selesinin bütün ilg ili tarafların mutabakatı ile, Kıbrıs’ın bağımsızlığının mu
hafazası ve iki m illî cemaatin milletlerarası anlaşmalarla teminat altına alınan 
meşru haklarına tam saygı esaslarına dayanarak vc barışçı yollarla halledil
me; hususundaki tutumunu teyideıı beyan etmiştir.
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Filistin meselesi üzerinde geniş bir görüş teatisinde bulunulmuştur. 
Türkiye Dışişleri Bakam Irak Devlet Bakanım Hükümetinin mültecilerin açık
lı durumunu üzüntü ve anlayışla mütalâa ettiği hususunda temin etmiş ve 
Hükümetinin Birleşmiş M illetler Genel Kurulu kararları gereğince mülteci
lerin hakları tam olarak iade edilmedikçe meselenin âdil bir çözüme bağla- 
namayacağı hususundaki görüşünü teyiden ifade eylemiştir.

Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkileri gözden geçiren iki Bakan, ta
rihî ve geleneksel bağlara dayanan dostluktan kuvvet alan bu ilişkilerin her 
alanda geliştirilmesi için geniş imkânların bulunduğunu müşahade etmişler
dir. Ekonomik ve kültürel temasların arttırılması yolundaki çabaların müşah
has neticeler sağlamak istikametinde gelişmesinden dolayı memnuniyetlerini 
belirtmişlerdir. Ayrıca, iki ülke arasında yol ve telekomünikasyon bağlarının 
islâhı ile bir transit ticareti anlaşması akdi konusundaki pek belirli lüzum 
karşısında, iki Bakan bu meselenin tetkiki için ilk fırsatta iki memleket uz
manlarının buluşması hususunda mutabık kalmışlardır. Turizm ve teknik iş
birliği alanlarında sıkı işbirliğinden de iki ülkenin büyük kazançlar sağlaya
bilecekleri hususunda keza mutabık kalınmıştır.

Müşterek sular konusunda, halihazır gayretlerin arttırılarak nehirleri 
paylaşan ülkelerin temel menfaatlerini koruyan bir anlaşmaya süratle varıl
masında tarafların menfaatleri bulunduğu müşahade edilmiştir.

Karşılıklı ziyaretlerin yapılması dahil, Türkiye ile Irak arasında her tür
lü temasların arttırılmasının iki ülkenin müşterek menfaatleri yönünden fay
dalı olduğu hususunda iki Bakan görüş birliğine varmışlardır.

Irak Devlet Bakanı Hükümeti adına Başbakan Süleyman Demirel ve 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’i Irak’a dâvet etmiş ve dâvet kabul 
edilmiştir. Ziyaretlerin tarihi iki Hükümet tarafından ileride tesbit edilecek
tir.

BELGE X 
17 Şubat 1966 

YUNAN BASININDA KIBRIS ÎLE İLGİLİ. NEŞRİYAT

1 — «Ani Enosis» Plânı hakkında yapılan açıklama :
Papandreu iktidarı zamanında, eski Başbakanın oğlu Andres Papand- 

reu’nun solcu hareketlerini önlemek maksadıyla, Merkez Birliğine mensup 
Venizelosçu ve sağ temayiillü unsurların hazırlamış oldukları «anî Enosis» 
plânı açıklanmıştır. Bu plânın Andreas Papandreu’nun Kıbrısı «yeni bir Kü
ba» yapmak gayretine karşı hazırlandığını bildiren sağcı çevreler bunun bir 
iyi niyetten başka bir şey olmadığını söylemektedirler. Bu çevrelere göre bu 
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plân Papandreu zamanında yapılan tek müsbet iştir. Kıbrıs hakkında bir Yu
nan taktiğini ortaya koyan bu plân şöyledir :

a) Anî Enosisle Kıbrıs, Yunan topraklarına girmektedir. Lefkoşe hükü
meti otomatikman hükümsüz sayılmaktadır. Olupbitti yaratılmaktadır. Böy
lelikle, taksim, askerden tecrid, Nato üsleri, self - determinasyon, azınlıklar, 
Atina - Lefkoşe arasında ihtilâf veya anlaşma, komünist sızması malî feda
kârlıklar gibi meseleler kendiliğinden ortadan kalkmaktadır.

b) Anî Enosisle, adadaki referandumun menfi şartlar altında yaptırılması 
lüzumu ortadan kalkmaktadır. Normal şartlar altında yapılacak bir referan
dum Anî Enosisi hukuken ve mânen onaylamış olacaktır.

c) Enosis’in ilân edilmesiyle Kıbrıs meselesi etrafındaki bütün ilg ili 
problemler ortadan kalkarak bir tek mesele belirtilmektedir : bir T ürk-Y u
nan harbi olacak mı?

d) Başka her türlü tepkiler lüzumsuz olacaktır.

e) Sovyetler Birliği, Kıbrıs uğruna barış için tehlikeli olabilecek bir ça
tışmaya katılmaya hakkı olmadığı gibi, bunu arzu etmesi için bir sebeb de 
yoktur. Karşısında durumunu sarsacak şekilde, bir milletin bağımsızlık sava
şına karşı hareket etmiş olacaktır.

f) A.B.D. ise, sadece adil bir çözüm yolu olan Enosisle Kıbrıs’ın bir 
Küba olmaktan kurtulabileceğine inandığından bu Anî Enosisi destekliyecek- 
tir.

g) Anî Enosis A.B.D.’ni de güç durumdan kurtarmaktadır. Bu takdirde, 
A.B.D. sadece silâhlı bir çatışmayı önlemeye çalışan büyük bir devlet rolünü 
oymyabilecektir.

h) «Büyük Britanyamn Amerika’ya ayak uydurması muhtemeldir. Bu
nunla beraber İngiltere’nin muhtemel tepkileri Enosisle yaratılacak» de facto 
durumu değiştirebilecek nitelikte olmıyacaktır.

ı) Nato üyeleri, müttefik bir grup olarak geriye kalmaktadır. Natonun 
bu konudaki hakkı ve görevi şudur : bir Türk- Yunan harbini önlemek, itti
fak içindeki beraberliği muhafaza etmek ve Sovyetlerin silâhlı müdahalesine 
karşı koymak. Fakat, Sovyetlerin silâhlı bir müdahalesi düsünülemiyeceğin- 
clcn Nato, sadece, Türk - Yunan harbini önlemeğe çalışacaktır. Bu esasen 
mantıken mümkün görülmemektedir. Bunun sebepleri ise şöyledir : Türkiye 
kendi başına Yunanistan’a karşı böyle bir harbe girmeğe cesaret edemîyecek- 
tir. Kıbrıs’ı askerî bakımdan işgal edebilecek durumda da değildir.Böyle bir 
harekât İçin elinde çıkartma gemileri yoktur.

Yunanistan’ın ise, Enosisten sonra Türkiye ile hiç bir ihtilâfı olmıya- 
caktır. Bu bakımdan Yunanistan harbe sebebiyet verecek değildir, sadece
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kendisini savunacaktır. Tabiatiyie saldırmaya uğrarsa muzafferane bir savun
ma yapacağı muhakkaktır. Fakat, Türkiye’nin Yunanistan’a taarruzu Ankara’
nın Nato’dan çekilmesini de gerektirecektir. Endirekt tehditlere rağmen bu 
mümkün görülmemektedir. Dolayısiyle Nato, durumu önlemek veya yatış
tırmak için elinden geleni yapmak zorunda kalacaktır.

2. Ache so n  Plânı i l e  i l g i l i  i f şaat  v e  Papand reu ’nun bu konuda bir açık
laması  :

Yunanistan’ın büyük gazetelerinden biri olan «îm era» Kıbrıs hakkında 
Amerika Birleşik Devletleri adına Acheson tarafından hazırlandığı söylenen 
plânın ana hatlarını yayınlamıştır. Gazetenin iddiasına göre plân şu nokta
ları ihtiva etmektedir.

a) Yunan krallığının, Yunan hükümetinin, Yunan kanunlarının ve Y u
nan devletinin tam hakimiyetinin tanıması suretiyle Kıbrıs derhal Yunanis
tan’a ilhak edilecektir.

b) Yunan hükümetine mensup bir bakan, hükümet kararlarının yürü
tücüsü olarak Kıbrıs idaresinin başına getirilecek ve genel vali vasfını taşı
yacak olan bu bakan bu kararların uygulanmasının siyasî sorumluluğunu ta
şıyacaktır.

c) Türkiye’ye, Karpat bölgesinde elli yıl süre ile bir üs kiralanacaktır. 
Bu üssün yüzölçümü Kıbrıs topraklarının yüzde 4,5 (dört buçuğu) oranını 
aşmayacaktır.

d) Kıbrıs altı ilin sekizinden fazlaya çıkarılmaması taahhüdüne giri
lecektir. Yunan hükümeti, bu illerden ikisine, yetkilerini sınırlamadan iki 
Türk idarecisi tayin edilecektir.

e) Müslüman meseleleri için Yunanlı bakan-genel vali ile işbirliğin
de bulunacak bir müşavirlik ihdas edilecektir.

f) Ada Tiirkleri için, Trakya’daki Türk azınlığı için yürürlükte bulu
nan azınlıklara mahsus bir rejim tesbit edilecektir.

g) Daimi olarak Kıbrıs’ta bulunacak B. M .’in bir temsilcisi anlaşmalar 
gereğince azınlık rejiminin uygulanmasına nezaret edecektir.

h) Türkiye ve Yunanistan, insan hakları ile ilg ili Roma anlaşması ge
reğince, şahsî müracaat hakkı tanınmaktadır. Bu konuda Türkiye ile Yuna
nistan arasında bir anlaşma imzalanacaktır.

ı) Karpat üssünün Türkiye tarafından kiralanmasına rağmen, Yunan 
hakimiyeti Karpat’a kadar uzanacaktır.

i) Karpat bölgesinin en önemli köyleri, Türkiye tarafından kiralana
cak bölgenin dışında kalacaktır. Ayİos Andreas manastırı da bu bölgenin
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dışında kalacak ve manastır ile köyler arasındaki trafiğin serbest bırakılma
sı için bir yol inşa edilecektir.

j) Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğun ve ittifakın sağlam
laştırılması için bir ortak savunma organı ihdas edilecektir.

Bu ortak savunma organına bir Amerikalı temsilcide katılacaktır.

k) Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu ortak savunma organı sade
ce askerî konuda değil, fakat siyasî ve turistik alanlarda da işbirliğinde bu
lunmayı öngörecektir.

1) Ortak savunma organındaki Türk ve Yunan temsilcileri muayyen 
zamanlarda toplanarak iki devletin menfaatine olarak bu işbirliğinin geliş
tirilmesi için ortak gayretler sarfedeceklerdir.

m) Türkiye, gerek İstanbul'dan gerekse diğer Türk şehirlerinden 
yurt dışı edilen bütün Yunan uyrukluların tekrar Türkiye’ye dönerek yer
leşmelerini ve bunlara Yunan Trakyasındaki ve Yunan Kıbrıstaki Türkler
le eşit rejimin uygulanmasını kabul edecektir.

n) Türkiye, İmroz ve Bozcaada ile ilg ili milletlerarası taahhütlerine 
saygı göstermek zorundadır.

Atina’da münteşir Elefteria (iktidar) gazetesinde İmera gazetesi ta
rafından Acheson plânı ile ilg ili olarak yapılan ifşaat hakkında yayınlanan 
«Kıbrıs meselesinin hallini öngören Acheson plânı nasıl reddedildi» başlık
lı ve 18.2.1966 tarihli makale :

«Merkez Birliği Partisi lideri Papaııdreu dün bu konuda bir açıklama 
yaparak Acheson plânını kabul etmediğini söylemiştir. Fakat Papandreu 
bir an için bu plânı kabul etmişti. Bunu Başkan Johnson da 1964 Ağustos 
ayında Krala gönderdiği mesajında da belirtmektedir. Papandreu’nuıı Ache
son plânını kabul ettiği, Merkez Birliği liderinin Acheson ile Tuomioja’ya 
bu plânı kabul ettiğini bildirmek üzere o tarihlerde yüksek bir diplomatı 
Cenevre’ye göndermesinden de anlaşılmaktadır. Ancak bu cevaptan birkaç 
saat sonra, Lefkoşe’nin bu plânı reddettiğinin öğrenilmesi üzerine Papand
reu evinden Cenevre’ye yaptığı bir telefonla bu plânı reddettiğini bildirmiş
tir. Acheson plânı o tarihlerde Makarios’tan gizlenmişti. Makarios bu plâ
nın tam metnini Temmuz ayındaki siyasî buhrandan önce Atina’ya yaptığı 
son ziyareti sırasında okumuştur. Acheson plânına göre Türklere üs olarak 
kiralancak bölgenin yüzölçümü Kıbrıs topraklarının yüzde 4,5 oranını teş
kil ediyordu fakat Acheson ile Yunan Hükümetinin temsilcisi Sosidis ara
sında yapılan görüşmelerden sonra bu bölgenin yüzölçümü 3,5 oranına in
dirilmiştir. General Grivas ise Türklere üs olarak Karpat bölgesinin kira
lanmasına itiraz ederek Türklere Kıbrıs’ın Güneydoğusunda Paralimni ye
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yakın bir bölgenin verilmesini tavsiye etmişti. Acheson plânı meselesini or
taya atan gazete (İmera), Papandreu’yu suçluyarak Temmuz 1964 W as
hington görüşmeleri sırasında Amerikalıların kendisine Türkiye’nin Yuna
nistan’a hücum etmesi halinde kontrolün müttefiklerin elinden gideceğini 
söylemeleri üzerine Papandreu’nun «6. Amerikan filosunun ve ordusunun 
harp eden iki taraf arasına girerek ikisine veya bunlardan birine ateş etme
sini beklemiyecektim» dediğini, Dean Rusk’ın ise buna cevap olarak «m il
letlerarası alanda adalet bulmak için içine para atılan bir makine icat edil
diğini bilmiyorum, böyle bir makine bulunduğunu öğrenirseniz bunu satın 
almak için bize de haber gönderirsiniz» dediğini yazmaktadır. Diğer taraf
tan Papendreu bütün bunlarla ilg ili olarak şu açıklamayı yapmıştır.

«Kıbrıs meselesinin halen askıda bulunduğu sırada bu gibi gizli me
tinlerin yayınlanmasını zararlı olarak telâkki ediyorum, ifşaat olarak yazı
lanların yalandan ibaret olduğunu belirtmekle yetiniyorum. Hem de utanç 
verici yalanlar. Birleşik Amerika’da Kıbrıs meselesini nasıl yürüttüğümü, 
Washington’daki Yunan Büyükelçisinin 1.7.1964 tarihli raporundanda an
laşılmaktadır. Yunan Dışişleri Bakanlığına gönderilen bu raporda boğucu 
bir baskıyı dağıtmaya ve muhataplarını ikna etmeye muvaffak olduğum, 
ancak büyük devletlerin, başarısızlığı hiçbir zaman kabul etmedikleri be
lirtilmektedir. Öte yandan Rusk ile yaptığım görüşmelerle ilg ili olarak söz
de «ifşaat» yapılmaktadır. Rusk ile yaptığım görüşmelerin tutanaklarını 
açıklıyorum.

«Rusk : durumu iyi görmüyorum.
Papandreu : Türklerle derhal müzakerelere başlamak teklifi karşısın

da bulunuyoruz. Çünkü Türkler Kıbrıs’a çıkartma yapmayı kararlaştırmış
lardır. Öğrendiğimize göre, bu çıkartma Başkan Johnsoıı’un müdahalesi ile 
önlenmiştir. Ayrıca bu Amerikan müdahalesinin tekrarlanmayacağını ve tek
rarlanırsa başarısızlıkla neticeleneceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Demek olu
yor ki Türkiye bir ültimatom vermiştir. Bizden de kayıtsız şartsız teslim ol
mamızı (unconditional surrender) istiyorsunuz. Bize ya boyun eğeceksiniz, 
ya da çıkartma olacaktır diyorsunuz. Türkiye’nin sadece çıkartma yapmayı 
kararlaştırdığını değil, fakat bu çıkartmanın önlenmiyeceğinin öğrendiğinizi 
söylüyorsunuz. Fakat bu bir ültimatomdur. Yunanistan bu gibi ültimatomla
rın Nazi ve Faşistlerden de almıştı. Müttefiklerden böyle ültimatomlar ala
cağını beklemiyordum. Hem de hür dünya liderlerinden bu ültimatomu Tür
kiye vermektedir. Fakat bize bunu bu şekilde belirtmeniz, kabul ettiğiniz an
lamına gelmese bile buna karşı miisamahali davrandığınız anlamına gelir»

3 — Eski Yunan Dışişleri Bakanı Averof’un Zürich ve Londra anlaşma
ları hakkında bir yazısı :

Karamanlis hükümetinin Dışişleri Bakanlığı yapmış olan ve Londra ve 
Zürich antlaşmalarını Yunanistan adına Karamanİis’le beraber imzalayan
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Yunan devlet adamı Averoff, sağcı «Kathimerini» gazetesinde «Kıbrıs mes’- 
elesi (dün ve yarın)» başlığıyla bir yazı yayınlamıştır. Eski Dışişleri Bakanı 
bu yazısında gerek Papandreu ve gerekse Makarios’un muahedelerin imza
landığı zaman bunlarda «Yunanistan’a avantajlar temin edildiğini» ifade et
tiklerini fakat bilâhare Papandreu’nun tutumuyla Kıbrıs işini dejenere etti
ğini söylemekte ve şöyle demektedir :

«Bugün olduğu gibi o tarihlerde de bir Türk-Yunan harbi tehlikesi 
vardı. Böyle bir harbe ihtiyaç hissetmiş olsaydık bundan kaçınmayacaktık. Fa
kat biz hem taksimi önlemek, hem Kıbrıs’ın bir İngiliz sömürgesi iken bir 
devlet olarak menfaatleri için milletlerarası alanda mücadele edecek duruma 
gelmesini sağlamak için harpten kaçındık. Bunun dışında değerli T ürk-Y u
nan ilişkilerini de düzelttik. Bu suretle İstanbul Rumları ile Ökümenik pat
rikhanenin durumu inkişafa başlamıştı ki, maalesef sonra bu durum değişti. 
Bulunduğumuz tehlikeli coğrafî bölgede milletlerarası ilişkilerimize ne dere
ceye kadar kıymet vermemiz gerektiği düşünülürse bu başarının önemi anla
şılır. Fakat maalesef milletlerarası ilişkilerimizi çok az düşünüyoruz. Geçirdi
ğimiz fırtınaları devamlı olarak unutuyoruz. Kendimizi dünyanın göbeğinde 
görerek ve herkesin bizi sevmek ve bize yardım etmek zorunda olduklarını 
sanarak esas tehlikeleri unutuyoruz. Dikkatli ağır ve zararsız politika değiş
miştir. Papandreu acele bir politika tesbit ederek «Enosis vaktinin geldiğini 
ilân etti, bu arada da herkesi heyecanlandırdı. Makarios’u devirmek istedi, 
askerî hazırlıklara girişti ve düşüncesiz bir şekilde bekleyiş ve telâş arasında 
bocaladı. Bu arada kontrolü elimizden kaçırdık.

Sadece Enosis istiyoruz ve bunu derhal İstiyoruz. Mevcut köprüleri de 
yıkarak diplomatik manevralara zemin bırakmıyoruz. Tam bir başarıya ulaş
mamızı temenni ediyoruz. Fakat, başarının sadece arzularımızda ısrar etmeğe 
veya manevralarımızdaki maharete bağlı olmadığını anlamalıyız. M illetler
arası mes’eleler başkalarının da arzularına ve kuvvetine bağlıdır. Bu bir ger
çektir. Bu bakımdan şunları gözöniinde bulundurmalıyız :

Bağımsız bir Kıbrıs’ın mevcudiyeti, ada’daki Rumların siyasî bakımdan 
hakim durumu, Yunan-Kıbrıs görüşlerinin milletlerararası alanda anlayışla 
karşılanmasını temin-bu telâş politikasının başarı ile neticelenmesine sed çe
ken en Önemli unsur olan Türkiye’nin tepkileri, değişmemiştir. Aksine dâva
nın diğer şartlarının düzelmesi, Türkiye’nin tepkilerini, iç sebepler yüzün
den, belki de daha uzlaşmaz bir hale getirmektedir.

Meselâ Türk resmî şahsiyetlerinin son beyanları, sert Türk notası, ka
naatimce Ankara’ya bir Yunan Büyükelçisi tâyin etmediğimiz müddetçe Ati
na’ya dönmİyecek olan Türk Büyükelçisinin Ankara’ya çağrılması gibi.

— Kıbrıs’ta Türk bölgeciklerinin mevcudiyeti korkunç bir anormallik 
sayılmaktadır. Bunların tasfiye edilmesi genel bir çatışmaya sebebiyet vere
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bilir. Bu bölgelerin özel bağımsız bir devlet olarak ilâıı edilm esi,-ki şüphe 
iie karşılanan garip bir düşüncedir - bir tehlike ve ciddî bir imkân olarak be
lirmektedir.

— Bütün bunlar ve Türkiye’deki iç sebepler gözönünde bulundurulur
sa, bir Türk-Yunan harbi ihtimali reddedilmemelidir. Böyle bir harbin muh
temel olduğunu söylemiyorum. Aksine, milletlerarası atmosfer, dünyanın çe
şitli yerlerindeki olaylar ve Türk devlet adamlarının itidali böyle bir harbi 
imkânsız kalmaktadır. Fakat, bunun tamamen imkân çerçevesi dışında kal
dığım söylersek hafiflik olur.

— Tarihî bakımdan çok değerli olan İstanbul Elenizmi, Türkiye tara
fından alınan tedbirler olsa da olmasa da, çökmektedir. Ökiımenik olmak 
yoluna giren patrikhane şimdi şeklen ökümenik kalmaktadır. Fakat, aslında 
küçük bir ortodoks piskoposluğu haline gelmektedir. Tarihin bir sayfasını 
siliyoruz, kardeşlerimize eziyet ediyoruz ve çok büyük bir serveti feda ediyoruz.

Nihayet, ileri görüşlü Elefterios Venizelos’un İnanılmaz güçlüklerle ve 
çok kötü bir zamanda kurmağa başladığı ve 1945’ten sonra her iki memleket 
için çok faydalı olan Türk - Yunan işbirliğini, geliştireceğimiz yerde bir düş
manlık haline getiriyoruz. Bu durum belki de yıllarca devam edecektir.

Yukardaki hususlar milletin gözönünde bulundurması gereken gerçek
lerin bir kısmıdır. M illetin bu gerçekleri dikkate almaması ise izlenen politi
kanın gelişmelerine bir fayda sağlamamaktadır. Aksine bu gerçekleri idrâk 
etse de fayda sağlamamaktadır. Çünki olayları müdrik olmadan izlenen bir 
politika hiçbir maksada hizmet etmemektedir. Her Yunanlı bu hizmet ve 
olaylar çerçevesinde Enosis’in en kısa bir zamanda ve zararsız bir şekilde ger
çekleşmesini temenni etmektedir.

BELGE 11 
1 7 - 1 8  Şubat 1966 

NATO NÜKLEER PLANLAMA KOMİTESİ TOPLANTISI 
HAKK1DA BİLDİRİ

Washington’da A. B. D. Savunma Bakanı Robert McNamara’mn baş
kanlığında M illî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, Federal Almanya Sa
vunma Bakanı von Hassel, İtalya Savunma Bakanı Gİulio Andreotti ve In
giltere Savunma Bakanı Deniş Haley’nin iştirâkiyle 1 7 -1 8  Şubat tarihlerinde 
yapılan Nato Nükleer Plânlama Çalışma Grubu toplantısı sonunda, bir bil
diri yayınlanmıştır.

Bildiride, çalışan grubunun dikkatini stratejik nükleer silâhların kulla
nılmasına dair plânlama ile ilg ili mes’eleler üzerine teksif ettiği bu meydan- 
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da Nation un maruz kaldığı tehdidin tahmini usullerinin değerlendirilmesi, nük
leer kuvvetlerin temini ve plânlaması ile murakabenin tesbiti, bu silâhların 
istimaline ait plânların tekemmülü ile usul ve mes’etelerin ve bu kuvvetlerin 
kumanda ve kontrol tertiplerinin ele alındığı bildirilmektedir.

Ayrıca, Nato’ya müteveccih nükleer stratejik tehdit ile bu tehdide mu
kabele için ittifakın sahip olduğu kuvvetler konusunun müzakeresi esnasın
da hedef tesbiti usulleri, ittifakın stratejik kuvvetlerinin plânlaması ve deği
şik şartlar altında vuku bulabilecek nükleer harblerde çeşitli kuvvetlerin isti
mali ile ne gibi neticeler alınabileceği hususlarının teferruatlı bir şekilde in
celendiği ifade olunmaktadır.

Bilindiği gibi, nükleer plânlama çalışma grubunun bu toplantısı, stra
tejik kuvvetler de dahil olmak üzere nükleer kuvvetlerin plânlamasına Nato 
müttefiklerinin katılmasının ıslahı ve genişletilmesi, nükleer kuvvetlerin kul
lanılıp kullanılmaması hususunda yapılacak istişarenin, ileri teknik imkânla
rın müsaade ettiği ölçüde, vakti zamanında sür’atle başarılmasının sağlanma
sı yolunda yeni adımlar teşkil etmektedir.

Nükleer plânlama çalışma grubu gelecek toplantısını Nisan ayı sonun
da Londra’da yapacaktır. Bu çalışma grubu zamanı geldiğinde Savunma Ba
kanları Özel Komitesi yoluyla Kuzey Atlantik Konseyine tavsiyeler sunacaktır.

BELGE 12 
18 Şubat 1966 

T ü r k  — SOVYET TİCARET PROTOKOLÜ İLE İLGİLİ TİCARET 
BAKANLIĞININ BİLDİRİSİ

«1966-67 devresinde Sovyetler Birliği ile memletimiz arasındaki ticarî 
mübadeleleri tanzim etmek üzere, Sovyetler Birliğinin Ankara Ticaret Mü
messili Alexey Troussov’un başkanlığındaki Sovyetler Birliği Ticaret Heyeti 
ile Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Dairesi 2. Başkam Celıl Vayısoğlu’nun baş
kanlığındaki Türk heyeti arasında Ticaret Bakanlığında 19 Ocak 1966 tari
hinde başlıyan müzakereler neticelenmiş ve 1 Nisan 1966 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girecek olan yedinci ticaret protokolü 18 Şubat 1966 tarihinde İm
zalanmıştır. Söz konusu protokolün hacmi tek taraflı olmak üzere 34,5 mil
yon dolar civarındadır.

1966/67 devresinde Sovyetler Birliğinden ithal edilecek malların ba
şında muhtelif gübreler (9,5 milyon dolar), çimento (1,5 milyon dolar), 
blûm ve kütükler (4,5 milyon dolar), gazete kâğıdı (2 milyon dolar), kâğıt 
hamuru odunu (1,25 dolar) ve muhtelif makine ve teçhizat gelmektedir.

Aynı devrede Sovyetler Birliğine 20.000 ton kuru üzüm, 5.000 ton iç 
fındık, 2.000 ton kabuklu fındık, 4.000 ton tütün, 6.000 ton narenciye, 3.000 
ton taze etma ve diğer bazı maddelerimizin ihracı öngörülmüştür.
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Yedinci ticaret protokolunda tesbit olunan kontenjanlarda, altıncı tica
ret protokoluna nazaran, kuru üzümde 10.000 ton, fındıkta (iç cinsinden) 
3.500 ton, tütünde 1.000 ton ve narenciyede 2.000 tonluü artış mevcuttur.»

BELGE 13 
18 Şubat 1966 

SOVYET TİCARET ATEŞESİNİN TÜRK SOVYET TİCARET 
PROTOKOLÜ İLE İLGİLİ BASIN TOPLANTISI

Sovyetlerin, Ankara’daki Ticaret Ataşesi Aleksei Trusov, bir basın top
lantısı düzenliyerek, yenilenen Türk-Sovyet Ticaret Protokolü hakkında ge
niş bilgi vermiş «iki memleket arasındaki bu gelişmeden son derece mem
nunuz» dmiştir.

Trusov’un açıkladığına göre, 1966 yılında, Türkiye Sovyetlerden al
dığına karşılık lehimize olmak üzere, daha fazla mal ihraç edecektir.

Türkiye’nin, sanayileşme yolundaki hamlesine birçok fabrika ve komp
le tesis kurmak suretiyle yardımcı olmak istediklerini de ifade eden Aleksei 
Trusov, yenilenen ticaret protokolü müzakerelerinde Türkiye’nin teklif ve gö
rüşlerine büyük çapta uyduklarını belirterek demiştir ki :

«Daha çok Türkiye’nin ihraç etmek istediği malları kabul ettik. İki ülke 
arasındaki ticarî ilişkileri oldukça ileri bir safhaya ulaştırmış bulunan bugün
kü protokol, geçen yıla oranla yüzde 90’na yakın bir artışla 66 milyon dolar 
hacmindedir. Bunun haricinde ekonominizin çeşitli dallarında fabrikalar ve 
komple tesisler kurmak isteğimizi Maliye Bakanlığınız kanaliyle Türk hü
kümetine ilettik. Bu yönde uzun vadeli ve yüzde iki faizle büyük çapta kredi 
açmak isteriz. Ayrıca Türkiye’den ne kadar satmak isterse, o miktarda yaş 
üzüm, narenciye ve zeytin yağı almak isteğindeyiz.»

Bugün imzalanan ticaret protokolü gereğince, Türkiye’nin bu yıl Sov
yet Rusya’ya satacağı ve alacağı belli başlı mallar şunlardır :

Türkiye’nin Sovyetlere satacağı mallar :

6 milyon dolarlık tütün, 7 milyon dolarlık kuru üzüm, 7 milyon dolar
lık fındık, 3,5 milyon dolarlık yaptığı, 2 milyon dolarlık pamuk, 3,5 milyon 
dolarlık canlı hayvan, 1 milyon dolarlık narenciye ve 1 milyon dolarlık diğer 
mallar.

Türkiye’nin Sovyetlerden alacağı mallar :

4,5 milyon dolarlık demir kütük ve çeşitli ebatta demir, 2 milyon do
larlık gazete kâğıdı, 9,5 milyon dolarlık kimyevî gübre ve 1 milyon dolarlık 
çeşitli sanayi tezgâhları.
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BELGE 14
19 Şubat 1966

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLAYAN GİDİN 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİNİN MİLLET MECLİSİNDE 
MÜZAKERESİ SIRASINDA, YAPTIĞI KONUŞMA.

Sayın Başkan, M illet Meclisinin Sayın Üyeleri,

Dışişleri Bakanlığının 1966 yılı bütçe tasarısı yüksek heyetinizin tetki
kine sunulmuş bulunmaktadır. Bu münasebetle söz alan muhtelif parti söz
cüsü ve hatiplerin Tiirkiyenin dış politikası, Kıbrıs davamız ve Bakanlığımın 
çalışmalarıyla ilg ili diğer hususlarda ileri sürlükleri kıymetli fikirleri dik
katle dinlemiş bulunuyorum.

Huzurunuza, dış politikamız ve milletlerarası münasebetlerimiz bahsin
de hükümetimizin güven oyu alışından bu yana vuku bulan gelişmeleri ve 
Bakanlık olarak çalışmalarımızın arz etmek için çıkmış bulunuyorum. Ko
nuşmanın son kısmında, benden evvel söz alan hatiplerin ortaya koydukları 
çeşitli sorulara ayrıca arzı cevap edeceğim.

Dış politikamızın ve dış münasebetlerimizin nasıl bir milletlerarası or
tam içinde yürütülmekte olduğunu belirtmekte faide bulunduğunu düşüne
rek, izahatıma evvela genel dünya durumuna kısa bir gözatmak ve bunun 
tahlilini yapmakla başlıyacağım.

Milletlerarası politik manzaranın süratle değişmesi ve kuvvetler mu
vazenesinin yeni unsurların devamlı etkisine maruz kalması harp sonrası dün
ya durumunun en karakteristik vasfı olmuştur. Harbi takip eden devrenin ilk 
yılları, devletlerin siyasî bir kutuplaşma neticesi iki blok halinde toplandık
larına şahit olmuştur. Soğuk harp, sıcak harbi hatırdan çıkartmayan bir şid
dette senelerce sürmüş ve dünyamız, en had derecede tehlikelerle dolu bir
çok buhranlara sahne olmuştur. 20. nci asrın ikinci yarısına damgasını vuran 
sömürgeciliği ortadan kaldırmada süratle hız kazanmış ve bugün genç dev
letler diye adlandırılması adet olmuş sayısı elliyi mütecaviz ülke, dünya po
litika sahnesinde ağırlığını hissetken bir camia halinde belirtmiştir. İki blok
tan hiçbirine katılmakta menfaat görmemek şeklinde ifade edebileceğimiz 
müşterek bir noktada birleşen bu üçüncü dünyanın, İki kutuplu dünyanın po
litik manzarasında husule getirdiği yenilikleri ve yeni sorulan ayrıca tafsile 
lüzum yok zannederim. Milletlerarası durumda tesiri kuvvetle hissedilen di
ğer bir gelişme de nükleer silâhların eriştiği yüksek tahrip vasfı olmuştur. 
Karşılıklı iki blokun bu silâhlara sahip olmasının ortaya çıkardığı terör den
gesinin, insanlığı nükleer bir harbin fecaatinden ve harabesinden korunmağaO 7 O 0
adeta yardımcı olduğu görülüyorsa da insanlığın saadetinin ilânihâye böyle
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bir meşum dengenin insafına bırakılamayacağı da izahtan varestedir. Gerçi 
bu denge, bir Küba denemesinden sonra, nükleer gücün ezici monopolüne 
sahip iki büyük devlet arasında bir nükleer savaşın önünü alma istikametinde 
müşterek bir tasa ve sorumluluk duygusu gelişmesine yol açmış ve bunun 
neticesinde de 1963 yılında nükleer denemeleri yasaklayan bir anlaşmanın 
imzası da kabil olmuştur. Fakat bu anlaşmanın, doğru yolda atılmış kıymetli 
bir adım teşkil etmesine rağmen, dünyamızı nükleer afetten korumağa kifa
yet etmediği açıktır. Anlaşma bütün denemeleri içine almadığı gibi bütün 
memleketler tarafından da kabul edilmiş değildir. Bu son nokta, nükleer si
lâhların yayılmasını önleme gayretleri içinde ciddi bir engel halindedir. Bü
tün devletlerin menfaatlerini kollayan bir hal şekli ile bu silâhların yayılma
sının önü alınmadıkça, insanlığı tehdit etmekte olan nükleer afetin bir de- 
mokles kılıcı gibi başımızın üzerinde asılı kalması kaçınılmaz bir akibet ola
rak görünmektedir.

Nükleer silâhlar konusu, kendi önemi dışında silâhsızlanma gayretleri 
bakımından da ehemmiyeti haizdir. Silâhsızlanmanın müessir olabilmesi ve 
dünya güvenliğini tam olarak sağlıyabilmesi esas gayedir. Sulhun bölün
mezliği nasıl, Dugünüıı küçülmüş dünyası için miinakaşasız kabul edilen bir 
ilke haline gelmişse, bunu sağlıyacak yollardan en önemlisi olan silâhsızlan
manın da bölünmez bir tedbirler manzumesi olarak tahakkuk ettirilmesini 
aynı seviyede bir şart olarak mütalaa ediyoruz. Binaenaleyh silâhsızlanmanın 
tam ve genel olması ve milletlerarası kontrole açık bulundurulması, güdülen 
maksadı sağlıyacak en samimi ve dolayısıyla en güvenilir yol olacaktır. Tam 
silâhsızlanmaya sadece nükleer değil klâsik silâhlar da girecek genellik ka
rakteri ise bütün devletleri içine alacaktır. Kanaatimce, nasıl bütün devletleri 
içine alamayacak bir silâhsızlanma güvenlik sağlıyamazsa, sadece belirli bir 
bölgeyi istihdaf eden kısmî tedbirlerinde dünya sulhiine ve güvenliğine hiz
met etmesini beklememek lâzımdır. Bu görüşten hareketle Türkiye, öteden- 
beri, silâhsızlanmanın tam, genel ve kontrollü olması şartını savunmuştur, 
Bölgesel tedbirler, bölge içindeki devletleri bölge dışındaki devletler karşı
sında zayıf bırakmak gibi büyük bir mahzur tevlit eder. Bu mahzurun dev
letlerarası münasebetlerde nc gibi durumla yaratabileceğini izaha dahi lüzum 
yoktur. Devletler arasındaki ilişkileri sun’i tedbirler yerine hak eşitliği ve 
karşılıklı saygı esasına dayandırmayı neticeyi daha kolay istihsal eden bir yol 
olarak kabul ediyoruz. Bu sebeplerdi ki, katı blok mülâhazalarından uzak 
ve dünya milletleri arasında hakiki bir détente ve güvenlik yaratacak dav
ranışları gene [ olarak takdirle karşılıyor, kendi cihetimizden de gerekli kat
kıyı yapmaya gayret ediyoruz. Soğuk harbin yerini nisbî bir yumuşamaya 
terk etmesi ve tehlikenin ağırlık merkezinin Avrupa’dan Asya’ya intikal et
mesi, çeşitli zümrelere mensup memleketler arasında, ideoloji farkına rağ
men, siyasî ve ekonomik ilişkilerin gelişmesini büyük ölçüde kolaylaştırmış 
bulunmaktadır. İkili münasebetlerimiz konusunda biraz sonra vereceğim iza
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hat sırasında görüleceği üzere Türkiye de inhisarcı zümre zihniyetinden uzak 
bir olumlu hava içinde her ülke ile münasebetlerini geliştirmeğe çalışmakta
dır. Sulh ve salah için sadece harbe hazırlıklı olmanın kifayet etmediğinin 
anlaşıldığı bu çağda, milletlerarası gerginliği giderecek müsbet davranışlara 
girişmek her devlet için adeta manevi bir borç haline gelmiştir.

Bir taraftan savunma için tedbirli davranırken, diğer yandan adil ve 
eşit şartlar altında dünya sulhunu takviyeye matuf gayretlere girişmeyi bu
günkü dünya şartları içinde telifi hem kabil hem de zarurî bir husus olarak 
görüyoruz. Dünyanın süratle değiştiğini müşahade eylediğimiz şartları içinde 
tehdit ve tehlike unsurları da değişmiş fakat ortadan kalkmamıştır. Gergin
liğe sebebiyet v.eren gelişmelerin önünün tamamen alınacağı bir devreden he
nüz çok uzak olduğumuzu söylemek kötümserlik değil realistlik olur. Taşkent 
mülakatı, Pakistan ile Hindistan arasında yıllardır devam eden Keşmir ihti
lâfının halli yolunda bazı ümitler doğurmuşsa da, Vietnam meselesi biitün 
dünyayı endişeye sevkeden ihtilatlara gebe olarak gün geçtikçe vahamet kes- 
betmektedir.

Milletlerarası durumun kısaca tasvirine çalıştığım girift manzarası kar
şısında Türkiyenİn dış politikasını değişen ve değişmeyen faktörleri dikkatle 
gözönünde tutan bir istikamet içinde bulundurmaya önem verdiğimizi ifade 
etmek isterim. Devlet olarak güvenliğimizi sağlamak için kendi gücümüze 
dayandığımız gibi, meşru savunma hakkımızı Birleşmiş M illetler Anayasası
nın tanıdığı bölgesel savunma paktları çerçevesinde tarsin zaruretine de her 
zamanki kadar kani bulunuyoruz.

Sayın Milletvekilleri,
Türkiye, halen üyesi bulunduğu savunma tertiplerine, ikinçi Cihan Sa

vaşı sonrasının çeşitli tehlikeli gelişmelere müstait, istikrarsız günlerde, mü
dafaasını sağlamak endişesiyle girmiştir. Bugün dahi bu ittifak manzumele
rinden beklediğimiz hizmet değişmemiştir.

NATO’nun bizim bakımımızdan fayda ve lüzumunu gereği gibi değer
lendirebilmek için, bizim bu ittifaka neler bekliyerek girdiğimizi ve onun bize 
bu beklediklerimizi nc nisbette sağladığını realist bir görüşle ve serinkanlılık
la ölçmek icab eder. Bu görüşten hareketle yüce heyetinize beyan etmek iste
rim ki, NATO, iltihakımızdan bu yana geçen zaman zarfında bir tedafüi 
İttifak olarak Türkiye’nin dış güvenliğinin sağlanması bakımından bizim 
için kıymetli hizmetler görmüştür ve bu şartlar devam ettiği müddetçe bu 
ittifak manzumesinin dürüst, haklarını ye vecibelerini bilen ve kendisine bu 
sıfatla muamele edilmesini taleb eden bir üyesi olarak teşkilât içinde kalmak 
ve şimdiye kadar olduğu gibi yapıcı bir rol oynamak azim ve kararındayız. 
Ancak, değişen dünya şartlarına NATO’nuıı intibakının sağlamak şeklinde 
bir durumla karşılaşılabileceğini de bir ihtimal olarak gözönünde tutuyor ve 
bunun için de hazırlıklı bulunuyoruz.
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Bölgemizde sulh ve emniyeti tarsine yardım edici bir savunma tertibi 
olan CENTO içinde iki kardeş millet, İran ve Pakistanla en samimi daya
nışma ve işbirliği halinde bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Kıb
rıs ve Keşmir meselelerinin hepinizce malûm olan son gelişmeleri, memleke
timiz arasındaki bu dayanışma ve işbirliğini sağlam temellere istinad ettiğini 
ve milletlerinizin duygularına cevap verdiğini göstermişti'. Davalarımızda 
bize daima destek olan bu iki asil millete ve onların mümtaz idarecilerine 
muhtelif vesilelerle ifade eylemiş olduğum şükran duygularımızı bir kere de 
yüce heyetiniz önünde tekrarlamaktan büyük zevk duymaktayım.

Muhterem Milletvekilleri,
Türkiye’nin bahsettiğim iki savunma tertibine aza olması bu tertipler 

dışındaki devletlerle normal ilişkileri bulunmasına hiçbir suretle mani teşkil 
etmemektedir. Dış politikamızın temel prensiplerinden biri, başta komşula
rımız olmak üzere, dünyada sulh ve emniyetin tessüsünii arzu eden her mem
leketle hak eşitliği, içişlere ademi müdahale ve farklı rejim ve sosyal sistemlere 
karşılıklı saygı esaslarına dayanan iyi münasebetler . tesis ve idame etmek 
olmuştur.

Büyük şimal komşumuz Sovyetler Birliğine müteveciih dış politikamız 
da temelini bu görüş ve anlayışta bulmaktadır. Bu memleketin görüşlerimizi 
paylaşması ve Türkiye’nin mevcut ahdî taahhütlerinin, iyi komşuluk müna
sebetlerini geliştirilmesine engel teşkil etmediğini kabul etmesile münasebet
lerimizde yeni bir çığırın açılması mümkün olmuştur. Türkiye bu esaslar çer
çevesinde Sovyetler Birliği ile münasebetlerini mümkün olan en iyi seviyeye 
yükseltmek arzusundadır.

Türkiye - Sovyetler Birliği münasebetlerinin aldığı bu yeni ve miisbet 
istikamet yalnız bu iki memleketin m illî menfaatlerine hizmet etmekle kal
mayıp, Doğu ve Batı alemleri arasındaki temaslarda son seneler zarfında 
kaydedilen gelişmelere uygun olarak, gerek bölge gerekse dünya barışının 
takviye ve tarsinine de büyük ölçüde faydalı olacaktır.

Muhterem Arkadaşlar,

Türkiye’yi Arap ve İslâm alemine, yakın zamanlara gelinceye kadar 
müştereken yaşanmış bir tarih ve derin kökleri olan dinî, sosyal ve kültürel 
rabıtalar bağlamaktadır. Misakı M illî günlerinden başlıyarak, Osmaıılı İm
paratorluğunun dağılmasıyla himaye rejimleri altına konmak İstenen Arap 
ülkelerinin tam bağımsızlıkları prensibini müdafaa edegelmişizdir. Bizim sa
mimi temennimiz, Araplar arasında bir tesanüt havasının teessüs etmesi ve 
bu müsait atmosfer içinde Arap ülkelerinin İktisadî kalkınmalarını gerçek
leştirmeleridir. Bu şekilde ortaya çıkacak mütesanit ve müreffeh bir Arap ale
miyle, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz Bölgesinde sulh ve istikrarın tarsinine 
müştereken çalışmaktan Türkiye sadece memnuniyet duyacaktır.
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Hem bu alemin bir rüknü hem de bizim hudut komşumuz olan Irak’la 
münasebetlerimize özel bir önem atfediyoruz. Bu komşu memleketin mümtaz 
devlet adamı, Dışişlerini tedvire memur devlet Bakanı Sayın Adnan El-Pa- 
çacı’nın davetimiz üzerine Ankara’yı ziyareti vesİlesile kendisi ile çok faydalı 
görüşmeler yaptık. Belli başlı dünya meseleleri ve bölgemizi ilgilendiren bazı 
sorunlar üzerinde görüş birliği İçinde olduğumuzu memnunlukla tesbit et
miş bulunuyoruz.

Muhterem Milletvekilleri,
Bağımsızlığımıza candan bağlı ve bu mukaddes mefhumun büyük de

ğerini tamamiyle müdrik bir millet olarak son 20 yıl içinde pek çok sayıda 
Asya ve Afrikalı memleketin istiklallerine kavuşarak hür milletler camiası 
içinde yerlerini almalarını sevinçle karşıladık. Bu genç ülkelerin çözüm bek
leyen güç problemleri olduğunu biliyor ve geçirdikleri acı tecrübelerin ışığı 
altında şiddetle sömürgecilik, emperyalizm, neokoloııyalizm aleyhtarı olma
larını tamamiyle anlıyoruz. İnsan haysiyeti ile bağdaşmayan bu mefhumların 
tarihe karışmakta olmasından elbette ki biz de büyük memnunluk duymak
tayız, Onları çok üzen ve büyük infiallerini mucib olan ırk ayırımı fikrini 
biz de şiddetle reddediyoruz.

Sayın Milletvekilleri,
Kıbrıs meselesindeki son inkişaflar hakkında da Yüksek Meclisinize

bilgi arzetmek isterim.<->
Ocak ayı içinde Kıbrıs konusunda yapılan genel görüşmeler dolayısıyla

Yüksek Meclisinize etraflı malumat sunmuştum. Bu itibarla, şimdi temas et
mek istediğim hususlar, o tarihten sonraki inkişaflar üzerinde olacaktır.

Birleşmiş Milletler Asamblesinin kararından sonra Kıbrıs meselesi dip
lomatik alanda statik bir noktaya ulaşmıştır. Bu yeni safhanın değerlendi
rilmesi için Bakanlığımızda kesif çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Kıb
rıs meselesi ile alâkalı dış merkezlerdeki Büyükelçilerimiz bu maksatla An
kara’ya gelmişlerdir. Bu çalışmalar çok faydalı olmuş ve Hükümetimizin 
Kıbrıs Andlaşmaları mucibince yüklendiği vecibelerin yerine getirilmesi hu
susundaki kesin azmine ve siyasetine uygun olarak tatbikatta İzlenecek yol
lar ve Kıbrıslı Rumlarca girişilebilecek emrivakiler karşısında alınacak ted
birler teferruatlı şekilde görüşülmüş ve tespit edilmiştir. Büyükelçiler Top
lantısının sonunda T ü r k  kamu oyuna da açılandığı gibi, Yunanistan’ın Kıb
rıs meselesinin hallini güçleştiren ve onu Türkiye ile Yunanistan arasında 
gerginliği dahada arttıracak bir mecraya sürükleyen bir tutum içinde bulun
duğu tesbit ve ilan olunmuştur.<J>

2 Şubat tarihinde Atina’da Başpiskopos Makarios ile Yunan Hükümeti 
arasındaki görüşmeleri takiben neşrolunan ortak bildiri de bu müşahadenin 
yeni bir teyidi olmuştur.
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Bu bildiriyle, Yunanlılar ve Kıbrıslı Kumlar, Kıbrıs meselesini Türkiye’
nin ve Türk Cemaatini meşru hak ve menfaatlerini kaale almadan, Enosis 
ve azınlık haklarına istinad ettirmek hususndaki gaye ve tensiplerini yeniden 
ve açık bir şekilde ikrar eylemişlerdir. Ortak bildiri Enosis’e kapıyı kapatacak 
bir istiklal formülünü reddetmektedir. Bu suretle, sözle Kıbrıs’ın kayıtsız 
şartsız istiklale kavuşması için mücadele ettiklerini Birleşmiş M illetler Asamb
lesinin son toplantısında ilan ederek genç memleketilerin desteğini kandırıcı 
yollarla temin edenler, kayıtsız şartsız istiklali, Enosis’e bir merhale olarak 
gördüklerini sarih olarak açıklamış olmaktadırlar. Bu durum karşısında, gerek 
Kahire Konferansı gibi Türkiye'nin iştiraki olmayan milletlerarası toplantı
larda, gerek Birleşmiş M illetler Asamblesindeki müzakerelerde oynamış ol
dukları oyun da artık hiçbir tereddüt ve imkân bırakmıyacak şekilde ortaya çık
mıştır. Birleşmiş M illetler müzakerelerinde Yunanlılarla Kıbrıslı Rumların 
Birleşmiş M illetleri ilhakçı emellerine alet etmek istedikleri ve bütün gaye
lerinin Enosis’e ulaşmaktan ibaret olduğu tarafımızdan delilleriyle ve Yunan 
ve Rum Devlet ve Hükümet ricalinin resmî beyanlarıyla ortaya konmuştu. 
Keza, bu müzakerelerde Rum tezini destekleyen memleketlerin hemen hemen 
hepsi Birleşmiş M illetler üyesi bir devletin istiklal ve toprak bütünlüğünün 
korunması gibi bir prensibin müdafaası saikiyle harekete geçtiklerini ve 
Enosis’i tasvip etmediklerini zımnen veya sarahaten belirtmek suretiyle açık
lamışlardı. Dolayısiyle, Atina ortak bildirisinde bu defa açıklanan Enosis, 
Birleşmiş M illetler Asamblesi kararının lehinde oy kullanan memleketleri 
dahi gerçeği görmeye sevkedecek niteliktedir. Nitekim, Yunanistan’ın ve 
Makarios’un Enosis’i gerçekleştirmeye azmetmiş olduklarına dair yapılan res
mî beyanlar karşsında Asamblede Rum tezini destekleyen memleketlerden 
bazılarında, basın ve radyo yayınlarında Kıbrıslı Rumlarla Yunanlıların oy
nadıkları oyuna temas eden neşriyata artık tesadüf edilmeye başlanmıştır. Or
tak bildirinin ortaya koyduğu gerçek karşısında bu reaksiyonunun devam et
memesi için bir sebep görülmemektedir. Tabiatiyle, Türk Hükümeti de bu 
konuda, bu memleketleri uyarmak hususundaki gayretlerine devam etmekten 
geri kalmayacaktır.

Bildirinin neşri üzerine Hükümetimiz meseleyi derhal ele almış ve M il
lî Güvenlik Kumlu olağanüstü taoplantıya çağrılmıştır. M illî Güvenlik Ku
rulunda bu konuda tesbit edilen tedbirler cümlesinden olarak Yunanistan 
Hükümetine 5 Şubat tarihinde bir Nota verilerek dikkati önemle çekilmiş ve 
Türkiye’ye karşı ahdî vecibelerini bu kadar aşikâr bir şekilde ihlâl etmiş 
olmasından dolayı vukubulacak gelişmelerin mes’uliyetinin tamamen kendi
sine raci olacağı bildirilmiştir.

Bildirinin neşrini takiben, Türk Hükümeti tarafından resmen açıklan
dığı gibi, Yunanlılarla Kıbrıslı Rumların Enosis tertipleri karşısındaki tutu
mumuzu yüksek huzurunuzda bir kere daha belirtmeyi yerine getirilmesi ka
çınılmaz bir vazife sayarım. Türkiye ve Türk Cemaati, Enosis’i ve Türk Ce
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maatinin tahakküm altına alınmasını kabul edemez. Yunanlıların bu yolda 
girişecekleri hareketler tarafımızdan aynen mukabele görecektir. Bu konuda
ki azmimizin takdirinde yapılacak bir hesap hatalı herhalde Yunanistan’ın men
faatine uygun olmayacaktır.

Kıbrıs meselesinin siyasî çözüm şekline gelince, meseleyi Asamble ka
rarından sonraki durgun safhasından çıkaracak nitelikte bir inkişaf vuku- 
bulmuş değildir. Son günlerde memleketimize gelen Birleşmiş M illetler Genel 
Sekreter Yardımcısı Rolz Bennett’in ziyareti de bu konu ile ilgilidir. Malûm 
bulunduğu üzere, Birleşmiş M illetler arabulucusu Galo Plaza bu görevinden 
istifa etmiştir. Genel Sekreter U - Thant, arabuluculuk faaliyetlerinin yeniden 
canlandırılmasını temin maksadiyle ilg ili tarafların görüşlerini öğrenmek 
için yardımcısını ilg ili merkezlere göndermek istemiştir. Biz de Arabulucu
luk faaliyetlerini canlandırma gayretlerinin Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1964 
tarihli kararı çerçevesi içinde olması ve bunun dışında bir karara istin ad et
memesi kaydiyle Genel Sekreterin yardımcısını memleketimizde görmekten 
memnun olacağımızı bildirdik.

GuatemalalI mümtaz diplomat ve Kıbrıs’taki Barış Gücü faaliyetlerinin 
kıymetli yöneticilerinden Rolz Bennett ile yaptığımız görüşmeler bu çerçeve 
dahilinde olmuştur. Türk Hükümetinin, Kıbrıs ihtilafına barışçı yoldan bir 
çözüm şekli bulunması hususundaki arzusuna uygun olarak, Genel Sekreterin 
arabuluculuk gayretlerini destekleyen bir tutum içinde olduğu kendisine ifade 
edilmiştir. Tabiatiyle, bu husustaki görüşümüz Galo Plaza raporunun reddi
ne sebep olan âmillerin gerektirdiği hassasiyetle Genel Sekreter yardımcısına 
izah olunmuştur.

Muhterem milletvekilleri,
Dış İktisadî münasebetlerimizin Bakanlığımızca yürütülen kısmından

da kısaca bahsetmek isterim :
Memleketimizle Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık 

yaratan Ankara Anlaşması, 1 Aralık 1965 tarihinde, yürürlüğe girişinin birin
ci yılını idrak etmiş bulunmaktadır.

İktisaden bağlı olduğumuz bu Topluluğun gelişmesini yakından takip 
etmekteyiz. Bu itibarla, geçen yılın ortasından beri Topluluğu atalete uğrat
mış olan buhranın, A ltılar arasında bir kaç hafta evvel varılan uzlaşma ne
ticesinde son bulmuş olmasını memnuniyetle kaydettiğimizi burada belirtmek 
isterim.

Geri de bıraktığımız bir yılı aşkın zaman zarfında Ortaklık Anlaşmamı
zın İdarî, ticarî ve malî bütün hükümleri aksamadan işletilmiş, Ortaklık Ko
mitesiyle Konseyin akdettiği toplantılarda, ortaklık bağımızın gelişmesi yö
nünden önemli kararlar alınmış, en mühim ihraç mahsullerimiz olan tütün 
kuru üzüm, kuru incir için memleketimize açılan tarife kontenjanları, 1 Ocak 
1966 tarihinden itibaren mer’i olmak üzere, bir miktar arttırılmıştır.
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Bu kontenjan arttırmalarının 1966 yılı içerisinde daha yüksek seviyelere 
çıkarılmasına gayret edeceğiz. Bu konuda Ortaklarımızla da bir ön mutaba
kata varmış bulunuyoruz.

Topluluğun memleketimize yapmakta olduğu yardım da olumlu yönde 
gelişmektedir. Temin edilen kredi yekûnu 24.285.000 dolara ulaştırmıştır. 
Bu rakkama Bankanın Keban projemizin finansmanına tahsis edeceği 
30.000.000 doları da ilave etmemiz gerekecektir.

Türkiye, İran ve Pakistan arasında ekonomik, teknik ve kültürel alan
larda kalkınma gayretlerinin ahenkleştirilmesi ve daha geniş bir işbirliğine 
gidilmesi amacıyla 1964 yazında kurulmuş olan Kalkınma İçin Bölgesel İş
birliği (RCD) çalışmaları bu yıl daha da hızlandırılmış ve kurulan çeşitli 
eksperler komitelerde Plânlama Konseyinin faaliyetleri, semerelerini vermeğe 
başlamıştır. Bu durum, son katıldığım Bakanlar Konseyinin îslamabacl top
lantısında bütün üyelerce memnuniyetle miişahade edilmiştir.

CENTO Ekonomik faaliyetleri de gelişmeğe devam etmektedir. Geçen 
ay başında Ankara’da toplanan Ekonomik Eksperler Komitesi, bu faaliyetle
rin gelecekteki inkişafı yönünden memnuniyet verici kararlar almışlardır.

Sovyetler Birliği ile ticaretimiz, aramızda teessüs eden iyi komşuluk mü
nasebetlerinin müsait atmosferi içinde artış kaydetmiştir. Filhakika, geçmiş 
senelerde bu memleket ile 10 milyon dolar civarında olan ticaret hacmimiz 
geçen yıl iki misline yükselmiş bulunmaktadır. Ahiren Ankara’ya gelen bir 
Sovyet Heyeti ile yapılan müzakereler sonunda bazı yatırım projelerimizin 
makine ve teçhizatının Sovyetler Birliğinden ithali derpiş olunan malzeme 
bedelleri Türkiye tarafından, yılda °J0 2,5 faize tabi olarak 15 yıl zarfında 
eşit taksitlerle ve bazı zirai ve sınai mamullerimizin Sovyetler Birliğine mun
zam ihracı suretiyle ödenecektir.

Ayrıca, Sovyet Heyeti ile ilg ili teşekküllerimiz arasında 7 muhtelif te
res için birer teknik Protokol imzalanmıştır. Bu protokoiiara göre Sovyetler 
mezkûr tesisler için altı ay zarfında birer ön proje hazırlayarak bize tevdi 
edeceklerdir.

Romanya ile aramızda askıda bulunan mali meseleleri Elaziran’da Bük
reş’te imzalanan bir Anlaşma ile bir hal şekline bağlamış, 1949 yılından beri 
devam edegelen çalışmaları neticelendirerek Ağustos’da Irak ile bir ticaret 
anlaşması akdetmiş bulunuyoruz.

Yabancı memleketlerdeki işçilerimizin hukuku vikaye hususundaki ça
lışmalarımız devam etmektedir. Federal Almanya ile yapılan Sosyal Güvenlik 
Anlaşması da 1 Kasım 1965’de yürürlüğe girmiş, Fransa ile bir İş - Gücü 
Eni aşması imzalanmış Avusturya ile bir Sosya Güvenlik Anlaşması parafe 
edilmiştir. Hazırlanmış bulunan Türkiye - Belçika Sosyal Güvenlik Anlaş
ması tasarısına önümüzdeki Nisan ayında Ankara’da yapılacak müzakerelerle 
son şekli verilecektir.
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1965 yılı içinde milletlerarası ekonomik faaliyetler alanında da müsmir 
çalışmalar yaptığımızı kaydetmek isterim.

Birleşmiş Milletlerin XX nci Genel Kurul Toplantıları esnasında İkti
sadî ve malî meselelerin görüşüldüğü İkinci Komisyonda, Türkiye, gelişme 
halinde olan memleketlerin davalarım alâkadar eden meselelerde faal bir 
şekilde çalışmış, birçok karar tasarısının hazırlanmasında ve kabulünde rol 
oynamıştır.

Milletlerarası İktisadî ilişkilerin pek önemli meselelerinin dile getirildi
ği Ticaret ve Kalkınma Konferansına iştirak eden memleketimiz, bu teşek
külün Konseyi ile dört komitesinden ikisine üye seçilmiş, üyesi olmadığımız 
diğer iki komitenin çalışmaları da müşahit sıfatıyla yakından takip edilmiştir.

Ayrıca «Birleşmiş M illetler Kalkınma Programı» adı altında geniş
letilen yeni teşekkülün yürütme organı olan «Kalkınma Programı İdari Kon- 
seyi»ne Ekonomik ve Sosyal Konseye bağlı olarak çalışan Sınaî Kalkınma Ko
mitesi ile İmar, İskân ve Plânlama Komitelerine ve devamlı bir organ haline 
getirilen Dünya Gıda Programı’nın Konseyine üye seçilmiş bulunuyoruz.

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangİl, konuşmasının sonunda, par
tiler grup sözcülerinin tevcih ettiği sualleri, özetle şöyle cevaplandırılmıştır :

«Batı bloku ile eşitliğe dayanan bir siyaset takip ediyoruz. Bunda bir 
inhiraf yoktur. Rusya ile Türkiye iki ayrı rejimde komşu devlettir. Bu durum 
komşuluk münasebetlerine halel getirmez. Çünkü ne Türkiye’nin Rusya’yı kapi
talist yapmağa gücü yeter, ne de Rusyamn Türkiye’yi komünist yapmağa gü
cü yeter. Rusya ile münasebet kurmak için mutlaka Amerika ile kötü kişi ol
mağa lüzum var mıdır?

«Nato’nun, Johnson’un mektubuyla zayıfladığı ve kıymetini kaybettiği fik
ri yanlıştır. Johnson’un mektubu Nato’da bir yara açmamıştır. Yalnız, Nato, ken
disine bağlı iki memleket arasında vuku bulacak bir çalışmaya seyirci kalamaz. 
Nato, Türkiye Yunanistan meseleleriyle son derece alâkalıdır ve Kıbrıs meselesi 
gündemindedir. Nato Genel Sekreteri konuyla ilg ili olarak bir hafta içinde 
memleketimize gelecektir.

«Türkiye Nisan ayından itibaren kesin bir siyasî faaliyet içersine gire
cektir. Bu arada, Kosigin’in davet tarihi de tesbit edilecektir.

«Kıbrıs’la ilg ili çalışmalarımızı yakında muhalefet partileri liderleri
ne açıklayacağız. Tatbike koyduğumuz takdirde umumi heyetinize de bilgi 
vereceğiz.

«Türkiye’nin bir uydu ve köle politika takip ettiğine dair sözleri, ken
di hükümetim ve gelmiş geçmiş bütün hükümetler adına reddederim. Türki
ye ne zayıfı ne de kuvvetliyi müdafaa eder, yalnız kendi m illi menfaatlerini 
müdafaa eder.
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«Geçen yıl Mekke’de bir toplantı yapıldı. Bazı İslâm devletleri başba
kanları, bazı parlamento üyeleri ve gazeteciler katıldılar. Biz de, parlamen
to üyelerimiz ve gazetecilerimizle katıldık. Bu toplantıda, Somali Başbakan’- 
devlet başkanları nezdinde bir zirve konferansı teklif etti. Kral Faysal da bu
nu yürütme işini üzerine aldı. Mesele bundan ibarettir. İşte henüz resmî saf
haya gelmemiştir. Bu yolda bir davetiye alınmamıştır. Girilmesi istenen bir 
pakt da yoktur.

«T .I.P .’in bizi medeni dünya İçersine yakıştırmamasından üzüntü du
yarım. Üçüncü dünya Devletlerine lider oluruz. Onların zayıf taraflarından 
istifade ederiz diyorlar... peki sömürücülüğü istemediğini ilân eden bir parti, 
o zayıf devletlerin sömürülmesini nasıl teklif edebiliyor? Türkiye’nin jeopo
litik yapısı da üçüncü dünya devletleri safında olmamıza imkân vermemek
tedir.

«N ato’da müdafaa, Nato devletlerinin sınırlarında başlar. Atatürk’ün 
dış politikası, «nerede görülürse başı ezilsin» dediği kominizme avdet demek 
değildir.»

B E L G E  : XV
24 Şubat 1966

CENTO’NUN XI. YILDÖNÜMÜ

Merkezi Andlaşma Teşkilâtının II. Yıldönümü münasebetiyle CEN- 
TO memleketleri Dışişleri Bakanları arasında teati edilen tebrik mesajları :

Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in tebrik mesajı :

«CENTO’nun onbirinci yıldqnümii dolayısıyla hükümetim ve şahsım 
adına Ekselânslarınıza, candan tebriklerimi sunmaktan büyük bir memnuni
yet duymaktayım.

«Üyeleri arasındaki işbirliği kanalıyla, bölgemizde barış ve istikrarı sağ
layacak bir araç olarak kurulan Merkezî Andlaşma Teşkilâtı, aynı zamanda, 
bölgenin kalkınması ve refahı için de bir zemin teşkil etmektedir.

«Bu yolda, önemli ilerlemenin kaydedilmiş olduğunu görmekle bahtiya
rız. Ancak, CENTO’nun bölge üyelerine daha iyi bir hayat sağlamak amacı
na ulaşabilmesi için, ekonomi alanında yapılması gereken daha pek çok İş 
vardır.

«Sayın Genel Sekreter, başarılı idareniz altında ve CENTO’nun kurulu
şunun temeli olan karşılıklı anlayış ve iyi niyet havası içinde çalışan ehliyetli 
memurlarınızın gayretleri sayesinde, Teşkilâtın amacına ulaşacağına emin ol
duğumu bu yıldönümü vesilesiyle belirtmek isterim.

«En iyi dileklerimle.»
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Pakistan Dışişleri Bakanı Zülfikar Ali Bhut t o ’nutı tebr,ik mesajı, :

«CENTÖ’niın oribirinci yıldönümü dolayısıyla, Ekselanslarınızdan en 
samimi tebrik ve;iyi dileklerimi kabul buyurmalarını rica edeerim. CENTO’- 
nun üç bölge memleketinde yaşayan insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı 
arttırmak ve dolayısıyla bütün bölgede barış dokusunu daha da pekleştirmek 
amacıyla hazırlanan ekonomik projelerden bir kısmının sonuçlandırılmış ol
duğunu görmekten dolayı sevinç duymaktayım.»

A.B.D, Dışişleri Bakanı Dean Rusk’ın tebrik mesajı :

«Cento Paktının onbirinci yıldönümü dolayısıyla, Amerika Birleşik 
Devletleri hükümeti ve şahsım adına, Size ve Merkezî Andlaşma Teşkilâtın
daki arkadaş ve meslekdaşlarıma tebriklerimi sunmaktan memnuniyet duy
maktayım. .

«Teşkilâtın kurulduğu 1955 yılından beri CENTO memleketleri, sosyâl 
ve ekonomik alanlarda bölge işbirliğini arttırmak yolunda büyük ilerlemeler 
kaydetmişlerdir. Biz, Amerika Birleşik Devletlerinde, bu bölge içindeki, işbir
liğinin, daha iyi bir hayat ve refah için en önemli vasıtalardan biri, olduğuna 
inanıyoruz. ¡.

; «Başkan. Johııson’un da geçenlerde dediği gjbi

«Bölge içinde kurulan işbirliği' çoğu zaman ekonomik kalkınma için öl
düğü' kadar, siyasî bağımsızlık ‘içirî de en iyi yoldur.»'

«CENTO memleketlerinin, ittifakının savunma kalkanının arkasında, 
bütün bölgenin yararına olan işbirliği devam ettirmekte olmaları çok öııemli-
dÎK :\  ‘ ' ' ;; '" T  ■'

Amerika Birleşik Devletleri,.ittifakının-yapım faaliyetlerine yardıma de
vamda kararlıdır.» ,
A s m  i ' l h  --»'i ' r i  t Ü V ' i '  :- ' P  - -’-S-' U
i ,v;->jılg^f0r!e:̂ ^ iş lç r i..ıiBak2ftü- tebrik fçıeşajı-,; . g

" " >'i f ̂ h^la^fca ÎSşkîlafCilİii'' öhbMftci' yık‘ 'dönümünde âatîühnİZe
ve arkadaşlarınıza en iyi dilek ve tebriklerimi göndermek isterim.' ’

iı^efeÎıJİrasındaki1'.işbifligin:; teşvik 'e’defeîn Ve bölgede 
yaşayan insa/ıİÜrîn' refahini ^Üritfa^feİbİibttlik^l^fkihıttıayâ' yardiih
suretiyle, Orta Doğu’da barışın korunmasına çok kıymetli hizmetlerde bulun
maya devam etmektedir.

Hükümetimin, ittifakın bu çalışmalarını devamlı olarak destekliyece- 
ğini bir kere daha teyid etmekten memnuniyet duymaktayım. Nisan ayında 
yapılacak olan Bakanlar Konseyi toplantılarına katılmaya intizar etmekte
yim.»



A.B.D. S A V U N M A  B A K A N I YAR D IM C ISIN IN  Z İYA R E TİY LE  
İLGİLİ BİLDİRİ

M illî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu ile, Amerika Birleşik Dev
letleri Savunma Bakan yardımcısı Mc. Naughton başkanlıklarındaki Türk 
ve Amerikan heyetleri arasında iki giindenberi devam eden görüşmelerle il
g ili olarak şu tebliğ yayınlanmıştır :

«Türkiye Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu ve Amerika Birleşik Dev
letleri Savunma Bakan yardımcısı Mc. Naughton 26 ve 27 Şubat tarihlerinde 
Ankara’da Türkiye’nin savunma meselelerini etraflı bir şekilde tetkik etmek 
üzere toplanmışlardır.

Toplantılara Genelkurmay ikinci başkanı Orgeneral Refik Tulga ve 
Genelkurmay ile M illî Savunma Bakanlığına mensup yüksek rütbeli askerî 
zevat ile Mc. Naughton’a refakat eden görevliler ve Amerika Birleşik Dev
letleri Ankara’daki askerî misyonu erkânı iştirak etmişlerdir.

Müzakere edilen savunma konuları, geçen Aralık ayında Pariste Na- 
to Bakanlar toplantısında ittihaz olunan karar çerçevesinde ele alınmıştır. Bu 
karar, Nato kuvvet hedeflerini m illî plânlar ve malî kaynaklar ile ahenkleş
tirmek gayesile gerekli ayarlamalar hakkında tetkikler yapılmasını öngör
mekte idi.

Ankara’da yapılmış olan bu toplantı, Türkiye’nin karşı karşıya bulun
duğu uzun vadeli tehdidin ve bunu karşılayacak kuvvetler ile mevcut kaynak
ların gözden geçirilmesine vesile teşkil etmiştir.

Nc. Naughton, Amerika Birleşik Devletlerinin, Türkiye ile olan ittifa
kını hür dünyanın müdafaası için hayatî telakki ettiğini teyiden ifade etmiş
tir. Taraflar, ayrıca, Nato andlaşmasından doğan vecibelere riayet zaruretini 
belirtmişlerdir.

Bu görüşmeler, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında askerî 
konularda devam eden müzakerelerin bir kısmım teşkil etmektedir,»

B E L G E :  XVI
25 - 27  Şubat 1966
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SİYASÎ OLAYLAR

NATO GENEL SEKRETERİ MANLIO BROZIO’NUN 
MEMLEKETİMİZİ ZİYARETİ

NATO Genel Sekreteri Manlio Brozio Hükümetimizin davetlisi olarak 
4 -7  Mart tarihleri arasında memleketimizi ziyaret etmiştir. Bu konuda bir 
demeç veren Dışişleri Bakanı Çağlayangil «NATO Genel Sekreteri Sayın 
Brozio, Türkiye ile NATO’yu ilgilendiren bütün meseleleri görüşmek, bu 
meyanda bizi ilgilendiren her husus üzerine görüş teatisinde bulunmak üzere 
memleketimize gelmiş bulunuyor» demiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GENEL SEKRETERİ BÜYÜK ELÇİ
Ü. HALÛK BAYÜLKEN BAC’NE YAPTIĞI ZİYARET

BAC Hükümetinin resmi daveti üzerine Dışişleri Bakanlığı Genel Sek
reteri Büyükelçi Haluk Bayülken 14 Mart 1966 tarihinde Türkiye Hükümeti
ni temsilen BAC’ne gitmiştir.

Büyükelçi Ümit Haluk Bayülken Başkanlığındaki Heyete Beşinci Daire 
Reisi Elçi Nejat Ertiizün ve Büyükelçilik Başkâtibi İzzet Zincir katılmıştır. 
Heyet Ankara’dan 14 Mart 1966 Pazartesi günü hareket etmiş ve ziyaret beş 
gün sürmüştür.
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Bilindiği gibi, Türk'iye ile BAC arasında bir müddetten beri Ticarî mü
zakereler yapılmakta idi. Ticaret Anlaşmasını imzalamak ve bir dostluk ziya
retinde bulunmak üzere Ticaret Bakanımız BAC’ne gidecekti. Meclislerde 
başlayan yoğun çalışma dolayisiyle Hükümet Üyelerinin dış ülkelere yapa
cakları bütün seyahatlerin bir süre durdurulması Hükümetçe kararlaştırılmış
tır. Bu durum üzerine, Ticaret Bakanımızın BAC’ne yapacağı ziyaret Nisan 
1966 ayma, bırakılmıştır.

Diğer taraftan BAC Kültür Bakanı,mn Mayıs ayında memleketimizi 
ziyaret etmesi karalaştırılmıştır. Karşılıklı ziyaretlerin diğer alanlarda da ya 
pılması derpiş olunmaktadır.

Dost ve Kardeş Arap Ülkeleriyle her sahadaki münasebetlerimizin tak
viyesine karşılıklı olarak verilen ehemmiyet muvacehesinde bu ziyaretlerin Tür
kiye ile BAC arasındaki münasebetlerin gelişmesine olumlu tesirler yapacağı 
tabiidir.
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İKTİSADÎ VE TEKNİK OLAYLAR

DÜNYA GIDA PROGRAMI İLE İMZALANAN ANLAŞMA

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na bağlı Sıtma Eradikasyonu Teşki
lâtı tarafından beş bölgede (Edirne, Lüleburgaz, Antalya, Mardin, Diyarıba- 
kır) uygulanacak ilaçlama ve kontrol programlarında görev alacak memur, 
işçi ve gönüllü işbirlikçilere gıda yardımı sağlanması maksadıya düzenlenen 
Anlaşma 15 Mart 1966 salı günü Dışişleri Bakanlığında İmzalanmıştır.

Böylece, Dünya Gıda Programı Teşkilâtı’mn gıda temini suretiyle ger
çekleşmesine yardımcı olduğu projelerimizin sayısı 13’ii bulmuş olmaktadır.

Hükümetimizle, Dünya Gıda Programı arasında imzalanan son Anlaş
maya göre Teşkilât, toplam CİF değeri 482.000 dolar olan şu gıda madde
lerini bedelsiz olarak İstanbul limanında teslim edecektir :

3.390 Ton Buğday

171 » Yağsız süt tozu

225 » Fasulya

114 » Bitkisel yağ

5,7 » Çay

Bu gıdalar gündelikçi olarak çalışan düşük ücretli 800 İlâç sıkma me
muru, 110 arazi işçisi, az ücretli 5620 memur ve 1450 gönüllü işbirlikçiye üç 
yıl süre ile (1966- 1968) teşvik edici bir unsur olarak dağıtılacaktır.

Söz konusu Anlaşmayı Hükümetimiz adın.ı İkinci İktisat Dairesi Baş
kanı Nazif Cuhruk, Dünya Gıda Programı adını Ankara’daki Birleşmiş M il
letler Kalkınma Programı Temsilcisi Eric E. W ard imzalamışlardır.
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MEYVE VE SEBZE İSTİHSALİ İSLAHI VE E AZARLANMASI 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ PROJESİ İÇİN 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖZEL FON’UNDAN SAĞLANAN 
TEKNİK YARDIM

Yurdumuzda, meyve ve sebze istihsali, İslahı ve pazarlanması alanında 
eğitim ve araştırma yapacak iki Merkez kurulmasını teminin Birleşmiş M il
letler Teşkilâtı Özel Fon’undan teknik yardım sağlanması amacıyla bir süre
den beri yapılan çalışmalar olumulu bir sonuca ulaşmış ve 31 Mart 1966 günü 
Birleşmiş M illetler Kalkınma Programı Trkiye Mümessilliği ile Bakanlığı
mız arasında söz konusu Teknik Yardımın ayrıntılarım tespit eden bir Uygu
lama Plânı imzalanmıştır.

Mezkûr Uygulama Plânı çerçevesinde, Tarım Bakanlığının uhdesinde Y a
lova’da bir sebze istihsal merkezi, Bornova’da ise islâh merkezi kurulacak ve bu 
merkezlerin İzmir, Antalya ve Bursa’da yardımcı şubeleri bulunacaktır.

Merkezlerin başlıca amacı, araştırma ve eğitim yoluyla memleketimiz 
bahçecilik ve buna bağlı endüstri kollarının verimini yükseltmek, iç ve dış 
pazarlara taze ve işlenmiş sebze ve meyve arzını arttırmaktadır.

Merkezler bu çerçeve içinde, özellikle, taze ve işlenmiş meyve ve seb
zenin islâhına, istihsaline ve pazarlanmasına ilişkin ticarî önemi haiz teknik 
konularda araştırmalar yapacak, pratik görev - başı kursları düzenliyerek resmî 
ve özel sektördeki ilgililere yardımcı olacaktır.

Yürütme görevini Özel Fon adına Birleşmiş M illetler Gıda ve Tarım 
Teşkilâtının yükleneceği bu proje çerçevesinde, Özel Fon Teşkilâtı Hüküme
timiz emrine 5 yıl için 1.817.600 do larlık  teknik yardımda bulunacaktır. Hü
kümetimizin söz konusu projenin mahallî masraflarına katılma payı ise 179.- 
500 dolar olarak tesbit edilmiştir.

TÜR K-IRA K  
TELEKOMÜNİKASYON 

VE
KARAYOLU İRTİBATI

7-11 Şubat 1966 tarihleri arasında Dışişleri Bakam’nın davetlisi ola
rak memleketimizi ziyaret eden Irak Dışişlerine bakan Devlet Nazırı Ekselâns 
Adnan Iıl-Paçacı ile Bakanlığımızda yapılan ikili görüşmeler sonunda, iki 
ülke arasındaki telekomünikasyon ve karayolu irtibatının biran evvel ıslahı 
konusunda mutabık kalınmış ve bu hususlar, ik ili müzakereleri müteakip 10 
Şubat tarihli Ortak Bildiri’de de ayrıca belirtilmiştir.



I — TELEKOMÜNİKASYON İRTİBATI:

İkili görüşmelerden sonra telekomünikasyon konusunda Bakanlığımız
da girişilen çalışmalar sonucunda, halen Irak ile aramızda mevcut ve Mors 
Alfabesi üzerinde çalışmakta olan telgraf postasının üç-kanallı telefon ve 
dört-kanallı telgraf kuranportör sistemlerine inkılâbının mümkün olduğu 
görülmüş ve bu ülke ile aramızdaki telekomünikasyon irtibatının en kısa süre 
içinde gerçekleştirilmesini teminin, halen PTT. Genel Müdürlüğü elinde ye
dek olarak bulunan telgraf ve telefon kuranportör cihazlarından birer adedi
nin Irak’a devrine karar verilmiştir.

Bu konuda Irak makamları nezdinde Bağdad Büyükelçiliğimiz kanalı ile 
ahiren yapılan teşebbüse müsbet cevap alınmış bulunmaktadır.

Cihazlar, devri ile ilg ili formalitelerin ikmalini müteakip 1966 Nisan 
ayının ilk yarısı içinde, demiryolu ile Musul’a nakledilecektir.

İki ülke arasındaki telekomünikasyon irtibatı sağlayacak bu cihazların 
Musul’daki montajı, işletmeye açılması, çalıştırma ve bakımı ile ilg ili husus
ların Iraklı teknisyanlere öğretilmesi, PTT Genel Müdürlüğü tarafından gö
revlendirilen bir Türk yüksek mühendisi ve teknisyeni tarafından yapılacaktır.

Irak ile tesis edilecek telekomünikasyon irtibatı sayesinde halen daha 
ziyade Büyükelçilik kanalı ile yapılmakta olan ticarî muhaberenin doğrudan 
doğruya PTT irtibatı kanalı ile gerçekleşmesi mümkün olacak, iki ülkenin 
ticaret erbabı, gerek telgraf gerekse telefon yolu ile direkt ve süratli temas 
temin edebilecektir.

Muhabere ihtiyaçlarındaki süratli gelişme nazarı itibare alınırsa, kısa 
zamanda bu sistemlerin de tevsiine, hattâ bu konunun ilerde bir telekomüni
kasyon anlaşması çerçevesinde düzenlenmesine ihtiyaç duyulabileceğine şüphe 
yoktur. Ancak mevcut sistemin kurulması ile Türk-Irak halühazır muhabere 
ihtiyaçları tamamen karşılanabileceği gibi iki ülke arasındaki ticarî münase
betlerin geliştirilmesi için en mühim bir unsur olan süratli muhabere konu
sunda önemli bir adım atılmış olacak, Irak’ın memleketimiz üzerinden Avru
pa ve İran yolu ile de Pakistan’a kadar telekomünikasyon irtibatı sağlanmış 
olacaktır.

Ayrıca yeni irtibat, tarafların birbirlerinin ülkesi üzerinden yapacakları 
muhabere dolayısiyle her iki ülkeye bir kazanç temin edecektir.

II — KARAYOLU İRTİBATI:

Irak ile aramızda karayolu irtibatının temini konusundaki çalışmalar 
1958 yılından evvele kadar gider. Konu, Irak teknik servisleri ile önce bir 
Bağdad Paktı projesi olarae ele alınmış, o tarihlerde bu mevzuda iş-p lân ı
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tesbit eden bir protokol ile de düzenlenmişse de, bu protokolün icabatı, 14 
Temmuz 1958 Irak ihtilâli ve Kasım İdaresinin Bağdad Paktından ayrılması 
üzerine gerçekleştirilememiştir.

Bu kere Irak Devlet Nazırı Ekselans Paçacı ile karayolu irtibatının bir 
an evvel tesisi yolunda varılan mutabakatı müteakip Bakanlığımızda yapılan 
çalışmalar neticesinde Irak ile, aramızdaki karayolu irtibatının Mardin - Cizre; 
Cizre - Silopi; Silopi - Irak Hududu arasındaki karayolları ile Cizre’de 200 
metrelik, C izre-Irak hududu arasında üç tane küçük ve tam hudut noktasın
da Irak ile müştereken inşası gereken 217 metre uzunluğundaki köprülerle 
ilg ili projelerin ikmalini gerektirdiği tesbit edilmiştir.

Bu irtibatın M ardin-Cizre kesimi esasen mevcut ve normal bir şekilde 
trafiğe açık bir karayolu marifetiyle sağlanmış bulunmaktadır. Bu kesimin 
bakım ve standardı ilerdeki trafik hacmine göre kolayca geliştirilebilecektir.

Devlet Karayolları Programı, Cizre - Silopi ve Silopi - Irak hududu ara
sındaki 44 kilometrelik yol kısmının köprüleri ile birlikte ve bir bütün olarak 
inşasını öngörülmüştür. Projenin mahiyeti köprüler haricinde. L0 milyon Türk 
Lirasina "baliğ olmaktadır.

İrtibatın başlangıç noktasını, Cizre’de Dicle üzerinde halen yapılmakta 
olan 200 metre uzunluğunda 7 metre enindeki Cizre köprüsü teşkil etmek
tedir. Devlec Karayolları bu köprünün inşası işini 19.60’da ele almış olmakla 
beraber, köprünün yapımı kısmen teknik, kısmen de süratle ikmalini gerekti
recek bir trafik talebinin mevcut olmaması sebebiyle bugüne kadar gecikmiştir.

Marttan Nisan sonuna kadar olan devre Dicle’nin feyezan aylarını teş
kil ettiğinden, normal inşaat devresi ancak Mayıs-Ekim ayları arasındaki bir 
devreye sıkışmaktadır. İnşaat durumu ve müteahhitlerin iş kapasitesi, Cizre 
köprüsünün inşâsının plân veçhile gelişmesini güçleştirmektedir.

Ancak, Bayındırlık Bakanlığı Devlet Karayolları Bütçesine köprüler 
için gerekli ödeneği global bir şekilde koyduğundan, Cizre köprüsünün ta
mamlanması, herhaııgibir finansman müşkülâtı ile karşılaşmamaktadır.

Cizre köprüsü dışında Cizre-İrak hududu karayolu projesi üzerinde 
inşası gereken üç küçiik köprü daha mevcuttur.

Bunlardan 67 metre uzunluğundaki Nerdiiş köprüsü tamamlanmıştır. 
Bazamır ve Telkabin köprüleri ise bu yıl içinde ihaleye çıkarılacaktır.

44 kilometrelik yolun Cizre’den itibaren en arızalı tesimini teşkil eden 
ve toprak işi yüklü ilk 13 kilometrelik kısmın kaba işleri ikmal edilmiştir. 
Bakiye 31 kilometrelik kısmı genel olarak düz ve arızasızdır. Bu yolun inşa
atı Î965 yılından itibaren muntazaman yıllık programlara alınmaktadır.
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Ancak Mardin’den itibaren Irak hududuna kadar olan projenin tara
fımızdan tek taraflı olarak ikmali tam hudut noktasından Habur nehri üze
rinde Irak ile müştereken inşası gereken Habur köprüsünün tamamlanmaması 
halinde bir değer ifade etmeyeceğinden, iki ülke arasındaki karayolu irtiba
tının en önemli ve Irak bakımından ilk halkasını teşkil eden Habur köprüsü 
konusunda ikili çalışmalara derhal başlanmasına karar verilmiş ve bu husus 
Bağdad Büyükelçiliğimiz kanalı ile Irak makamlarına intikal ettirilmiştir.

Eksperler seviyesinde yapılacak görüşmelere 10 Mayıs 1966 tarihinde 
Ankara’da başlanacaktır. Müzakereler tahminen bir hafta sürecek, teknik 
elemanlar Habur köprüsü veya daha pratik bir plân üzerinde çalışmalarda 
bulunacak, görüşmeler neticesi, taraflar arasında ayrıca bir protokolla tanzim 
edilecektir.

Karayolları projesinin bir an evvel ikmali, Irak ile akdi konusunda 
mutabık kalman Transit Anlaşmasının tatbikatta sağlayacağı faydaların hu
sulü bakımından da önem taşımaktadır.

Bu yol tamamlandığı anda memleketimizin Irak ve Kuveyt ile olan ir
tibatı tesis edilecek, Güneydoğu Anadolu bölgesinin ticarî bakımdan gelişmesi 
temin edilecek, nakliyecilerimize yeni dış imkânlar sağlamış olacak, ayrıca 
Kuveyt ve Irak’tan memleketimize turist akımı kolaylaşacaktır.
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KÜLTÜREL OLAYLAR

Türkiye ile Polonya arasındaki Kültür Mübadele Programı gereğince 
orkestra konserleri idare etmek üzere Polonya’ya davet edilmiş olan Kompo
zitör - Orkestra şefi Cemal Reşit Rey Varşova’nın en büyük konser salonun
da 11 ve 12 Mart akşamları iki konser idare etmiştir.

Kordiplomatiğin de davetli bulunduğu bu konserler dinleyiciler tarafın
dan büyük ilgi ile takip edilmiş ve orkestra şefimiz büyük takdir toplamıştır.
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Personel Dairesi
Sicil -100004/28 Ankara, 11.3.1966

Konu : Hükümetimizi temsilen
yapılacak dış seyahatler hk.

MERKEZ DAİRESİNE

G E N E L G E

1 — Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesinden alman 
7.3.1966 tarih ve 87/1 - 1363 sayılı yazı metni ikinci maddededir.

2 — «Bilindiği üzere Hükümetimizi temsil vazifesiyle dış memleketlere
yapılacak seyahatlerin Bakanlar Kurulu Kararma dayanması zaruridir. Ba
kanlar Kurulu Kararının seyahatin başlangıcından önce tekemmül edebilmesi, 
bu husustaki teklifin ancak zamanında Başbakanlığa intikal ettirilmesiyle 
mümkün olabilir.

Bunun dışında Kararname tekemmül etmeden seyahatin başlaması gibi 
Hükümet kararma tekaddüm eden fiili durumların tecviz edilmemesi gerekti
ği aşikardır.O ->

Bu itibârla Milletlerarası Kongre, Konferans ve toplantılar dolayısiyle 
veya resmî davetler üzerine Hükümetimizi temsilen yapılacak dış seyahat
ler için Bakanlıklardan gönderilecek teklif yazılarının, yolculuğun başlangıç 
tarihinden en az 011 gün önce Başbakanlıkta bulundurulmasının usul ittihaz 
edilmesini önemle rica ederim.»

Buna göre hareket edilmesini ehemmiyetle rica ederim.

DIŞİŞLTPBİ BAKAN! V.
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Personel Dairesi Reisliği
Sicil -100004/

1.3.1966

Elçilikler No : 36

Konsolosluklar No : 33

Merkez Daireleri No : 24

İÇ v e  DIŞ TEŞKİLÂTA 

G E N E L G E

İ lg i: 1965/39-40-42 sayılı talimatları.

1 — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygunlanması ile ilg ili 
olarak 28.2.1966 tarihi itibariyle düzenlenen İdarî memurlara ait cetveller ekte 
sunulmuştur.

7 — Bu cetveller memurların dosya ve fişlerindeki bilgilerle Misyon 
ve Daireden gönderilen hizmet sürelerine ve görev yerlerine ait «belgeler» 
esas alınarak azamî dikkat ve titizlikle hazırlanmış bulunmaktadır. Bununla 
beraber, intibaklarında önemli birer ölçü olarak alınacağı hizmet sürelerinde, 
kamu hizmetlerinde bulunduğu görevlerde ve diğer bilgilerde bazı maddî hata 
ve noksanların bulunabileceği düşünülerek bir kere de ilg ili memurlara gön
derilmek. suretiyle tetkik ettirilmeleri faydalı mütalâa olunmuştur.

3 — Fiilen yapılan görevle ilg ili soruların cevabı Misyonlardan ve Da
irelerden alınmış bulunan bilgilere gören henüz doldurulmamıştır. Bu ba
kımdan, tereddüde düşülmemesi gerekir.

4 — Bu cetvellerden ilg ili memurlara tevdii ile varsa hata ve noksanla
rının işaret olunarak (yoksa yoktur diye belirtilerek), tevdi tarihlerinden iti
baren en çok iki gün içinde iade edilmeleri hususunda kendilerine tebliğ edil
mesini ve personelden geri alınacak mezkûr cetvellerin en kısa zamanda Ba
kanlık Personel Dairesine gönderilmesinin teminini saygılarımla rica ederim.

DIŞİŞLERİ BAKANI Y.
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Personel Dairesi 
Sicil - 100004/

Konu: Yeni Teşkilât kurulması
ve terfilerin durdurulması hk.

Ankara, 11.3.1966

İÇ VE D I Ş  T E Ş K İ L Â T A  

G E N E L G E

Elç. No : 41 

Kons. No : 42 

Merkez D.leri No : 27

1 — Başbakanlık Özlük ve Yazı İşleri ifadesiyle alınan 7.3.966 tarih 
ve 27/208- 1881 sayılı yazı metni ikinci maddededir.

2 — «Genel Kadro Kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar,

«1 ) Mucibe istinaden makam ihdasından ve yeni teşkilât kurul
masından tevakki olunmasını,

«2) Süresi dolmuş ve olumlu sicil almış bulunanların maaş ve üc
ret yükseltmeleri müstesna, mevcut personelin terfian yüksek kadroya tayin 
edilmemesini, zaruret halinde Başbakanlıktan müsaade alınmasını, 

«ehemmiyetle rica ederim.

«N  o t : Zaruret halinde gerekçesi ile birlikte teklifte bulunulması.» 
Bilgilerine arzederim.

DIŞİŞLERİ BAKANI Y.
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Personel Dairesi Reisliği
Sicil - 100004/

M Ü Z E K  K E R E

Terfie hak kazanmış bulundukları halde, kadroda açık yer olmaması 
sebebiyle terfi edemeyen DOKUZUNCU derece meslek memurlarından Zeki 
ÇELİKKOL, Ülkü BAŞSOY, İhya BAŞARA, Oktay AKSOY, Semih BELEN, 
Emin GÜNDÜZ, Gözen UNAN, Halûk AKMAN, Babür TARIKAHYA’- 
ya 4598 sayılı kanunun 242 sayılı kanunla değiştirilen 4ncii maddesi gere
ğince bir ÜST derece maaşı verilmesini onaylarına arzederim.

PERSONEL DAİRESİ REİSİ 
G. ÜSTÜN

Takdim 
24.3.66 

G. ÜSTÜN

Arz
30.3.966 

Ü. H. BAYÜLKEN

Uygundur.
31.3.966 

i: S. ÇAĞLAYANGİL

Aslının aynıdır.
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M A R T  1966’D A  TÜ RKİYE’N İ N  DIŞ İLİŞKİLERİ

VE BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR 

KRONOLOJİSİ



Ö Z Ü R

BELLETEN'in 28 Şubat 1966 tarih ve 17 sayılı nüshasının 32 nci sayfası 9 Şubat 
1986 günlü vukuatının ikinci paragrafının 6 ncı kelimesi «Amerika'nın» şeklinde çıkmış
tır. Doğrusu «Afrika'nın» olacaktır. Özür dileyerek düzeltiriz.



1 M art 1966 YUNANİSTAN’IN TÜRKİYE’Yİ ŞİKAYETİ

Yunanistan'ın B. M.deki Temsilcisi, Güvenlik Kon
seyine gönderdiği bir mektupta, tepkili bir Türk
uçağının 20 Şubat’ta Sakız adası güneyinde uçarak Yu
nan semalarını ihlâl ettiğini ileri sürmüştür.

1 Mart 1966 YENİ SURİYE KABİNESİ

Suriye’de Dr. Yusuf Zuayn Başkanlığında yeni bir 
kabine kurulmuştur.

1 Mart 1966 U T El A NT IN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ KONUSU İLE
İLGİLİ TEMASLARI

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, Kıb
rıs Barış Kuvvetinin 26 Mart’da sona erecek görev sü
resinin uzatılması konusunu görüşmek üzere, Kıbrıs, 
Yunanistan, Türkiye ve İngiltere’nin Birleşmiş Milletler 
Daimî Temsilcilerini kabul etmiştir. U Thant, Barış 
Kuvveti Bütçesi büyük açık vermesine rağmen, görev 
süresinin uzatılmasını temenni etmektedir.

Mart 1966 KIBRIS RUM - /MACARİSTAN ORTAK BİLDİRİSİ

Macar Başbakanının Kıbrıs’taki görüşmeleri ile 
ilg ili olarak yayımlanan Ortak Bildiride özetle şöyle 
denilmektedir :
«Her iki taraf da barış içinde beraberce yaşamak
ve Uluslararası ihtilâfların barışçı bir şekilde halli pren
sibine bağlılıklarını belirtmişler ve ülkeler arasındaki 
münasebetlerin, eşitlik, karşılıklı sevgi ve başka bir ül
kenin İçişleri ile egemenlik İlıklarına adami müdahale 
esasına dayanması gerektiği görüşünü belirtmişlerdir. 
Siyasî ve İçtimaî idare şeklini ve- geleceğini serbestçe ta
yin .etmek hakkını ihlâl etmek için yapılacak her türlü 
saldırıyı ve kuvvet istimalini takbih etmektedirler.
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2 Mart 1966 DR. KÜÇÜK’ÜN DEMECİ

2 Mart 1966

3 Mart 1966

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük
Kanada’da çıkan «Vancouver Province» adlı gazetenin 
muhabirine bir demeç vermiştir. Dr. Küçük demecinde 
Makarios’un Enosisi ilân etmesi halinde savaş olacağını 
tekraralamış, Türk toplumunun hür yaşama kararını bir 
kez daha belirtmiştir. Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyetinin 
meydana gelmesinden bu yana Türk toplumunun taksim 
tezini savunmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı yardım
cısı, Rumların giriştikleri saldırılardan sonra bir nüfus 
aktarmasının yapılabileceğini belirtmiş, «bizim istedi
ğimiz federal bir hükümet çerçevesi içinde Kıbrıs Türk
lerinin sağlam can ve mal güvenliğine sahip olabilmele
ridir,» demiştir. Dr. Küçük, Rumların adanın yalnız ken
dilerine ait kısmını Yunanistan’a bağlayabileceklerini 
söylemiş, muhabirin «böyle bir taksimde her hangi bir 
şekilde Türkiye’ye iltihak bahis konusu olacakmı?» su
aline şu cevabı vermiştir : «Rumlar Enosis üzerinde ıs
rar edecek olurlarsa, kendi istikballerini tayin etmek, 
yani Türkiye ile birleşip birleşmemek, Türk toplumuna 
ait bir iştir.»

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı demecinin so
nunda Barış Gücüne asker gönderen ve masraflara kat
kıda bulunan devletlere teşekkür etmiştir.

AFGANİSTAN BAŞBAKANININ TÜRKİYE'YE 
YAPACAĞI ZİYARET:

Afganistan Başbakanı Muhammed Haşim Mayvan- 
dal’ın yakın bir gelecekte yurdumuzu resmen ziya
ret edeceği Dışişleri Sözcüsü tarafından açıklanmıştır.

SOVYET BÜYÜKELÇİSİNİN DIŞİŞLERİ 
YETKİLİLERİ İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME :

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil Sovyet-
ler Birliğinin Ankara Büyükelçisinin Nikita Rijov ile 
yaptığı görüşmede, iki ülke arasında ticarî konular üze
rinde durulduğunu açıklamıştır.



Dışişleri Bakanı, çimento ve demir konularıyla ilgi
li meselelerin halledilmiş durumda olduğunu söylemiş, 
özellikle kimyevî gübre konusunda güçlük bulunduğunu 
bildirmiştir. Çağlayangil bu arada, Sovyetlerin zeytin
yağı talebinde bulunduklarım da açıklamıştır.
İstanbul’da önceki gece Ortaköy açıklarında çar
pışan Sovyetler Birliği bandıralı gemiden yayılan ham 
petrolün tutuşması sonunda çıkan liman yangınından 
meydana gelen zarardan dolayı tazminat ödenip ödenmi- 
yeceği konusundaki bir soru üzerine Bakan şöyle de
miştir :
Sovyet elçisiyle, İstanbuldaki kaza üzerinde de görüştük.

ABD BÜYÜK ELÇİSİNİN AÇIKLAMASI:

Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Parker T. 
Hart İzmir’deki Güney Deniz Saha Komutam, Bele
diye Başkamın ve NATO Karargâhını ziyaret ettikten 
sonra, gazetecilerin Kıbrıs ile ilg ili sorularını cevaplan
dırarak, bu konuda evvelce söylediği sözlerin basın’a 
yanlış yansıtıldığını söylemiştir.

A. B. D. Büyükelçisi, Amerika’nın iki tarafı ikna
yoluyla bu bölgede savaşa engel olmaya çalıştığım be
lirterek demiştir k i :
«Türk ordusunun modernleştirilmesi ve tekâmülü
için gayret sarf edilmektedir. Esasen Türkiye’de yapıl
makta olan silâhlar da gün geçtikçe geliştirilmektedir.»

A. 1. D'NİN AÇTIĞI KREDİ:

Birleşik Amerika’nın «Uluslararası Kalkınma Ajan
sı» (A. I. D.) Türkiye’ye 70 milyon dolarlık kredi aça
cağını bildirmiştir. Bu kredi iki defada verilecektir. 30 
Milyon Dolarlık ilk parti, Birleşik Amerika’dan teçhizat, 
yedek parça ve ham madde alınmasında kullanılacaktır. 
Bu kredi, Türkiye’ye yardım konsorsiyumu tarafın
dan yapılan yardım çerçevesinde Birleşik Amerika'nın 
1966 yılında Türkiye’nin emrine vermeği taahhüt ettiği 
130 milyon dolarlık yardıma dahildir. Türkiye’ye yar
dım konsorsiyumunun 1966 yılı içinde Türkiye’ye ya
pacağı toplam yardım 262 milyon dolardır.



3 Mart 1966

4 - 7 Mart 1966

Birleşmiş Amerika’nın açtığı kredi 40 yılda ödene
cek ve ödenmeye 10 yıl sonra başlanacaktır. Bu on yıl 
içindeki faiz %1, daha sonraki 30 yıl için ise %2,5 ola
caktır.

KIBRIS TÜRKLERİNİN SABOTAJ İSNATLARINA 
CEVAPLARI

Kıbrıs Türk toplumu sözcüsü bir demeç vererek 
Rum İçişleri Bakanı Yorgacis’in sabotaj olayları hakkın
da Türk toplumuna yönelttiği isnatları cevaplandırmış
tır. Türk cemaatinin sabotaj hareketlerine girişmek ka
rarı vermesi halinde yabancı ajanlara ihtiyacı olmaya
cağını belirten sözcü, Yorgacis’in sabotaj olaylarının 
gerçek faillerini meydana çıkarmaktaki aczi yüzünden 
iktidarsızlıkla itham edilmiş olması dolayısıyla Türk top- 
1 umunu suçlamaya kalkıştığını açıklamıştır. Bilindiği 
gibi Rum İçişleri Bakanı Yorgacis, önceki gün bir açık
lama yaparak Rum kesimlerine ve çeşitli tesislerde mey
dana gelen bomba olaylarının Fransız (OAS) teşkilâtı
na mensup bir gurup Fransız tarafından yaratıldığını 
iddia etmiş ve bu Fransızların Tiirklerden ücret aldık
larını ileri sürmüştü.

NATO GENEL SEKRETERİNİN ZİYARETİ:

Hükümetimizin davetlisi olarak Ankara’ya gelen 
NATO Genel Sekreteri Monlio Brosio, havalanmda
yaptığı bir konuşmada NATO ile ilgili bütün mesele
leri görüşeceğini söylemiş, Kıbrıs konusu ile ilg ili soru
lara ise şu cevabı vermiştir :

«Nato Konseyinin Genel Sekretere verdiği görev 
açıktır. Bu konuda, Türk-Yunan ilişkileri açısından 
Genel Sekreterin bir arabuluculuk teşebbüsüne girişme--'f <J>
si mümkün değildir. Ancak, gözlemcilik görevi devam 
etmektedir. Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs meselesi 
konusunda, bu çerçevede, ilişkilere ve meseleye ışık 
tutacak her türlü çalışmaya devam edeceğim. Tekrar 
söyleyeyim ki, bir arabuluculuk söz konusu değildir.;>
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NATO Genel Sekreterinin Ankara’ya gelişi dola- 
yısiyle Dışişleri Bakanı Çağlayangil de havaalanında, 
bir demeç vermiş ve şöyle demiştir :

«NATO Genel Sekreteri Sayın Brosio, Türkiye ile
NATO’yu ilgilendiren bütün meseleleri görüşmek, bu 
meyanda, bizi ilgilendiren her husus üzerinde görüş tea
tisinde bulunmak üzere memleketimize gelmiş bulunu
yor.

Çağlayangil, NATO Genel Sekreterinin Ankara ya
gelişinin Kıbrıs’la ilg ili olup olmadığı konusundaki bir 
soru üzerine, şunları söylemiştir:

«Hayır. Kıbrıs ile ilg ili hususibir ziyaret telâkki
etmek doğru olmaz. Ama, bu ziyaretten faydalanılarak 
Kıbrıs meselesinin aramızda görüşüleceği tabiidir.

NATO Genel Sekreteri ile Dışişleri Bakanı arasın
daki görüşmeler 5 Mart Cumartesi günü yapılmıştır. Bu 
arada Başbakan Demirel de NATO Genel Sekreteri ile 
görüşmüş veşeretine bir öğle yemeği vermiştir (Bk. Bel
ge 1).

6 Mart Pazar sabahı bir basın toplantısı düzen-
liyen Manlio Brosio, Ankara’daki temaslarının gayet 
faydalı olduğunu belirtmiştir (Bk. Belge 2.). Manlio 
Brosio 7 Mart tarihinde İstanbul’dan Atina’ya hareket 
etmiştir.

Öte yandan NATO Genel Sekreteri ile yaptığı
görüşmeler hakkında bir soruyu cevaplandıran Dışişleri 
Bakanı Çağlayangil özetle şunları söylemiştir :

«Askerî yardım ve NATO içi meselelerin, zaman
zaman karşılıklı görüş teatisine vesile teşkil etmesi ta
biîdir. Bunlar rutin görüşmelerdir. Biz bu ziyaretten 
faydalanarak, Kıbrıs meselesinin bugünkü durumu et
rafında Sayın Genel Sekreterle geniş bir görüşme yap 
tık. Ekselans Brosio’nun Türkiye’ye vaki ziyaretinin bü
yük bir samimiyet ve anlayış içinde geçtiğini ve netice
den memnun olduğumuzu bileritmek isterim.»
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3 Mart  1966 T Ü R K -YUGOSLAV TİCARET PROTOKOLÜ

4 Mart 1966

1966 yılı içerisinde Türkiye ile Yugoslavya ara
sında mübadele edilecek m allarla ilg ili bir Ticaret Pro
tokolü imzalanmıştır. Protokola göre :

Yugoslavya’dan memleketimize ithâl edilecek baş
lıca maddeler arasında kimyevi gübreler, sanayi ham 
maddeleri ve muhtelif makinalar yer almakta, buna mu
kabil Türkiye'den Yugoslavya’ya ihraç edilecek mad
deler listesinde balık, pamuk, kuru meyveler, narenciye, 
yünlü, pamuklu mensucat, trikotaj eşyası, akûmlâtöler, 
oto lastiği gibi sanayii mamûlleri bulunmaktadır. Yapı- 
lan protokolde öngörülen mübadele hacmi iki taraflı 
olarak 15 milyon dolar seviyesindedir.»

B. M. TEMSİLCİSİ BERNARDES'İN YENİ GÖREVİ

B. M. Genel Sekreteri U Thant, Kıbrıs’taki özel
temsilcisi Carlos Bernardes’i, Kıbrıs anlaşmazlığında, 
ilg ili tarafları uzlaştırma yönünde çaba sarfetmekie de 
gö r ev 1 end i r m iştir.

Genel Sekreter U Thant, Güvenlik Konseyine sun
duğu bir yazıda Rernardes’e bu hususta bir talimat ver
diğini açıklamıştır. Genel Sekreter talimatında şöyle 
demektedir :
«Kıbrıs meselesinde faydalı olabilecek bütün im
kânların araştırılmasına ara verilmeden devam edilme
si gerekmektedir.

Bu itibarla, B. M.’nin temsilcisi olarak taraflar
arasında Kıbrıs’ın içinde veya dışında, her kademede, 
faydalı olabileceğine inandığımız her türlü teşebbüs
lerde bulunmakla görevlendirildiniz.»

Genel Sekreter Güvenlik Konseyine sunduğu ya
zıda, Bemardes’iıı yetki ve görevlerini genişletme husu
sundaki niyetinden, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Hü
kümetlerini haberdar ettiğini söylemiştir.

U Thant, bu konuda yaptığı bir açıklamada ara
buluculuğu canlandırmak için giriştiği çabaların henüz
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semere vermediğini, ancak bütün imkânların araştırıl
masına ara verilmemesi gerektiği kanaatinde bulundu
ğunu ifade ile «Bernardes’in görevlerinin genişletilme
sinin, Güvenlik Konseyi kararında öngörülen arabulu
culuk müessesesine halel getirmediğini» söylemiştir.

d M an  1966 BAŞBAKANIN BASIN TOPLANTISI

Başbakan Süleyman Demirel basının dış politika
ile ilg ili sorularını geniş şekilde cevaplandırmıştır (Bk. 
Belge3). Kıbrıs ile ilg ili başlıca sorulara şu cevapları 
vermiştir :

Hükümetin bir süre önce Kıbrıs konusunda önemli
tedbirler alınacağını açıkladığını, bu tedbirlerin neler 
olduğunu soran bir gazeteciye, bunların halen tatbik 
edilmekte oldukları değiştirme birliğimizin Mart sonuna 
doğru Kıbrıs’a gideceği, ve buna engel olunmıyacağı 
şeklinde cevap vermiştir.

Avrupa Konseyinin Kıbrıs meselesi hakkında lehi
mizde vermiş olduğu kararla Birleşmiş Milletlerde aley
himizde çıkan karar üzerine Hükümetin tutumunun ne 
olduğunu soran gazeteciye, Birleşmiş Milletler kararla
rının tavsiye mahiyetinde olduğunu daha önce açıklamış 
bulunduğunu, Avrupa Konseyinin ise, Kıbrıs meselesi 
hakkında iki kararı olduğunu söyledikten soııra, bun
lardan birinin Türk cemaatine yardım yapılmasını tazam- 
mun etiğini, diğerinin ise siyasî mahiyeti haiz olup ilg i
liler arasında müzakereler yolunda meseleye bir çözüm 
yolu öngördüğünü açıklamıştır. Avrupa Konseyinin bu 
karaları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararından 
sonra, ittihaz etmiş olmasının büyük önemi olduğuna 
işaret etmiştir.

.5 Mart 1966 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ BERNARDES'İN
TAYİNİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel Mü
dürü Oktay İşçen, B. M. Genel Sekreteri U Thant’ın
Kıbrıs’taki Temsilcisi Bernardes’in, görevinin genişle
tilmesi konusunda şunları söylemiştir :
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5 Mart 1966

«Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, Kıb
rıs’taki temsilcisi Bernardes’i mahalli veya daha geniş 
mahiyetteki meseleleri, ilk safhada, herhangi bir sevi
yede görüşmeyi temin hususunda, kendisinin verimli 
göreceği şekilde, Kıbrıs adasının içinde ve dışında dos
tane teşebbüste bulunmakla da görevlendirildiğini bil
dirmiştir.

U Thant bu konuda Güvenlik Konseyine yazdığı 
mektupta, arabulucu tayini hususundaki gayretlerinin, 
şimdiye kadar semere vermediğini, bu gayretlerine de
vam edeceğini kaydettikten sonra, Bernardes’e verdiği 
görevin, hiçbir surette arabuluculuk görevi ile ilgisi bu
lunmadığını tasrih etmiştir. Hükümetimizin arabulucu
luk müessesesi konusundaki görüşü, defaatle izah olun
muştur. Bu görüşte bir değişiklik bahis konusu değildir. 
Bernardes, kıymetli ve tecrübeli bir diplomatın Kendi
sinin, Genel Sekreter tarafından genişletilen görevi da
iresinde, ileride anlaşmaya müstenit bir çözüm şekli bu
lunabilmesinde mühim rol oynıyacağı şüphesiz olan ada
daki durumun, merhale merhale normal şartlara intibak 
ettirilmesinde, bu suretle daha faydalı ve yapıcı bir rol 
oynayabilmesi samimiyetle temenni olunur.»

KIBRIS RUM YÖNETİMİNİN TÜRK ALAYININ 
DEĞİŞTİRİLMESİ KONUSUNDAKİ CEVABİ 
NOTASI

Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanlığı Türk alayının üç-
yüz subay ve erinin Mart sonlarında değiştirileceğini 
bildiren Türk notasına cevap vermiştir.

Rum yönetiminin cevabında malum Rum iddiaları
tekrarlanmaktadır. Verilen cevapta «Türk alayının Kıb
rıs’ta kalmasını Rum yönetiminin gayri meşru saydığı, 
ittifak andlaşmasını geçerli olarak tanımadığı, bununla 
beraber gerginlik yaratılmaması için alayın Birleşmiş 
M illetler nezaretinde değiştirilmesine itiraz etmiyeceği» 
bildirilmektedir.
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7 Mart 1966 DIŞİŞLERİ BAKANININ LEFKOŞE’DEKİ 
ATAŞEMİZ HAKKINDA İDDİA İLE İLGİLİ 
AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Lefkoşe Bü
yükelçiliğimiz Ataşelerinden Kemal Çoşkun halikındaki 
iddialarla ilg ili olarak şunları söylemiştir : «Kıbrıs Elçi
liğimizde çalışan bir Ataşemiz hakkında, Kıbrıs Rum 
Hükümeti, bir takım şüpheler izhar ederek, bu zatı is- 
tenmiyen şahıs ilân etme yoluna tevessül etmiştir. Bu 
iddia hakkındaki görüşmelerimizi mahalline bildirece
ğiz.»

Dışişleri Sözcüsü ise bu konudaki iddiaların tamamen 
mesnetsiz olduğunu ifade etmiştir.
Öte yandan, bir süre önce Yunanistan’ın Hükümeti
mize verdiği cevabî Nota ile ilg ili bir soru üzerine 
Çağlayangil Yunan Notasına cevap verilmek üzere ol
duğunu bildirmiştir.

Dışişleri yetkililerinin açıkladığı gibi, Yunanistan 5 
Şubac tarihli Notamıza karşı, bir süre önce verdiği 
cevabî Nota’da, Türkiye’nin ortaya koyduğu gerçek
leri tevîl yoluna sapmış, malûm iddialarını tekrarlamış
tır.

7 M an  1966 İSVİÇRE HÜKÜMETİNİN ARABULUCULUK
TEKLİFİ

U Thant’ın temsilcisine İsviçre hükümeti tarafından 
130.000 dolarlık altıncı b r ödeme dolayısı ile verilen 
bir mektupla «bu ödeme nal ¡hazırda Kıbrıs barış gücü 
masraflarına son iştirakimiz olarak telâkki edilmeli» 
denilmektedir.

Federal Konsey tarafından yayınlanan bildiri «şimdiye 
kadar bütün arabuluculuk gayretlerinin boşa çıkmasın
dan duyulan hayal kırıklığın ı» ifade etmekte ve «ilg ili 
taraflar en ufak bir anlaşma niyeti göstermediği müd
detçe, Federal konseyin bundan başka iştirakte bulun
mak imkânı olmadığını» belirtmektedir.
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7 Marl 1966

7 Mart 1966

8 Mart 1966

U Thant’m özel temsilcisini Kıbrıs meselesinin halli ile 
görevlendirmesini memnuniyetle karşılayan İsviçre hü
kümeti, Avrupada ortaya çıkacak herhangi bir anlaşmaz
lık kadar kendisini ilgilendiren bu anlaşmazlığın hal
ledilebilmesi için aracılık teklifinde de bulunmuştur. 
Bilindiği gibi, Birleşmiş M illetler üyesi olmayan İsviçre, 
Birleşmiş M illetler barış kuvvetinin masraflarına şimdi
ye kadar 2.200.000 İsviçre frangı ile iştirak etmiştir.

B. M. KIBRIS RUM TEMSİLCİSİNİN İDDİALARI

B. M. Kıbrıs Rum temsilcisi Zenon Rossides Genel Sek
reter U Thant’a sunduğu bir mektupta «Fransız gazete 
muhabiri olarak tanınan ve geçenlerde tevkif edilen birO ->
Türk ajanının itirafları 1964- 1965 yıllarında Kibrisin 
güvenliğine karşı girişilen sabotaj hareketlerinin Lef
koşe’deki Türkiye büyükelçiliği mensupları tarafından 
hazırlandığını isbat etmiştir,» demektedir.

FRANSA HÜKÜMETİNİN NATO İLE 
İLGİLİ KARARI

Fransız Devlet Başkanı De Gaulle, A. B. D. Başkanı 
Lyndon Johnson’a gönderdiği bir mektupta, Fransa’nın 
NATO Teşkilâtından çekilme kararını bildirmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ ANADOLU AJANSINA 
VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Anadolu Ajan
sı muhabirinin çeşitli sorularını cevaplandırmış, bu 
arada Afrika ülkeleriyle ilişkilerimiz, Sovyetlerle tica
retimiz, K ıbrıs, sorunu, Manlio Brosio’nun ziyareti ve 
ikili anlaşmalar konularındaki soruları cevaplandırmış
tır. (bk. Belge 4.)
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S Mart 1966 DR. KÜÇÜK'ÜN İSTENMÎYEN ŞAHIS İLAN
EDİLEN TÜRK DİPLOMATI İLE İLGİLİ DEMECİ

S Mart 1966

9 Mart 1966

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük, 
Makarios yönetiminin, Lefkoşe’deki Türkiye büyükel
çiliğinde görevli Türk diplomatı Kemal Çoşkun’u is
tenmeyen şahıs ilân ettiği yolundaki haberler üzerine 
basın mensuplarına şu demeci vermiştir :

«Makarios yönetimi, Türkiye büyükelçiliği ataşesi Ke
mal Coşkun’u devletin güvenliğine aykırı hareket et
tiği iddiası ile istenmeyen şahıs ilân etmek ve kendisini 
Kıbrıs’ı terke davet etmek yoluna başvurmuş bulun
maktadır. Bilindiği gibi anayasanın 52. maddesi bu 
devletin Cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatı ile Dışişlerini 
ilgilendiren konularda beni de söz sahibi kılmaktadır. 
Böyle bir talepte bulunurken anayasanın icapları yeri
ne getirilmemiştir. Binaenaleyh anayasanın bana ver
diği yetkiye dayanarak Türkiye büyükelçiliğine yapılan 
bu talebin, bir hüküm ifade etmediğini açıklamayı gö
revimin tabii bir icabı saymaktayım.

PAPANDREU İLE MAKARİOS ARASINDAKİ 
YAZIŞMANIN YAYINLANMASI

Zamanın Başbakanı Yorgi Papandreu ile Kıbrıs Baş
piskoposu Makarios arasında, Kıbrıs meselesinin en 
buhranlı günlerinde, yani Ağustos 1964 tarihinde teati 
edilmiş bulunan mektuplar Atina’da açıklanmıştır.

(Bk. Belge 5).

DIŞİŞLERİ BAKANININ ABD BÜYÜKELÇİSİ İLE 
YAPTIĞI GÖRÜŞME

Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağİayaııgil Amerika’nın
Ankara Büyükelçisi Parker Hart’la yaptığı görüşmeden 
sonra, yaptığı açıklamada, «Amerikan sefiri ile devam 
edin görüşmelerimiz, Nato meseleleri ile ilgilidir. Fran-

O  •* O

sa’ııın Nato bünyesinde giriştiği bazı teşebbüsler üzerine 
istişarelerde bulunuyoruz» demiştir.
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9 Mart 1966

9 Mart  1966

9 Mart 1966

MAKARİOS’UN KIBRIS ÜZERİNDEKİ 
TÜRKİYE’NİN HAKKI İLE İLGİLİ BİR DEMECİ

Başpiskopos Makarios Atina’da yayınlanan «Kathimeri- 
ni» gazetesine verdiği bir demeçte özetle şunları söy
lemiştir :
Bir çok defalar söylediğim gibi Kıbrıs üzerinde Türki
ye’ye hiç bir hak tanımıyoruz. Zürih ve Londra andlaş- 
malarmı imzalıyan bir devlet olarak Tiirkiyenin Kıbrıs 
meselesinin halli üzerinde söz hakkına sahip olduğunu 
ve alakadar bir taraf teşkil ettiğini ileri sürenler vardır. 
Ben bu görüşe katılmıyorum. Söz konusu andlaşmalar, 
imzalandıkları şartlar bir yana, hükümsüzdürler. Çünkü 
Kıbrıs bu andlasmaları imzaladığında hür bir devlet de-O
ğil, fakat, bir sömürge idi.

İNGİLİZ PARLAMENTOSUNDA KIBRIS 
İLE İLGİLİ BİR MÜDAHALE

İngiliz Muhalefet Milletvekillerinden James Kilfeder İn
ciliz Hükümetinin, Yunan Hükümeti ve Makariös’uıı 
Ada’daki Türklerin haklarını ihlâl edici hareketlerini 
tasvip etmemesini istemiştir. İngiliz milletler topluluğu 
ile münasebetler bakanı Arthur Bottomley, kilfeder’e 
verdiği cevapta, «Vatandaşlara tanınması gereken hak
ların Kıbrıs’lı Türklerden esirgendiğinden şüphe etmem 
için hiçbir sebep yok» demiştir.

Kilfeder’in İngiliz Hükümetinin Kıbrıs’ın bağım
sızlığını garanti edecek yetkiye sahip olup olmadığını 
sorması üzerine, de Bottomley, i 960’da imzalanan Kıb
rıs antlaşmalarında da öngörüldüğü gibi, İngiltere ilg ili 
taraflarla kesin bir anlaşmaya vararak Hükümlerini de
ğiştirmedikçe anlaşmaları geçerli sayacaktır» demiştir.

LÜKSEMBURG’UN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ 
MASRAFLARINA YARDIMI

Kıbrıs barış gücünün masraflarını karşılamak üzere 
5000 dolarlık bir çeki Birleşmiş M illetler Genel Sekre
teri U Thant’a veren Lüksemburg temsilcisi, bu mese
leye siyasî bir çözüm yolunun sür’atla bulunmasını dile
miş ve Lüksemburgun bu masrafı daha uzun süre kar
şılamaya devam edemiyeceğini belirtmiştir.
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10-18 Mart 1966 KIBRIS TÜRK HEYETİNİN ANKARA ZİYARETİ

10 Mart 1966

Resmi bir ziyarette bulunmak üzere, Ankara’ya gelen 
Kıbrıs Türk Topluluğu heyetinin başkanı Savunma Ba
kam Osman Örek, verdiği demeçte: «cemaatimiz m illi 
karakterine has azim ve şecaatle her türlü tecavüz, teh
dit, baskı ve saııtaşa karşı haklarını bugüne kadar sa
vunmuş ve bundan böyle de savunmaya azimli ve karar
lıdır» demiştir. Ziyaretlerinin amacı, anavatan hüküme
timizin daveti üzerine, her zaman olduğu gibi, müşte
rek dâvamızın yürütülmesi ve iki buçuk seneye yakın bir 
zamandan beri en ağır şartlar altında meşru hak ve hür
riyetlerini savunmakta olan Kıbrıs Türk cemaatinin 
muhtelif ihtiyaçları ve alınması gereken tedbirler konu
larında görüş teatisinde bulunmak üzere Ankara’ya gel
miş bulunduklarını açıklamıştır.
Heyet, Başbakan tarafından kabul edilmiş ve Dışişleri 
Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelerde bulunmuştur. 
Osman Örek, Ankara’dan ayrılırken yaptığı basın top
lantısında özetle şunları söylemiştir :
«Kendi davamızın haklılığına olan inanç ile haklarımı
zın korunması yolundaki mücadele azmimizden aldığı
mız güven içinde Türkiye’den ayrılıyoruz. Anavatan 
hükümetinin Kıbrıs’ta emrivakilere müsamaha etmeye
ceğine kat’i surette kanaat getirmiş olmanın huzuru için
deyiz.
Ankara’daki temaslarımızda, Türk cemaatinin çeşitli 
diğer problemlerine değinilmiştir. Anavatanın bize yap
makta olduğu malî yardımlar tatminkâr bir seviyeye u- 
laştın laealtır.»

KİPRİANU’NUN KEMAL COŞKUN İLE 
İLGİLİ DEMECİ

Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Kiprianu Lef
koşe’deki Türk Büyükelçiliği görevlilerinden olup, Rum 
yönetimince istenmeyen şahıs ilân edilen Kemal Coş- 
kun’un adayı terketmesi için verilen mühletin sona er
diğini söylemiş, «kendisinin adı diplomatlar listesinden 
silinmiştir ve 4 Mart,tanberi hiçbir imtiyazdan fayda
lanamamaktadır» demiştir. Kiprianu, Türk Hükümeti,
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10 Mart 1966

11 Mart 1966

11 Mart  1966

Lefkoşe Hükümetinin kararım bilmemezlikten gelmeye 
devam edeerse, Kıbrıs Makamlarının Türk Diplomatına 
karşı yeni tedbirler alma hakkını kendilerinde bulacak
larını iddia etmiştir.

DEAN RUSK'UN CEMAL GÜRSEL’İ 
ZİYARETİ

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Dean 
Rusk, W alter Reed hastanesinde yatan Sayın Cumhur
başkanımızı ziyaret etmiştir. Mr. Rusk, Cumhurbaşkanı
mıza, gerek Başkan Johnson gerekse Amerikan Milleti 
adına saygılarını sunduğunu ve şifalar temenni ettiğini 
ifade etmiştir.

U THANTIN GÜVENLİK KONSEYİNE KIBRIS 
BARIŞ GÜCÜ İLE İLGİLİ RAPORU

B. M. Genel Sekreteri U Thant Güvenlik Konseyine sun
duğu bir raporda, Kıbrıstaki B. M. Barış Gücünün gö
rev süresinin 26 Mart tarihinden itibaren 6 ay uzatılma
sını istemiştir.

Genel Sekreter U Thant bu raporunda Kıbrıstaki duru
mun üç aydan beri «memnunluk verici bir şekilde sakin» 
olduğunu, ancak B. M. Barış Gücü bulunmadığı tak
dirde çarpışmaların yeniden başlaması ihtimalinin ele 
büyük olduğunu belirtmiştir.

R. C. D. PLÂNLARININ B.M. TARAFINDAN 
İNCELENMESİ

B. M. uzmanları RCD iktisadi plânları üzerindeki ince
lemelerini sona erdirmişlerdir. Bu plânlar B. M. uzman
larınca büyük ilg i ile karşılanmış ve iki ay sonra Ame
rika’da toplanacak olan Gelişme ve Ticaret Konferansı
nın gündemine alınması öngörülmüştür. Bu husustaki 
karar RCD Genel Sekreteri Dr. Fuad Ruhaııin’in U 
Thant ile yaptığı görüşmeden sonra açıklanmıştır.
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12 Mart 1(J66 FRANSA'NIN HÜKÜMETİMİZE NATO 
KONUSUNDA GÖNDERDİĞİ /MUHTIRA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü. Fransa Hükümetinin Hü
kümetimize NATO konusundaki tutumunu açıklayan 
bir nota verdiğini bildirmiştir. Nota, Paris Büyükelçimiz 
Namık Yolga’ya 11 Mart’ta tevdî edilmiştir.
Öte yandan, Fransız Hükümeti NATO’daki 14 mütte
fikine gönderdiği muhtıranın metnini açıklamıştır (Bk. 
Belge 6).

12 Mart 1966 TÜRK-ARAP İLİŞKİLERİ HAKKINDA BİR
AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oktay îşcen, Hartum’da 
verilen bir haber (bilâhare tekzip edilen bu haber Tür
kiye’nin İslâm Paktına katılacağı ve daha evvel İsrail 
ile münasebetlerini keseceği yolunda idi) ve bu haber 
üzerine Dışişleri Bakanlığına atfen çıkan bir yorum hali
kında aşağıdaki açıklamayı yapmıştır :
«Majeste Kral Faysal’m Sudan ziyareti sırasında Türki
ye’nin Orta Doğu politikasına teması ile ilg ili haberler 
resmî kanallardan değil, ajanslardan gelmiştir. Doia- 
yısiyle, bu basın haberlerine atfen Türkiye Dışişleri Ba
kanlığı tarafından herhangi bir resmî yorum veya demeç 
yapılmış değildir.
Türk - Suudî Arabistan münasebetleri hakında sorulan 
bir suale cevaben îşcen, «Suudî Aarabistan ile çok yakın 
ve dostane münasebetler idame etmekteyiz. Majeste Kral 
Faysal’a karşı derin hürmetimiz vardır ve kendisinin 
haklı dâvalarımıza karşı gösterdiği açık ve kesin des
teği daima hatırlamaktayız».
Türk-Arap münasebetlerine gelince, îşcen, Türk Hükü
metinin başlıca amaçlarından birisinin Orta Doğu'daki 
ve Magrip’teki kardeş Arap ve Müslüman memleketleri 
ile, her türlü şüphe ve tereddütten uzak, hakikî ve ya
kın bir dostluk kurmak ve çeşitli sahalarda verimli bir 
işbirliğini gerçekleştirmek olduğunu söylemiş, bu husu
sun gerek Hükümet Programında, gerekse Başbakan 
ve Dışişleri Bakanı tarafından verilen muhtelif demeç
lerde sarahatle belirtilmiş olduğunu ilâve etmiştir.
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12 Mart 1966

12 Mart  1966

14 Mart 1966

14 Mart 1966

DR. KÜÇÜK'UN «CHRISTIAN SCIENCE 
MONITOR» DERGİSİNE VERDİĞİ DEMEÇ

Dr. Fazıl Küçük, «Christian Sceience Monitor» Dergi
sine verdiği demeçte, 1963 Aralık ayında girişilen Rum 
saldırılarından sonra Türk kesimlerinin dünya ile posta 
ve telekomünikasyon irtibatının kesildiğini tekrarlamış, 
daha sonra şunları söylemiştir :

«Hangi şekilde olursa olsun bir Enosisi kabul ede
meyiz. Fakt gerek Rumlar, gerekse Yunanlılar Türk top
lumu ve bu toplumun hak ve kaderi üzerinde herhangi 
bir yetkiye sahip olmadıkları prensibini kabul edecek 
kadar realist olurlarsa, böyle bir realist görüş mevcut 
çıkmazı ortadan kaldırmak için bir başlangıç olabilir.»

MISIR BÜYÜKELÇİSİNİN RADYO KONUŞMASI

Birleşik Arap Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi Abbas 
El Şafi Ankara radyosunda bir konuşma yaparak Türk- 
Arap dostluğunu övmüş, çok uzun bir maziye sahip olan 
bu müşterek yaşayışın devam ettirilmesi ve geliştirilme
si için elimizden gelen gayretleri esirgememiz gerekti
ğini ifade etmiştir (Bk. Belge 7).

ORGENERAL CEVDET SUN AY’IN SENATÖRLÜK 
TEKLİFİNİ KABUL ETMESİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay Cum- 
hurbaşkan Vekili ve Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
İbrahim Şevki Atasagun ile yaptığı görüşmeden sonra 
gazetecilere kendisine teklif edilen senatörlüğü kabul 
ettiğini söylemiştir.

BAYÜLKEN’İN KAHİRE ZİYARETİ

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Halûk 
Bayiilken ile beraberindeki heyet B. A. C. Başkenti Ka- 
h ireye hareket etmişlerdir. Kahire ziyareti ile ilg ili ola
rak, Bayiilken, şunları söylemiştir :
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14 Mart 1966

«Ziyaretim 5 gün sürecek, 'bu fırsattan yararlanarak Tür
kiye ile Birleşik Arap Cumhuriyeti arasında akdedilen 
ticaret atlaşmasmın imza töreninde hazır bulunacağım. 
Ziyaretimin Türkiye ve Birleşik Arap Cumhuriyetlerine 
iyi bir etki yapacağına inanıyorum.»

Bayülken, Kahire’ye vardığında, Mısır radyo - televizyon 
ve basın mensuplarına şu demeci vermiştir :

«B. A. C. Hükümetinin nâzik daveti üzerine güzel mem 
leketinize bu ziyareti yapmaktan son derece memnunum.

B. A. C. ile Türkiye arasındaki ilişkilerdeki ümit verici 
son gelişmelerden çok memnunuz ve istikbalde bu geliş
melerin daha da artmasını iimidediyoruz. Vârisi bulun
duğumuz ortak kültür ile barış ve hukuk ideallerine 
olan müşterek inancımız, kanaatimce, memleketlerimiz 
arasında daha büyük bir anlayış, dostluk ve işbirliğine 
doğru sağlam bir zemin teşkil etmektedir. 1952 yılından 
beri B. A. C.’nde siyasî, İktisadî ve sosyal sahalarda kay
dedilen mühim başarıları yakın ilgiyle izlemekteydik. 
Türk halkı da, ekonomik, sosyal ve kültürel sahalarda 
siir’atle kalkınma dâvasına candan bağlıdır. Meseleleri
miz çoğu zaman aynı olduğuna nazaran, birbirimizi daha 
iyi tanımamız ve daha sıkı işbirliğinde bulunmamız ge
rektiğine inanıyoruz.

KEMAL COŞKUN MESELESİ İLE İLGİLİ OLARAK 
TÜRK DELEGESİNİN U THANTA MEKTUBU

Türkiye, Kıbrıs Rum Hükümetini Lefkoşe’deki Türk 
Büyükelçiliği mensuplarından yıkıcı faaliyetlerde bulun
duğunu ileri sürerek kendilerini yersiz yere suçlamakla 
itham etmiştir. Genel Selreter U Thant’a gönderdiği 
mektupta Türkiye’nin Birleşmiş Milletlerdeki daimî de
legesi Eralp, Ataşe Kemal Coşkun’un Kıbrıs Rum Hü
kümeti tarafından sadece haksız yere suçlamakla kalma
yıp, istenmeyen şahıs ilân edildiğini de belirtmektedir. 
Ayrıca Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Türk Cema
at lideri Fazıl Kiiçük’ün Kemal Coşkun’a karşı alınan 
tedbirleri tasvip etmediğini ve dolayısiyle bu tedbirlerin 
geçerli olmadığını açıklamıştır.
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14 Mart 1966 TÜRKİYE İLE İNGİLTERE'NİN KIBRIS BARIŞ
GÜCÜ MASRAFLARINA İŞTİRAKLARI

Türkiye Hükümeti, Kıbrıs’taki B. M. Barış Gücünün 26 
A ralık -26 Mart devresi içindeki masraflarına 150 bin 
dolar ile iştirak edeceğini B. M. Genel Sekreterine bil
dirmiştir.

Öte yandan, Ingiltere Hükümeti de Kıbrıs Barış Gücü 
masrafları için bir milyon dolar katkıda bulunacağını 
bildirmiştir.

15 Mart 1966 DIŞİŞLERİ BAKANININ ÇİRİMOKOS’A CEVABI

Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil, Yunan Dışiş
leri Bakam Çirikomos’un Türkiye’nin devamlı tehdit
leri altında yaşadığım «ileri süren demecine sert bir 
cevap vermiş ve «Türk-Yunan münasebetlerinde ittifak 
tesanüdüne uygun bir şekilde hareket etmeyen ve teca- 
vüzi bir siyaset takip eden taraf, hiç şüphesiz Yunanis
tan’ın ta kendisidir.» demiştir (Bk. Belge 8).

15 Mart ¡966 TÜRK  - AMERİKAN KREDİ ANLAŞMASI

A. B. D., 1966 yılı ithalâtımızın finansmanında kulla
nılmak üzere, bugün memleketimize yeniden 70 milyon 
dolarlık program kredisi açmıştır.

Kredinin vadesi 40 yıldır. Borç, 10 yıllık ödemesiz dev
reden sonra, 30 yılda ödenecektir. Faiz nisbeti, 10 yıllık 
ödemesiz devre için yüzde bir, 30 yıllık dönem için dc 
yüzde ikibuçuktur.

Kredi geçen ay Paris’te yapılan konsorsiyon toplantısı 
sırasında ABD’nin, 1966 yılı ithalât programımızın gerek
tirdiği dış tediye ihtiyacımızın finansman için memle
ketimize yapmayı derpiş ettiği program yardımını teş
kil etmektedir.

70 milyon dolarlık kredinin 30 milyon doları, 1961 yı
lının ilk altı aylık, 40 milyon doları da Temmuz - 1966’- 
da uygulanacak ikinci altı aylık ithalât programımızın 
finansmanında kullanılacaktır.
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15 -17  Mart 1966 CENTO İKTİSADÎ KOMİTESİ TOPLANTISI

Merkezî Antlaşma Teşkilâtı (CENTO) İktisadî Komi
tesi Londra’da toplanmıştır. Toplantıda, Tarım, Sağ
lık, Haberleşme ve Sınaî Kalkınma alanlarındaki çeşitli 
teklifler incelenmiştir. Bir «CENTO İLMİ KOORDİ
NASYON KURULU»nun teşkil edilmesine karar ve
rilmiştir.

15-16 Mart 1966 KIBRIS BARIŞ GÜCÜ İLE İLGİLİ B. M. GÜVENLİK 
KONSEYİ TOPLANTISI

15-16 Mart tarihlerindeki oturumlarında konuyu gö- 
riişükten sonra B. M. Güvenlik Konseyi Kıbrıs’taki Barış
Gücünün görev süresini üç ay daha uzatmaya oy birliği 
ile karar vermiştir. 16 Mart tarihli oturumda söz alan 
Sovyet Delegesi Fedorenko, adadaki Rum ve Türk ce
maatleri arasındaki dahili anlaşmazlığın, dışarıdan bir 
müdahale olmaksızın Kıbrıshlar arasında halledilmesi 
gerektiği üzerinde durmuş,«Sovyetler Birliği, Kıbrıs me
selesinin Kıbrıs halkı haberdar olmaksızın halline te
şebbüs edilmesi aleyhindedir. Adadaki bütün yabancı 
kuvvetler burasını terketmeli, yabancı üsler kaldırılma
lıdır» demiştir.
Daha sonra söz alan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
U Thant, barış gücünden doğan mali güçlüklere tasarı
da temas edilmemesi karşısında teessüf ettiğini belirt
miştir.
U Thant’ın Konseye bu konuda sunduğu raporda belir
tildiği gibi yapılan veya vaad edilen bütün bağışlara rağ
men, kuvvetin genel bütçesinin, 26 Mart’ta sona erecek 
dönem içinde 4 milyon dolar açık verdiğini belirtmek
tedir.
Barış kuvvetine gönüllü olarak mali yardımda bulunan- 

• ların başında 18 milyon 100 bin dolarla Amerika gel
mektedir. (miktarın % 4 0 ’ı) . İngiltere 9 milyon 170 bin 
dolarla İkincidir. Amerika ve İngiltere’den sonra gelen 
10 ülkenin mali yardımları da söyledir: Yunanistan (3 
milyon 350 bin dolar), İtalya (943.301 dolar), İsveç 
(910.000 dolar), Hollanda (841.000 dolar), Belçika 
(823.000 dolar), Türkiye (800.000 dolar). Avusturalya 
(711.850 dolar) ve Danimarka (525.000 dolar).
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B. M .’e üye olmayan ülkelerden Batı-A lm anya 3,5 mi-k 
yon dolar, İsviçre 495.000 dolar, Güney-Kore 16 bin 
dolar ve Güney -V iet-N am  da 3000 dolar malı yar
dımda bulunmuştur.

İsveç Hükümeti bu sıralarda Kıbrıstaki B. M. Barış Gü
cünün malî açığının kapanmasına yardımcı olmak üzere 
90.000 dolar daha yardımda bulunacağını bildirmiştir. 
Söz alan diğer delegelerden, Amerikan ile İngiliz elçi
leri Kıbrıs Barış Gücü’nün idâmesine taraftar oldukla
rım ve devamı için destekte bulunacaklarını belirtmiş
lerdir.

Kıbrıs Delegesi Zeııon Rossides, son zamanlarda B. M .’- 
in adada eskiye nisbetle başarıya ulaştığını söyiiyerek 
Kıbrıs meselesinin halline epeyi yaklaştığını ileri sür
müştür.

Kıbrıs temsilcisinden sonra söz alan Türk temsilcisi Or
han Eralp Rossides’in fazla iyimser olduğunu söylemiş, 
Kıbrıs Türklerinin içinde bulundukları durumu toz pem
be göstermeğe çalıştığını, fakat aslında bazı bölgelerde 
durumun ciddiyetini muhafaza ettiğini, Türklerin bazı 
bölgeleri boşaltmalarına rağmen hâlâ Rum işgali altında 
bulunduklarım söylemiştir. Bralp,«bugünkü hedefimiz 
karar alınması idi, kararı aldık. Şimdi en içten isteğimiz 
bu kararın bütün taraflarca tatbikidir.» demiştir.

16 Mart 1966 KOSSÎGİN’ÎN BAŞ BAKAN’A GÖNDERDİĞİ
MESAJ VE CEVABI:

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetle:: 
Birliği arasında 1921 yılında imzalanan «dostluk ve kar
deşlik antlaşmasının» 45 nci yıldönümü münasebetiyle 
S. S. C. B. Bakanlar Kurulu Başkanı Aleksi Kossigiıı in 
Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel’e gönderdiği bir 
mesajın metni Tass ajansı tarafından yayımlanmıştır. 
Kossigiıı mesajında şöyle demektedir :

«Türk-Sovyet dostluk ve kardeşlik antlaşmasının 1921 
yılında imzalanışını 45 nci yıldönümünde sizi, hüküme
tinizi ve komşu Türkiye Cumhuriyeti halkını kutlarım. 
Barış, eşitlik, karşılıklı saygı ve itimat ve içişlerine mü
dahalede bulunmama ilkelerine dayanan Türk-Sovyet
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dostluk ve kardeşlik anlaşması, ülkelerimiz arasındaki 
ilişkilerin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ant
laşma Türk ve Sovyet halklarının yararlarına hizmete 
devam etmektedir.

«Sovyet hükümeti, Türkiye ile S. S. C. B. arasındaki iliş
kilerin son yıllarda karşılıklı itimadı arttırma ve iyi kom
şuluk hislerini takviye yönünde olumlu bir gelişme kay
dettiğini görmekten memnunluk duyar. Sovyet hükü
meti, Türkiye’ye karşı aynı dostane politikayı izlemek 
niyetini de teyit eder.

«Dostane Türk - Sovyet ilişkilerinin barış dâvası ve halk
larımızın ortak yararına gelişmeye ve güçlenmeye devam 
edeceği temennisini izhar eder ve siz sayın başbakandan, 
sizin ve Türk halkının mutluluğu için en samimi dilek
lerimi kabul etmenizi rica ederim.»

Başbakan Sül eyman D emir  e l ’in g ö n d e r d i ğ i  c e vab i  t e l g 
ra f  ¡ ö y l e d i r :

16 Mart 1921 tarihinde Moskova’da imzalanan Tiirk- 
Sovyet aııdlaşmasının 45 nci yıldönümü münasebetiyle 
Türk milletine ve hükümetine göndermiş olduğunuz 
samimî tebrik ifadelerine teşekkürlerimi arzederim.

Türk ve Sovyet milletlerinin bekaları için mücadele et
tikleri bir devirde milletlerimiz birbirlerine karşılıklı 
yardım elini uzatmışlar, ve ekselanslarının da belirttiği 
gibi Türk-Sovyet münasebetlerinin temelini teşkil eden 
hak eşitliği, iç işlere ademi müdahale, karşılıklı saygı 
ve i tim ad prensiplerine dayanan bu andlaşmayı serbest 
iradeleri ile imzalamışlardır. Memleketlerimiz arasın
daki iyi komşuluk münasebetlerinin gelişmesi Türk hü
kümetinin ve Türk milletinin de samimî arzusu olup, 
bugün bu gelişmeyi memnuniyetle müşahade etmekteyiz.

Bu gelişmenin iki milletin menfaatine olduğu kadar böl
gemizde ve dünyada barışın yararına bulunduğuna kani
iz. Türk hükümeti bu yolda elinden gelen gayreti sarf et
mekten geri kalmamaktadır. Türk-Sovyet münasebet
lerinin gelecekte takviyesi ve gelişmesi temenninizi pay
laşır, şahsınız ve Sovyetler Birliğinin refahı için en İyi 
dileklerimin kabulünü rica ederim, sayın Başbakan.»
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16 Mart 1966

16 Mart 1966

16 Mart 1966

16 Mart ¡ 966

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, NATO ile ilg ili Türk gö
rüşünü açıklamıştır. Açıklama şöyledir: «Türkiye'nin 
dış güvenliği bakımından NATO’nun devamını zaruri 
görmekteyiz. Aynı şekilde entegrasyonun, NATO’nun 
bünyesi için kaçınılmaz bir zaruret olduğunu düşünü
yoruz.

Çıkan ihtilâfın ittifak içinde hallini çok arzu ederiz. 
Bu ümidimizin zayıflaması üzüntümüzü mucip olmak
tadır.»

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN TÜRKİYE - SURİYE 
İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Suriye’nin yeni Başbakanı Dr. Yusuf Zuayyeıı, geçenler
de verdiği demeçte, Türkiye ile ilg ili olarak şunları söy
lemiştir : Büyük komşumuz Türkiye ile ilişkilerimiz iyi
dir. ileride daha da iyi olacaktır.
Dışişleri Sözcüsü îşcen, Suriye Başbakanının Türkiye 
ile ilg ili sözlerinin «memnuniyetimizi mûcip olduğunu» 
belirterek, bu konuda şöyle demiştir :

«Biz de iki ülke arasındaki münasebetlerin her sahada 
gelişmesini bütün samimiyetimizle temenni etmekteyiz.»

TÜRK - B.A.C. TİCARET ANLAŞMASI

Türkiye ile B.A.C. arasında 6 milyon dolarlık yeni bir 
Ticaret Anlaşması Kahire’de imzalanmıştır. Bu Anlaş
maya göre, Türkiye M ısır’dan pamuk, suni ipek, çimen
to, fosfat, kimyevi ham madde alacak ve buna karşılık
bakır, tütün, yün, tekstil mamulleri ve kesimlik hayvan 
verecektir.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ 
ÇAĞLAYAN GİDE CEVABI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Çirimokos, Türkiye Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangTin, Yunan hükü
metinin Kıbrıs politikasını tenkid eden konuşmasına 
verdiği cevapta, şunları söylemiştir ;

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN NATO İLE İLGİLİ
AÇIKLAMASI
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«Türkiye, Yunanistan’ı ve Kıbrıs’ı heclef tutan günlük 
tehdidlerin ve saldırgan nümayişlerin, ihtilâfın barışçı 
yollarla halline yardım etmeyeceğini anlamadıkça, mev
cut müşküllere çare bulunamayacağını bir kere daha 
belirtmek isterim.

«Yunanistan’ın milletlerarası teşekküllerin kararlarına 
riayet etmesi ve barışçı usullere başvurması da söyledik
lerimin doğruluğunu isbat etmektedir. Buna karşı Tür
kiye arabuluculuğu reddetmek Birleşmiş Milletler ara
bulucusunun şahsı ile ilg ili bir polemiğe girişmek ve 
Birleşmiş Milletler tavsiyelerini hiçe saymakla iktifa 
etmiştir.
«Yunanistan aleyhinde delillere sahip bulunmayan Türk 
Hükümeti Yunanistan’ı iyi niyetli insanların nazarında 
küçük düşürecek iddialara başvurmaktadır. Yeniden it
tifak ve dostluk yoluna dönebilmemiz için, Türkiye’nin 
bu taktiği değiştireceğini umarız.»

16 M a n  1966 İSVİÇRE’NİN ARABULUCULUK TEKLİFİNE
YUNANİSTAN'IN RED CEVABI

Başbakan Stefanopulos’la bir görüşme yapan İsviçre 
büyükelçisi, İsviçre’nin Kıbrıs anlaşmazlığına müdaha
lesi yolunda basında çıkan haberlere değinerek, istendi
ğinde arabuluculuk görevini yüklenmenin, ülkesi için 
artık bir gelenek halini aldığını belirtmiş, fakat Stefano- 
pulos’un kendisine, Kıbrıs sorununun Birleşmiş M illet
lere terkedildiğini, bundan dolayı bir başka ülkenin ara
buluculuk yapmasının mümkün olmadığını bildirdiğini 
açıklamıştır.

16 M an  1966 TİCARET BAKANININ ARAP ÜLKELERİYLE
TİCARİ İLİŞKİLER KONUSUNDAKİ DEMECİ

Ticaret Bakanı Macit Zeren, Arap Ülkeleri ile ticari 
ilişkiler kurulması yolunda yapılan çalışmalara dair bir 
açıklamada bulunmuş, özetle şunları söylemiştir :

«Arap âlemi ile tarihi bağlarımız mevcut olduğu halde. 
İktisadî ve ticarî ilişkilerimiz lâyık olduğu seviyede de
ğildir.
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16 Mart  1966

17 Mart  1966

«Unutmamak lâzımdır ki, bu arzunun gerçekleşmesi im
kânları mahduttur. Önce Arap âleminin ihtiyaç duyduğu 
maddelerin Türkiye’de bulunması ve kabili ihraç olması 
lâzımdır. Buna karşılık, Türkiye’nin de Arap âleminden 
alacağı maddelerin var olması ve yine kabili ihraç bir 
seviyede bulunması gerekir. Ticarî münasebetlerimiz bu 
imkânla sınırlıdır. Bize düşen vazife, gerçekten, Arap 
âlemi ile her alanda iyi münasebetler tesis etmek olduğu
na göre, bu bahsettiğim sınırı doldurabilecek bir müna
sebet kurma kararındayız.»

TÜRK - ÇEKOSLAVAK TİCARET PROTOKOLÜ

Ticaret Bakanlığı Dışticaret Dairesi Başkanı ile Çekos
lovakya’nın Dışticaret Bakanlığı Dairesi Başkanı ara
sında, devam eden görüşmelerin sonunda Ankara'da yeni 
bir ticaret Protokolü imzalanmıştır. 30 milyon dolar 
hacminde olduğu bildirilen yeni ticaret protokolüne göre, 
Türkiye Çekoslovakya’dan gazete kâğıdı, plâstik ham 
maddeleri, sun’i devamlı elyaftan iplikler, madenlerin 
ve madenî karbürlerin ve optik camların işlenmesine 
mahsus makinalı aletler, kurşun kalemler ve kalem uç
ları, kamyon, kamyonet ve minibüs montajı için ithali 
lüzumlu madeler motosiklet ve triportör imâli için lü
zumlu maddeler ithâl edecek, buna karşılık, Çekoslovak
ya’ya tütün, kuru üzüm, fındık, taze ve tuzlu balıklar, 
balık unu, sünger, etler, et konserveleri, tiftik, pamuk, 
narenciye, kuşyemi, tavşan derisi, krom cevheri, kon
santre antimuan, çakmak taşı ihraç edecektir.

1966-67 devresi için geçerli olacak protokol, 1 Nisan 
1966 tarihinde yürürlüğe girecektir.

EMEKLİ ORGENERAL CEVDET SUN AY’IN 
SENATO’YA SEÇİLMESİ

Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Senatörlüğüne seçilen 
Bmekli Orgeneral Cevdet Sunay, Cumhuriyet Senatosun
da yemin etmiştir.
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17 Mart 1966 DIŞİŞLERİ BAKANININ NATO İLE İLGİLİ
AÇIKLAMASI

M illî Güvenlik Kurulunun Bakanlar Kurulu ile yaptığı 
ortak toplantıdan sonra açıklamada bulunan Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil: «NATOnun zarureti 
ve entegrasyonun muhafazası lüzumu hususunda ğörüş- 
birliğine varılmıştır» demiştir.

17 Mart  ¡966 DR. KÜÇÜKSÜN RUM TEHDİTLERİ HAKKINDA
U T HANT A TELGRAFI

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant’a bir telgraf 
göndererek Rumların son günlerde barışı bozmak yö
nündeki gayretlerine dikkati çekmiştir. Dr. Küçük telg
rafında Makarios yönetiminin içişleri Bakanı Yorgacis’ 
in Rum kontrolü altındaki bölgelerde patlayan bomba
larla ilgili olarak son zamanlarda Türklere karşı bazı 
yersiz ve tamamen uydurma ithamlarda bulunan demeç 
ve davranışlarda bulunmasını Rumların Türk toplumuna 
karşı baskı, tehdit ve yıldırma politikalarına hız ver
mek istediklerine bir delil olduğunu belirtmiştir.

I 7 Mart 1966 NASIR - BAYÜLKEN GÖRÜŞMESİ

Birleşik Arap Cumhuriyetine resmî bir ziyaret yapmak
ta olan Dışişleri Bakanlığımız Genel Sekreteri Haluk 
Bayiilken Devlet Başkanı Nasır taarfından kabul edil
miştir.

Açık kalplilik ve samimiyet havası İçinde geçen görüş
me sırasında, milletlerarası önemli problemler Türkiye- 
BAC münasebetleri ve iki memleketi ilgilendiren diğer 
konular gözden geçirilmiştir.
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17 Mart l<)66 YENİ ZELANDA’NIN KIBRIS’TAKİ POLİS
KUVVETİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Yeni Zelanda Başbakanı Keith Holyoake, Kıbrıs’taki 
B. M. kuvvetinin görev süresinin Güvenlik Konseyi ta
rafından üç ay daha uzatılmasından sonra yaptığı açık
lamada, adadaki Yeni Zelanda polis birliğinin de görev 
süresinin üç ay uzatıldığını açıklamıştır.

18 Mart 1966 14 NATO ÜYESİ ORTAK BİLDİRİSİ

Kuzey Atlantik Paktı ile ilg ili olarak 14 NATO üyesi
hükümet başkanlar! tarafından ortak bir bildiri yayım
lanmıştır.

Bildirinin metni şudur :

«Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Danimarka, Fe
deral Almanya, Hollanda, İngiltere, İtalya, İzlanda, Ka
nada, Lüksenburg, Norveç, Portekiz, Türkiye ve Yunan
istan hükümet başkanları aşağıdaki beyanat üzerinde 
mutabık kalmışlardır :

Kuzey Atlantik Antlaşması ve bu antlaşmaya göre kuru
lan teşkilât, Memleketlerimiz güvenliği için zaruridir.

Atlantik İttifakı, müessiriyetini, sulh zamanında enteg
rasyona ve karşılıklı bağlılığa dayanan bir askeıd teşki
lât kurmak suretiyle, bir savunma ve vazgeçirme vası
tası olarak isbat etmiş olup, bu teşkilâtta, tarihdeki bütün 
anlaşmalardan farklı olarak, her üyenin gayret ve kay
nakları, umumun müşterek güvenliği için birleştirilmiş
tir. Bu teşkilâtın zarurî olduğu ve devam edeceği inan
cındayız. İkili tertipler sistemi böyle bir teşkilâtın yerini 
tutamaz.

Kuzey Atlantik Antlaşması ve Teşkilâtı sadece müşterek 
savunmanın vasıtaları değillerdir. Bunlar, müşterek bir 
siyasî ihtiyacı karşılar ve Kuzey Atlantik camiasına üye 
memleketlerin hürriyet ve güvenliklerinin korunması ve 
milletlerarası barışın, terâkkinin ve refahın takviyesi 
için mümkün olan her yerde istişare ve birlikte hareket 
etmeye hazır ve kararlı olduklarını belirtirler.»
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18 Mart 1966 DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRK-YUNAN  
MÜNASEBETLERİ HAKKINDA DEMECİ

Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Yunanistan Dışişleri ba
kanı Çrimokos’un kendisine cevaben verdiği beyanat 
konusunda mütalâasını soran basın mensuplarına şun
ları söylemiştir :
«Ben beyanatımda, Yunanistan’ın müttefiki Türkiye’ye 
karşı ahdî vecibelerini ihlâl ederek NATO sayesinde 
aldığı silâhlarla teçhiz edilmiş Yunan askerî kuvvetle
rini Kıbrıs’a sevkettiğiııi, bu suretle Türkiye’nin ve Türk 
cemaatinin meşru ve ahdî haklarını zorla gaspetmek yo
luna gittiğini, Türk sahillerine yakın adalarda milletler
arası taahhütlere aykırı olarak tecavüzî askerî tedbirler 
ittihaz ettiğini söyledim. Bütün bunlarm Türk-Yunan 
münasebetlerini kökünden sarsan ve gerginlik yaratan 
temel unsurların teşkil ettiği ortada iken bir takım aslı 
olmayan iddia ve alâyişli cümlelerle hakikatleri gizleme
nin mümkün olamıyacağım düşünüyorum. Yunanistan, 
şayet sulhcu emeller besliyor ve Kıbrıs ihtilâfının sulhcu 
yollarla hallini samimi olarak arzu ediyor ise bunun fiili 
delillerini ortaya koymak zorunluğundadır.»

18 Mart 1966 KANADA VE NORVEÇ İN BARIŞ GÜCÜ İLE
İLGİLİ KARALARI

4

— Kanada Hükümeti, B. M .’in Kıbrıs Barış Gücü em
rindeki Birliğinin görev süresini üç ay daha uzatacağını 
bildirmiştir.
— Norveç Hükümeti, Kıbrıs Barış Gücü masrafları için 
B. M.’e 60.000 dolar vermiştir.

18 Mart 1966 PAKİSTAN TİCARET HEYETİNİN TETKİKLERİ

Bir süreden beri memleketimizde bulunan Dr. Andül 
Vahid Başkanlığındaki Pakistan ihracatçılar hey’eti üye
leri iki memleket arasındaki ticarî ilişkilerin artırılması 
imkânlarını ve ortak teşebbüsler ile sanayi tesisleri kur
mak konulan üzerinde temas ve incelemelerde bulun
duktan sonra Türkiye’den ayrılmışlardır.
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19 Mart '966 TÜRKİYE'NİN YUNANİSTAN'A İKİNCİ NOTASI

19 Mart 1966

19 Mart 1966

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Yunanistan’ın 
Ankara Büyükelçisi Aleksandr Sgurdeos’ıı kabul ede
rek Yunanistan’ın bir süre önceki cevabî notasına cevap 
olarak hazırlanan notayı tevdi etmiştir.

GÜVENLİK KONSEYİNİN SON KARARI HAK
KINDA BAKANLIĞIN BİR AÇIKLAMASI

Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs’taki Barış Gücünün görev 
süresinin uzatılması hakkında kabul ettiği 16 Mart 1966 
tarihli kararile ilg ili olarak Dışişleri Bakanlığının bir 
yetkilisi şunları söylemiştir (Bk. Belge 9)-
«Karar metninde, B. M. Genel Kurulunun son karan 
ile Galo Plaza Raporuna herhangi bir atıfta bulunul
mamakta, tamamen 4 Mart 1964 kararı çerçevesinde hü
kümler serdedilmektedir.
«Bu kararın Yunanlılar için bir ikaz mahiyetinde olma
sını temenni ederiz. Kararda, ilg ili taarflara azimli gay
retler sarfetme telkin ediliyor. Biz her zaman müzakere 
taraftarı olduğumuza nazaran, bu çağrının Yunanistan 
için sözkonusu olması gerekir.»

ARPAÇAY BARAJI İLE İLGİLİ TEKNİK ESASLARI 
KAPSAYAN METİNLERİN TEATİSİ

Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil İİe Sovyetler 
B irliği’nin Ankara Büyükelçisi N ikita Rijov arasında, 
Dışişleri Bakanlığı’nda, Arpaçay nehri üzerinde ortai* 
yapılması kararlaştırılan baraj konusunda teknik esas
ları kapsayan metinler, ilg ili notalarla birlikte teati edil
miştir.

Metinlerin teati edilişi sırasında bir konuşma yapan Dı
şişleri B akan ı: «Arpaçay barajının Türk ve Sovyet halk
larına hayırlı olmasını yakın zamanda inşaatın tamam
lanmasını temennî ederim» demiştir.

Sovyet Büyükelçisi de, memnuniyetini belirtmiş ve şun
ları söylemiştir : «Hava şartları elverişli hale gelir gel
mez projenin fiilen gerçekleştirilmesine başlamak üzere, 
Türk ve Sovyet uzmanları toplanacaklar ve işe başla
yacaklardır.»
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20 Mart 1966 DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRKİYE-ORTAK  
PAZAR ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISINA 
HAREKETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangii, Türkiye ile 
Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki Ortaklık An
laşmasının icra organı olan Ortaklık Konseyinin 23 Mart
ta Brüksel’de yapacağı üçüncü Dışişleri Bakanları top
lantısına giderken bir demeç vermiştir :

Çağlayangil demecinde özetle şunları söylemiştir :

«Konsey’in bu kere yapılacak toplantısının özel bir öne
mi mevcuttur. Filhakika, bu toplantıda, ortaklık rejimi
nin birinci uygulama yılının sonuçları görüşülecektir.

Ortaklık anlaşmamıza, ekonomik ve sosyal gelişmemiz
yönünden, büyük ümitler bağlamış bulunuyoruz. Ortak
lığımızı, Türkiye’nin Batı alemi ve özellikle Avrupa me
deniyeti içindeki yerini tam manasıyla almasını ve eko
nomik kalkınmamızın süratle gerçekleşerek halkımı
zın yüksek bir refah seviyesine ulaşmasını sağlayacak 
belli başlı unsurlardan biri olarak kabul etmekteyiz. Bu 
hususları ve elde edilen sonuçları da gözönünde bulun
durarak, ortaklık anlaşmamızın ilk uygulama yılını, şim
diden, «başarılı» olarak vasıflandırmak mümkündür ka
naatindeyim.

Bugün, anlaşma, artık sadece imzalı bir belge ol
mak durumundan çıkmıştır. Gerek ortaklarımızın gerek 
bizim, münasebetlerin arzulanan yönde gelişmesini sağ
lamak için gösterdiğimiz iyi niyetli gayretler sayesinde, 
bütün organları faaliyete geçmiş, ticarî, malî ve sosyal 
ilişkilerin müsbet yönde hızla geliştiği dengeli bir mües
sese şekline bürünmüştür

Bu kuvvetli temel üzerinde, anlaşmanın prensiplerine 
uygun olarak, tedricen gelişerek münasebetlerimizin or
taklığımızı hedefine en kısa zamanda ulaştıracağına inan
maktayım.»
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20 Mart 1966 DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİNİN KAHİRE 
GAZETELERİNE DEMECİ

20 Mart 1966

20 Mart 1966

21 Mart  1966

Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti ile temaslarda bu
lunmak üzere Kahire’de bulunan Dışişleri Bakanlığı Ge
nel Sekreteri Büyükelçisi Halûk Bayülken El Alıram 
ve Mesaa gazeteleri siyasî yazarlarına bir demeç ver
miştir. (Bk. Belge 10).

DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİNİN KAHİRE’DEN 
AVDETİNDE VERDİĞİ DEMEÇ

Birleşik Arap Cumhuriyeti hükümetinin daveti üzerine, 
Kahire’de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanlığı Genel 
Sekreteri Büyükelçi Halûk Bayülken ve beraberindeki 
heyet dün Ankara’ya dönmüştür.

Yaptığı temaslarla ilg ili olarak bir beyanat veren Bay
ülken özetle: İki memleketi ilgilendiren bütün konula
rın görüşüldüğünü, görüşmelerin son derece verimli ol
duğunu ve 6 milyon dolarlık bir ticaret anlaşması imza
landığım belirtmiştir (Bk. Belge 11).

YENİ GANA HÜKÜMETİNİN TÜRKİYE TARA
FINDAN TANINMASI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Akra’daki büyükelçiliğimizin 
aracılığı ile, Gana ile iyi ve dostâne ilişkilerimizin de
vam etmekte olduğu hususunda teminat verilmiş oldu-O .>

ğunu, yeni Hükümete başarı dileklerimizin ulaştırıl
dığını ve bu şekilde Gana’nın yeni Hükümetini tanı
mış olduğumuzu bildirmiştir.

DANİMARKA'NIN KIBRIS’TAKİ BARIŞ 
GÜCÜNÜN MASRAFLARINA İŞTİRAKİ

Danimarka Hükümeti, Kıbrıs’taki B. M. Barış Gücü
nün malî masraflarına katılma payı olarak 60.000 do
lar vereceğini Genel Sekreter U Thant’a bildirmiştir.
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22 Mart 1966 DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİNİN KAHİRE 
TEMASLARI HAKKINDA AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Halûk Bayiilken 
yaptığı bir basın toplantısında son Kahire seyahatinde 
yapmış olduğu temaslar hakkında açıklamada bulun
muştur. Görüşmelerde, iki ülkeyi ilgilendiren bütün 
konuların realist, yapıcı ve samimi bir hava içinde göz
den geçirildiğini belirten Bayülken, özetle şunları söy
lemiştir : «Dış politikada bugünkü açık ve samimi tu
tumumuza devam edersek, Arap âleminde çok iyi iliş
kiler kurmamız mümkündür. Bu açık ve samimi dış 
politikayı takip edersek, etrafımızda emin bir grup, 
mallarımızı satacak pazarlar ve Birleşmiş M illetler gibi 
müşterek toplantılarda bizi anlayabilecek dostlar bu
luruz».

22 Mart  1966 AVRUPA KONSEYİ İSTİŞARE KURULU
TOPLANTISINDA TÜRK DELEGESİNİN 
UZLAŞTIRICI SÖZLERİ

Atina’da yapılmakta olan Avrupa Konseyi istişare ku
rulu toplantısında söz alan Türk Heyeti üyesi, ve Ada
na milletvekili Kasım Giilek (Bk. Belge 12), «Türkiye 
ve Yunanistan’ın zararına olan Kıbrıs ihtilâfının mü
zakerelerle halli gerektiğini», kendisinin bu hususta 
iyimser olduğunu, bu konuda sonuç alınabileceğine inan
dığını söylemiş ve kurul üyelerinin alkışları arasında 
Yunan milletvekilerinin yanma oturmuştur.

22 Mart 1966 YUNANİSTAN'IN KIBRIS'TAKİ BARIŞ BLCÜ
MASRAFLARINA İŞTİRAKİ

Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü görev süresinin 
üç ay daha uzatılması üzerine, Yunan Hükümeti bu gü
cün masraflarına İştirak payı olarak 300 bin dolar daha 
ödemiştir.
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23 Mart 1966

23 Mart  1966

AMERİKAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SORUMLULA
RINDAN BİRİNİN TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLE
Rİ HAKKINDA DEMECİ

Amerika Dışişleri Bakam’nın Yakın Doğu ve Güney 
Asya meseleleri danışmanı ve Amerika’nın eski Anka
ra büyükelçisi Raymoııd Hare geçen yıl Kıbrıs mesele
sinden dolayı Türkiye’ve Yunanistan arasındaki beliren 
uyuşmazlığın tepkilerine rağmen, Türkiye’nin NATO’ya 
sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve Amerika ile Türkiye ara
sındaki ilişkilerin de sıkı ve sağlam olduğunu belirtmiş
tir (Bk. Belge 13).

TÜRKİYE-ORTAK PAZAR ORTAKLIK 
KONSEYİ

Türkiye - Ortak Pazar Ortaklık Konseyi toplantısı Brük
sel’de Bakanlar seviyesinde yapılmıştır.

Ortak Pazar’ın beş yıl içinde Türkiye’ye yaklaşık olarak 
1,355 miyar T. L. kredi açmasını öngören malî protokol, 
Yunanistan - Ortak Pazar Ortaklık Konseyi’ndekinin ak
sine ortaya hiç bir mesele çıkarmamıştır. Bu kredinin 440 
milyon T. L. enfrastrüktür çalışmaları için şimdiden ta
ahhüt edilmiş ya da edilmek üzeredir.

Avrupa İktisadî Topluluğu’nca Türkiye’ye açılan dört 
gümrük kontenjanı (kuru üzüm, incir, fındık, tütün), 
tütün hariç tamamiyle kullanılmıştır.

Türk heyeti, öte yandan, önümüzdeki mevsim için bu 
kontenjanlarda bir artırma yapılmasını istemiştir. Bu is
tek önümüzdeki aylarda incelenecektir. Türk heyeti, ay
rıca, iki mesele daha ortaya atmıştır. Bunlardan biri Av
rupa Ortak Pazarı ülkelerinde çalışan Türk iş gücüdür 
(aşağı yukarı 200.000 işçi), öbürü de tarım siyasetleri
nin ahenk! eştirilmesid ir.

Toplantının sonunda bir bildin yayımlanmıştır (Bk. 
Belge 14).
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24 Mart 1966 BAŞBAKANIN AMERİKAN YARDIMI 
KONUSUNDAKİ TEMASLARI

24 Mart 1966

24 Mart 1966

Başbakan Süleyman Demirel, Amerika’nın Ankara Bü
yükelçisi Parker Hart ile ve AID Başkanmm da hazır 
bulunduğu görüşme sonunda «Yardım mekanizmasının 
daha müessir bir şekilde işlemesi konusunu eleaidıkla- 
rmı» söylemiştir.
Amerika’nın Ankara Büyükelçisi de şunları söylemiştir : 
«Amerika’nın Türkiye’ye yardımı aynen devam edecek
tir. Azalması veya çoğalması diye birşev bahiskonusu 
değildir».

POLONYALI HEYETLERİN ZİYARETLERİ

Varşova Belediye Başkanı Janusz Zarzyki, Ankara Bele
diye Başkanı Halil Sezai Erkut’un davetlisi olarak An
kara’ya gelmiştir.
Varşova Üniversitesi Rektörü ve Polonya İlimler Aka
demisi üyesi Prof. Dr. Stanislaw Turski, Hükûmetimi- 
zin davetlisi olarak Ankara’ya gelmiştir.
Prof. Turski, Türkiye - Polonya kültür mübadelesi çer- 
çevresiııde yaptığı bu ziyaretinde, Ankara ve İstanbul 
Üniversitelerini gezmiş, ilim adamlarımızla görüşmüş
tür.

İRLANDA’NIN KIBRISTAKİ BARIŞ GÜCÜ 
BİRLİKLERİ İLE İLGİLİ KARARI

İrlanda, görev süresi uzatılan Kıbrıs barış gücü birlik
lerinin masraflarının karalanacağı yolunda Birleşmiş 
Milletler kendisine teminat vermediği takdirde İS Ni
sanda birliklerini geri çel eceğini bildirmiştir. İrlanda 
Dışişleri Bakanı parlamentoda yaptığı konuşmada İrlan
da hükümetinin bu kararının İrlanda siyasetinde deği
şiklik anlamına geleceğini söylemiştir. Bu konuda «eğer 
Birleşmiş Milletler üyesi diğer ülkelerin m illî gelirleriy
le kendi millî gelirimizi kıyaslayarak, şimdiye kadar ba
rış giicii masraflarının karşılanmasına herkesten fazla 
katkıda bulunduk. Barışın emniyet altına alınması bir 
veya iki devlete bırakılmaz. M illet olarak kendi payı
mıza düşeni yaptığımız kanaatindeyim» demiştir.
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2.5 Mart 1966

25 Mart  1966

: CUMHURBAŞKANI CEMAL GÜRSELİN YURDA 
AVDETİ HAKKINDA BAŞBAKANIN MECLİS 
KONUŞMASI

TBMM’nde gündem dışı bir konuşma yapan Başbakan 
Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’iıı 
saat 17’de Washington’dan hareket edeceğini ve ertesi 
sabah Türkiye’de olacağım açıklamıştır. (Bk. Belge 15).

Başbakan, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in bundan bir 
süre önce başlayan hastalığı dolayısıyla, uzmanların 
gösterdiği lüzum üzerine, Washington’da W alter Reed 
hastahanesine gönderildiğini, burada kendisine göste
rilen mevkiine lâyık bakıma rağmen komaya girdiğini 
ve komada geçirdiği 45 güne rağmen, Gürsel’in sıhhî 
durumunda salâha yönelen bir değişiklik kaydedilme
diğini ve uzmanların «Gürsel’in durumunun vahim bir 
hal aldığını, tedavi imkânının kalmadığını, gereken des
tekleyici tedavinin ve tıbbî ihtimamın gerek yolda ve 
gerek Türkiye’de sağlanabileceğini, vahim neticenin her 
an vukubulabileceğini ve yolculuğun ölümü tacil etme
yeceğini» belirttiklerini anlatmış, Gürsel in tedavisine, 
Güllıane askerî tıp akademisinde devam edileceğini söy
lemiştir.

/ CU M H U RB AŞK AN IN A TVASHİNGTON’D A
YAPILAN UĞURLAMA TÖRENİ

Türkiye’ye gelmek üzere Washington’dan hareket eden 
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, havaalanında Başkan 
Johnson tarafından uğurlanmıştır. Uğurlamada ABD 
Dışişleri Bakanı Dean Rusk ile devlet ve hükümet ileri 
gelenleri de hazır bulunmuştur.

Gürsel/i taşıyan Başkanlık uçağında, Cumhurbaşkanı
nın beraberlerindeki hey’etten başka, ABD Dışişleri Ba
kan. Yardımcısı Raymon Hare ve Andrews hava üssü 
kumandanı General Henrİck, bir Amerikan tıbbî heyeti 
de bulunmuştur.

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in Amerika’dan ayrılması 
ile ilg ili olarak Başkan Lyndon Johnson şu bildiriyi ya
yımlamıştır :

54



«Güzide dostumuz, Türkiye Cumhurbaşkanı Cemal Gür
sel, tedavi edilmek maksadiyle 2 Şubat tarihinde Ameri
ka Birleşik Devletlerine gelmişti. Son zamanlarda mem
leketimizde geliştirilen yeni tedavi usûllerinin, birkaç 
yıldan beri mustarip bulunduğu hastalığın tedavisinde 
faydalı olacağı iimid edilmekte idi.
«W alter Reed hastanesinde, başlangıçta gösterdiği iyi
leşme cesaretimizi artırmışken, 8 Şubat tarihinde yeni 
bir kriz geçirmesi bizim için büyük bir darbe olmuştur. 
Bütün imkânlarımızın Cumhurbaşkanına refakat etmek
te olan ehil Türk doktorlarının hazakati ile birleşmesi 
suretiyle kendilerinin tamamen sıhhate kavuşarak döne- 
bilmcleri en büyük iimidimizdi. Bu ümidimizin gerçek
leşmemesinden son derece üzgünüz.
«Cumhurbaşkanı Gürsel’in tedavi için ülkemize gelmiş 
olmasını büyük bir şeref saydık. Memleketine dönmek
te olduğu şu anda dualarımız onunla birliktedir.» 
Cumhurbaşkanımızın Washington’dan hareketinden son
ra, Türkiye Büyükelçiliği, Amerika Hükümeti ve yetki
lilerine gösterdikleri misafirperverlik ve alâkadan dola
yı teşekkür etmişlerdir.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’e ABD Baş
kanı Johnson adına refakat eden Amerika’nın eski An
kara Büyükelçisi Raymond Hare de başkente vardık
ları 26 Mart sabahı şu demeci vermiştir :
«Sayın Cumhurbaşkanı Gürsel’! müşkül anında Ameri
ka’ya göndermeniz bizi son derece sevindirmiştir. Va
tandaşlarım ve şahsım adına dost ve kardeş Türkiye’nin 
şu anda sinesine bastığı muhterem Cumhurbaşkanına 
âcil şifalar dilerim.»

2.5 Mart  1966 DR. KÜÇÜK’ÜN KANADA RADYO - TELEVİZYO
NUNA DEMECİ

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük, Ka
nada Radyo ve Televizyonuna verdiği demeçte özetle 
şunları söylemiştir: «Makarios, ENOSÎS ve Tiirkleri 
tamamen tahakkümü altına almaktan başka birşey iste
miyor. Rumlar Bağımsızlık istiyorlarsa herşeyden evvel 
Türklerin kendi vatanlarında düşman bir toplumun d in 
de imha edilmek korkusundan uzak, güven içinde yaşa-
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2.5 Mart  1966

27 Mart 1966

yabilmeleri için gerekli şartları yaratmalıdırlar. Ada’da 
andlaşmalar gereğince bulundurulanlardan başka tek 
bir Türk askeri yoktur. Halbuki Yunanistan’ın NATO ya 
bağlı 17 bin civarında askeri vardır. NATO Kıbrıs soru
nunun halinde önemli rol oynayabilir. Mesele aslında 
Türkiye ile Yunanistan arasında bir problem olduğu için 
NATO’yu yakından ilgilendirir».

İTALYA’NIN KIBRIS'TAKİ BARIŞ GÜCÜ 
MASRAFLARINA İŞTİRAKİ

İtalya Kıbrıs Barış Gücü giderlerine gönüllü katkı ol
mak üzere B. M .’e 135.000 dolarlık bir bağışta bulun
muştur.

TÜRKİYE ORTAK PAZAR ORTAKLIK KONSEYİ 
TOPLANTISINDAN DÖNEN DIŞİIŞLERİ 
BAKANININ DEMECİ

Türkiye - Ortak Pazar Ortaklık Konseyi Toplantısına ka
tıldıktan sonra yurda dönen Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil gazetecelire şu demeci vermiştir :

«Ortak Pazarın rutin toplantılarından birinden geliyo
rum. Ortak Pazar’a hazırlık devresinde olan Türkiye, 
ilk defa bu devre sırasındaki çalışma raporunu, Avrupa 
parlamentosuna sunmak üzere topluluğu teşkil eden di
ğer altı devlet ile birlikte karşılıklı görüştiirk. Faaliyet 
raporumuz, tasvip görmüştür. Ortak Pazar’ın Türkiye’nin 
kalkınması için beş yıl süre için ayırdığı 175 milyon do
larlık krediden, bugüne kadar 54,2 milyon dolar kadar 
olan projeler kabul olunmuştur.

Bu hafta içinde iki büyük projemiz daha tasvip görmek 
üzeredir. Genel olarak seyahatimizin pek olumlu sonuç
lar verdiğini söylemek isterim. Tütünden ilk altı ay için
de yüzde beş,, ikinci altı ay içinde yine yüzde beş olmak 
üzere cem’an yüzde on gümrük indirimi yapılmıştır. 
Bundan böyle Ortak Pazar memleketlerine ihraç edilen 
tütünler evvelki tenzilât da dikkate alındığı takdirde 
yüzde 80 gümrük indirimi ile girecektir.»
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27 Mart 1966 KIBRIS BARIŞ GÜCÜ İSKANDİNAV BİRLİKLERİ 
İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Danimarka, İsveç ve Finlandiya, önümüzdeki aylarda 
Kıbrıs sorununun çözümü bakımından dikkate değer 
ilerlemeler kaydedilmediği takdirde, Birleşmiş Milletler 
Kıbrıs barış kuvveti emrindeki birliklerini 26 Haziran’da 
geri çekeceklerini Genel Sekreter U Thant’a bildirmiş
lerdir.

B. M. Kıbrıs Barış Gücü mevcudu hâlen 5.000 kişi çev- 
resindedir ve 26 Mart’tan 25 Haziran’a kadarki masraf
larının 5.700.000 doları bulacağı tahmin edilmektedir.

27 Mart 1966 EMEKLİ ORGENERAL CEVDET SUN AYAN
CUMHURBAŞKANLIĞINA SEÇİLMESİ

Emekli Orgeneral Cevdet Sunay’in Cumhurbaşkanlığına 
seçilmesi ile ilgili olarak TBMM’niıı aldığı kararlar :

1) Karar No. 114

Cumhurbaşkanı Cemal GürseFin sağlık durumu hak
kında Başbakanlığın 26/3/1966 gün 540 sayılı yazısı ve 
one ek müşterek Sağlık Kurulu tarafından verilmiş bu
lunan 26/3/1966 gün ve 2030/66 sayılı rapora göre 
Anayasanın 100 ve 101 nci maddelerinde ifadesini bulan 
Cumhurbaşkanlığı Makamının boşalması halinin tekev
vün etmiş olduğu ve bu sebeple yeni Cumhurbaşkanı 
seçiminin yapılması hususu TBMM Birleşik Toplantı
sı 28/3/1966 günkü 5 nci Birleşiminde kararlaştırıl
mıştır.

2) Karar No. 115

TBMM Birleşik Toplantısının 28 Mart 1966 tarihli 5 nci 
Birleşiminde Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cevdet Sunay 
461 oy ile Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir. (Cumhurbaş
kanı Cevdet Sunay’ın biyografisi İçin Bk. Belge 16.)
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MAKARİOS - GRİVAS ANLAŞMAZLIĞI ÎLE İLGİLİ 
YUNANİSTAN BAŞBAKANININ BİR MESAJI

Yunanistan Başbakanı Stefanopuios, Makarios ve Gene
ral Grivas’a gönderdiği bir mesajında, bir anlayış hava
sı içinde ve gecikmeden işbirliği yapmaya başlamaları 
gerektiğini belirtmiş ve «cnemli olan, Kıbrıs meselesinin 
şimdiki durumunda tam bir birlik sağlanmasıdır» de
miştir.
Bilindiği gibi Makarios, Kıbrıs’taki Yunan birliğinin 
Komutanı General Grivas’ın yetkilerinin kısılmasını is
temiş, bu ise Grivas ile kendisi arasında bir ihtilaf ya
ratmıştı.

U THANTTN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARI 
İLE İLGİLİ ÇAĞIRIŞI

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant üye ülke
leri Kıbrıs Barış Gücü masraflarını karşılamak üzere 
bağışta bulunmaya çağırmıştır. Kıbrıs barış gücü görev 
süresinin sona ereceği 26 Haz İran’a kadar, 2.500.000 
dolar açık kaydedileceği tahmin edilmektedir.

TÜRK-POLONYA TİCARET ANLAŞMASI

Türkiye ve Polonya arasında bir sene süreli bir ticaret 
anlaşması Varşova’da imzalanmıştır. İki memleket ara
sındaki ticaret hacminin yüzde 15 arttırılmasını öngören 
anlaşma gereğince, Polonya Türkiye’ye kimyevi mamul
ler, sentetik elyaf, makineli aletler ve elektrik motorları 
satacak, karşılığında, pamuk, tütün, küspe, narenciye ve 
maden cevheri alacaktır.

IR A K  KÜ LTÜ R B A K A N IN IN  T Ü R K -IR A K  
İLİŞKİLERİ ile İLGİLİ BİR DEMECİ

Irak Kültür ve Ulusal İstikamet Bakanı Dr. Muhammed 
Nasır, Irak’ın siyaseti ile ilg ili olarak yaptığı bir beyanat
ta Türkiye’nin Arap meseleleri, özellikle Irak’a karşı 
tutumunu överek bu ülkenin saygı ve takdirine layık, 
sağ duyuya dayanan bir davranış benimsediğini söyle
miştir.



2 S Mart 1966 TUNUS CUMHURBAŞKANININ ATATÜRK 
HAKKIN D AKİ SÖZLERİ

29 Mart 1966

29 Mart 1966

Tunus’un İstiklâl Bayramı dolayısiyle Kartaca Sarayın
da düzenlenen Törende «Atatürk ve M illî Mücadele» 
isimli bir saatlik dokümanter film misafirlere gösteril
miştir. Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba Büyükel
çimize Atatürk ile ilg ili olarak şunları söylemiştir : «Böy- 
lece büyük önderinizin sembolize ettiği Hürriyet ve İstik
lâle bağlılık irade ve azmin başardığı devrimin manası 
Tunus’tu idarecilerin nazarında daha iyi anlaşılmıştır.»

Diğer taraftan, Tunus televizyon ve gazetelerinde 
Atatürk ile ilg ili geniş ölçüde neşriyat yapılmıştır.

KIBRIS TÜRK DEĞİŞTİRME BİRLİĞİNİN 
MAGOSA'YA VARIŞI

Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı değiştirme birliği M ajpsa 
Limanına vararak, buradan Birleşmiş Milletler vasıta
ları ile Türk Karargâhına nakledilmiştir. Değiştirme 
Birliğinin gelmesi münasebetiyle birçok bölge Türk 
Bayrakları ile donatılmış ve Birliğimize tezahürat ya
pılmıştır.

DANİMARKA'NIN KIBRIS'TAKİ BİRLİĞİ İLE 
İLGİLİ KARARI

Danimarka Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs barış gücüne da
hil birliğini üç ay daha adada bırakmaya karar verdi
ğini açıklamıştır. Danimarka’nın bu birlik için yaptığı 
masrafların Birleşmiş M illetler kanalı ile ödenmesi ih
timalinin pak zayıf olduğunu belirten bakanlık, buna 
rağmen birliği adada bırakmak kararı verildiğini ifade 
etmekte ve kararın Birleşmiş Milletler Genel Sekrete
rine de bildirilmiş bulunduğunu ilâve etmektedir.
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29 Mart 1966

30 Mart  1966

SOVYET KOMÜNİST PARTİSİ 23. KONGRESİNDE 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER HARKINDAKİ  
RAPOR

Sovyetler Birliği Komünist Partisi Birinci Sekreteri Leo- 
nid Brejnev, Moskova’da çalışmalarına başlayan Sovyet 
Komünist Partisi 23. Kongresinde okuduğu çalışma ra
porunun uluslararası ilişkiler bölümünde Türkiye, İran 
ile ilg ili olarak şunları söylemiştir :

«Son yıllarda bu ülkelerle ilişkilerde göze çarpar bir 
iyileşme vardır.»

DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRKİYE - ORTAK 
PAZAR İLİŞKİLERİ HAKKINDA VERDİĞİ BİLGİ

Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil, Dışişleri Ba
kanlığı muhabirlerini makamında kabul ederek kendi
lerine son yaptığı «Ortak Pazar» müzakereleri hakkında 
bilgi vermiştir.

«Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki 
ortaklık anlaşmasının icra organı olan «Ortaklık Kon
seyi» üçüncü toplantısını, 23 Mart 1966 tarihinde Brük
sel’deki kongre sarayında yaptı,»

«Konseyin bu toplantısında ortaklık anlaşmasının yü
rürlüğe girdiği 1 Aralık 1964 tarihliden 31 Aralık 1963 
tarihine kadar anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen fa
aliyetleri özetliyen «ortaklığın bir yıllık faaliyet raporu» 
görüşüldü ve hiç bir değişikliğe uğramadan aynen tas
vip gördü.»

Bakan daha sonra kendisinin toplantıda yaptığı konuşma
ya değinerek şunları söylem iştir: «Ortaklık rejiminin 
bugüne kadarki gelişmeleriyle ilg ili görüşlerimizi açık
ladım. Türkiye’nin Ortak Pazara olan bağlılığına ver
diği önemi belirttim. Bugüne kadar elde edilen tecrü
beler göre, bundan sonra Ortak Pazardan neler bekle
diğimizi izah ettim.

«Açılan müzakereler sırasında bilhassa Türk ekonomisi 
bakımından büyük önem taşıdığına kani olduğumuz iş
gücü meselelerimizi görüştük. Tütün ihracatımız konu-
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sunu önemle inceledik. Önümüzdeki mevsimden itibaren 
kontenjanlarımızda arttırma talep edeceğimizi belirttik.

Ayrıca Ortak Pazarın İzmir fuarına iştiraki meselesi üze
rinde önemle durduk. Bu toplantılar altı ayda bir yapıl
maktadır. Önümüzdeki toplantıyı Türkiye’de tertip et
melerini topluluktan rica ve temenni ettik. Bu daveti 
olumlu ve iyi niyetle karşıladılar.

Konsey toplantıları bittikten sonra Ortak Pazar otori
teleri ile ayrı ayrı hususî temaslar yaptım ve bu ziyaret
ten faydalanarak Belçika’da o tarihte kurulan yeni hü
kümetin Sayın Dışişleri Bakanı ile bir görüşme yaparak 
dünya meselelerini, Hükümetlerimizin münasebetlerini 
ve Kıbrıs konusunu görüştük. Ğeııel olarak bu ziyareti
mizin olumlu neticelere ulaştığını söylemek isterim» de
miştir.

10 Mart 1966 FRANSA’NIN NATO MÜTTEFİKLERİNE VERDİĞİ
MUHTIRA :

Fransız Hükümeti bir gün evvel Birleşik Amerika, In
giltere, Batı - Almanya ve İtalya’nın temsilcilerine ver
diği muhtıraların aynisini Atlantik İttifakının öbür 10 
üyesine de vermiştir.

Birbirinin ayııı olan muhtıralardan Birleşik Amerika ile 
Kanada’ya verilenlerle, bu ülkelerin Fransa’daki üsleri 
dolayısiyle, Batı - Almanya’ya verilende de Batı - Almanya 
topraklarında bulunan Fransız birlikleri dolayısiyle doğ
rudan doğruya bu ülkelerle ilgili bölümleri de vardır.

Fransa müttefiklerine gönderdiği bu notalarda, 1 Tem
muza kadar NATO emrindeki subaylarını ve birlikleri
ne geri çekeceğini bildirmiştir. Hükümet, ayrıca, Avru- 
padaki müttefik kuvvetlerin yüksek komutanlığı (SHA- 
PE) ve NATO Merkezi Avrupa Karargâhı (AFCENT) 
in, 1 Nisan 1967ye kadar, Fransız topraklarından kal
dırılmasını is temekted i r.
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30 Mart 1966

30 Mart  1966

30 Mart 1966

YUNAN BÜYÜKELÇİSİNİN İKİLİ GÖRÜŞMELER 
İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Alexandre Sgurdeos 
«Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili müzakerelerin 
yakında başlaması gerektiğine inanıyor ve bunu iimid 
ediyorum» demiştir.

Türkiye’den birkaç güne kadar ayrılacak olan büyükelçi 
Sgurdeos, Başbakan Süleyman Demirel’e ve Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’e bir veda ziyaretinde 
bulunmuştur.

TÜRKİYE-BELÇİKA SOSYAL GÜVENLİK 
ANLAŞMASI

Bir süreden beri Belçika ve Türk ilg ilileri arasında An
kara’da yapılan görüşmeler sonucu Belçikadaki işçilere 
bazı yeni sosyal haklar kazandıran «Sosyal Güvenlik 
Anlaşması» iki hey’et başkanı tarafından parafe edil
miştir.

Belçika’da bulunan ve 8 bini aşan Türk işçilerinin ve 
ailelerinin sosyal haklarını güvenlik altına alan bu an
laşma sayesinde işçilere verilmekte olan çocuk zamları 
genişletilmiş ve tahsiline devam eden işçi çocuklarına 
25 yaşına kadar çocuk yardımı yapılması öngörülmüş
tür.

ö te  yandan hastalık, ihtiyarlık, analık doğum ve is İm
zaları gibi diğer konularda da Türk işçilerine geniş hak
lar tanınmaktadır.

A VUST'ÜRALYA’NJN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ 
MASRAFLARINA İŞTİRAKİ

B. M .’Ierin Kıbrıs’taki Barış Gücü masraflarına Avust
ralya 75.000 dolar gönüllü katkıda bulunmuştur.
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30 Mart 1966 ANKARA - TUNUS BELEDİYELERİNİN 
KARŞILIKLI DOSTLUK GÖSTERİLERİ

Bir süre önce Tunus belediye meclisinin aldığı bir ka
rarla Tunus’un en işlek caddelerinden birine «Kemal 
Atatürk» isminin verilmesi üzerine Ankara belediye mec
lisi de aldığı bir kararla Ankara’nın Kavaklıdere cad
desine «Tunus caddesi» ismini vermiştir.

30 Mart 1066 AVRUPA KONSEYİ GENEL SEKRETERİNİN
ZİYARETLERİ

Atina’dan Ankara’ya gelen Avrupa Konseyi Genel Sek
reteri Peter Smithers ziyareti hakkında şunları söylemiş
tir :

«A tina’ya bir ziyaret yaptım. Buraya kadar gelmişken 
Sayın Arkadaşım İhsan Sabri Çağlayangil’i görmeyi ar
zu ettim. Müzakere için her hangi bir konu getirmiş de
ğilim, Ancak, bu arada, kendisi ile her konuda müza
kerelerde bulunabilirim».

50 Mart 1966 AVRUPA YATIRIM BANKASININ TÜRKİYE'YE
VERDİĞİ KREDİ

Avrupa Yatırım Bankası İdare Konseyinin, Seka- Çay
cuma tesislerinin finansmanı için 10 Milyon 300 bin 
dolarlık bir iştiraki onaylandığı öğrenilmiştir.

Ortak Pazar ile Ortaklık Yatırım Anlaşmasının yürür
lüğe girmesinden bu yana Avrupa Yatırım Bankasının, 
muhtelif projelerimiz için taahhüde bağladığı kredilerin
tutarı 64 milyon 300 bin doları bulmuştur.

30 Mart 1966 GÜNEY AFRİKA'DA SEÇİMLER

Güney Afrika’da yapılan seçimleri Dr. Hendrik Vcrvvo- 
erdin’in m illî Partisi büyük bir çoğunluk ile kazanmıştır.
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31 Mart 1966 İNGİLTERE’DE GENEL SEÇİMLERİ

31 Mart 1966

İngiltere’de yapılan genel seçimleri Mr. Harold W il
son’un İsçi Partisi kazanmıştır. Seçimin sonuçları şöy- 
ledir :

İşçi partisi 

Muhafazakarlar 

Liberaller 

Partilerdışı

364- (kazanç : 50, kayıp l )  

253 (kazanç : 0, kayıp 51) 

12 (kazanç : 4, kayıp 2) 

1 (başkan)

ABD’NİN ASKERÎ YARDIM PROGRAMI

Amerikan M illî Savunma Bakanı Robert McNamara 
Amerika’nın Batı Avrupa için hazırladığı dört yardım 
programının ikisinin yakın bir gelecekte kaldırılacağını 
söylemiştir. Kaldırılacak olan programlar Norveç ve 
Danimarka ile ilg ili olanlardır. İspanya ve Portekiz’e 
ise yardıma devam edilecektir, zira bu iki ülke Ameri
ka’nın devamlı ihtiyaç duyduğu askerî üs ve tesisleri 
bünyelerinde barındırmaktadırlar. McNamara’nm senato 
dış ilişkiler komisyonunda 917 milyon dolar tutarındaki 
Amerikan askerî yardım programı görüşülürken yaptığı 
konşma bilâhare komisyon tarafından açıklanmıştır. Mc
Namara NATO üysi Türkiye ve Yunanistan’a yardıma 
devam edileceğini söylemiş ve sarfiyat yönünden bu ül
kelerin Avrupa ülkeleri değil Orta-Doğu ülkeleri sını
fına sokulduğunu belirtmiştir.
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BELGE 1 5 Mari 1966

BAŞBAKAN DEMÎREUİN NATO GENEL SEKRETERİ 
MANLIO BROSIO ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE 

SÖYLENEN NUTUKLAR

Başbakan Demirel, Manlio Brosio şerefine verdiği yemekte şu konuş
mayı yapmıştır :

Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtının Sayın Genel Sekreterini Ankara’da 
karşılamaktan büyük bir memnuniyet duymaktayım. Sizinle tanışmaktan ve 
genellikle Paktı ilgilendiren meseleleri ve özellikle NATO muvacehesinde 
Türkiye’nin problemlerini görüşmekten dolayı cidden bahtiyarlık duymakta
yım.

Beynelmilel durumun, NATO tesâniidü için önemli tesirleri olan büyük 
çapta gelişmelerle etkilendiği bir devirde, bilhassa İttifak için nazik bir an
da, bu önemli görevi deruhte ettiniz. Bütün Üyelerin şahsınızda İttifakın bir
liğine ve sulh davasına içten bağlı aydın bir devlet adamı ve tecrübeli ve muk
tedir bir diplomatı bulmaktan ne kadar şanslı olduğumuzu takdir ettiklerine 
eminim. Bu güç devrede mümtaz vasıflarınız ve yorulmak bilmez çabalarınız
la NATO’ya ve NATO Üyelerine müstesna hizmetler ifa etmiş bulunuyor
sunuz.

Türkiye’nin NATO’ya atfettiği önemi burada yeniden tekrarlamama 
lüzum yok sanırım. Biz NATO’ıuın, tedafüi bir ittifak olarak, sulhun korun
ması yolundaki yüksek görevde önemli rol oynadığına ve oynamakta devam 
edeceğine inanıyoruz. İttifakımız, aynı zamanda, Üyeler arasında ekonomik 
gelişmeye ve daha geniş İktisadî ve siyasî işbirliğine yol açan bir itimat ve 
güvenlik kaynağı olmuştur. NATO’nun, bütün üyelerinin gayret ve mes’uli- 
yetleri eşitliğine dayanan bir ittifak ve ortaklık olarak kalması ve ittifak için- 
kedi dayanışmayı muhafaza etmesi ve hattâ daha da kuvvetlendirmesi en sa
mimi temennimizdir. Bu mevcut olmadıkça müşterek gayretlerimizin miiessi- 
riyeiini devam etirmek mümkün olmayacaktır.

Karşılaşmış olduğumuz bütün güçlük ve engellere rağmen ekselansla
rınım!! Kıbrıs meselesinde göstermiş oldukları gayretlere Hükümetimin tak
dir hislerini sunmak isterim.

En başından beri, Türk Hükümeti, İttifakın tesanüdüne ve Akdeniz'deki 
barışa vahîm şekilde tesir eden bu elem verici meseleye, barışçı, âdil ve şerefli 
bir çözüm yolu bulmak hususunda hiçbir gayreti esirgememiştir. Bu yolda
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devam edeceğiz ve Taraflarca şayanı kabul bir çözüm yoluna varmak için eli
mizden gelen herşeyi yapacağız. Ancak, şayet barışın korunması matlup ise 
bu mes’uliyet ve vecibenin ilg ili bütün Taraflara ait olduğu unutulmamalıdır. 
Onlar bu mes’uliyetten kaçındıkça durum tehlikesini muhafaza edecek ve tat
minkâr bir çözüme ulaşmak imkânı uzak kalacaktır. NATO Konseyinin size 
tevdi etmiş olduğu izlem ve gözetleme görevinizde Türk Hükümetinin tam 
yardımlarına güvenebileceğinizi temin etmek isterim.

Memleketimizdeki ikâmetiniz mutlu ve verimli olmasını temenni ederek 
kadehimi sizin ve eşiniz Bayan Brosio’nun sıhhatlerine ve İttifakımızın başa
rısının devamına kaldırıyorum.

NATO Genel Sekreteri, Başbakanın konuşmasına şu şekilde mukabele 
etmiştir :

Bize ve arkadaşlarımıza Hükümetinizin göstermiş olduğu sıcak ve sa
mimi misafirperverlik için eşim ve kendi adıma teşekkürler ederim.

Buraya, geçen sonbahar aylarında yapılan seçim sonunda doğan yeni 
Türk Hükümetiyle bir ilk temas kurmak üzere gelmiş bulunuyorum ve Hü
kümetin genç ve enerjik Başkanı olan sizinle tanışmaktan, ve daha önce NATO 
konferanslarında tanışma şerefine nail olduğum bazı kabine arkadaşlarınınzla 
tekrar karşılaşmaktan büyük memnuniyet duydum.

Hükümet değişiklikleri yoluyla Türkiye’nin, kendilerini memleketin ilerle
mesine ve refahına aynı şekilde adamış yeni liderler ortaya çıkardığını mem
nuniyetle müşahade ettim.

Biz, NATO’da, ekonomik kalkınmanızı ve daha iyi bir istikbale doğru 
yol alışınızı büyük bir ilgi ve derin bir anlayışla takip etmekteyiz, çünkü biz, 
memleketinizin ve halkmmzın şartlarındaki gelişmelerin, ittifakımızın! meral 
ve fiilî gücünde de kıymetli bir artış husule getirdiğini müdrikiz.

Tamamile haketmecliğim iltifatlarınız için teşekkür ederken, muhteşem 
tarihinde ve Kemal Atatürk’ün milleti modern hayat yolna yönelttiği yıllarda 
olduğu kadar bugün de kuvvetli ve kararlı olan halkınızın faziletlerine hayran
lığımı arzetmeme müsaade buyurmanızı rica ederim.

Sayın Başbakan, NATO’nun bugün içinde bulunduğu durumdan bah
sederken, bu nazik durumun bütün müttefiklerden yüksek bir mesuliyet ve 
derin bir tesanüt hissi beklediğini söylemekte çok haklısınmz. Bu konudaki 
sözleriniz, beni çok etkilemiş bulunmaktadır, bu sözleriniz için size minnet
tarım.

Bu, çok iyi bir şekilde temsil etmekte olduğunuz milletin, taahhütlerine 
sadakat gibi bir ana vasfı daha haiz olduğunu göstermektedir.
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Birliğimizin mevcudiyetinin sebep ve temeli olaıı hakiki barış ve millet
lerarası meselelere gerçek çözümyolu bulma gayelerine hep beraber ulaşmak 
istiyorsak, gelecekte ne olursa olsun, ittifakımız bu gün her zamanki kadar 
lüzumludur.

Zorluklar ve şüpheler, insanlığın bütün faaliyetlerinin, ve hatta daha 
da çok, siyasî faaliyetlerinin bünyesinde mevcuttur. Fakat nihai gayelerimizde 
sebat gösterir ve gayretlerimizden sarfınazar etmezsek bütün bunların yenil
mesi mümkündür.

Muarızlarımızın daima bizi gözetlediklerini ve aramızda varlığım se
zecekleri her zafiyeti ve ayrılığı istismar etmeye hazır olduklarını muhakkak 
ki hiç bir zaman unutmuyoruz.

Sayın Başbakan, memleketinizin durumunu ve komşu ve müttefiki ile
ilişkilerini çok özel bir tarzda etkileyen meseleden de bahsetmiş bulunuyor
sunuz.

NATO Konseyinin bana, gözlemci olarak tevdi etmiş olduğu görevin 
ifasında bu meseleyi nerede ise gün be gün yakından izledim, ve bu şekilde 
hareket etmeğe devam edecğim.

Yunanistan il Türkiye arasındaki münasebetlerin tekrar eskiden olduğu 
kadar iyi bir duruma geleceği, ve ne kadar önemli olursa olsun hiç bir mese
lenin bu dostluk ve iyi niyet ihyası yolunda ebedi bir engel olarak kalmayaca
ğına inanıyorum. Bu, sade ittifakın değil, fakat aynı zamanda iki memleketin 
de menfaatleri icabıdır. .

Her iki taraf liderlerinin sorumluluk duygularına tam inancım vardır 
ve müşterek meselelerini daha iyi anlama ve görüş ayrılıklarına barışçı bir 
çözüm bulma yolunda gayret sarfetmeğe devam edeceklerine kaniim.

Sayın Başbakan, memleketinizin barışçı gayeleri konusundaki teminatınız 
bana cesaret verdi. Buna samimiyetinden ve gururlu ve cesur, fakat ayni za
manda sabırlı ve zeki halkınızın hislerine de tercüman olduğundan eminim.

Bütün ilgililerin yardımı ile meseleleriniz, haklı bir çözüm için elbette 
doğru yolu bulacaktır. Ben, kudretim ve yetkim dahilinde size yardım etmek 
için hiç bir gayreti esirgemeyeceğim.

Bu nâzik devrede tesaniidün esas olduğunu ve böyle bir neticenin birliği 
büyük ölçüde kuvvetlendireceğini tekrarlamak isterim.

Sayın Başbakan, görevim memleketinizde daha fazla kalmama müsaade 
etmediği için çok üzgünüm. Yarın, zenginliğini tarihin asırlardan alan muh
teşem İstanbul şehrine ilk ziyaretimi yapacağım. Bu ziyaretim, müştereken 
sahip ve korumaya hazır ve kararlı bulunduklarımıza şahsi takdirlerimi sun
maya fırsat verecektir.

Çok teşekkür ederim.
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BELGE 2 6 Mart 1966

NATO GENEL SEKRETERİNİN BASIN TOPLANTISI

Türk Hükümet üyeleri ile yaptığı görüşmeler sonunda bir basın toplan
tısı yapan NATO Genel Sekreteri Manlio Brosio temasların çok faydalı ol
duğunu belirttikten sonra özetle şunları söylemiştir :

«Şunu hemen söyliyeyim ki, Başbakanınız Sayın Demirel’in belirttiği 
gibi, Türkiye Nato’ya büyük önem atfetmektedir. Türkiye’nin Nato içindeki 
yeri sağlam ve yapıcıdır. Türkiye, ittifakı desteklemektedir ve onunla işbirli
ğ i içindedir. Bu arada şunu de bildireyim ki, Türk hükümet liderlerini, yur
dunun menfaatlerini korumak yolunda gayet azimkar gördüm. Anlaşmazlık
lar, özellikle Yunanistan ile olan anlaşmazlıkların halli yolunda, barışçı ga
yeleri konusunda kendisinin çok azimli olduğunu gördüm.»

Kıbrıs konusunda, Nato Konseyinin kendisine gözlemci olarak tevdi 
ettiği görevinin devam ettiğini belirten Brosio, teşkilâtın başından beri, ta
raflar arasında bir çözüm şekline varılması yolunda telkinde bulunduğunu 
belirtmiş : «ben, gerekli bilgileri toplamak ve vermekle görevliyim. Görevi
me devam etmekteyim» demiştir.

Fransa Cumhurbaşkanı de Gaulle’iin Nato ile ilg ili sözleri hakkında 
bir soru üzerine, Brosio şöyle konuşmuştur :

«Nato, 1969 yılından sonra da bugünküne benzer bir durum arzedecek- 
tİr. De Gaulle, hiçbir zaman Fransa’nın ittifakı 1969’da terkedeceğini söyle
memiştir. Basın toplantısı sırasında de Gaulle’ün Fransa üzerinde Nato kuv
veti istemediği İleri sürülüyor. Bu konuda bize intikâl etmiş henüz birşey 
yoktur.»

İkili anlaşmalardan Nato’nun bilgisi olup olmadığı yolundaki bir soru
ya da Brosio şöyle cevap vermiştir.»

— Biz esas itibariyle, savunmaya taallûk eden bütün ikili anlaşmaları 
biliriz. Ama, anlaşmaların tatbikatı tarafları ilgilendirir. İkili anlaşmaları sa
dece Türkiye değil, diğer ülkeler de akdetmiştir.»

Nato’nun devamlı gelişme İçinde bulunduğunu ifade eden Genel Sek
reter, teşkilâtın tecavüzleri önlemek yolunda başarı gösterdiğini söylemiş ve 
«bundan sonra da başarı göstereceğinden eminim» demiştir.

Nato İçinde m illî kuvvetler kurulup kurulamayacağı konusundaki bir 
soruya da Brosio şu şekilde cevaplandırmıştır :

«N ato’ya tahsis edilen kuvvetler konusunda, bütün üye devletlerin du
rumu aynı değildir. Üye devletler, kendi durumlarına göre ya kuvvetlerin ta-
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marnını, ya da bir kısmını Nato emrine vermişlerdir. Meselâ Federal Alman
ya kuvvetlerin tamamını Nato’ya tahsis etmiştir. Türkiye, İtalya gibi ülkeler, 
kuvvetlerinin çoğunluğunu teşkilât emrine vermişlerdir.»

«Yunanistan’ın Kıbrıs’a gönderdiği Nato kuvveti var mıdır? Atina’yı 
ziyaretiniz sırasında, bu kuvvetin ada’dan geri çekilmesi için bir telkinde bu
lunacak mısınız»? şeklindeki bir soruya Nato Genel Sekreteri şu mukabelede 
bulunmuştur : «bu soruya cevap vermekten kaçınmak isterim. Bu konuda yo
rumda bulunmak istemiyorum. Herşeyden önce, Kıbrıs, ittifakın dışındadır»

Nato Genel Sekreteri Manlio Brosio, diğer bir soruya karşılık olarak, 
m illi menfaatler gerektirdiği zaman üye devletlerin kuvvetlerini Nato’dan 
çekmelerinin mümkün olduğunu söylemiş ve «bu çeşitli vesilelerle yapılmış
tır. Şayanı temenni’dir ki çekilen kuvvetler, münasip zamanda, tekrar geri 
verilsin.»

BELGE 3 5 Mart 1966

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİRELİN BASIN TOPLANTISI

Başbakan Demirel dış politika konusundaki suallere şu cevapları ver
miştir :

Kıbrıs Konusu :
Soru :

Dışişleri Bakam bir süre önce Kıbrıs konusunda önemli tedbirler alı
nacağım ve bunların yakında uygulanmaya başlanacağını bildirmişti. Bu ted
birler konusunda daha geniş bir açıklama yapmak imkânı var mıdır?

Mart ayı içinde değiştirme birliğinin Kıbrıs’a gitmesi gerekmektedir. 
Bu işlem sırasında, Makarios’un muhtemel olumsuz müdahaleleri karşısında 
izlenecek tutum ne olacaktır?

Yunan hükümetinin şartsız görüşmeye hazır olduğunu, bu görüşmelere 
2 Şubat’ta yayınlanan Yunan - Makarios bildirisinde ifade edilen «Enosis is
te ğ in in  engel olmıyacağını bildirdiği yolundaki haberler doğra mudur? 
doğru ise bu konuda hükümetimizin görüşü nedir?

— Kıbrıs meselesindeki gelişmelerin icabettirdiği tedbirler hakkın
da gerekli kararlar alınmıştır. Bu tedbirler yürütülmektedir. Bu hususta bir 
açıklama yapmak imkânı yoktur.

Değiştirme birliği Mart sonuna doğru Kıbrıs’a gidecektir.

Kıbrıs meselesi etrafındaki diplomatik faaliyetler ve temaslar konusun
da, bu safhada, bir açıklama yapmayı uygun görmüyorum.
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Soru :
Dünya kamu oyunda geniş yankılar yapan Yunan-Kıbrıs müşterek bil

dirisinde, Enosis halinde Türkiye’nin bir harbe cesaret edemiyeceği ifade edil
mektedir. Bu konuda Türkiye Başbakanı olarak düşüncelerinizi açıklar mısı
nız?

Cevap :
— 2 Şubat tarihli Yunanistan-Kıbrıs ortak tebliğine karşı hüküme

timizin görüşünü, 4 Şubat tarihli m illî güvenlik kurulu toplantısından sonra 
açıklamıştım. O zaman da ifade ettiğim gibi, Yunanistan’ın bu konuda g iri
şeceği bir hareket, Türkiye tarafından ayni ile mukabele görecektir.

Soru :
Avrupa Konseyinin, Kıbrıs meselesi hakkında lehimizde vermiş oldu

ğu kararla, Birleşmiş M illetlerde aleyhimizde çıkan karar üzerinde hüküme
tin tutumuna dair fikriniz nedir?

Cevap :
— Birleşmiş M illetler kararı hakkında hükümetimizin düşüncesi, çe

şitli vesilelerle, bilhassa meclis ve senatodaki müzakerelerde izah edilmiştir. 
Son kararın, bizim açımızdan bir değeri yoktur. Esasen Birleşmiş M illetler 
asamblesi kararları tavsiye mahiyetindedir.

Avrupa Konseyinin Kıbrıs meselesi hakkında iki kararı vardır. Biri 
Türk cemaatine yardım yapılmasını tazammun etmektedir. Diğeri ise, siyasî 
mahiyeti haiz olup, ilg ililer arasında müzakereler yoluyla meseleye bir çözüm 
yolu bulunmasını öngörmektedir. Her iki karar da, Avrupa Konseyi Bakan
lar Konseyinin tasvibine arzedilecektir. Avrupa Konseyinin bu kararları Bir
leşmiş M illetler Genel Kurulu kararlarından sonra ittihaz etmiş olmasının 
elbette önemi vardır.

Soru :
Yunanistan’da Bozcaada, İmroz ve İstanbul’daki Türk uyruklu Rum- 

lara baskı yapıldığı iddiası İle Batı Trakya’da yaşayan 100 bin Türk’e misil
leme yapılması yolunda bir kampanya yürütülmektedir. Eğer Batı Trakya 
Türklerine yapılan baskı arttırılırsa Türkiye bunu karşılamak için hangi ted
birleri almıştır?

Cevap :
Atina’daki «İstanbullular derneği» tarafından, İstanbul ile İmroz ve 

Bozcaada’daki Rum asıllı vatandaşlarımıza baskı yapıldığı yolunda vâki iddia
lar, hakikatle hiçbir alâkası olmayan istinatlardır. Yunan hükümetlerinin, basını
nın ve bir takım teşekküllerin bir süreden beri memleketimiz aleyhinde aç
mış oldukları sistemli kampanyanın yönünü teşkil eden bu faaliyetler, Yunan 
hükümetlerinin Batı Trakya’daki Türklere 40 seneden fazla bir zamandan 
beri tatbik ettikleri İktisadî, malî, dinî baskılar ile eğitim ve basın üzerindeki 
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tazyikleri mazur göstermek maksadına yönelmiş bulunmaktadır. Esasen Tür
kiye ve Yunanistan’daki azınlıkların durumunun her bakımdan mukayesesi 
bu hakikati inkâr edilmez bir şekilde ortaya koyar.

NATO İLİŞKİLERİ .

Soru :
— Türkiye’nin Nato’dan ayrılmasını arzu eden bazı siyasî grupların 

son ümidi, 1969 yılında sona erecek olan Atlantik paktı andlaşmasının uza- 
tılmayarak, dağılması ihtimaline dayanmaktadır. Bu takdirde yeni bir batılı 
ittifakın doğması tabiidir veya beklenebilir. Türkiye, kurulması muhtemel 
yeni bir batılı ittifaka katılacak mıdır?

Cevap :
— Atlantik andlaşmasının bir maddesi, arzu eden üyelere 1969 yılın

dan İtibaren bazı şartlarla feshi ihbar hakkını tanımaktadır. Böyle bir ihbar 
yapılırsa fesih, sadece bunu ihbar eden üye hakkında hüküm ifade edecek, 
İttifak, geri kalan üyeler arasında devam edecektir. Bugünkü şartlara göre, 
Türkiye Atlantik ittifakının 1969 yılında dağılacağı kanaati ve tahmini için
de değildir. Bir ittifak andlaşması içinde tabii sayılması gereken, muhtemel 
yeni şartlara intibak ettirme gayretlerini tabii karşılamak gerekir.

RUSYA İLE İKTİSADÎ İLİŞKİLER

Soru :
Rusya’nın Türkiye’ye teklif ettiği İktisadî anlaşmalar hakkında yapı

lan görüşmeler, hangi safhadadır?

Cevap :
Geyen Kasım ayında Ankara’ya gelen Sovyet teknisyenler hey’eti ile 

ilg ili olarak 7 ayrı teknik protokol aktedilmiştir.

Teknik protokoller, esas itibariyle Sovyetler Birliğinden sözü geçen te
sisler için bir teklif isteme mahiyetini taşımaktadır. Sovyet ilg ili teşekkülleri 
her tesis İçin bir ön proje hazırlıyacak ve bunların incelemek üzere, hüküme
timize tevdi edeceklerdir. Projeler henüz alınmamıştır.

Traktör fabrikası mevzuunda varılmış bir mutabakat mevcut değildir. 
Sovyet hey’eti İle yapılan görüşmeler sonunda, kurulması derpiş edilen fabri
ka hakkında kendilerine bilgi verilmiş, ve ayrıca bir de muhtıra tevdi olun
muştur. Sovyet yetkili makamları bu muhtırayı inceleyecekler ve görüşlerini 
bize bildireceklerdir.
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TÜRK - IRAK İLİŞKİLERİ

Soru :
Türk - Irak münasebetlerinin gelişmesinde gayet önemli bir rolü olan 

Türk-Irak karayolunun 1966 programına alınıp alınmadığını, izah eder mi
siniz ?

Cevap :
Memleketimizle Irak arasındaki karayolu irtibatı, Mardin - Cizre, 

Cizre - Silopi - Irak hududu arasındaki yolların ve Cizre’de 200 metre uzunlu
ğundaki büyük bir köprü ile Cizre - Irak hududu arasındaki üç küçük köprü
nün ve tam hudut noktasında Hapur nehri üzerinde inşa edilecek 217 metre 
uzunluğundaki diğer bir köprünün ikmâlini gerektirmektedir. Bu yolun Mar
din-C izre kesimi trafiğe açılmıştır.

Cizre - Silopi - Irak hududu arasındaki 44 kilometrelik yolun Cizre’den 
itibaren en arızalı kesimini teşkil eden 13 kilometrelik kısmı üzerinde, men
fezler ve sair san’at yapımı ikmâl edilmiştir. C izre-Irak hudut yolu, 1965 yı
lından itibaren muntazaman yıllık programlara dahil edilmektedir. Bu kısım 
içinde inşası gereken üç köprüden birisi inşa edilmiş olup, diğer ikisi bu yıl 
ihâleye çıkarılacaktır.

Irak ile karayolu irtibatının Irak bakımından, ilk irtibat halkasını teşkil 
eden Hapur köprüsünün Irak ile müştereken inşası gerektiğinden, köprünün 
yeni yol standartlarına uygun bir şekilde yapılabilmesi için, tarafların teknik 
elemanları çok yakında karşılıklı temasa geçeceklerdir.

Soru :
Türkiye’yi yakından bilip tanımak ve Türkçeyi öğrenmek arzusunu sa

mimî olarak besleyen Irak milletinin bu hislerine karşı gerek Bağdat’ta, ge
rek Kerkük ve Musul’da birer okul açılması hususundaki düşüncelerinizi öğ- 
renebilirmiyim ?

Cevap :
Irak ile yakın kültür alâkalarımız mevcuttur. Bu ilişkilerimizi tanzim 

eden anlaşmaya istinaden her yıl sıra ile Bağdat ve Ankara’da bir Türk-Irak 
karma komisyonu toplanmakta ve o yıl'ki münasebetlerimizin hacmini tesbit 
etmektedir. Bu komisyonun son toplantısı 15-20 Aralık 1965 tarihleri ara
sında Bağdat’ta yapılmıştır. Kararlaştırılan hususlar arasında Türkçe ve 
Arapça’nın karşılıklı olarak bilim dili tanınması, mevcut kültür merkezlerine 
ek olarak ikinci bir kültür merkezinin açılması ve Bağdat Üniversitesinde ev
velce mevcut olan Türk dili ve edebiyatı kürsüsünün yeniden tesisi- vardır.
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GANA VE SURİYE

Som :
Suriye ve Gana’da yapılan hükümet darbeleri karşısında, Türkiye’nin 

bu devletlere karşı tutumu ne olacaktır?

— Suriye’de kurulan yeni idare, son değişikliğin bir rejim tebeddü
lü olmadığını ve dolayısiyle tanıma muamelesine lüzum bulunmadığı husu
sundaki görüşünü bize bildirmiştir. Bu görüş tarafımızdan not edilmiştir.

Gana’daki idare değişikliği memleketin içişlerine taallûk eden bir me
seledir. Hükümetimiz durumun inkişafının icap ettirdiği kararı alacaktır.
Soru :

Hükümetimizin, Suriye’deki ihtilâl ile iktidara gelen aşırı sol Baas 
partisi ile siyasî münasebetleri ne olacaktır?
Cevap :

— Türkiye’nin münasebetleri partilerle değil hükümetlerledir. Suri
ye’deki değişiklik hakkındaki düşüncelerimi biraz evvel ifade etmiş bulunu
yorum.

ARAP ÜLKELERİ VE ÜÇÜNCÜ DÜNYA İLE İLİŞKİLER

Soru :
Dış politikada şahsiyetli bir tutum ihtiyacı bütün millet ve aydınlar, 

Üniversite öğretim üyeleri, basın, gençlik tarafından belirtiliyor. Hükümeti
miz de bu fikre karşı gelmediğine göre, ne gibi bir değişiklik düşünüyor?

a) Üçüncü dünya ile ilg ili olarak bu konuda ne düşünüyorsunuz?
b) İngiltere veya Birleşik Amerika’nın önayak olacağı İslâm birliğine 

ne dersiniz? .
Cevap :

Hükümetimiz dış politikada hangi istikamete yöneleceğini progra
mında açıklamış bulunmaktadır. Dış politikamız bu esaslar dairesinde yürü
tülmektedir. Bu siyasetin memleketimizin menfaatlerine en uygun bir siyaset 
olduğuna kaniyiz.

Üçüncü dünya ile münasebetlerimizi her bakımdan geliştirmek gayreti 
içindeyiz. Bu devletlerle ilişkilerimizin gelişmesi bakımından hiçbir engel 
mevcut değildir.

Arap ve İslâm ülkeleri arasında hepsinin yararına olacak bir tesanüt ve 
dostluk havasının teessüsünü samimiyetle temenni ederiz. Bunun bir İslâm 
paktı çerçevesine sokulmasının arzu edildiği hakkında, bize intikal etmiş her
hangi bir bilgi yoktur.
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VİETNAM KONUSU

Soru :
Washington mahreçli bir haber ile Vietnam mücadeleye yardım için 

Türkiye’nin ilâç ve çimento teklif ettiği Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi ü- 
yesi Richard Roudebush tarafından açıklanmıştır. Gerçekten Türkiye’nin 
Vietnam’a böyle bir yardım teklifi olmuş mudur?

Cevap :
Hükümetimiz zamanında böyle bir muamele cereyan etmemiştir.

DIŞ Y A R D IM  VE DIŞ TİCARET K O N U LA R I

Soru :
Surplus anlaşmasının feshi, İktisadî yönden lehimize olmuş mudur? 

Yeni anlaşmanın hâlen sonuçlandırılmasının gecikme sebeplerini lütfen açık
lar mısınız?

Cevap :
21 Şubat tarihli Surplus anlaşması fesh olunmamış, 30 Haziran 1965 

tarihinde süresi dolduğundan yürürlükten kalkmış bulunmaktadır. Söz konu
su anlaşmanın yürürlükten kalkması ile bu anlaşmada mevcut zeytinyağı ih
racat lim itleri serbest kalmış ve 1 Tem m uz-31 Aralık 1965 devresinde mem
leketimizden 8602 ton zeytinyağı ihraç edilmiştir. Yeni Surplus anlaşması ile 
ilg ili hazırlıklara devam edilmekte olup, en kısa zamanda bir netice istihsali
ne çalışılmaktadır.
Soru :

İthalâtımız, ihracatımızın, bir misline yakındır. Bu konudaki fikirleri
niz nedir?
Cevap :

Filhakika bugün ithalâtımız, ihracatımızdan fazladır. 'Aleyhteki far
kın kapatılması için gayret sarfeclildiğini biliyorsunuz. Nitekim, bu sahada 
yapılan çalışmalar sonunda, 1965 yılı ihracatımızda 49 milyon dolarlık bir 
artış elde edilmiştir. Sınaî mamûller ihracatında son yılda sağlanan inkişafda 
bu bakımdan gelecek için ümit vericidir. Ayrıca, dışarıdaki işçilerimizin, ta
sarrufundan da 70 milyon dolarlık munzam bir gelir sağlanmıştır.

Son yıl ithalâtımızın 1964 yılı ithalâtına nazaran 34 milyon dolar art
masına rağmen dış ticaret açığının 147 milyon dolardan 113 milyon dolara 
düştüğü memnuniyetle görülmektedir.

Diğer taraftan 1966 yılı birinci ay ihracatının da 1965 yılı birinci ayı 
ihracatına nazaran 17,5 milyon dolar artmış olmasını istikbâl için ümit veri
ci bir işaret olarak belirtmek isterim. Bu temposu ile ihracatımız, plânın ön
gördüğü hedefin de üstüne çıkmış bulunmaktadır.
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BELGE 4 8 Mart 1966

DIŞİŞLERİ BAKANININ ANADOLU AJANSINA VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil Anadolu Ajansı muhabirinin 
çeşitli konulardaki suallerine şu cevapları vermiştir :

Bakan Afrika ülkeleriyle ilişkilerimiz konusunda şunları söylemiştir :

«A frika ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmaları ile müterafık olarak 
bu kıta üzerindeki temsil durumumuz büyük gelişme kaydetmiştir. Bundan 
yirmi sene evvel Afrika’da yalnız Kahirede bir büyükelçiliğimiz mevcut iken, 
bugün kıta üzerinde fiilen mevcut temsilciliklerimizin sayısı ona ulaşmıştır. 
Ayrıca bu on temsilcilikten bazıları da bulundukları memlekete mücavir bir 
veya birkaç diğer ülkede akredite edilmişlerdir. Afrika’da yeni temsilci
likler açılması hususunda etiidlerimiz tamamlanmak üzeredir. M alî imkân
larımızla uygun şekilde bu konuda karar alınacaktır.»

SOVYETLERLE TİCARİ İLİŞKİLER

«Sovyetler Birliği ile ticarî ilişkilerimiz, siyasî münasebetlerimizdeki 
inkişafa paralele olarak gelişme kaydetmektedir. Geçmiş senelerde bu mem
leket ile 10 milyon dolar civarında olan ticaret hacmimiz geçen yıl iki misline 
yükselmiştir. Bu hacmi daha da arttırmak maksadiyle bazı yatırım projele
rimizin makine ve teçhizatının Sovyetler Birliğinden mübayaası imkânları, 
Kasım’da Ankara’ya gelmiş olan Sovyet heyeti ile müştereken araştırılmış ve 
bazı hususlarda mutabakata varılmıştır. Alınacak malzeme, teçhizat ve hiz
metler tutarı belli olduktan sonra iki hükümet arasıda bir anlaşma akdi ci
hetine gidilecektir. Mezkûr Sovyet teknisyenleri heyeti ile ayrıca aktedilen 
teknik protokoller ile de Sovyetlerin yedi muhtelif tesis için birer ön proje 
hazırlayarak bize tevdi etmeleri kararlaştırılmıştır. Hâlen bu projeleri bek
lemekteyiz.»

KIBRIS KONUSU

«Kıbrıs meselesinin nihaî hal tarzı bakımından, yeni bir inkişaf mevcut 
değildir. Bununla beraber, meselenin çözüm şekline bağlanması istikametin
de gayret sarfedilmektedir ve bu gayretlere devam edilecektir.»

LEFKOŞE ATAŞEMİZ HAKKINDA İDDİALAR

«Kıbrıs Cumhurbaşkan yardımcısı Dr. Fazıl Küçük, bu sabah Lefkoşe’
de, ataşemizin istenmeyen şahıs ilânı hakkındaki karara, Kıbrıs anayasasının. 
52’nci maddesindeki yetkiye dayanarak, katılmadığını beyan etmiştir. Bu 
durum karşısında, Türk hükümetince başkaca bir muamele yapılmasına ihti
yaç duyulmamaktadır.»
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MANLÎO BROSÎO’NUN ZİYARETİ

«Nato Genel Sekreteri sayın Brosio hükümetimiz erkânı ile tanışmak 
üzere mutat nezaket ziyaretlerinden birini yapmıştır. Kendisi ile yaptığımız 
görüşmelerde Nato ile ilg ili genel meselelere ve bu mey anda Genel Sekre
terin deruhte eylemiş olduğu (watching brief) vesilesiyle de Kıbrıs konusu
na temas edildi.»

İKİLİ ANLAŞMALAR

«Amerika ile aramızdaki ikili anlaşmalar hakkında, Dışişleri, M illi Sa
vunma ve Genelkurmay temsilcileri tarafından hazırlanan bir ihzarı rapor 
hükümete tevdi edilmiştir. Hâlen bu husustaki tetkikler daha da derinleş- 
tirilmektedir.»

Dışişleri Bakanı Amerikan askerî yardımı hakkında yapılan yayınlarla 
ilg ili bir soruyu da şöyle cevaplandırmıştır :

«Amerika M illî Savunma Bakanı yardımcısı Mr. McNaughton bazı tek
lifler ile gelmiş ve bu teklifler hakkındaki ihzari mütalaalarımız kendisine 
bildirilmiştir. Varılacak mutabakat vuzuh kesbedince, basına gerekli bilgi 
verilecektir.»

BELGE 5 8 Mart  1966

PAPANDREU — MAKARİOS MEKTUPLARININ YAYINLANMASI

Yunanistan’ın eski Başbakanı Yorgi Papandreu ile Başpiskopos Ma- 
karios arasında Ağustos 1964 ve daha sonra teati edilen mektuplar açıklan
mıştır.

29 Ağustos 1964 tarihini taşıyan mektubunda Papandreu aynen şöyle 
demektedir :

«Kıbrıs’taki Türk alayının bir kısmının değiştirilmesi yüzünden çıkmış 
olan yeni buhrandan sonra, beraberce almış olduğumuz kararları gözden 
geçirmek yerinde olur kanaatindeyim. Bu kararları size bu kere yazılı olarak 
tekrar gönderiyorum. Gerekli tedbirleri almak üzere bunları tekrar gözden 
geçirelim.

l )  Kıbrıs meselesini, tam bağımsızlık ve «self - determination» hakkı
nı ihtiva edecek bir kararla Birleşmiş Milletlerden çıkarmak konusunda bir 
düşünce beraberliğine varmıştık. Genel Kumlun Kıbrıs hakkında alacağı müs
pet karardan sonra, gerekli görülecek kararları almak üzere durumu bera
berce gözden geçirecektik.
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2) Bu karar istihsal edilinceye kadar, ada’da barışı koruyacağımıza söz 
vermiştik. Düşmanca tahriklere, davranışlara itibar etmiyecek, Kıbrıslı Türk- 
leri affedecek ve onların insan ve medeni haklarını koruyacağımızı vaade- 
derek geniş bir barış taarruzuna geçmeği kararlaştırmıştık. Bu suretle Türk- 
lerin saldırı niyetlerini izahsız ve iyi bir zemin hazırlamış oluyorduk.

3) Ancak, sebebsiz bir Türk taaruzu ihtimali de başgöstermişti. Böyle 
bir hal karşısında, Yunanistanın Kıbrıs’ı destekleyeceğini vaadetmiştim. Bunu 
ayrıca açıkladım. Yunan ordusu, «ada için şartsız bağımsızlık» sloğanıyla mü
cadeleye giremezdi. Savaş sırasında millete, toplanacak iki meciis’in Enosis 
ilâm da slogan olarak verilecekti. Kavga, «Enosis için» yapılacaktı.

4) En müşkül mesele, hareketin, saldırı, tahrik veya savunma olup ol
madığının kimin tarafından takdir edileceğiydi. Bizce, en önemli şey bu tak
dirin, bugüne kadar olduğu gibi, gene Kıbrıs liderliği tarafından değerlen
dirilip -değerlendirilmemesidir. Şayet durum böyle olursa, Yunanistan feci 
bir tereddüt içinde bulunacaktı. Ya duruma karışmayacak ki, böyle bir va
ziyette bu «m illî bir ihanet» sayılacak, yahutta karışacak, fakat bu müdaha
lesi zavallı bir «sürükleniş» hali olacaktı.

Bugüne kadar önümüze iki önemli olay çıktı : Birincisi, Yunan lider
liğinin haberi olmadan kalkışılan Mansura taarruzu ve gene bize danışma
dan Türk değiştirme birliğiyle ilg ili olarak yaratılan buhran. Bundan da 
bize danışılmadan harb eşiğine kadar gelinmişti ve «silâhlı bir çatışma» teh
didini dahi ortaya attınız.

5) Bu hal böyle devam edemez. Yunanistan’ın ve Kıbrıs'ın kaderleri
nin, ölüm kalım kararlarının, birleşinceye kadar, mücadeleyi koordine ede
cek olan Atina’ya ait olacağına dair anlaşmaya varmıştık. Varmış olduğumuz 
bu anlaşmalara rağmen asıl ürperti veren mesele şudurki, Türkiye ile  Kıb
rıs arasındaki bir çatışmanın Yunanistan’ı da harbe sürüklemek istidadında 
oluşudur. Böyle savaş ise Yunanistan’ın iradesi dışında, başkaları tarafından 
kullanılmış olan bir takım inisyatiflerin eseri olacaktır. Yunanistan’ın kendi 
iradesi dışında sürükleneceği bir harp ise, onun, bu inisyatiflere müsamaha 
edemiyeceği kadar vahim bir şey olacaktır. O zaman tarih ve millet beni af- 
fetmiyecektir. Ben bir harbe sürüklenmeği kabul etmiş bir kimse olsay
dım, Yunan milletinin itimadına lâyık olmazdım.

Bu bakımdan varmış olduğumuz,, fakat iki kerredir müssiren ihlâl et
miş bulunduğumuz anlaşmaların aynen tatbik edilmesini istiyorum.

Beraberce kararlaştırmadığımız müddetçe, Kıbrıs’ta direkt veya eiıdi- 
rekt bir çatışıma olmayacaktır. Bu konuda, anlaşırsak, ne âla.... anlaşmazsak, 
Atina’nın fikri, mutlaka tarafınızdan kabul edilmelidir, Günki Atin’mn dü
şüncesi, Elenizmin topyekûn sorumluluğunu taşımaktadır. Şayet, Kıbrıs li
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derliği uyuşmazlık halinde devam edecek olursa, o zaman bu uyuşmazlık 
büyük çıplaklığıyla millete açıklanacaktır. Herkez, kendi sorumluluğunu üs
tüne alacaktır.

6) Siz, uzun ve yorucu mücadelelere girişmiş olduğunuz için, kimseye 
damşmamayı itiyad haline getirmiş bulunuyorsunuz. Ancak, size avantajlı bir 
mevkiiden konuşmak imkânının da, Yunanistan’ın Kıbrıs’taki dinamik mev
cudiyetiyle, bir taarruz karşısında yanınızda olacağımıza dair vermiş olduğu
muz teminatın olduğunu akıldan çıkarmamak lazımdır. Müşterek kararla
rımızdan sonra, ortaya yeni bir durum çıkmış bulunmaktadır. Bu duruma 
intibak etmek zorunluluğundayız.

Bu, tam ve kesin tespite, tereddütsüz bir halde, intibak edeceğinizi um
maktayım. M illî mukavele, bu prensipler içinde akdedilmiş sayılacaktır. Bu 
şekilde de Enosis olan müşterek mücadelemizin yapıcı bir şekilde sonuçlan
masına ek bir garanti temin etmiş olacağız. Enosis, Kıbrıs’ın yeni tarihî gö
revinin ufuklarını açacaktır : Kıbrıs, Elenizmin, Doğu’ya doğru, medeniyet 
getiren bir hareketin yuvası olacaktır.»

M AK AR İO S’U N  CEVABI

Başpiskopos Makarios, zamanın Başbakanı Yorgi Pa{:>andreu’ya tam 
altı ay sonra cevap vermiştir. 21 Şubat 1965 tarihinde kaleme aldığı bu mek
tubunda Makarios şunları yazmaktaydı :

«Sayın Başbakan, ekselanslarının, Kıbrıs m illî davasında beraberce 
alınan kararlarla izlenen tutum hakkındaki 29 Ağustos 1964 tarihli mektup
larına temas etmek istiyorum :

1) Mektubunuzdan bir kaç gün sonra Atina’yı ziyaret etmiş ve sizinle 
görüşmek fırsatını bulmuş olduğumdan, mektubunuza yazılı bir karşılık ver
memiştim. Fakat, işte bu yazılı cevap noksanlığı, mektubunuzdaki bazı soru 
ve bazı görüşmelerinize karşı tutumumu açık ve sarih olarak tespit etmek is
temediğim intibaını uyandırmış olacak ki, bir takım anlaşmazlıklar ortaya 
çıkmış bulunuyor. Ayrıca bu mektup hakkında yanlış veya kasten eksik bil
g i toplayan bir Atina gazetesi de aleyhimde haksız hücumlara girişmiştir.

2) Mektubunuz, Kıbrıs meselesinin, şimdi aylarca geride kalmış bulu
nan son Birleşmiş M illetler Genel Kurulundaki müzakerelere kadar olan saf
hasına değinmektedir. Bununla beraber, Kıbrıs meselesi hakkındaki genel 
kurul çalışmalarının tehirinden sonra da vaki olan bazı görüşlerinize temas 
etmek isterim.

3) Acla’da barışın korunması gayretlerine devam edilecektir. Kıbrıs’lı 
Türklierin son zamanlardaki tutumları çok kışkırtıcı olmasına rağmen, ken
dimize hakim olmağa devam edeceğiz.
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4) Kıbrıs aleyhinde, sebebsiz bir Türk saldırısı halinde, bütün kuvvet
lerinizle Kıbrıs’a yardıma koşacağınızı müteaddid defalar tekrarladığınız g i
bi, mücadelenin Enosis adına yapılmasını da arzu ettiğinizi bildiriyorsunuz. 
Yunan ve Kıbrıs meclislerinin ani Enosis ilân etmelerinde sizinle tamamiyle 
hem fikirim çünki, haklı olarak belirttiğiniz gibi, Yunan eskerlerinin «Ka
yıtsız şartsız bağımsızlık için» savaşması imkânsızdır. «Kayıtsız şartsız bağım
sızlık» sadece Birleşmiş Milletler önünde bir sloğan olarak kullanılabilir. Fa
kat, harp halindeki bir milletin mutlaka bir bayrağı olmalıdır. Bununla bera
ber, şunu da belirtmek yerinde olur kanaatindeyim ki, Kıbrıs Elenizmi, Yu
nanistan yardımından mahrum olarak mücadeleye devam etse dahi, bu kav
ganın gayesi «kayıtsız şartsız bağımsızlık» değil, fakat, Enosis olacaktır. Bü
tün mücadelemizin tek sloğanı «Enosis» olmuştur. Gayemiz, Enosis’tir. An
cak, olayların baskısı altında ve anavatan’ı maceralara sürüklememek için ve 
Yunan hükümetinin de İsrarlı tavsiyelerine uymak şartıyla, geçici çözümler 
kabul etmek zorunda kalmıştık.

5) Ancak sebebsiz ve tahriksiz bir Türk saldırısı halinde Yunanistan’ın 
Kıbrıs’ın yanısıra dövüşmesi mukadder olduğuna göre, mektubunuzda tam 
bir isabetli şekilde belirttiğiniz gibi, büyük ve nazik bir mesele ortaya çıkmak
tadır. Bu cinsten bir hareketin bir saldırı-mı, bir tahrik-mi, yoksa bir savun- 
ma-mı olduğunu kim takdir edecektir? Buna benim vereceğim cevap çok ba
sit ve açık olacaktır. Bu tarz bir sorumluluğu ve hatta hakkı Atina taşımak
tadır. Kıbrıs için mücadelemde, daima milletin genel menfaatlarım gözönün- 
de tutmuşumdur. Buna bir örnek olarak bir olayı nakletmekle yetineceğim. 
Kıbrıs’taki Türk alayının Kıbrıslı Türklerin isyanı sırasında kışlasından çık
tığı malûmdur. O zaman yani Aralık 1963’te son derece nazik bir durumda 
olmamıza rağmen, Yunan alayından aynı şekilde hareket etmesini istemedim. 
Bunu düşünmedim dahi. Çünkü bu, belki de, o zaman bir Türk-Yunan sava
şma yol açabilirdi.

6) Tarafımdan verilebilecek bazı kararların ve girişilecek teşebbüslerin 
silâhlı bir Türk saldırışına sebebiyet verebileceğim isabetli bir şekilde belirt
mektesiniz. Böyle bir halde Yunanistan trajik bi: ikilem karşısında kalmış ola
caktır : Yunanistan ya savaşa katılmayacak ve katılmayışı «m illî bir ihanet» 
sayılacak, ya da katılack ve bu hreketı de «zavallı bir sürüklenme» olacaktır. 
Ben, Yunanistan’ın böyle bir ikilem karşısında kalmasını hiçbir zaman arzu 
etmedim. Bu yüzden de, direkt veya endirekt, çatışmaya yol açabilecek her 
türlü hareketten önce Atina ile anlaşmağı ve onun onayını almağı kararlaştır
mış bulunmaktayım. 29 Ağustos tarihli mektubunuzda anlaşmanın iki kerre 
ihlâl edilmiş olduğundan bahsetmektesiniz : Türk değiştirme birliğinin ada’- 
ya gelişine karşı silâhlı mukavemet tehdidinden sonraki Kıbrıs hükümetinin 
itirazı ve mansura saldırışı. Bu iki olay, onayınız alınmadan belki de bir har
be sebebiyet verecekti. Atina’daki görüşmelerimiz esnasında, her iki olay hak
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kında da şifahi izahat vermiş bulunuyorum. Burada da bunlara temas etmek
te faide olacağına kaniyim.

Türk birliğine karşı itirazımız hiçbir zaman silâhlı mukavemete kadar 
varmıyacaktı. Ancak, Türk hükümetinin bu konudaki müracaatine verilecek 
cevabımızın menfi olması gerekiyordu. Zira ittifak andlaşmasım yürürlükte 
saymadığımızdan bu bir prensip meselesiydi.

Diğer taraftan da, şayet değiştirme birliği adaya gelirse, buna karşılık 
bir takım bedellere sahip olabilmek için bu itirazı öne sürmüştük. Bildiğiniz 
gibi, bedel olarak da o zamana kadar Türklerin koııtrolunda bulunan Lefko
şe -■ Girne yolunun açılmasını sağladık. Lefkoşeye gelen Savunma Bakanı 
Garufalias vasıtasiyle bu görüşlerimi Yunan hükümetine bildirdim. Garufa- 
lias buradaki görüşmelerimizde Yunan hükümetinin bu konudaki endişeleri
ni belirtmişti. Bu noktada şunu da belirtmek isterim ki, Yunan hükümetine 
bu konudaki görüşlerimi bildirdikten sonra, Yunan basınında, Kıbrıs hükü
metinin itirazları bertaraf edildiğinden Türk değiştirme birliği meselesinin 
halledildiğini üzülerek okudum. Tabiyatiyle Ankara hükümeti bu haberi gör
dükten sonra, Türk değiştirme birliği meselesini Lefkoşe - Girne yolunun 
açılması gibi bir konu ile birleştirmek mecburiyetini cluymıyacaktı. bereket 
versin ki Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri, Türk değiştirme birliği mesele
sinin hallini bu yolun açılması ile birleştirmiş ve önceden Türklerin muvafa
katini almağa muvaffak olmuştu.

«Şimdi de daha ciddî bir olaya temas etmek isterim. Mansura hücumu
nun Yunan hükümetine danışılmadan yapıldığını yazıyorsunuz. Oysa Mansu
ra savaşı sadece tarafımızdan kararlaştırılmamıştır. Türkler tarafından tah
rik edilmiştir. Şifahî görüşmemizde de bu durumu size izah etmiştim.

«Mansura savaşının Yunan hükümetiyle aramızda bu kadar anlaşmaz
lıklar yaratmasından cidden müteessirim. Bununla beraber tahrik, üzerine bu 
savaşa girmemiz memnunluk vericidir. Tabiyatiyle çok sayıda kurban verdik 
ve çok çetin bir imtihan geçirdik.

7) Sayın. Başkan, ayrıca şu hususları da eklemek isterim,

«Mesajınızı aldığımız zaman durum hakkında f^kir teatisinde bulun
mak amaciyle General Grivas’ı, General Karayaıınis’i ve diğer askeri lider
leri toplantıya çağırdım. General Grivas, mesajınızın muhtevasının kendisini 
rencide ettiğini düşünerek resmen fikir beyanında bulunmak istememiş . e  

İstifa ettiğini söyliyerek iki gün muhafız kuvvetlerinin karargahındaki maka
mına gitmemiştir. General Karayannis ise, Yunan Başbakanının Mansura sa
vaşma itiraz etmesi karşısında Yunan hükümetinden farklı bir görüşe sahip 
olmayacağını belirtmiştir. Bu durum karşısında savaşın sorumluluğunu omuz
larıma almak zorunda kaldım ve tam iki gün yüksek askerî komutanların ta
limatından mahrum kaldık.
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8) Mektubunuzda ayrıca, Yunan ile Kıbrıs arasındaki harp kaderinin, 
siyasî ve harple ilg ili teşebbüslerin mücadeleyi koordine edecek olan Atina’
ya ait olması gerektiğini belirtiyorsunuz. Kıbrıs hükümetince, Yunanistanı 
Türkiye ile bir harbe düşürecek mahiyette teşebbüslere girişilmesi hiç bir za
man mümkün değildir. Fakat bazı siyasî teşebbüslerin de bir harbe sebebiyet 
verecek mahiyette olduğu bir gerçektir. Şayet ekselansları bu gibi siyasî teşeb
büsleri kastediyorsa, buna karşı hiç bir itirazım yoktur. Hatta Yunan hükü
metinin bu yönde teşebbüslere girişmeğe hakkı olduğuna da inanıyorum. Sa
yın Başkan, bununla beraber görüşünüzün genel ve kesin bir şekilde ifade 
edilişinde siyasî teşebbüs konusunun benim için çok sarılı olmadığını belirt
meme izin verin. Örneğin şayet siyasî teşebbüsten, Kıbrıs meselesi için uzlaş
malı çözüm yolları veya Kıbrıs tarafından kabule şayan olmıyan uzlaşmalara 
yöneltilmiş kararlar alınması da anlaşılıyorsa itiraz hakkını muhafaza ettiği
mi bildirmek isterim.

«Değişik şartlar altında da olsa yakın geçmişte Yunan hükümeti ile ih
tilâfa düştüğüm konular olmuştur. Sadece bir olayı zikretmekle yetineceğim. 
Kıbrısta 1963 Aralığında cereyan eden feci olaylardan ve daha sonra Lond
ra’da toplanan konferansın başarısız kalmasından sonra da, İngiltere ve A.
B. D. hükümetleri adada müştereken Nato kuvvetlerinin yerleştirilmesini ve 
daha kötüsü, merkezi Londra’da bulunacak bir hükûmetierarası komitenin 
kurulmasını teklif etmişlerdi. Bu komite Kıbrıs’taki askerî kuvvetlere emir 
verilebilecekti.

Atina’daki Paraskevopulos başkanlığındaki geçici hükümet bu teklifi 
kabul etmişti. Başkan Paraskevopulos’un o dramatik günlerde bana Atina’dan 
yaptığı telefon konuşmalarını unutamıyacağım. Başbakan paraskevopulos, par
ti lideri Papandreu ile Kanellopulus’un da bir Aııglo - Amerikan teklifini tas
vip ettiklerini bildirmişti. Kıbrıs’ın geçirmekte olduğu feci anlara rağmen 
baskılara boyun eğmiyerek itiraz ettim. Bu itirazımın, Yunanistan ve Kıbrıs’ı 
m illî bir zillet ve tehlikeli bir maceradan kurtardığına candan inanıyorum. 
Geleceğin ne getireceğini bilecek durumda değilim. Fakat o teklifleri kabul 
etmiş olsaydım, Kıbrıs’ın bugün kudretsiz, Londra’daki komitenin bir uydusu 
halinde kader ve geleceği bu komiteye bağlı durumda kalacağından şüphe 
etmiyorum.

«Siyasî teşebbüsün anlam ve mahiyeti hakkında görüşlerimi açıkça izah 
etmek amaciyle yukarıda olayı ziyaretmiş bulunuyorum. Böylelikle, siyasî te
şebbüs ve anlaşma veya itiraz hakkından ne anladığım sarahaten ortaya çık
maktadır.

9) Sayın Başbakan mektubunuzda ayrıca, ihtilâf halinde mertçe ve açık 
bir şekilde bu İhtilâfın millete duyurulacağını ve herkesin millet huzurunda 
sorumluluklarını yükleneceğini yazıyorsunuz. Hiç bir suretle recldedemiyece- 
ğim bu görüşünüzü büyük bir takdirle karşılamaktayım. Buna rağmen böyle
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bir duruma mahal kalmayacağından da eminim. Dava müşterektir, güdülün 
gaye de müşterektir. Bu bakımdan güdülen müşterek gayeye doğru yolun ve 
taktiğin tesbiti için işbirliğinin ve görüş teatisinin zor olmıyacağı kanaatinde
yim.

«Anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak ve bazı noktaları gizlemek için ve
ya ileride ihtilâflara sebebiyet verebilecek anlaşmazlıkları önlemek için mek
tubumun geniş bir yer tutmasından üzüntü duymaktayım.

«Kıbrıs hakkmdaki hararetli ve tereddütsüz ilginizi çok yakından bildi
ğimden, en büyük m illî davamızı teşkil eden Kıbrıs meselesinin ahenkli bir 
işbirliği ile yürütülmesi hususundaki en samimi niyet ve arzularım en ufak 
bir şüphe uyanmamasını arzu etmekteyim.

«Sayın Başkan, Kıbrıs uğruna yaptığınız mücadeleler için şükranlarımı 
kabul etmenizi rica ederim.»

BELGE 6 12 Mart  1966

FRANSA’NIN DİĞER NATO ÜYESİ DEVLETLERE GÖNDERDİĞİ 
MUHTIRA

Fransız hükümetinin Nato’daki 14 müttefikine gönderdiği muhtıranın 
metni Fransa Dışişleri Bakanlığınca yayımlanmıştır.

Muhtırada Fransız hükümeti, Nato anlaşması uyarınca kurulan iki as
kerî teşkilâttan çekileceğini belirterek, bu teşkilâtların Paris yakınlarındaki 
genel merkezlerinin Fransa dışına çıkarılması gerektiğini haber vermektedir.

Fransa’nın çekileceği askerî teşkilâtlardan birincisi Amerika’lı General 
Lemnitzer’in yüksek harekât komutası altında bulunan «SHAPE»’dir (Avru
pa’daki Müttefik Kuvvetler Genel Karargâhı) diğeri ise genel karargâhı 
Fontaineblau’da bulunan Merkezi Avrupa Komutanlığıdır. Bu teşkilâtın ko
mutanı ise Fransız Generali Crespın’dır.

Fransız muhturasında ayrıca, Batı Almanya’daki bütün Fransız hava ve 
kara kuvvetlerinin ittifak emrinden de alınacağı belirtilmektedir. Muhtırada, 
Nato’nun askerî teşkilâtlardan ne vakit çekileceğini veya Paris dışındaki iki 
genel karargâhın ne vakit Fransa dışına çıkarılması gerektiği hususunda bir 
tarih ileri sürülmemiştir.

Fransız hükümeti Bonn hükümetine verdiği ayrı bir nota ile de, Batı 
Almanya’daki Fransız kuvvetlerinin Nato emrinden alınmasıyla ortaya çıka
cak durumu müzakere etmeye hazır olduğunu bildirmiştir.
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Metni açıklanan Fransız muhtırasında özelllikle şöyle denilmektedir :

«Avrupa’nın bugün artık uluslararası buhranların merkezi olmadığı bir 
gerçektir. Uluslararası buhranların merkezi başka yerlere, özellikle Asya'ya 
taşınmıştır ki, Atlantik ittifakının hiçbir üyesi orada tehlikede değildir.»

Muhtırada yer alan belli başlı noktalar şöyledir :

1 — Fransız hükümeti Washington’da 4 Nisan 1949 tarihinde imzala
nan Nato anlaşmasını reddetmemektedir. Yani bu anlaşma 4 Nisan 1969 ta
rihinde sona erdiği vakit de Fransa yönünden desteklenecektir.

2 — Fransa yapacağı teşebbüsün başarısızlığına inanmasaydı, «şimdi 
yürürlükte olan hükümetlerin ortaklaşa anlaşmaya değiştirilmesi» amacıyla 
görüşmelere girişilmesini teklif edecekti.

3 — Fransa, Almanya’da Nato emrinde bulunan kara ve hava birlikle
rini geri çekecektir. Fransa aynı zamanda Nato’nun iki kaynaşmış komutan
lığından (S.H.A.P.E. ile Merkezi Avrupa Komutanlığı) çekilecektir. Bu son 
tedbirin pratik sonucu, Paris yakınındaki S.PLA.P.E. komutanlığı ile Paris’in 
60 kilometre uzağında Fontainebleau’da bulunan Merkezî Avrupa komutan
lığının Fransa’dan başka yere taşınması olacaktır.

4 — Fransa, kendisinin karışabileceği herhangi bir çatışma durumun
da Fransız komutanlığı ile Nato komutanlığı arasında bir bağ sağlamak ko
nusu görüşmek üzere müzakerelere girişilmesini teklif eder.

Muhtıranın Amerikan hükümetine gönderilen nüshasında yer alan bö
lümü şöyledir :

«Bununla birlikte Birleşik Amerika ile Fransa arasında yalnız çok ta
raflı mes’eleler yoktur. Gerçekten de iki ülke yürürlükte olan şu ikili anlaş
maları imzalamışlardır :

«Deols-la Martinerie’deki depolar

— «Fransa’daki bazı hava alanlarının ve kuruluşların Amerikan kuv
vetlerinin emrine verilmesi,

— «İnsan ve malzemenin Fransa’dan transit geçişi için kurulan depo
hattı

— «Saint - Germain’deki Amerikan genel karargâhı

— «Fransa’yı Batıdan Doğuya geçen petrol borusu hattı.

Fransız hükümeti bu anlaşmaların da bugünkü şartlara uymadığı gö
rüşündedir. Bu şartlar Fransa’yı Fransız toprakları üzerinde tam egemenliği
ni yeniden kurmağa yöneltmektedir. Başka bir deyişle Fransa bundan böyle
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Fransız topraklarındaki yabancı birlik, kuruluş ve üslerin, Fransız makamla
rından başka bir makama bağlı olmasını kabul edemez, Fransa, bu kararla
rının pratik sonuçlarını Birleşik Amerika hükümetiyle görüşüp sonuca bağ
lamağa hazırdır.

«Fransız hükümeti, öte yandan, Atlantik ittifakına göre iki ülkeden bi
rinin herhangi bir çatışmaya katılması halinde Birleşik Amerika hükümetinin 
emrine Fransa topraklarında gösterebileceği askeri kolaylıklar konusunda gö
rüşmelere girişmeğe hazırdır. Bu kolaylıklar iki hükümet arasında imzalana
cak bir anlaşmanın konusu olabilir.»

BELGE 7 12 Mart  1966

B.A.C. ANKARA BÜYÜKELÇİSİNİN RADYO KONUŞMASI

Birleşik Arap Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi Abbas El Şafı rad- 
yo’da bir konuşma yaparak Türk m illeti’ne hitap etmiştir.

İlk Birleşik Arap Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak Türkiye’ye gelmek
ten gurur duyduğunu söyleyen Abbas El Şafî sözlerine şöyle devam etmiştir :

«Memleketlerimiz arasındaki ilişkilerin en yüksek seviyeye ulaştırılma
sı için yüksek makamlardan direktifler almış bulunmaktayım. Her iki mem
leketin yetkileri de, gösterdikleri anlayış ve iyi niyetle gayretlerime büyük 
destek olmaktadırlar.

«Müşterek tarihimiz, örf ve âdetlerimiz ve misafirperverliğimiz, m illet
lerimiz arasındaki müşterek vasıflar olarak iki milleti birbirine bağlamakta
dır. Bu sebepledir ki, Türkiye’ye ayak bastığım andan itibaren kendimi mem
leketimde ve yakınlarım arasında hissettim. Gerek hükümet ve gerekse diğer 
çevrelerde, memleketlerimiz arasındaki dostluk bağlarını kuvvetlendirmek 
yönünden büyük bir iyi niyet hissettim. Bu, bana iki m illet arasındaki kardeş
liğin köklü olduğunu, karşılıklı çabalarla ve ayni hedefe ulaşma arzusu ile 
eski devirlerdeki iftihar ettiğimiz seviyeye getirilebilmesinin mümkün oldu
ğunu bir kere daha isbat etti.»

Büyükelçi, bundan sonra, iki memleket arasında ticarî münasebetleri 
geliştirme alanında bir anlaşmaya varıldığını belirtmiş, Mayıs ayında bir Bir
leşik Arap Cumhuriyeti kültür hey’etinin Türkiye’yi ziyaret edeceğini işaretle 
şunları söylemiştir :

«Müşterek tarihi olan iki ülke arasındaki turistik işbirliğini sağlamak, 
turistik imkânları görüşmek ve tarihi yerleri göstermek amacı ile Türk turizm 
bakanı Birleşik Arap Cumhuriyeti’ne davet edilmiştir.

«Ayni zamanda, Kahire - Ankara arasında, Mısır hava yollarının haf
tada bir sefer yapmasını sağlıyacak bir hava hattı tesisi de görüşme konusudur.
86



Bu hava yolunun tesisi, turistik yerleri bakımından zengin olan memleketle
rimizde turizmi geliştirme bakımından, faydalar sağlıyacaktır.

«Memleketlerimiz arasında karşılıklı menfaatleri sağlıyacak, radyo, te
levizyon, basın ve parlamenter işbirliğini temin amacı ile karşılıklı hey’etler- 
rin ziyaretlerini gerçekleştirebilmek üzere temaslara geçilmiştir.»

BELGE 8 15 Mart 1966

DIŞİŞLERİ BAKANININ ÇİRİMOKÖS’A CEVABI

Fransa’nın NATO konusundaki tutumu münasebetiyle Yunan Dışişleri 
Bakanı Çirimokos basına verdiği bir demeçte, Yunan halk efkârmın, NATO 
gibi kudretli bir Teşekkülün bir üyesini diğer bir üyenin mütecaviz tutumuna 
karşı koruyamamasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını, Yunanistan’ın 
Türkiye’nin devamlı tehditleri altında yaşadığını ve bu konuda acı tecrübe
ler edindiğini söylemiş, Yunan görüşlerini özetlerken, her üye devletin açı
sından ittifakın müessiriyetinin tetkik mevzuu olması lâzım geldiğini ileri 
sürmüştür.

Yunan Dışişleri Bakanının bu sözlerine cevaben Dışişleri Bakanı Çağ- 
layangil basına aşağıdaki demeci vermiştir : ■

«Fransa’nın NATO askerî Teşkilâtı muvacehesindeki tutumunu açıkla
masından sonra ortaya çıkan durumda Yunanistan Dışişleri Bakanı Çirimo- 
kos’un basma bir demeç vererek Yunanistan'ın Türkiye’nin devamlı tehdidi 
altında yaşadığını ve NATO gibi bir teşekkülün bir üyesini diğer bir üyesi
nin mütecaviz tutumuna karşı koruyamamasından dolayı Yunanistan’ın ha
yal kırıklığına uğradığını iddia etmesi hayret vericidir. Bu iddia hakikatleri 
tahrif etmeyi an’ane haline getiren demagojik bir zihniyeti aksettirmektedir.

Hakikat şudur ki, Türk-Yunan münasebetlerinde ittifak tesanüdüne 
uygun bir şekilde hareket etmeyen ve tecavüzî bir siyaset takip eden taraf hiç 
şüphesiz Yunanistan’ın kendisidir. Yunanistan müttefiki olan Türkiye’ye 
karşı ahdî vecibelerini ağır bir şekilde ihlâl etmiş, NATO sayesinde aldığı 
askerî yardımlarla teçhiz olunan askerî kuvvetlerini Kıbrıs’a sevk ederek 
Türkiye’nin ve Türk Cemaatinin meşru ve ahdî haklarını zorla gasbetmek 
siyasetine girişmiş, Türkiye sahillerine mücavir adalarda milletlerarası taah
hütlere aykırı olarak tecavüzî askerî tedbirler ittihaz etmiştir. Hakikat bu 
merkezde iken Yunanistan’ın Türkiye’yi itham etmeğe yeltenmesi Kıbrıs me
selesinde sulhcu yollarla değil, fakat emrivakiler ve kuvvet istimali yolu ile 
netice elde etmek hususundaki arzusunun Yunanistan’da devam ettiğini te- 
yid eylediği gibi Yunan Hükümetinin NATO ittifakının geçirdiği ciddi buh
ranı dahi kendi emelleri için istismar etmek istediğini göstermektedir. Yunan 
Dışişleri Bakanının demecini başka türlü tefsire imkân yoktur.»
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BELGE 9 16 Mart 1966

GÜVENLİK KONSEYİNİN KIBRIS BARIŞ GÜCÜNÜN 
SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA KABUL ETTİĞİ 

KARARIN METNİ

Kıbrıs’taki barış gücünün süresinin uzatılması hakkında Güvenlik Kon
seyi tarafından kabul edilen karar şudur :

«Güvenlik Konseyi, Genel Sekreterinin 10 Mart 1966 tarihli (s/719l) 
raporunun Birleşmiş M illetler barış gücüne, mevcut şartlar altında barışın 
korunması için, Kıbrıs’ta ihtiyaç olduğunu belirtmiş olduğunu kaydederek,

Kıbrıs hükümetinin ada’daki halihazır şartlar altında barış gücünün 
26 Mart 1966’dan sonra devam etmesi gerektiğini kabul etmiş olduğunu na
zarı itibare alarak,

Genel Sekreterin raporuna göre ana meselenin halledilmemiş olduğu
nu kaydederek,

1.4 Mart, 13 Mart, 20 Haziran, 9 Ağustos (s/5868), 25 Eylül ve 18 
Aralık tarihli kararları ile 11 Ağustos 1964 tarihli görüş birliğini, 19 Mart 
1965, 15 Haziran 1965, 10 Ağustos 1965 ve 17 Aralık 1965 tarihli kararları
nı teyid eder.

2. İlgili taraflara azamî teenni ile hareket etmeyi ve Güvenlik konseyi
nin gayelerini gerçekleştirmek için azimli gayretler sarfetmeyi telkin eder.

3. Güvenlik Konseyin 4 Mart 1964 tarihli kararı gereğince kurulmuş 
bulunan Birleşmiş M illetler barış gücünün Kıbrıs’ta kalışını, 26 Haziran 1966 
da sona erecek olan munzam üç aylık bir müddet için, bir hal şekli yolunda 
geniş ölçüde ilerleme kaydedileceğini kuvvetle ümid ederek, uzatır.»

BELGE 10 20 Mart  1966

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GENEL SEKRETERİ Ü. HALUK 
BAYÜLKEN’İN KAHİRE’DE EL AHRAM VE MESAA 

GAZETELERİNE VERDİĞİ DEMEÇ

«Birleşik Arap Cumhuriyetine yapmakta olduğum bu resmi ziyaretin 
iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde olumlu rol oynayacağını ümit 
ederim. Birleşik Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cemal Abdünnasır ile 
yaptığım samimi görüşmeden sonra ümitlerimin ne kadar isabetli olduğunu 
kesİıı olarak anladım. Başbakan yardımcılarından Mahmud Favzi, Dışişleri 
Bakanı Mahmud Riyad ve Dışişleri Bakanlığının yüksek diğer yetkileriyle 
yaptığım mühim ve açık görüşmelerden çok memnun kaldım.

«Şunu itiraf etmeliyiz ki geçmişte ülkelerimiz arasındaki ilişkiler za
man zaman bazı sarsıntılar geçirdi. Her iki taraf da bu yolda hatanın karşı



tarafta olduğunu makbul sebebler göstererek ileri sürebilir. Fakat geçmi
şin, ne içinde bulunduğumuz zamana ne de geleceğe örnek olmaması gerekti
ğini düşünmemizin daha isabetli olacağı kanaatindeyim.

«Türkiye’de ve Birleşik Arap Cumhuriyetinde iki ülke arasındaki ilişki
lerin gittikçe gelişmekte olduğuna dair haklı kanaate sahibiz. Bildiğiniz gibi 
benim bu ziyaretimi Türk ve Birleşik Arap Cumhuriyeti hükümet mensupla
rının yapacağı diğer ziyaretler takip edecektir. Mayıs ayına kadar Ticaret Ba
kanı ve muhtemelen Turizm ve Tanıtma Bakanı Birleşik Arap Cumhuriyeti
ni ziyaret edeceklerdir. Ganravi başkanlığındaki Birleşik Arap Cumhuriyeti 
kültür heyetinin Türkiye’ye gelişi bizi çok memnun edecektir. Bu vesileyle 
Mayıs ayında kültür Bakanınız Dr. Süleyman Hüseyin de Türkiye’yi ziya
ret edecektir. Bu sadece bir başlangıçtır. Gelecekte daha başka ziyaretler de 
yapılacaktır.

«Hükümetinizle bir ticaret anlaşması imzaladık. Anlaşmanın her iki 
tarafı da tatmin edeceğini ve gelecek yıllarda ticari mübadele hacminin daha 
da artırılacağını ümit ederim. Aramızda Türkiye’nin Arap ülkeleri ile, özel
likle Birleşik Arap Cumhuriyeti ile ilişkilerinden doğan, asırlara dayanan 
zengin bir kültür birliği var. Her iki tarafta da bu ilişkiyi geliştirmek yolun
da beliren kuvvetli istek beni çok memnun etti. Türkiye’de ve Birleşik Arap 
Cumhuriyetinde kurulacak olan parlamento dostluk grupları gelecek aylarda 
her iki ülke parlamento mensuplarının da karşılıklı dostluk ziyaretlerinde 
bulunmalarını sağlıyacaktır. Turizm sahasında da böyle mutlu bir işbirliği 
tesis edilebilir. İki ülke arasında m illi hava yolları vasıtasıyla kurulacak ikin
ci bir bağın iki ülke halkının da birbirlerini daha iyi tanımalarına imkân ver
mesini ümit ederim.

«Bildiğiniz gibi, Türkiye’de tıpkı Birleşik Arap Cumhuriyetinde oldu
ğu gibi kuvvetli ve aydın bir basın vardır. Bu sahada yapılacak işbirliğinin 
de iki ülke kamu oyunun birbirlerinin sorunlarını daha iyi öğrenmelerine, iki 
ülke arasında zaten mevcut olan kardeşlik ve dostluk duygularını daha iyi 
anlamalarına ve takdir etmelerine yol açacağı kanaatindeyim.

İslâm konferansı veya İslâm paktı ile ilg ili sorunlarınıza gelince, şunu 
belirtmek isterim ki Türkiye’de birbirini takip eden hükümet programların
da Türkiye ve Arap ülkeleri arasında ilişkilere özel bir yer verilmiştir. Bu 
programlarda, özellikle halen iş başında bulunan hükümetin programında, 
Türkiye’nin Orta Doğudaki ve Mağrıptaki Arap ülkeleriyle her türlü şüphe 
ve anlayışsızlıktan uzak gerçek bir dostluk kurmak istediği belirtilmiştir. 
Türkiye bu ülkelerle daha yakın ve semereli bir dostluk kurmak istemekte
dir. Bu yüzden Türkiye’nin bilgisine sunulacak her türlü fikir ve tasarı ge
nellikle Türk - Arap ilişkileri yönünden değerlendirilecektir. Size açıkça söy- 
liyebilirim ki, Türkiye Arap ve İslâm ülkeleri ile arasındaki dostluğu boz
makla sonuçlanacak hiçbir tutuma itibar etmiyecektir.»
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BELGE 11 20 Mart 1966

DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİ Ü. HALUK BAYÜLKEN’İN 
KAHİRE’DEN YURDA AVDETİNDE VERDİĞİ DEMEÇ

Birleşik Arap Cumhuriyeti hükümetinin daveti üzerine Kahire’ye giden 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Halûk Bayülken, yurda dönü
şünde düzenlediği basın toplantısında 6 milyon dolarlık ticaret anlaşmasının 
imzalandığını söylemiştir.

Bayülken konuşmasına şöyle devam etmiştir :

«Birleşik Arap Cumhuriyeti hükümetinin daveti üzerine Kahire’ye g i
derken basınımıza verdiğim demeçte, bu ziyaretin iki memleket arasındaki 
ilişkilerin gelişmesi ve kuvvetlenmesi bakımından yararlı olacağı ümit ve te
mennisinde bulunmuştum. Beş gün devam etmiş bulunan bu resmi ziyaretten 
yurdumuza, Kahire’deki temaslarımdan ve görüşmelerimden çok memnun 
olarak döndüğümü ifade edebilirim. Giderken izhar ettiğim ümit ve temen
nilerimin, dönüşümde kanaat şeklinde tecelli etmiş olmasında bahtiyarım. 
Kahire’de çok sıcak, yakın ve dostane bir kabul ve misafirperverlik gördük. 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Başkanı Sayın Cemal Abdülnasır tarafından dost
ça bir jest olarak özel ikâmetgâhına kabul edildim. Kendisine sayın Cumhur
başkanı vekilimizin, sayın başbakanımızın selâmlarını ve en iyi temennilerini 
ifade ve hükümetimizin iki memleket arasındaki ilişkilerin devamlı bir geliş
me kaydetmesine verdiği önemi izah ettim. Açık kalplilik ve samimi bir ha
va içinde cereyan eden ve bir saat süren görüşmede, Başkan Nasır, sayın 
Cumhurbaşkanımızın ağır rahatsızlığından duyduğu derin teessürü ifade et
ti. Cumhurbaşkan vekilimize ve başbakanımıza kardeşçe selâmlarını ve en 
halis temennilerini iblağ etmemi rica etti, iki memleket ve milletlerimiz ara
sında dostluk ve kardeşlik rabıtalarının ihya ve idâme edilmesini kendilerin
de samimiyetle arzu ettiklerini söyledi.

Başkan, bir süreden beri aramızda olumlu bir şekilde gelişmesinden 
memnunluk duydukları karşılıklı münasebetlerimizin bu ziyaret vesilesile 
ümitli bir safhaya girmekte olduğuna işaretle, çeşitli alanlarda devam edecek 
temaslarla gittikçe kuvvet kazanması temennisinde bulundu. Ayrıca Birleşik 
Arap Cumhuriyeti Başbakan yardımcısı Dr. Mahmut Fevzi, Dışişleri Bakanı 
Riyad ile de ayrı ayrı uzun görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerimizde de, millet
lerarası önemli meseleler, Türkiye ile Birleşik Arap Cumhuriyeti, ik ili münase
betleri ve iki memleketi ilgilendiren diğer bütün konular, realist, yapıcı ve dost 
bir hava içinde gözden geçirildi.»

Bayülken, ticari, kültürel ve turistik alanlarda yapılacak temaslar hak
kında da faydalı görüşmelerde bulunduğunu belirttikten sonra şunları söyle
miştir :
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«İki memleket parlâmento üyelerinin basın mensuplarının gençlik te
şekküllerinin ziyaretlerinin faydaları üzerinde duruldu. Özetlemek için şunu 
memnunlukla belirtmek isterimki, iki memleket ricali de Türkiye ile Birleşik 
Arap Cumhuriyeti arasındaki geçmiş durumun bir emsal teşkil etmemesi, na
zarlarımızı hale ve istikbale tevcih etmemiz gerektiği, karşılıklı ilişkiler ve 
işbirliğinin gelişmesi için lüzumlu zeminin mevcut olduğu kanaatindedirler. 
Bu hususu bizzat müşahade ve tesbit etmiş olmakla ziyaretimin verimli so
nuçlandığı kanısındayım.»

BELGE 12 22 Mart 1966

AVRUPA KONSEYİ İSTİŞARE KURULU TOPLANTISINDA 
KASIM GÜLEK’İN KONUŞMASI

Avrupa Konseyi İstişare Kurulu’nun Atina toplantısında bir konuşma 
yapan Türk Heyetinden Adana Milletvekili Kasım Gülek şunları söylemiş
tir :

«Avrupa Konseyinin Yunanistanm iktisadiyatı ile ilg ili bir toplantı yap
ması Türkler tarafından memnunlukla karşılanmıştır. Bizler Avrupa Konse
yi içinde gelişme halinde olan memleketleriz, «gelişmemiş ülke» tabirini bile
rek kullanmıyorum. Gelişmekte olan geleceğe hazırlanmış, büyük gayretler 
sarfeden memleket demektir. Avrupa, bilhassa, Avrupa Konseyi memleket
leri bir tarafdan «varlıklı» diğer taraftan «varlığı az» memleketler şeklinde 
ikiye ayrılmış görünmektedir. Nasıl bir memleket içinde çok varlıklı ve var
lığ ı az vatandaşların mevcudiyeti ekonomik, sosyal ve politik bakımdan bir 
zaaf ise, aynı şekilde böyle milletlerin aralarında büyük varlık farkı anormal 
ve tehlikeli bir durumdur. Nasıl milletlerde sosyal adalet bahis konusuysa, 
milletler arasında da sosyal adalet vardır. Hele Avrupa Konseyi gibi, ayni 
topluluğa mensup milletler arasında sosyal adalet hepimizi elbette ilgilendi
rir.

Varlığı az milletler gelişmeye mecburdur. Öyle bir dünyada yaşıyoruz 
ki, milletler ya gelişecek, ya da yok olacaktır. İktisadî gelişme, bilhassa, en
düstri sahasında olacaktır. İktisadî gelişme, bilhassa, endüstri sahasında ola
caktır. Tarım, artık, milletleri beslemiyor. Gelişmek için para, bilgi ve kol 
kuvveti lâzım. Kol kuvvetimiz çok. İhraç bile ediyoruz. Eksik olan para ve 
bilgi. Bu eksiği gelişmiş memleketler dolduracaktır. Gelişmekte olanlara 
yardım edecektir. Bu yardım bir sadaka değildir. Bu, sosyal adaleti sağlaya
cak, akıllıca bir ileri görüş ve gerçek menfaati anlayışdan ibarettir. Bu yardı
mın şartları üzerinde durmak isterim. Ağır faizli, ileride verdiğini almak ga
yesiyle yapılan yardımın faydası yoktur. Daha doğrusu bu yardım, ancak,
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karşılıksız, hibe olarak yapılmalıdır. Gelişmiş ileri memleketler m illi gelirle
rinin belirli bir yüzdesini, meselâ, yüzde birini bu suretle gelişmekte olanlara 
ayırmağı göze almalıdırlar.

Gelişmekte olan memleketlerin birbirlerinden alacakları dersler vardır. 
Bunlar birbirlerinin tecrübelerinden faydalanmalıdırlar. Modern görüşle İk
tisadî gelişme bir ilimdir. Ama, bunun bir sanat ve tecrübe tarafı da vardır.

Yunanistanın gelişme problemleri bizimkilere çok benzer. İkimizin de 
satılması güç bir takım maddeleri vardır : tütün ve kuru yemiş gibi. İkimizde 
ortak pazara girdik. Tam üye olduğumuz zaman karşımıza çıkacak problem
leri, şimdiden, ele alıp halletmek zorundayız. Her iki memleketin de ileri en
düstri ülkelerinde çalışan yüz binlerce işçisi vardır. Bugün bunların kazanç
larından döviz sağlıyoruz. Ancak, yarın yurtlarına döndükleri zaman ortaya 
çıkacak olan problemleri, şimdiden, ele almak zorundayız. Her iki memleke
tin de dış ödeme dengesi açıktır. Bu açığı karşılamada turizm birinci dere
cede rol aynıyacaktır. Bu vesile ile Nato parlamenterlerinin, bilhassa, turizm 
konusunda Türkiye ve Yunanistana yardım için kurduğu özel komisyonu zik
retmek yerinde olur. Bu alanda gelişmekte olan Türkiye ve Yunanistan ara
sındaki işbirliğine işaret ederken konunun politik yönünü gözden uzak tuta
mayız. Açık konuşuyorum. Aramızda, her ikimizin de zararına olan Kıbrıs 
ihtilâfını halletmek zorundayız. Bizler parlâmenteriz. Burası bir parlâmen- 
terler topluluğudur. Üzerinde hükümet mesuliyeti olmayan bizlere bu ko
nuda büyük sorumluluk düşer. İmkânlarımız vardır. Hükümetlerden daha 
açık ve daha rahat konuşabiliriz. İşte, o rahatlık ve açıklıkla söylüyorum :

Açık kalple ve netice almak azmiyle konuşalım ve müzakere edelim. 
Vakit kazanmak için, gösteriş için değil, Bunların faydası yoktur. Ben iyim
serim, müsbet sonuç alınabileceğine inanıyorum. Bu sebepledir ki, Türk par
lâmentosunun hararetli müzakerelerini bırakarak buraya geldim ve işte Yu
nanlı milletvekilleriyle yanyana oturuyorum.»

Adana milletvekili Kasım Gülek konuşmasını bitirdikten sonra, Y u
nanlı milletvekillerinin yanma oturmuş ve bu olay kurul üyeleri tarafından 
ayağa kalkılarak uzun uzun alkışlanmıştır.

BELGE 13 22 Mart 1966

RAYMOND HARFİN TÜRK  - AMERİKAN İLİŞKİLERİ 
HAKKINDA DEMECİ

A.B.D. Dışişleri Bakanı Dean Rusk’ın Yakın Doğu ve Güney Asya me
seleleri danışmanı ve Amerika’nın eski Ankara Büyükelçisi Raymond Hare, 
Temsilciler Meclisi dış meseleler komisyonunun gizli oturumunda T ürk-Y u
nan uyuşmazlığı üzerinde komisyon üyelerine bilgi vermiştir. Raymond Ha- 
re’in resmi demeci daha sonra basına açıklanmıştır.
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Kıbrıs’da durumun bugün bu yıl öncesine göre daha sakin olduğunu 
kaydeden Büyükelçi Hare, bununla beraber «uyuşmazlığın esasını teşkil eden 
meselelere henüz bir çözüm bulunamamış olduğunu» belirttikten sonra» bu 
ciddi meseleye daimi bir çözüm bulmaya çalışan B.M. ile ilg ili tarafların ça
balarını desteklemeye devam ediyoruz.» demiştir.

Hare, geçen yaz Yunanistan’ı uzun bir süre meşgul eden siyasi buhra
nın ekonomik bakımdan büyük güçlüklere yol açtığını, ancak «hükümetin 
cesaretli tedbirleri ve dış yardım sayesinde» ekonomik çöküntünün önüne ge- 
çilebildiğini söylemiştir.

Raymond Hare daha sonra, Türkiye’de geçen Ekim ayında yapılan se
çimler sonucu «günün şartlarına ayak uyduran ve kalkınma zihniyeti taşıyan 
bir hükümetin, kayda değer bir çoğunlukla iktidara geldiğini» belirterek 
şöyle demiştir : «karşı karşıya bulunduğu bir çok meseleye rağmen, Türkiye’
nin kalkınma plânına uygun olarak demokratik bir düzen içinde ekonomik 
ve sosyal modernleşme yolunda ilerlemeye devam edeceğine kaniiz. Kıbrıs 
meselesi Türk-Yunan ilişkilerinde esef verici bazı tepkiler meydana getir
miş, daha geniş dış politika tartışmalarına yol açmış olmasına rağmen, Tür
kiye Nato’ya sıkı sıkıya bağlıdır ve ilişkilerimiz sıkı ve sağlamdır.»

BELGE 14 24 Mart 1966

ORTAK PAZAR-TÜRKİYE ORTAKLIK KONSEYİ BİLDİRİSİ

Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki Ortaklı İcra orga
nı olan Ortaklık Konseyinin Brüksel’de yaptığı üçüncü toplantı sonunda bir 
bildiri yayınlanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel Müdürlüğü’nce açıkla
nan bildirinin metni şudur :

«Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki ortaklık icra or
ganı olan Ortaklık Konseyi, üçüncü toplantısını 23 Mart günü Brüksel’de ba
kanlar seviyesinde yapmıştır. Toplantıya halen görevli bulunan Başkan, Lük- 
semburg Dışişleri Bakan yardımcısı ve Liiksemburg heyeti Başkam M. Mar- 
cel Fischbach riyaset etmiştir. Türk heyetine Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil başkanlık etmiştir.

Konseyin bu toplantısında, ortaklık anlaşmasının yürürlüğe girdiği 
1 Aralık 1964’den 31 Aralık 1965 tarihine kadar, anlaşma çerçevesinde ger
çekleştirilen faaliyetleri özetleyen «Ortaklığın birinci yıllık Eaaliyet Raporu» 
görüşülerek kabul edilmiştir.

Daha sonra, ortaklık rejiminin neticelerine ait görüş teatilerine geçil
miş ve bu maksatla da Dışişleri Bakanımız İhsan Sabrı Çağlayangil tarafın-
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dan geniş izahatta bulunulmuştur. Buna karşılık Konsey Başkanı da Avrupa 
Ekonomik Topluluğu adına düşüncelerini ifade etmiştir.

Bu arada, heyetimiz Türk ekonomisi bakımından önemi bulunan işgü
cü ve tütün meselelerini ortaya atmış ve bunlara ilâveten Ortak pazarın İzmir 
fuarına iştiraki hususunu mevzubahs etmiştir.

Yapılan görüşmeler sonunda bu meselelerin de ortaklığın organları 
çerçevesi içinde ele alınmaları kararlaştırılmıştır.

Toplantı sonucu her iki taraf rejiminin şimdiye kadar vâki uygulanma
sına dair memnuniyetlerini ve bunun ileride de devam edeceği hususundaki 
ümitlerini izhar etmişlerdir.»

BELGE 19 25 Mart 1966

CUMHURBAŞKANI CEMAL GÜRSEL’ÎN YURDA AVDETİ 
HAKKINDA BAŞBAKANIN MECLÎSTE YAPTIĞI KONUŞMA

Başbakan Süleyman Demirel, T.B.M.M. Toplantısında, gündem dışı 
bir konuşma yaparak, Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in avdeti ve sıhhati hak
kında şunları söylemiştir :

«Sayın devlet başkanımızın bundan önce başlayıp devam eden hasta
lıkları sırasında cumhurbaşkanlığı baş hekiminin gösterdiği lüzum ve genel 
sekreterliğin vaki daveti üzerine mutad sağlık durumu konsültasyonunda 
tıp öğretim üyeleri tarafından 28 Ocak 1966 günü muayene edilmiş ve Pro
fesör Dr. Lütfü Vural, Prof. Dr. Rasım Adasal, Prof. Dr. Sami Gürün, 
Prof. Dr. Cavit Sökmen, Prof. Dr. Nevzat Akabay, Prof. Dr. Orhan Sargın, 
Prof. Dr. Selahattin Doğulu, Prof. Dr. Aziz Sevüktekin, Prof. Dr. Hami 
Koçaş, Prof. Dr. Zinnur Hüseyin Rollas imzaları ile verilen 28.1.1966 tarihli 
raporda,

1 — Bir süreden beri mevcut olan sol hemiparazi ve diabetes mellitus’e 
bağlı bazı fonksiyonel belirtiler tesbit edilmiştir.

2 — Bu nöropatolojik değişiklikler dışında bütün ruhî ve zihnî fonksi
yonlar normal bulunmuştur.

3 — Şimdiye kadar yapılan tıbbî müşavereler sonunda bütün tedavi 
imkânları uygulanmış olup, bir kerre ele Birleşik Amerika devletlerinde bu 
Konu ile ilg ili bir klinikte tetkik ve tedavisinin gerektiği bildirilmiştir.

Bu raporun hükümete intikal etmesi üzerine bakanlar kurulunca bu 
mevzu tezekkür edilmiş ve bu rapor muvacehesinde tedavi maksadı ile Ame
rika Birleşik Devletlerine gidecek olan sayın Cumhurbaşkanıbıza refekat ede- 
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çeklerin kimler olduğu bakanlar kurulunca 29-1.1966 tarihinde kararlaştı
rılmış ve keyfiyetten sayın parti liderleri ile grup başkanlarma malûmat ve
rilmiş ve aynı zamanda durum hemen yüce meclislerin ıttılaına arzediimis 
idi.

Bunu takiben sayın Cumhurbaşkanımız 2.2.1966 tarihinde Ankara’dan 
hareketle normal bir seyahat sonunda Washington da W alter Reed hasta- 
hanesinde mevkii ve şahsiyetleri ile mütenasip bir şekil ve surette tedavi al
tına alınmışlardır.

Bir müddet devam eden tedavilerinde hastalıkları tabiî seyrini takip 
etmiş ise de. maalesef gelen bir «stroke» sonucu komaya girmişlerdir. Bu 
müessif koma hali 45 günden beri devam etmiş olup bütün ihtimamlara rağ
men derin bir tessiirle ifade edelim ki, sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık du
rumlarındaki vahamette salâha müteveccih bir değişiklik olmamıştır. 
Washington Büyükelçimiz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Cumhur
başkanlığı Başhekiminin müşterek imzası ile son defa verilen bilgide, «sayın 
Cumhurbaşkanımızın sağlık durumlarının daha da vahim bir hal aldığı ve 
bu durumda tatbik edilecek bir tedavi imkânı kalmadığı, ancak tıbbî İhtimam 
ve bakım bahis konusu olduğu ve kendilerine halen uygulanmakta bulunan 
her türlü ilâç ve tıbbî malzemenin gerek seyahatleri esnasında gerekse Tür
kiye’deki hastahanelerde uygulanabileceği, ayrıca sayın Cumhurbaşkanımızın 
koma durumunun her an müessif bir şekilde sona ermesi mümkün olduğu 
gibi, uzunca bir müddet etmesini nde imkân dahilinde olduğu ve bizatihi 
seyahattan dolayı vahametin artmayacağı yetkililerin beyanına atfen» bil
dirilmiştir.

Bunu takiben, Türk hekimleri ile W alter Reed hastahanesi hekimleri
nin müşterek imzası ile verilen 24.3.1966 tarihli rapor Dışişleri Bakanlığına 
gelmiştir. Rapor aynen şöyledir :

1 — Türkiye Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel 45 gündür derin koma içe
risindedir. W alter Reed hastahanesi doktorlarının asabiye konsültanlarınm 
ve şahsî doktorlarının tıbbî fikri, komadan çıkma ihtimalinin veya ümidinin 
hemen hemen hiç bulunmadığı merkezindedir. Ömür süresi tahmin edilemez.

2 — Destekleyici bakımdan başka yapılacak özel bir tedavi mevcut de
ğildir.

3 — Cumhurbaşkanı Giirsel’İn seyahatinin maddî olarak sağlık duru
muna tesis etmemesi veya ölümünü tacil etmemesi gerekir. Halen kendisine 
yapılmakta olan bütün destekleyici fonksiyonlar nakli esnasında da mevcut 
olacaktır.

4 — Cumhurbaşkanı Gürsel’in şimdiki (24 Mart 1966 Washington 
saati ile 17.000) durumu, dönüşü İçİn en müsait durumdur, daha fazla ge
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cikmenin durumunu daha müsait hale koyması beklenemez. Fakat aksine 
nakil ihtimalini tehlikeye koyabilir. İmza philip Mallory, Tuğgeneral, Ray
mond Bluhm jr. Yarbay, Dr. Lütfü Vural, Dr. Saim Bostancıoğlu.

Bu durum karşısında, verilen bilgiler ve şimdi arzettiğim rapor da na
zarı itibara alınarak hükümetimiz meseleyi müzakere etmiş ve neticede yu
karıda belirtilen sebepler muvacehesinde kendilerinin tıbbî tedavi, ihtimam 
ve bakımlarının Ankara Gülhane askerî tıp akademesi hastahanesinde ya
pılması uygun görülmüştür.

Washington Büyükelçiliğimiz ile yapılan son temaslara göre, sayın dev
let başkanımızın seyahatlerine engel bir durum tahaddüs etmediği takdirde, 
kendileri muhtemelen yarın sabah Ankara’ya muvasalat buyuracaklardır. Bu 
vesile ile sayın Cumhurbaşkanımıza memleketlerinde göstermiş oldukları ya
kın ilg i ve ihtimamdan dolayı Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ile res
mî makamlarına ve, W alter Reed hastahanesi hekim ve personeline teşekkür 
ederim.

Keyfiyeti yüce meclisin bilgilerine derin saygılarım la arzederim.»

BELGE 16 28 Mart 1966

TÜRKİYE’NİN 6. CUMHURBAŞKANI EMEKLİ ORGENERAL 
CEVDET SUNAYTN BİYOGRAFİSİ

«Orgeneral Cevdet Sunay, 1900 tarihinde Trabzon’da doğmuştur. Ba
bası din adamı olduğundan, çocukluğu pek çerçeveli geçmiştir. 1917 de Ku
leli askerî lisesini bitirmiştir. Fakat birinci dünya harbinin en sıkışık devresi 
ve subay ihtiyacının pek artmış olması yüzünden Fîarbiyeye geçenlerin hepsi 
talimgaha gönderildiğinden o da talimgaha gitmiş, orada ağır topçu sınıfına 
verilmiş, talimgahı bitirmiş, gönüllü olarak Filistin cephesine gönderilmiştir.

1 Eylül 1917 de asteğmen olarak Filistin cephesine gitmiştir. Kudüs 
muharebelerindeki hizmetlerinden Türk ve Alman madalyası almış ve teğ
men olmuştur. Ağustos 1333 İngiliz umumî taarruzunda yaralanmış ve mü
teakiben mensup olduğu birlikle beraber esir düşmüştür. Döndükten sonra 
derhal istiklâl harbine katılıp 1920’de Gaziantep cephesine sevk olmuştur. 
Gaziantep muharebesinde takdirname ile taltif edilmiştir.

Ankara itilâf nam esini müteakip kuvvay-ı milliyenin cenupta önemli 
vazifesi kalmayınca genç teğmen Cevdet Sunay da 4 l ’nci tümen topçu alayı 
ile garp cephesine intikal etmiştir. İzmir kurtuluşu ile neticelenen büyük sa
vaşlarda Cevdet Sunay istiklâl madalyası ile taltif edilmiştir. Zaferi müteakip
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narbokulunda tahsilini imkâl ettikten sonra 1927 de Harb Akademesine gir
miş ve yüzbaşılığa terfi etmiştir. 1930’da akademiyi en iyi derecede bitirdik
ten sonra l l ’nci kolordu 4’ncü tümen topçu alayı 3’ncü batarya k ’lığ ı ile Ed
remit’e gitmiş, 1933’de E. U. R. S. harekât başkanlığı harekât şubesine 
alınmıştır. 1934’de binbaşılığa terfi ettikten sonra IV’ncü Kolordu harekât 
şubesinde ve 1935 de l ’nci süvari tümeni kurmay başkanı olarak Ka- 
raköse ye gönderilmiştir. 1938’de 5’nci topçu alayı IIEncü tabur kumandan
lığına, 1939’da IV’ncü kolordu harekât şubesi müdürlüğüne tâyin edilmiş
tir. 1940’da yarbaylığa terfi eden Cevdet Sunay, 1942’de Harb Akademesine 
tabiye öğretmen yardımcısı ve 1943’de 72’nci topçu alay kumandanlığına 
tâyin edilmiştir. 1943’de albay olmuş, tekrar harp akademesine verilmiştir. 
Orada evvelâ geri hizmet tabiyesi öğretmenliği, sonra IIEncü sınıfa 3 sene 
tabiye başöğretmenliği yapmıştır. Öğretmenliği sırasında yaptığı geri hizmet 
ve 3’ncü sınıf tabiye dersleri eserleri basılmıştır. 1947’de, tekrar zırhlı topçu 
alay kumandanlığına çıkarılmış ve 1948’de Amerikan malzemesiyle yeni ku
rulan ilk zırhlı tugay kumandanlığına tâyin edilmiştir. 1949’.da Tuğgeneral
liğe terfi etmiştir. 1950’de Erkânı Harbiye-i Umumiye Harekât Dairesi Baş
kanlığına tâyin edilmiştir. 1952’de Tümgeneralliğe yükselmiştir. 1953’de 
33’ncü tümen kumandanlığına tâyin edilmiştir. '1955 Mayısında IX’ncii ko
lordu kumandanlığına tayin edilmiş ve Erzurüm’a gitmiştir. 1955 Ağustosun
da Korgeneral olmuştur. Eylül 1957’de Erkanı Harbiye Umumiye Harekat 
Başkanlığına getirilmiş ve bu kere de Ağustos 1958’de Erkânı Harbiyei Umu
miye IEnci reisi olmuştur.

30 Ağustos 1959’da Orgeneral olmuştur. 27 Mayıs 1960 inkilâbmı mü
teakip kara kuvvetleri kumandanı ve bilâhare Ağustos 1960’da Genel Kur
may Başkanı olmuştur.

1.4 Mart’da emekliliğini isteyerek Genel Kurmay Başkanlığından ay 
rılan Sunay, aynı gün Cumhurbaşkanlığı kontenjanından Senatör seçilmiştir.
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CENTO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

CENTO Bakanlar Konseyinin 14 üncü toplantısı, 20 Nisan 1966 Çar
şamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi salonlarında Dışişleri Bakanı İh
san Sabri Çağlayangil’in başkanlığında açılmıştır.

Tören, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın mesajının okunmasıyla açılmış, 
daha sonra CENTO Genel Sekreteri ve sırasıyla, İran, Pakistan, İngiltere, 
Birleşik Amerika ve Türkiye Dışişleri Bakanları birer açış konuşması yapmış
lardır.

Çalışmalara, CENTO Merkezinin bulunduğu eski Meclis binasında 
Çarşamba 20 ve Perşembe 21 Nisan günleri devam edilmiştir. Bu arada CEN
TO Mikrodalga Sistemi törenle açılmıştır. CENTO Dışişleri Bakanları şe
refine de Başbakan Demirel, Dışişleri Bakanı Çağlayangil ve Cumhurbaşka
nı Sunay tarafından tertip edilmiştir. Toplantının sonunda bir resmî bildiri 
yayımlanmıştır.



R C D  K O M İ T E  T O P L A N T I L A R I

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Komite toplantıları Ankara'
da yapılmıştır.

24 Nisan Pazar günü Ortak Amaçlı Teşebbüsler ve Petrol Komiteleri 
toplanmıştır.

Çalışmalarını Ortak Amaçlı Teşebbüsler Komitesinde, işbirliği yapıl
ması muhtemel sanayi dallarından çimento, ağır endüstri malları, gemi in
şaatı, tarım aletleri, banknot kâğıdı, kâğıt ve kâğıt hamuru ve alüminyum 
konularmda hazırlanan raporlar incelenmiştir.

Petrol Komitesinde özellikle İran’ın Moghan bölgesinde yapılacak 
petrol û--̂ 4.1ffaa faaliyetine Türkiye ve Pakistan’ın katılmaları meselesi in
celenmiştir Komite, ça.n^„w.rio '■>'> Nisan Salı gününe kadar devam et
miştir.

26 Nisan günü Ticaret Komitesi ile Bankacılık ve Sigorta Komitesi 
toplanmıştır.

K I B R I S  S O R U N U

Aralık ayından bu yana, Enosİs için oy vermediklerini açıklayan ülke
lerin sayısı Gabon ile birlikte dokuza yükselmiştir, Daha önce, Lübnan, Su
riye, Nepal ve Uruguay Birleşmiş Milletler, Genel Sekreterliğine gönder
dikleri mektupla, Ürdün radyo yorumuyla, Habeşistan resmî basın ile, Hin
distan basın yoluyla, Birleşik Arap Cumhuriyeti ve Irak da ortak bildiriler
le durumu açıklamışlardır.
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İ K T İ S A D Î  VE T E K N İ K  O L A Y L A R

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TİCARET VE K A L K IN M A  KO NSEYİ  
F İN A N S M A N  KO M İTESİNİN TO PLANTISI VE D Ü N Y A  

B A N K A S IN IN  «EK F İN A N S M A N »  RAPORU

G İ R İ Ş :

1 — Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konseyi Finansman AKa- 
mitesİ 13-20 Nisan tarihleri arasında özel bir toplantı aktederek, Dünya 
Bankası eksperleri tarafından hazırlanmış olan «Ek Finansman» raporunu 
müzakere etmiştir.

2 — Amlan rapor, 1964 yılında Cenevre’de toplanan B. M. Ticaret 
ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) A. IV. 18 sayılı kararının (A) 
kısmı gereğince hazırlanmıştır.

Kore «boom»undan sonra vukubulan ticaret hadlerindeki devamlı bo
zulma yüzünden kalkınma halindeki memleketlerin uğradıkları zararların 
gelişmiş memleketler tarafından tazmin edilmesi fikri, birinci UNCTAD 
Konferansında, kalkınma halindeki memleketler tarafından şiddetle müda
faa edilmiş ve konu, üzerinde geniş münakaşaların cereyan ettiği meseleler
den biri olmuştur.

Gelişmiş memleketler kalkınma halindeki memleketlerin ticaret had
lerinin bozulmasından dolayı kendilerine herhangi bir mesuliyet terettüp 
edemiyeceğini, bu bakımdan da bir tazminat bahis konusu olamıyacağı gö
rüşünü savunmuşlardır.

Bu konudaki tartışmaların bir çıkmaza yönelmesi üzerine, İngiltere, 
İsveç ile müştereken, gelişme halindeki memleketlerin kalkınma faaliyetle
rine menfi tesirler icra eden, uzun süreli ve elde olmayan sebebler yüzün
den vuku bulan ihracaat geliri düşüşlerini karşılamayı öngören bir finans
man mekanizması kurulmasını teklif etmişlerdir.

3 — Konferansın A. IV. 18 sayılı kararı haline gelen bu teklifle ayrı
ca ana hatları derpiş edilen mekanizmanın Dünya Bankasınca tetkik edil
mesi tavsiye edilmiştir.

İşbu karar gereğince Dünya Bankası eksperleri «Finansman» adlı etü
dü hazırlamışlar ve UNCTAD’a sunmuşlardır. (TD/B/43 sayılı belge) 
Anılan etüde de öngörülen finansman mekanizmasını aşağıdaki şekilde 
özetlemek mümkündür :

7



E K  F İ N A N S M A N  M E K A N İ Z M A S I

— Mekanizma başlıca şu fikirlerden mülhemdir :

a) İktisadî Kalkınmanın plânlamasında, istikrarsızlık muhakkak ki ko
laylıkla izale edilebilecek bir faktör değildir. Bu mekanizma, kalkınma ha
lindeki memleketlerin ihracaat gelerlerindeki beklenmedik düşüşleri karşı
lamakla ancak başlıca istikrarsızlık sebeblerinden birine çare getirmiş ola
caktır.

b) Gelişme halindeki memleketlerin ihracaat gelirlerini arttırma, an
cak devamlı bir kalkınma amel iyesi ve ihracat mallarının çeşitlendirilmesiy- 
le kabildir. Bu da kalkınma plânlarının tam uygulanmasını sağlamakla ka
bil olabilir.

c) Yeni mekanizma kalkınma ameliyesinin icab ettirdiği uzun vadeli 
dış yardımı değil, sadece ihracat geliri düşüşlerinden dolayı kalkınma plânı 
finansmanından vuk’u bulacak finansman eksikliğini temin edecektir.

d) Mekanizmayı idare edecek Ajans ile gelişme halindeki memleket
ler arasmda, herşeyden önce kalkınma ve politikaları üzerinde bir mutaba
kata varılması lâzımdır.

5 — Bu yeni müesseseye bütün gelişme halindeki memleketler üye 
olabilecektir.

Ancak üyenin mekanizmadan faydalanabilmesi üç şarta tabidir :

i)  Üye memleketler ihracat projeksiyonları yapacaklar ve bu projeksi
yonlar sıhhatler yönünden Ajans tarafından tetkik edilecektir.

ii) Üye ile Ajans arasında kalkınma plân ve politikaları üzerinde tam 
bir mutabakat tesis edilecektir. Bu bakımdan Ajans, üyelerin kalkınma plân
larını teferruatılı bir tetkikden geçirecektir.

iii) ihracat gelirindeki beklenmedik düşüşler, her şeyden önce üyenin 
rezerveleriyle, IMF’in mütelafî finansman kolaylıkları, normal tiraj hakla
rı ve diğer milletlerarası finansman imkânlarıyla karşılanacaktır.

6 — Üyenin ihracat gelirinde, yapılan projeksiyonlara nazaran her
hangi bir yıl bir fazlalık vuk’u bulması halinde bu düşüşlerin hesaplanma
sında bu fazlalık tenkis edilecektir.

Ajans tarafmdan, üyelere yapılacak yardımın şekli ve şartlarına gelin
ce, bunların her üyenin ekonomik durumuna göre değerlendirilmesi derpiş 
olunmaktadır.
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7 — Dünya Bankası eksperlerine göre, mekanizmanın işliyebilmesi 
için gerekli sermaye 5 yıl için 1 , 5 - 2  milyon Dolar olarak hesaplanmıştır. 
Haddizatında bu meblâğ, yapılan hesaplara nazaran, vuku bulabilecek ih
racat gelirleri düşüşünün yüzde 20’si kadarını teşkil etmektedir. Ancak, be
lirtild iği üzere, düşüşler ilk önce m illî, sonra diğer milletlerarası finansman 
kaynaklarıyla karşılanacaktır.

F İ N A N S M A N  K O M İ T E S İ  VE  I B R D  R A P O R U

8 — Dünya Bankasının «Ek Finansman» raporunu incelemek üzere 
13-20 Nisan tarihleri arasında özel bir toplantı akteden UNCAD Finans
man Komitesi, çalışmalarına Genel Sekreter Dr. Prebisch’in bir konuşması 
ile başlamıştır.

9 — Genel Sekreter bu konuşmasında ezcümle şu hususları belirt
miştir :

Dünya Bankasının Ek Finansman Etüdü ve bu eüdün UNCTAD ta
rafından incelenmesi, bu teşkilâtı sadece bir müzakere forumu olmaktan 
kurtarıp, icra organı haline sokmaktadır. Derpiş edilen mekanizma, ana 
madde anlaşmaları aktedilmesi fikriyle aykırı değil bilâkis birbirini tamam
layıcı iki unsuru teşkil etmektedir. Ek Finansman, kalkınmanın gerektirdiği 
finansmanı tamamlamalıdır. Ek Finansmanın şartları, esas finansmanınkine 
nazaran daha liberal olmalı ve ticaret hadlerindeki değişiklikleri nazarı iti- 
bare almalıdır. Kalkınma plânlarına gelince bunların teknik ve politik iki 
veçhesi vardır. Bu sonuncusu gelişme halindeki memleketlerin ancak kendi
leri tarafından tasdik edilebilir.

10 — Dünya Bankası raporu, Finansman Komitesinde teknik, incele
yici ve olumlu bir müzakereye yol açmıştır. Komite üyelerinin büyük bir kıs
mı teklif edilen mekanizmayı prensip olarak veya müzakerelere esas teşkil 
etmesi bakımından desteklemişlerdir.

11 — Doğu Bloku memleketlerin tutumu daha ziyade pasif ve olum
suz olmuştur. Bu memleketlerin temsilcilerinin beyanları İktisadî olmaktan 
ziyade politik bir karekter taşımıştır.

— Fransız delegesi ise, mevcut finansman imkânlarının sınır]ı olma
sı bakımından böyle bir mekanizmanın kurulmasının milletlerarası pazar 
organizasyonuna gerçekleştirilmesine menfi etkilerde bulunacağını ileri sür
müştür.

13 — göz alan diğer delegeler, umumiyetle teklifi desteklemişler an
cak, muayyen teknik noktalardan tenkitler yapmışlardır. Umumiyetle bütün 
bu delegeler «Ek finansmanın» halen mevcut kalkınmasının esas finansma
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nına ilâve olmasını ve IDA ve UNDP’ye ayrılacak mali kaynakları azalt
ması gerekeceği görüşünü savunmuşlardır. Diğer bazı delegeler yıllık ihra
cat geliri düşüşleri için derpiş edilen 300-400 milyon doların azlığına işa
ret etmişlerdir. Bazı delegeler düşüşlerin hesaplanmasında ticaret hadleri
nin bozulmasının nazarı dikkate alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Ek Fi
nansmanın şartlarına gelince, bunun Ajans tarafından elastik bir politika 
ile tayini ve üyelerin dış borç yüklerinin gözönünde tutulması lüzumlarma 
değinilmiştir. Gerek fazlalıkların hesaplanması, gerek projeksiyon metotla
rı hakkında şüpheler izhar olunmuştur. Plânlama üzerinde vazedilmesi tek
lif edilen sıkı bir milletlerarası kontrol da teknik edilen hususlardan birini 
teşkil etmiştir.

14 — Müzakereler sırasında delegasyonumuzca da söz alınmış ve me
kanizma yapıcı bir yönden tenkit edilmiştir. Konuşmamızda ezcümle temas 
olunan hususlar şunlardır :

Derpiş edilen mekanizmada taraflara eşit vecibeler yüklenmemekte- 
dir. Filhakika mekanizmadan yardım görecek memleketlerin elde edeceği 
faydalar mahdut, halbuki tekeffül ettikleri vecibeler ise çok ağırdır. İhracat 
gelirleri düşüşlerinin bir kısmının finansmam için, kalkınma plânlarının en 
küçük teferruatlarına kadar incelenmesine lüzum yoktur. Elde edilmesi is
tenen neticeler sadece ihracat projeksiyonlarının tetkikiyle de temin oluna
bilir. Raporda yalnız ihracat gelirlerindeki düşüş nazarı itibare alınmıştır. 
Halbuki A. IV. 18 sayılı karar ithalat fiatlarının yükselmesinin de kale alın
masını öngörmektedir. Diğer taraftan, düşüş hesaplarında ihracat hacmi 
kale alınmamakta sadece kıymet üzerinde durulmaktadır. Bu takdirde, bir 
memleketin ihraç malının fiatmda düşüş vuku bulsa, fakat daha çok mik
tarda mal satarak projeksiyondaki ihracat gelirini tahakkuk ettirse herhan
gi bir tazmini finansmandan faydalanamıyacaktır. Projeksiyon metodundan 
ana mal grupları yerine global projeksiyon metodunun uygulaması daha 
ekonomik olacaktır. Fazlalıkların hesaplanmasına gelince, düşüşlerin bu kıs
mımı tanzim edildiği halde, fazlalıkların hepsinin hemen tenkis edilmesi 
derpiş olunmaktadır. Bu uzun vadeli bir borçlanmayı kısa hale getirecektir. 
Müsbet neticeler elde edilebilmesi için Ajansın finansmanı çabuk ve iyi şart
larla olmalıdır.

15 — Komitede cereyan eden müzakereler neticesinde, Dünya Ban
kası raporunun 15 üyeden müteşekkil küçük bir Hükümet eksperler Grubu
nun hangi hususları tetkik edeceğini de vaz etmiştir. Eksperler Grubu çalış
malarının neticelerini Komitenin gelecek dönemine bir raporla bildirecek
tir.
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TÜRKİYE-A. E. T. ORTAKLIK KONSEYİNİN 
ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI

I — Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Konseyi, Ba
kanlar seviyesindeki üçüncü toplantısını, 23 Mart 1966 tarihinde Brüksel'de 
yapmıştır. Toplantıya, halen Topluluk Konseyi Başkanlığını deruhte etmek
te olan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Yardımcısı M. Marcel Fiscbach baş
kanlık etmiştir.

Toplantı gündeminde, Karma Parlamento Komisyonuna sunulacak 
olan Türkiye-A . E. T. Ortaklık Konseyinin birinci yıllık faaliyet raporunun 
kabulü ve bu faaliyetler üzerinde, Ortaklık Anlaşmasının 22. nci maddesine 
uygun olarak görüş teatisinde bulunulması yer almakta idi.

Gündemin kabulünü takiben, 27 Temmuz 1965 tarihinde yapılmış bu
lunan İkinci Ortaklık Konseyi zabıt taslağı ve Ortaklık Konseyinin birinci 
yıllık faaliyet raporu kabul edilmiştir.

II — Bilâhare, Ankara Anlaşmasının yürürlüğe girişi tarihinden baş
layarak, bulunulmuştur. Bu münasebetle Dışişleri Bakanımız da bir konuş
ma yapmış ve özellikle aşağıdaki hususlar üzerinde durmuştur :

«Türk Hükümetinin Ortaklığımıza atfettiği önemi bir kere daha be
lirtmek faydasız olmayacaktır, zira biz bu Ortaklığı, hedeflerinin mahiyeti 
itibariyle İktisadî kalkınmamızın hızlanmasına yardımcı olacak bir faktör 
olarak görmekteyiz. Anlaşmada öngörülen İktisadî entegrasyon amacına 
doğru ilerleme, herşeydeıı önce bizim İktisadî kalkınma ve gelişmemizi kuv
vetlendirme kapasitemize bağlıdır; ancak bu şekilde Ortaklığımızın ileride
ki safhalarında bize düşecek vazifeleri karşılayabilecek bir rekabet seviyesi
ne erişeceğiz.

Faaliyet raporunda belirtilen bütün meseleleri ele almak istemiyorum, 
gene de üzerinde birkaç dakika durmak istediğim bir mesele vardır. Bu da, 
geçici Protokol hükümlerine uygun olarak açılmış olan tarife kontenjanları
nın artırılması meselesidir.

Filhakika, Ortaklık içersinde hüküm sürmekte olan istisnaî ve özel 
şartları dikkat nazarına alarak ve tartışmaların gereksiz bir şekilde uzama
sına meydan vermemek için, Türkiye bu konuda maalesef partönerleri tara
fından bütünü İle kabul edilmek şansına nail olamayan çok mütevazi teklif
lerde bulunmuştu. Bu kontenjanlar Türkiye’ye memnuniyet vermekten uzak 
bir ölçüde arttırılmışlar ve hatta bahis konusu dört maddeden birisi ile ilg i
li tarife kontenjanı, bu madde üretici bir diğer üye memleketin menfaatleri 
ile çalıştığından, hiç arttırılmamıştır.
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Bu yıl da Anlaşma hükümlerine uygun olarak, 1967 yılından itibaren 
yürürlüğe girebilmelerini teminen, kontenjanların arttırılması hususunda 
yeni tekliflere geleceğiz.

Tarımsal meselelerin, Ortaklığın çeşitli mercilerinde yapılan toplantı
larda en başta geldiği anlaşılan bu günlerde, Türkiye tütün meselesinin eko
nomisi için arzettiği ehemmiyeti bir kere daha belirtmek ister.

Tütünün tek başına Türkiye ihracatının 1/4 ünü teşkil etmesi, öte yan
dan bütün Türkiye halkının, yani üç milyon kişinin tütün ekimi ve işlenmesi 
ile ilg ili olması dolayısiyle partönerlerimizin, Türk Tükûmetinin bu husus
taki ısrarını anlıyacağım ümit ediyorum.

Tütün meselesi günümüzde iki veçhe arzetmektedir : Birincisi bazı üye
memleketlerde müşahade edilen Türk tütünü ithalâtının azalması, İkincisi
de Avrupa Ekonomik Topluluğu tarafından yakın bir gelecekte kabulüne 
hazırlanan tütün ile ilg ili ve Türk ekonomisi üzerinde derin in’ikasları ola
bilecek ortak tarım politikasıdır.

Birinci nokta yani, Türk tütünü ithalâtının yavaşlaması meselesinde, 
öyle zannediyoruz ki üye memleketler, Türkiye ekonomisinin kuvvetlendi
rilmesine yardımcı olmak fikri içerisinde, kendilerine uygun ve mümkün ge
lebilecek imkânlarla bu ithalâtı teşvik etmek suretiyle arttırabilirler.

İkinci noktaya, yani tütün ile ilg ili olarak müşterek bir politikanın ka
bulüne gelince, Komisyon, Ortaklık Konseyinin 27 Temmuz 1965 tarihinde 
yapılan ikinci toplantı dönemi sırasında Türkiyenin menfaatlerinin dikkat 
nazarına alınacağı hususunda bize teminat vermişti; Konseyin de aynı şekil
de hareket edeceğini ümit ediyoruz.

M alî Protokola gelince, biraz evvel de belirttiğimiz gibi, tatbike ko
nulması memnuniyet verici şartlar içerisinde olmuştur.

Bugüne kadar, Arapça Yatırım lar Bankası üç tanesi enfrastrüktür pro
jesi olmak üzere dokuz yatırım projesi için taahhüde girişmiştir ki, bunlar 
cem’an 54,2 milyon doları bulmaktadır.

Bugüne kadar üç tasarının finansmanı mukaveleleri imzalanmıştır. Di
ğer projeler için de hazırlıklar yapılmaktadır.

Mukaveleleri imzalanmış olan projelerden birincisini teşkil eden (KO
VADA II), Kovada Gölü kıyısında bir hidro - elektrik santralının kurulma
sı hakkındadır. Bu projeye Avrupa Yatırım lar Bankasının iştiraki 5 milyon 
dolardır. İmzalanan diğer mukaveleler özel sektöre aittir. Bunlardan birin
cisi Çelik Halat projesi ve İkincisi mensucat sanayii ile ilg ili Taç projesidir. 
Bu iki projenin finansmanına Avrupa Yatırım lar Bankasının iştiraki sırasiy- 
le 1,5 milyon ve 190 bin dolardır.
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Keban Projesine gelince, 135 milyon dolarlık dış finansman temin 
edilmiş ve askıda kalan bütün sorunları ortak yatırımcılar tarafından hazır
lanmış olan bu projenin Türk Hükümeti ile Avrupa Yatırım Bankası ara
sında hazırlanmış olan 30 milyon dolarlık finansman mukavelesinin bugün
lerde imzalanması beklenmektedir.

Barajın inşa ihalesi de Ortaklığa üye memleketler firmalarından kuru
lu bir Konsersiyom’un üzerinde kalmıştır.

Avrupa Yatırımlar Bankası projesinin finansmanına da 15 milyon do
larlık bir meblâğ ile iştirake karar vermiştir. Bu proje Batı Türkiye’de bulu
nan geniş bir havaliyi sulama çalışmaları ile ilgilidir. Bu çalışmaların büyük 
bir kısmı gerçekleştirilmiştir. Finansman mukavelesinin önümüzdeki günler
de imzalanacağını ümit etmekteyiz.

Seka-Çaycuma projesinin finansmanı için de Avrupa Yatırımlar Ban
kasının yaklaşık olarak 10 milyon dolarlık bir iştiraki öngörülmüştür. Bu 
pjroje Karadeniz havzasında bir kâğıt hamuru fabrikasının inşası ile ilg ili
dir. Avrupa Yatırımlar Bankasınca yapılan incelemeler memnuniyet verici 
bir şekilde neticelendiği cihetle bu projenin finansmanının da Banka İdare 
Konseyi’nin birinci toplantısında tasdik edilmesi beklenmektedir.

İş gücü konusunda Ortaklık Konseyinin son toplantı döneminde par- 
tönerlerimizle çok geniş ve çok İlginç bir görüş teatisinde bulunmuştuk. Bu 
mesele halen Ortaklık Komitesinde İncelenmektedir.

Türkiye gibi elinde büyük ölçüde iş gücü fazlası bulunan bir memle
ket için Ortaklık üyesi memleketler pazarlarında daha fazla kolaylık ve em
niyet aramak kadar tabiî bir davranış olamıyacağı kanısındayız. Bu düşünce 
iledir ki Ortaklığa üye memleketlerde Türk işgücünün gittikçe artan miktar
larda kullanılmasına büyük önem atfetmekteyiz.

Üye memleketlerde Türk iş gücünün kullanılması Ortaklığımızın bü
tün sahaları için müsbet bir unsur olarak da kabul edilmelidir. Türk işçileri 
tarafından dışarıda gerçekleştirilen tasarrufun gittikçe artan bir şekilde Ana
vatana intikali bir yana, ben bilhassa bu işçi hareketinin sosyal entegrasyon 
sahasınla icra ettiği müsbet tesir üzerinde duracağım. Filhakika, bu hareket 
büyük ölçüde, Anlaşmamızın giriş kısmında öngörüldüğü gibi, Türk halkı İle 
Avrupa Ekonomik Topluluğun sinesinde bir araya getirdiği halklar arasında 
gittikçe daha çok sıkılaşan bağların tesisine yardımcı olacaktır.

Meslekî yetişme sahasında da Ortaklık iştirakini ve desteğini arzula
maktayız. İstihdam öncesi kurslarının da Ortaklık üyesi memleketler işveren
leri için faydalı olacağını düşünüyoruz.

Ortaklık Konseyinin geçen toplantı döneminde, Ortaklığın İzmir M il
letlerarası fuarına iştirak etmesi hususundaki arzumuzu belirtmiştik.
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Yalnız Türkiye’nin değil, bütün Akdeniz havasının artık gelenekleri 
içerisine girmiş olan bu Fuar, Türkiye’nin bütün bölgelerinden akan yüksek 
sayıdaki ziyaretçileri ile bir sosyal hadise teşkil etmekte ve binnetice Toplulu
ğa olan Ortaklığımız fikrinin genişlemesine çok müsait bir ortam yaratmak
tadır.

Gene bu düşünce iledir ki, Topluluk tarafından Türkiye’de bir Enfor
masyon Bürosu açılmasına ve bazı broşür ve depliyanların Türk dili ile basıl
masına büyük bir ehemmiyet vermekteyiz.

Türk memur ve öğrencilerine, Ortaklık servislerinde uygun stajlar yap
ması imkân verilmiş olmasından dolayı sizlere teşekkür etmek isterim. Hiç 
şüphe yok, Ortaklığın ihtisas servisleri tarafından Türkiye’ye icabı halinde 
teknik yardım şeklinde yapılacak yardımlar Türk makamları tarafından bü
yük takdirle karşılanacaktır.

Kabul etmiş olduğumuz rapor aynı zamanda Ortaklık Konseyi tarafın
dan Türkiye Büyük M illet Meclisine ve Avrupa Parlamentosuna sunulacak 
olan İlk faaliyet raporudur.

Bu münasebetle Türkiye’nin Ortaklık anlaşmamızın 27 inci maddesi 
hükümleri çerçevesinde iki Parlamento arasındaki münasebet ve işbirliğine 
atfettiği önemi belirtmek isterim.

Bu gaye için kurulmuş olan Parlamento Komisyonunun Ortaklığımızın 
gelişmesine çok faydalı olacağını ümit etmekteyiz.

Bu cümleden ve esasen iç tüzükte de öngörüldüğü üzere Ortaklık Kon
seyinin Bakanlar seviyesindeki gelecek döneminin önümüzdeki Eylül içerisin
de toplantıya davetini isteyeceğiz.

Ortaklık içindeki partöııerlerimizin bu toplantının Türkiye’de yapılmış 
İmkânları üzerinde şimdiden durumlarını arzulamaktayız. İzhar etmiş bulun
duğum bu dilek gerçekleştiği takdirde, hiç şüphe yok Hükümetim bundan 
büyük memnuniyet duyacaktır.»

III — Ortaklık Konseyi Başkanı M. Fiscbach, Ortaklık adına yaptığı 
cevabî konuşmasında, özetale şu hususları belirtmiştir :

«Avrupa Ekonomik Topluluğu Türkiye ile kurduğu ortaklığa ve bu or
taklık tatminkâr bir şekilde gelişmesine çok büyük, bir önem atfetmektedir. 
Ortaklık rejiminin bugüne kadar uygulanmasından sağlanan neticeler, mem
nun edici bir seyir takip eylemiştir. Ortaklık rejiminin başarılı başlangıcının 
aynı şekilde devam edeceği ve Türkiye’nin arzu ve isteklerine uygun olarak 
Ortaklık rejiminin ikinci safhası olan Geçiş dönemine herhangi bir aksaklığa 
ve gecikmeye maruz kalmaksızın geçileceği ümidini beslemekteyiz.
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Ortaklık Anlaşmasının ticarî alandaki hükümlerinin 1965 yılına ait 
uygulanması da tatmin edici neticeler vermiştir. Filhakika sözü edilen yıla 
ait kontenjanlar Türkiye tarafından hemen hemen tamamile kullanılmış ve 
hattâ bazı ürünlere ait kontenjan miktarları fazlasile aşılmıştır.

Ankara Anlaşmasına ekli Malî Protokol çerçevesinde Türkiye’ye yapı
lan Topluluk yardımının da müsait bir şekilde gelişmekte olduğu müşahade 
edilmektedir. Nitekim Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren imzalanmış 
bulunan ve gerekli hazırlıkları ikmal edilerekyakın bir gelecekte İmzalanacak 
olan ödünç mukaveleleri marifetiyle Türkiye emrine verilecek ödünçlerin 
miktarı önemli bir meblağa ulaşmaktadır. Rantabilitesi uzun vadeli olan enf- 
rastrüktür projeleri yanında sanayi projeleri için verilen ödünçler de tatmin
kâr bir şekilde gelişmektedir.

Elemeği konusunda Ortaklık Konseyinin bir işlem yapabilmesi için ha
len konuyu incelemekte olan Ortaklık Komitesinin Bu husustaki çalışmaları
nın neticesine intizar edilmektedir.

Tütün Türkiye için arzettiği büyük önemi Topluluk müdrik bulunmak
tadır. Bu sebeple tütün ortak tarım politikasının tesbiti amaciyle Topluluk 
içinde yapılacak müzakereler sırasında, Geçici Protokolün 7 nci maddesi hü
kümlerine de uygun olarak, Türkiye’nin menfaatlerinin gereği gibi gözönün- 
de tutulmasına özel bir itina gösterecektir. AET - Yunanistan Ortaklık Kon
seyi bugün akdettiği toplantısında, Yunanistan kaynak ve çıkışlı tütünlerin 
Topluluk memleketlerine girişlerinde ilâve bir gümrük indiriminden fayda- 
dalandırılmasına kadar vermiş bulunmaktadır. Yüzde 10 nisbetinde olan bu 
yeni indirim iki kademede gerçekleştirilecektir. îlk kademe indirim yüzde 5 
nisbetinde olmak üzere 1 Temmuz 1966 tarihinde yürürlüğe girecektir. Aynı 
nisbetteki ikinci kademe indirim ise 1 Ocak 1967 tarihinde uygulanacaktır. 
Böylelikle, tütün ithaline uygulanan gümrük resimleri indirimi yüzde 80'e 
ulaşmış olmaktadır. Ankara Anlaşmasına ekli Geçici Protokol hükümleri uya
rınca, sözü edilen indirimlerden Türkiye’nin de istifade edeceği tabiîdir.

Topluluğun İzmir Milletlerarası Fuarına çatılması, Türkiye’de bir Top
luluk Enformasyon Bürosunun kurulması ve Türkçe broşürler bastırılması 
hakkındaki Türk talepleri halen ilgili Topluluk mercileri tarafından İncelen
mekte olup, bu konulardaki Topluluk tutumu bilâhare açıklanacaktır.

Önümüzdeki Ortaklık Konseyinin Eylül ayında Türkiye’de yapılması 
hakkındaki Türk telkini memnuniyetle kaydedilmiş bulunmaktadır. Bu me
sele gereği gibi incelenecek ve uygun bir hal çaresinin bulunabilmesi amacıy
la Topluluk, Türk Daimî Delegeliği ile temas edecektir.»

IV — Bilâhare söz alan Komisyon Dış Münasebetler Grubu Başkanı 
M. Rey ezcümle, Ortaklık Parlamento Komisyonuna sunulmak üzere hazır

15



lanan yıllık raporun iyi bir şekilde hazırlandığını söyleyerek Türkiye’nin Top
lulukla olan münasebetlerinde takip eylemekte olduğu tutumun takdirde şa
yan bulunduğunu, her iki taraf arasındaki işbirliğinin mükemmel bir şekilde 
geliştiğini ve bundan duyduğu memnuniyetini belirtmiş ve zaman ve imkâ
nın uygun düşmesi halinde gelecek Ortaklık Konseyinin Türkiye’de yapılma
sı teklifini benimsediğini ifade etmiştir.

V  — M. Fischach ve M. Rey’in yaptıkları konuşmalara Heyetimizce 
verilen cevapta, kontenjan arttırımlarına atfettiğimiz büyük önem tekrar be
lirtilmiş, bu maksatla yakın bir gelecekte resmî arttırım taleplerimizin ince
lenmek üzere Topluluğa tevdi edileceği açıklanmış, elemeği konusunda ha
len Ortaklık Komitesinde yapılmakta olan incelemenin, meselenin bizim için 
hayatî bir konu olması sebebiyle, tatminkâr bir şekilde gelişmesine duyduğu
muz alâka tekrar tebarüz ettirilmiş, tütün davamıza yeterli bir yardımda bulu
nabilmesi için Topluluk üyelerinin m illî alanda daha gayretli ve anlayışlı ha
reket etmelerinin faydalarına temas edilmiş, bu meseleye tatminkâr bir hal 
çaresinin Geçici Protokolün 7 nci maddesinin zamanla ve miktarla sınırlandı
rılmış hükümlerine başvurmak suretiyle değil, Ortaklık Anlaşmamızın esp
risi ve genel çerçevesi içinde devamlı bir mahiyet arzeden müessir tedbirler 
alınmasıyla bulunabileceği tasrih edilmiş ve Türkiye ile Topluluk arasında 
kurulan Ortaklık fikrinin daha müsmir bir şekilde yayılabilmesi için Toplu
luğun Türkiye’de bir enformasyon bürosu kurmasına, İzmir Fuarına katılma
sına ve Türkçe broşürler bastırılmasına atfettiğimiz büyük önem belirtilmiş
tir.

TÜRKİYE — MACARİSTAN TİCARET PROTOKOLÜ  
HAKKINDA NOT

Macaristan’la  memleketimiz arasındaki 12 Mayıs 1949 tarihli Ticaret 
ve Ödeme Anlaşmasına ek olarak 1966 devresi mal mübadelelerinin tanzimi 
hakkında 28 Nisan 1966 tarihinde Budapeşte’de bir Protokol imzalanmıştır.

Geçen seneki Protokolde 11.875.000 $ olan mübadele hacmi (tek ta
raflı) bir seneki Protokolde 19.500.000 $ ’a (tek taraflı) yükselmiştir.

Protokole ekli 6 adet mektup mevcut olup bunlar :
1 — Resmî ve Özel equipment ihtiyacı için Macaristan’a 1.500.000 do

larlık  kontenjan verileceği,

2 — Resmî Sektör ihalelerine Macar Müesseselerinin de iştirak ettiri
leceği,

3 — Türkiye’nin umumî ithalât rejimine dahil maddelerin, Protokole 
ekli listelerde Kayıtlı olmasalar da ihtiyaç vukuunda «m uhtelif» kontenja
nından ithal edilebileceği,
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4 — İzmir Fuarı İçin Macaristan’a bir kontenjan ayrılacağı,

5 — Taraflarca reeksportasyona mani olunacağı, konularındandır.

6 — 15 Mayıs 1966 tarihine kadar Macaristan’ın asgarî 200 ton 1964 
mahsulü fındık mübayası için elinden geleni yapacağı, buna mukabil Türki
ye’nin, tesbit edilen müddet zarfında miibayaa edilecek 1964- mahsulü fındık 
tutarı karşılığında, sözkonusu Protokole ekli «A» listesinde kayıtlı plastik 
ham maddesi, sentetik iplikler, formika, motosiklet ve yedek parçaları gibi 
Macar mallarına munzam kontenjan tanıyacağı, aynı zamanda Protokole ek
li «B » listesinde kayıtlı pamuk, bağırsak, küçükbaş hayvan derisi, ipek koza
sı, tiftik ve,küspe gibi Türk mallarına ait kontenjanların arttırılmasını hayır
hahlıkla tetkik edeceği,

Macaristan’a ihraç edeceğimiz başlıca maddeler aşağıda gösterilmiş ve 
mukayeseye zemin olmak üzere bu maddelerin 1965 kontenjanları da belirtil
miştir.

Madde 1965 kontenjanı 1966 kontenjanı

Krom cevheri 10.000 ton 25.000 ton
Küspe 7.000 » 14.000 »
İpek kozası 100.000 $ 700.000 $
Pamuklu ve yünlü mensucat 100.000 $ 100.000 $
Narenciye 3.000 ton 3.500 ton

Madde 1965 kontenjanı 1966 kontenjanı
Pamuk 3.500 » 5.000 »

Tütün 3.000 » 3.000 »

Fındık 1.200 » 2.000 »

Kuru üzüm 600 » 1.000 »

Kuru incir 200 » 500 »

Tiftik 300 » 600 »

Kepek 3.000 » 3.000 »

Borasit 6.000 » 6.000 »

Ferro - Krom 5.000 » 5.000 »

Muhtelif 250.000 $ 250.000 $

Bu seneki Protokol’de yer alan yeni ihraç maddelerinin başlıcaları is e : 
Kurşunlu çinko cevheri (1.000 ton), ceviz kaplama (50.000 $ ) , balık unu 
(50.000 $ ) ,  sofralık zeytin (10.000 $ ), kuş yemi (1.000 ton) dur.
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Macaristan’dan ithal edeceğimiz başlıca maddeler ise bu maddelerin 
1965 kontenjanları ile birlikte aşağıda gösterildiği gibidir :

Madde 1965 kontenjanı 1966 kontenjanı

Demir ve çelikten blum ve kütükler 1.500.000 $ 4.000.000 $
Sentetik ve elyaftan iplikler 700.000 $ 1.200.000 $
Dokunma elverişli suni ve
sentetik devamsız lifler 1.200.000 $ 1.800.000 $
Kostik soda «sodyum hidroksit» ve 
Potasyum hidroksit Sodyum 
karbonat (solda), potasyum
karbonat ve kurşun karbonat (üstübeç) 200.000 $ 370.000 $
Maden ve optik cam işleyen
Kimyevî gübreler 200.000 P.A. $ 500.000 P.A. $
Plâstik ham maddeleri 1.000.000 $ 1.500.000 P.A. $
Ham alüminyum ve aliüminyum
saç, levha, şerit v.s. 550.000 $ 650.000 $
makinalar Elektrik Motörleri 200.000 $ 150.000 $
Muhtelif 500.000 $ 500.000 $

Bu seneki Protokol’de yer alan yeni ithal maddelerinin başlıcaları ise: 
yün merinos (kirli) (500.000 $), döküm ve temper piki (350.000 $), for
mika (20.000 $) dir.

Protokolün 2. ci maddesinde, l.ci maddede derpiş edilen «A» (Tür
kiye'ye ihraç olunacak Macar malları) ve «B» (Macaristan’a ihraç olunacak 
Türk malları) listelerinin 1 Nisan 1966’dan 31 Mart 1967 tarihe kadar olan 
devre için muteber ifade edilmektedir.

T Ü R K İY E N ÎN  Y A Ğ  İSTİH SAL VE İS T İH L Â K  
DURUM U VE Z E Y T İN Y A Ğ C IL IĞ IM IZ

Memleketimizin 1955 yılına kadar kendi yağ istihsali ile yeterli du
rumda idi. Bu yıldan sonra bitkisel yağ İthali zarureti ortaya çıkmıştır.

Yağ ithalimiz bitkisel ve hayvansal olmak üzere iki gruba ayrılır. Hay
vansal yağlar istihsalimizin yılda 90.000 ton kadar olduğu tahmin edilmekte
dir, bu istihsalin hepsi dahilde tüketilir. Nebati yağlar ise yağlı tohumlardan 
pkarılan ve zeytinyağı olmak üzere İki kısımdan İncelenebilir. Yurdumuzda 
yalnız yağı için yetiştirilen bitkiler : ayçiçeği, susam, yerfıstığı, saya, aspir ve 
kolyadır. Elyaf ve sakız için yetiştirilmekle beraber yağlı tohumlarından da 
faydalanılan bitkiler ise : pamuk keten kenevir ve haşhaştır.
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Nebati yağ istihsal ve istihlâkimiz hakkında, zeytinyağı hariç, munta
zam istatistik bilgiler mevcut değildir. Yapılan tahminlere göre yıllık ortala
ma nebati yağı istihsalimiz 165.000 ton ve istihlâkimiz ise 225.000 ton kadar
dır. Bu durumda yıllık yağ açığımızın 50-60 bin ton olduğu ortaya çıkmak
tadır. 1955 yılında belirli bir şekilde hissedilmeye başlanan bu açık o yıldan 
beri ABD Ziraî Üretim Fazlası Kanunu (PL 480) tahtında yapılan ithalâtla 
karşılanmaktadır.

Aşağıdaki tabloda bu ithalâtın seyri gösterilmektedir :

NEBATÎ YAĞ VE DON YAĞI ÎTH ALÎ 
. (T  O N)

Sene Nebatî Yağ Don Yağı Toplam

1955 12.299 — 12.299
1956 — — —
1957 17.497 20.437 38.384
1958 69.871 — 69.871
1959 83.864 — 83.864
1960 19.701 — 19.701
1961 — •— —
1962 50.000 14.980 64.980

1963 80.160 20.628 100.789
1964 73.697 30.400 104.097

İthâl edilen don yağı münhasıran sabun sanayiinde kullanılmaktadır.

Yurdumuzda nufus başına yağ istihlâki yılda 8.2 kg, dır. Yetişkin bir 
kimsenin normal senelik yağ İhtiyacı gıda uzmanları tarafından 14.5 kg. oia- 
rak tesbit edilmiştir.

Türkiye Zeytinciliği :

Mevcut bilgilere göre memleketimizde 545.000 hektarlık zeytinlik sa
hasında 54 milyon zeytin ağacı mevcuttur. Zeytinciliğimizi geliştirmeğe mü
sait daha binlerce hektarlık arazi ve milyonlarca da yabanî zeytin ağacı var
dır.

Türkiye’nin zeytin sahaları, iklim ve çeşit hususiyetlerine göre; Mar
mara, Eğe, Akdeniz ve Güney Doğu olmak üzere dört bölgeye ayrılır :
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Karadeniz Boğazından Çanakkale Boğazına kadar olan Marmamara 
bölgesinde 5.600.000 zeytin ağacın mevcuttur. Zeytinler daha ziyade salamur- 
luğa elveriştidir. Y ılda elde edilen 35.000 ton siyah zeytinin 25.000 tonu bu 
bölgeden çıkar. Zeytinyağı istihsali ise yılda 3.400 tondur.

Ege bölgesi Çanakkale’den Fethiye’ye kadar olan bölgeyi içine alır ve 
zeytinliklerimizin % 75’ini teşkil eder. 40 milyon zeytin ağacı mevcut olup 
yılda ortalama 53.000 ton zeytinyağı istihsal edilir.

Akdeniz bölgesinde daha ziyade yabanî zeytinlikler mevcuttur. Mah
suldar zeytinağacıl.700.000 kadardır, yılda 1600 ton zeytinyağı çıkarılır.

Hatay, Gaziantep illerimizi içine alan Güney Doğu Bölgesinde ise 7 
milyon mahsuldar ağaç bulunur ve yılda 12.000 ton zeytinyağı elde edilir.

Geniş bir zeytincilik sahasına sahip olmamıza rağmen verim düşüktür. 
Sebeblerden biri zeytin ağaçlarının bir y ıl iyi mahsul verip diğer yıl az mah
sul vermeleridir. 1961 - 62 mahsul yılında en yüksek mahsul alınmıştır kî bu 
da 500.000 ton zeytin tanesi veya 100.000 ton zeytin yağıdır. Ortalama ola
rak yılda 300.000 ton zeytin tanesi veya 70.000 ton zeytinyağı elde edilir.

Zeytinyağı ihracatımız muntazam olmadığı için dış memleketlerde de
vamlı müşteri ve pazar elde elde edilememiştir.

Son beş yılda zeytinyağı ihracatımız aşağıda gösterilmiştir :

1962 26.682 127.006.472

S en e T on K ıym e t  (TL .)
1961 275 1.218.536
1962 26.682 127.006.472

1963 14.478 115.297.597
1964 7.495 33.913.566
1965 20.428 103.479.759

Zeytinyağı ihracatımız 1964’de 503 dolar ve 1965’de tonu 563 dolar 
üzerinden yapılmıştır.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

Birleşik Arap Cumhuriyeti ile Türkiye arasında kültürel yakınlaşma için 
Kahire’ye davet edilen Ankara Üniversitesi Ordunaryüs Profesörü Enver Ziya 
Karal, Kahire’de iki konferans vermiştir. Daha sonra, Tunus’a giden Karal, 
Başkan Habib Burgiba tarafından kabul edilmiştir.

Bir süre önce Hükümetimiz tarafından çeşitli İslâm ülkelerine hediye 
edilen Türk halıları iie ilg ili olarak dün, Bağdatda Azamiye ve Kâzimiye Ca
milerinde bir tören tertiplenerek Irak evrak müdürü, dinî yetkililer ve kalaba
lık bir halk kitlesinin derin alâka ve memnuniyet gösterileri ile halılar hediye 
edilmiştir. Bağdat televizyonu töreni teferruatlı bir şekilde yayınlamış ve Irak 
basmı Türk-Irak dostluğuna hizmet eden bu güzel jeste geniş yer vermişler
dir.

Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Hüveyda Mayatepek, Türkiye’de doku
nan 4 değerli halıyı dün Ürdün Şeriye mahkemesi başkanına vermiştir. Bu ha
lılar Kudüs’teki Ömer Camiine serilecektir.
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İ D A R t K O N U L A R





Konu : Başbakanlığa gönderilecek teklif yazıları hk.

M E R K E Z  D A İ R E L E R İ N E  
G E N E L G E

1 — Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığı ifade
siyle alınan 12.4.1966 tarih ve 87/15-A. 2166 sayılı yazı metni ikinci madde
dedir :

2 — «Bakanlıkların ve Bakanlıklara bağlı veya denetimine tabi daire 
ve kuramların Başbakanlığa gönderilecek teklif yazılarının bizzat Bakanlar ta
rafından İmzalanması, bu yazıların ancak, Bakanların Ankara dışında bulun
dukları veya sağlık durumları sebebiyle görevleri başına gelemedikleri halle
re münhasır ve Bakanların verecekleri yetki derecesiyle sınırlı olmak üzere, 
M üsteşar la r tara fından imza ed i lm es i  u y gun  görü lm ek ted ir .

îmza hususunda bu esaslara uyulmasını ve ilgililere gereken emrin ve
rilmesini rica ederim.»

Bilgi edinilmesini rica ederim.

DIŞİŞLERİ BAKANI Y.

Personel Dairesi Reisliği
Sicil-100004/42

İ Ç  T E Ş K İ L A T A  T A M İ M

Acil ihtiyaçlar karşısında hizmetin icabı olarak zaman zaman bazı ser
vislerde ilâve nöbetler tutulması usulüne baş vurulduğu malumdur. Bakanlık 
bu tedbire ancak zarurî hallerde başvurulması hususuna büyük bir dikkat gös
termekte ve hizmetin icabı nöbet tutulmasını zarurî kıldığı hallerde ise tabia- 
tiyle memurlarından hizmet beklemektedir.

Müstacel hallerde ve bazen gecenin geç saatlerinde kendilerine ilg ili 
servİsierce vaki müracaatı derhal ve tehalükle yerine getirerek arkadaşları
mın gösterdikleri müsbet vazife duygu ve anlayışını memnunluk ve iftiharla 
kaydeder, teşekkürlerimi bildiririm.

DIŞİŞLERİ BAKANI Y.



T. C. 
B A Ş B A K A N L I K  

KANUNLAR V E KARARLAR TET K İK  DAİRESİ

K A R A R N A M E  S U R E T İ

Dışişleri Bakanlığı Yüksek Müşaviri Büyükelçi Haşan Fikret Işık’m 
Moskova Büyükelçiliğine atanması; Dışişleri Bakanlığının 16.3-1966 tarihli 
ve 100004/578 sayılı yazısı üzerine. Bakanlar Kurulunca 8/4/1966. tarihin
de kararlaştırılmıştır.

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN A Y

Bakanlar Kurulu üyelerinin imzası

Aslının aynıdır.

T. C.
B A Ş B A K A N L I K  

KANUNLAR V E KARARLAR TET K İK  DAİRESİ

K A R A R N A M E  S U R E T İ

Beyrut Büyükelçisi Taha CARIM’ın Devletimizi aynı zamanda Kuveyt 
Emirliği nezdinde de temsil etmesi : Dışişleri Bakanlığının 21/3/1966 tarih
li ve 100004/281-118 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 6/4/1966 
tarihinde kararlaştırılmıştır.

CUMHURBAŞKANI Y. 
C. SUNAY

Bakanlar Kurulu üyelerinin imzası

Aslının aynıdır.
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M Ü Z A K E R E

Terfie hak kazanmış bulunduğu halde, bulunduğu derecede kalması 
lüzumlu görülen 10 cu derece meslek memurlarından Engin Baraz’a 4598 
sayılı kanunun 242 sayılı kanunla değiştirilen 4 cü maddesi gereğince bir üst 
derece maaşın yerilmesini onaylarına arzederim.

PERSONEL DAİRESİ REİSİ

Takdim
30.4.1966 
G. Üstün

Arz
Ü. Halûk Bay ülken

30.4.1966

İ. Sabrı Çağlayangı l
30.4.1966 

Uygundur

Aslının aynıdır

T. C.
B A Ş B A K A N L I K  

KANUNLAR VE KARARLAR TETK İK  DAİRESİ

K A R A R N A M E  S U R E T İ

Paris Büyükelçisi Namık Yolga’nm ayni zamanda Devletimizi İrlanda 
Devleti nezdinde de temsil etmesi; Dışişleri Bakanlığının 4.3.1966 tarihli ve 
249 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 8.4.1966 tarihinde kararlaştı
rılmıştır.

CUMHURBAŞKANI 
C. Sunay

Bakanlar Kurulu Üyelerinin imzaları

Aslının aynıdır.
18.4.1966
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M Ü Z A K E R E

Terfie hak kazanmış bulunduğu halde, kadroda açık yer olmaması se
bebiyle terfi edemeyen DOKUZUNCU derece meslek memurlarından Te
mel ÎSKİT’e 4598 sayılı kanunun 242 sayılı kanunla değiştirilen 4. cü mad
desi gereğince bir üst derece maaşı verilmesini onaylarına arzederim.

PERSONEL DAİRESİ REİSİ 
G. ÜSTÜN  

Takdim 
G. Üstün
3.4.1966

Arz
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ETÜT, ARAŞTIRMA VE MAKALELER

T Ü R K -  A R A P  İ L İ Ş K İ L E R İ

Ü. Halûk BAY ÜLKEN 
BÜYÜKELÇİ 

D iş i l e r i  Bakanlığı G en e l  Sekreteri

Konunun özellikleri üzerinde durmadan önce, memleketimizin dış iliş
kilerinin genel esaslarına, kısa da olsa, temas etmenin faydalı olacağına ka
niim. Zira dış ilişkilerimizin belirli ülkeler veya bölgelerle olan yönlerinin 
ve nedenlerinin bu suretle daha iyi anlaşılacağım sanıyorum.

Bundan bir müddet evvel Türkiye’nin dış politikası hakkında basınımı
za vermiş olduğum bir demeçte, memleketimizin dış politikasının tarihi, coğ
rafî, sosyal, ekonomik ve siyasî devamlı âmillerin etkisi altında belirli bir ge
lişme kaydetmiş olduğunu, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana bu de
vamlı âmiller çerçevesinde m illî güvenlik ye m illî refah hedeflerini esas ala
rak m illî bir dış politika hüviyetini kazanmış bulunduğunu izah eylemiştim.

Cumhuriyet Türkiyesinin devamlılık arzeden bu m illî dış politikası 
icaplarından olarak, memleketimizin barışsever bütün dünya milletleriyle git
tikçe artan dostâne ilişkiler kurulmasına, verimli bir işbirliğinin geliştirilme
sine daima önem atfetmiştir. Zikri geçen izahatımda da işaret etmiş olduğum 
veçhile, dünyamızda evrensel anlamda gerçek barış ve güvenlik şartlarının 
teessüsü maalesef' henüz mümkün olamamıştır. Keza teslim edilmek gerekir 
ki, bu şartların tahakkuk edilebileceği günler de gene maalesef yakın değil
dir. Bu itibarla, memleketimizin güvenliği ile refahını birlikte gözetecek re
alist bir dış politikanın zarureti ortadadır. Esasen, Büyük Atatürk’ün Cum
huriyetin başından beri izlemiş olduğu gerçekçi dış politika umdeleri bize 
daima ışık tutacak niteliktedir. Şunu hemen belirtmek gerekir ki, gerçekçi 
dış politika, tek taraflı, inhisarcı ve egoist bir politika anlamına gelmez. Ger
çekçi dış politika, biraz evvel temas ettiğim çeşitli âmilleri ve bunlara ilişkin 
gelişmeleri devamlı surette ve hassasiyetle göz önünde bulundurarak, bir yan
dan kolay olmayacağını müdrik bulunmakla beraber bütün milletlere güven
lik ve refah şartlarını müştereken sağlıyabilecek bir evrensel işbirliği ve gü
venlik sisteminin kurulması için çalışmak; diğer yandan da bugünkü millet
lerarası siyasî durumda memleketimiz için bu şartların tek taraflı olarak ve
ya gruplar halinde kaabil olabilecek en yüksek seviyede elde edilmesi imkân
larını araştırmak ve sağlamaktır. Güvenlik ve refah şartlarının, halihazır mil
letlerarası ortamda kısa vâdeli olarak ve gelecekte müsbet anlamda bir mer
diven leşme yolu ile evrensel yönde gerçekleştirilebilmesi şüphesiz ki, evvelemirde 
büyük dünya siyasî mihverlerinin güç, değer ve etkilerin dikkatle takibini lü-
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zumlu kılar. Bu büyük siyasî mihverlerle karşılıklı saygı, ademî müdahale 
ve eşitlik prensipleri içerisinde m illî hedeflerin tahakkuku yönünden gelişti
rilecek ilişkiler gayet önemlidir. Bununla beraber, evrensel anlamda güven, 
refah ve işbirliği hedeflerinin tahakkuku için sarfedilecek gayretlerde, mem
leketimizin, merkezden muhite doğru diyebileceğimiz, yani evvelâ komşula
rımızı İçine alan küçük dairelerden başlayıp gittikçe daha büyük daireler şek
linde daha uzaktaki ülkeleri kapsamak üzere etrafımızda kademe kademe, 
dost, anlayışlı ülkeler halkaları vücuda getirmek de, aynı derecede önemlidir.

Bugün dünya milletlerinin büyük çoğunluğu siyasî bağımsızlıkları ya
nında, ekonomik ve sosyal gelişmelerini sağlamak için çabalar sarfetmekte, 
hiç değilse bu gelişmelerin lüzum ve zaruretini idrak etmiş bulunmaktadır. 
Bu itibarla memleketimizin işaret ettiğim tarzdaki faaliyetlerinin olumlu kar
şılık görmesi ihtimalleri çok kuvvetlidir. Zira, karşılıklı menfaatler büyük 
ölçüde mevcuttur.

Ana umdeler bakımından dış politika çalışmalarımızın başarısını etki
leyecek unsurlar arasında, daha kuvvetli ve verimli bağlar kurmak istediği
miz ülkelerle aramızda evvelden beri mevcut olmuş olan çeşitli rabıtalar mü
him rol oynayabilirler.

Bugün uyguladığımız ve Hükümet programında tefsilâtlı bir şekilde 
izah edilmiş olan dış politikamızda diğer komşularımız yanında, bütün Arap 
ülkeleriyle ilişkilerimizin belirli bir yerinin mevcut olduğu açıktır. Filhakika 
Orta Doğu’daki ve Magrib’teki Arap ülkeleriyle uzun ve müşterek bir tari
himiz, kültür alışverişimiz, bazen tatlı, bazen acı ortak hatıralarımız mevcut 
olmuştur. Dinî ve hissî rabıtalar vardır. Halihazırda ekonomik ve sosyal ge
lişme problemleri yönlerinden de, çeşitli derecelerde olmakla beraber, ben
zerlik mevcuttur. Nihayet, bütün bu memleketlerin genel m illî menfaatleri 
de bizim gibi, güvenlik, barış ve sükûn içinde bilhassa ekonomik ve sosyal 
gelişmelerini sağlamağa çalışmalarını âmirdir.

Bu genel değerlendirmenin her ülke yönünden ayrı ayrı özellikleri ol
makla beraber, gerçek m illî menfaatler bakımından Türkiye ile  Arap ülkele
ri arasında bir çatışma veya çelişme bahis mevzuu olmadığını söylemek hata
lı olmasa gerekir. Şu hususu belirtmek gerekir ki, belirli hiçbir memleket di
ğer bir memleket veya memleketler grubu ile her konuda tüm bir mutabakat 
ve görüş birliği halinde bulunamaz. Esas olan, ilg ili memleketlerin gerçek 
m illî menfaatlerini karşılıklı olarak değerlendirmeleri ve bu temel yapı üze
rinden aralarındaki mutabakat noktalarını azamî derecede arttırmağa çalış
malarıdır. Mutabakat sağlanmayan konularda da, karşılıklı güven ve anlayış 
dairesinde mütekâbil noktaî nazarları ve bunların saiklerini anlamak ve bu 
yüzden ihtilâflara düşmemek kaabil olur.
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Memleketimizin, kendisini ve milletlerarası alanda m illî problemlerim 
dış ülkelere tanıtmak bakımından gereği kadar faaliyet göstermediği hususu 
daima şikâyet ve üzüntü konusu olmuştur. Maalesef, tanıtma imkânlarımız 
hudutsuz değildir. Milletçe büyük fedakârlıklar pahasına başarıya ulaştırdı
ğımız bir kurtuluş savaşından sonra, türlü yokluklar ve sıkıntılar içerisinde, 
mâmur ve medenî bir vatan yaratmak başlıca gayemiz olmuştur. Bu büyük 
gayenin gerektirdiği çabaların vüs’atı ve azameti kolaylıkla anlaşılır. Bu iti
barla tanıtma konularında maddî İmkânlarımız ve personel durumumuzun 
zengin ve müreffeh ülkelerle kıyaslanamıyacak derecede dar olmasının sebep
lerini fazla yadırgamamak icap eder. Bütün bunlara rağmen, tanıtma yönün
de daha büyük gayretler sarfetmemiz ve bu işlerle ilg ili bütün Devlet Perso
nelinin feragatle çalışması gerektiği kanısındayım. Bu nokta üzerinde duru 
şumun sebebi, tanıtma meselesinin Arap ülkeleriyle ilişkilerimiz bakımından 
da önemi mevcut olmasındandır. Nitekim, nisbeten yakın maziye kısaca, fa
kat dikkatli bir şekilde bir göz atılacak olursa, şu vakıaların müşahade edil
mesi mümkündür :

Türkiye kendi m illî mücadelesini bütün bir husumet dünyasına karşı 
yaparken, 28 Ocak tarihinde ilân etmiş olduğu Misakı M illî’de, kendi m illi 
varlığının dışında kalacak olan Arap ülkelerinin de, milletlerin kendi kader
lerini tayin etmesi prensibi dairesinde siyasî benliklerini elde etmelerini is
temiştir.

Keza Türkiye Cumhuriyeti, Cemiyeti Akvam’a uzun yıllar iştirâk et
mek İstememiş ve neticede bu teşekküle iştirâke karar verdiği zaman, katıl
masının, Arap memleketleri üzerindeki «manda rejimlerini kabul etmek an
lamına gelmiyeceği hususunda bir kaydı ihtirazî» de bulunmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti, daima ve samimiyetle, Arap ülkelerinin istiklâl 
ve tealisini temenni etmiştir. Esasen bütün mazlûm dünya milletleri için ba
ğımsızlık mücadelesinin ilk ve en parlak örneğini vermiş olan Atatürk Türki- 
yesinin, başka bir düşünce ve niyeti olamazdı.

İkinci Dünya Savaşından sonra, çok sayıda Arap ülkesi bağımsızlıkla
rını kazanıp Birleşmiş M illetler üyesi oldular. Memleketimiz bunu seviçle 
karşılamıştır. Filistin meselesi 1947 yılında Birleşmiş M illetler Genel Kuru
lunda müzakere edildiği zaman, Arap memleketleriyle birlikte rey veren pek 
az sayıdaki üyeler arasında Türkiye’nin de bulunduğu ya unutulmakta, ya 
da bunun bilhassa o tarihlerde İfade ettiği mânâ lâyıkı veçhile değerlendiril
memektedir.

Diğer bazı dost Arap ülkelerinin bahis konusu devrede devam eden 
tam bağımsızlık kazanma mücadeleleri sırasında Türkiyenin Birleşmiş M il 
letlerde bu dâvaları daimî surette ve tam bir şekilde destekliyememiş olma
sından dolayı Arap ülkelerinde bazı üzüntü ve kırgınlıkların husule geld iğ i
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ni kabul etmek gerekir. Ancak, şu hususu da belirtmek icap eder ki, Türkiye’
nin bu gibi konularda Birleşmiş M illetlerde vermiş olduğu reyler heyeti 
umumiyesiyle tahlil edilecek olursa, takriben aynı tarihlerde - yani 1953 - 1958 
yıllarında - kendisi için m illî bir dâva olan Kıbrıs meselesinde Arap memle
ketlerinin büyük çoğunluğundan hiçbir müzaharet görememiş olmasına rağ
men, Türkiye Arap ülkelerinin önemli dâvalarını o günlerde kendisini doğ
rudan doğruya veya vasıtalı olarak etkileyen buhranlarla dolu milletlerarası 
şartlar içerisinde dahi azamî derecede desteklemeğe ehemmiyet atfetmiştir.

Keza, hatırlanmalıdır ki, 1956 yılı Süveyş olaylarında Türkiye Genel 
Kurulda müttefikleri İngiltere ve Fransa’nın aleyhinde rey kullanmaktan çe
kinmemiştir.

Diğer taraftan, Osmanlı İmparatorluğu devrinde Arap ülkelerinden ço
ğu ile mevcut olmuş olan müşterek siyasî hayatımızın bu ülkelerde kırgınlık 
ve Türkiye’ye karşı hisler yarattığı, zaman zaman ileri sürülmüştür. Bu konu
da da şu hususu kaydetmek gerekir ki, Osmanlı İmparatorluğu o devirlerde 
bir nevi «commonwealth» sistemi tatbik etmekte idi. Nitekim, bu husus pek 
çok Arap ülkesinin mümtaz temsilcileri tarafından Birleşmiş M illetler Genel 
Kurulundaki siyasî demeçlerde açık bir şekilde belirtilmiş ve Osmanlı - Arap 
münasebetlerinin hiçbir zaman «sömürgeci ile sömürge münasebetleri» ma
hiyetini taşımamış olduğu, bizzat bu münevver Arap dostlarımız tarafından 
izah edilmiştir.

Bu konular daha da geniş bir şekilde incelendiği takdirde, Türk-Arap 
münasebetleri çerçevesi içerisinde sun’î şekilde ileri sürülmüş veya sürülmek 
istenilen birtakım iddiaların, Türkiye’nin ve Arap ülkelerinin menfaatlerine
hizmet etmediği ve gerçeklerle ilgisi bulunmadığı daha iyi anlaşılabilecek
tir. İşbu kısa makalede, şüphesiz ki böyle bir tahlile girmeğe imkân yoktur. 
Bununla beraber, önemli addettiğim bazı hususlara kısaca temas edişimin se
bebi, bu birkaç fakat çok manâlı gerçeğin dahi Arap ülkelerinin hepsinde lâ- 
yıkı veçhile bilinmediğine işaret etmek içindir.

Yukarıda arzettiğim veçhile, memleketimizin mahdut tanıtma imkân
ları çerçevesinde Dışişleri olarak ve diğer Devlet Dairelerinin dıştaki eleman
ları ve bütün bu ülkelere giden parlâmenter, gazeteci, yazar, profesör, iş ada
mı v.s. gibi aydınlarımız vasıtasiyle elden geldiği nisbette gerçekler Arap ka
mu oylarına duyurulmağa çalışılmış ve çalışılmaktadır. Kanaatimce, bu konu
da dost Arap ülkelerinin idareci, yazar ve aydınlarına da görevler düşmekte
dir. Şayet, onlar da kendi kamu -oylarını aydınlatmak hususunda daha fazla 
çaba gösterirlerse bazı sui tefehhümlerin daha da süratle izale edilebileceği 
şüphesizdir.

Muhtasar bir şekilde izaha çalıştığım veçhile, Türk-A rap ilişkilerinin, 
halihazır çeşitli şartlar ve manevî iklim yönünden ve gelecekte de karşılıklı 
uzun vâdeli m illî menfaatler bakımından geliştirilmemesi İçin hiçbir sebep



bulunmamaktadır. Bilâkis, Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki münasebet
ler geliştirilirken aramızda mevcut özel rabıtalar süratle değerlendirilebile
cek zengin bir zemin teşkil etmektedir. Bugün, milletlerarası münasebetlerde 
ticarî, ekonomik, kültürel ve turistik mübadelelerin önemi aşikârdır. Bu alan
lardaki mübadelelerin artması diğer alanlarda da müsbet etkiler yapmakta
dır. Bu istikamette Devlet müesseseleri yanında tüccarlarımıza, iş adamları
mıza, sanayicilerimize ve aydınlarımıza da önemli vazifeler düşmektedir. Ha
len Tunus, Irak ve B.A.C. ile aramızda yürürlükte olan Ticaret Anlaşmaları 
vardır. Yakında Ürdün ve Cezayir ile de birer ticaret anlaşması akdedeceği
mizi umuyoruz. Ticarî ilişkileri bütün kardeş Arap ülkeleri ile geliştirmek 
arzusundayız.

Kültür münasebetleri bakımından hâlen Irak, Libya, Lübnan ve Tunus 
ile aramızda imzalanmış kültür anlaşmaları mevcuttur ve bu anlaşmalar çer
çevesinde yıllık mübadeleler düzenlenmektedir. Diğer taraftan, B.A.C. Fas, 
Cezayir ve Ürdün ile de birer kültür Anlaşması akdi için gerekli hazırlıklar 
hızla ilerlemekte olup, pek yakında sonuçlanacaktır.

Türkiye ile Arap ülkeleri arasında Devlet adamlarının karşılıklı ziya
retleri, parlâmento heyetleri mübadelesi, gençlik teşekküllerinin ziyaretleri 
suretiyle de rabıtaların takviyesi faydalıdır. Bu alanda şimdiye kadar yapıl
mış olan kıymetli temaslara ilâveten önümüzdeki aylar içerisinde yeni temas 
ve görüşmelerin vukuuna intizar edilmektedir. 1965 yılı sonlarında Birleş
miş M illetlerin son Genel Kurul toplantısında Kıbrıs meselesi müzakere edi
lirken Arap ülkelerinin büyük çoğunluğunun, bu dâvamıza karşı gösterdikle
ri anlayış ve müzaharet memleketimizde çok olumlu etkiler yaratmıştır. Ha
tırlanacağı üzere, Türkiye’nin noktaî nazarına en yakın bir muhteva taşıyan 
karar projesini Genel Kurula takdim eden dört memleketten birisi Afganis
tan, diğer üçü de Irak, Suudî Arabistan ve Libya idi.

Kıbrıs meselesinde, Türkiye’nin bir ilhak peşinde olmadığı, milletler
arası aııdlaşmalara ve İnsan Haklarına hürmet ve riayet prensibini savundu
ğu, kimsenin hakkına tecavüz etmediği, buna mukabil kendisinin ve Türk 
Cemaatinin meşru hukukunun gasbedilmesine de müsaade edemiyeceği ma
lûmdur. Türkiye’nin bu tutumu milletlerarası hukuka, Birlermiş Milletler 
Yasasına ve milletlerarasında carî olması lâzım gelen münasebetlere uygun 
bir tutumdur. Bu sebeple, diğer dost ülkelerce Kıbrıs meselesinde bu tutumu
muza anlayış gösterilmesi hakkın tarafını tutmak olduğu kadar Türk m ille
tinin kalbinde de unutulmaz izler bırakır. Yukarıda memnuniyetle kaydetti
ğim anlayış ve desteğin bütün kardeş Arap ülkelerince en ileri seviyede be
nimsenmesi ve bunun müsbet tezahürlerini görmek temenııimizidir.

Yazımı bitirmeden evvel, bir nokta üzerinde daha durmak isterim. Bilindiği 
gibi, Türkiye ve diğer Devletlerle birlikte, önemli sayıda Arap Devleti Ya 
km ve Orta Doğu bölgesinde bulunmaktadır. Bu bölge stratejik bakımdan
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dünyanın sayılı hassas noktalarından biridir. Yalnız istihsal bakımından de
ğil, asıl rezervler bakımından dünyanın en zengin petrol kaynaklarına sahip
tir. Büyük medeniyetlerin vücut bulduğu Orta Doğu ve Doğu Akdeniz böl
gesi dünyanın önemli su yollarını da ihtiva etmektedir. Hülâsa, tarihte oldu
ğu gibi, halde ve istikbalde de çeşitli bölge içi ve bölge dışı şiddetli ih tilâfla
ra ve ihtiraslara sık sık sahne olabilir. Bu itibarla, bölge memleketleri arasın
daki ilişkilerin kuvvetlendirilerek, mıntıkada barışın, istikrarın ve verimli bir 
işbirliğinin teessüs ve idamesinde, bu ülkelerin hepsi için büyük faydalar 
mevcuttur. Yazımın başında Türkiye ile Arap ülkeleri arasında gerçek m illî 
menfaatlerin çatışması ve çelişmesinin bahis mevzuu olmaması gerektiğini 
belirtirken, bilhassa içinde yaşadığımız bu bölgenin halihazır ve gelecekteki 
siyasî konjöktûr muvacehesinde karşılaşması muhtemel çeşitli gelişmeleri 
de hatırda tutmakta idim.

Şimdiye kadar yapılmış ve bundan sonra da yapılabilecek tenkitlerin 
üstünde olarak şu husus bütün iyi niyetli kişiler tarafından kabul edilmeli
dir ki, İkinci Dünya Savaşından sonraki devreden bu yana Türkiye’nin bu 
bölgede barışın ve güvenliğin korunması yolunda genel olarak olumlu bir 
rol ifa etmiş olduğu bir vakıadır. Türkiye’nin bu genel arzu ve tutumunun, 
milletlerarası münasebetlerde son zamanlarda, nisbî de olsa, vücud bulduğu 
memnuniyetle müşahade edilen «détente başlangıcı» şartları içerisinde böl
gedeki bütün ülkelerle ve özellikle kardeş ve komşu Arap ülkeleri ile ilişki
lerini uzun vadeli olarak olumlu bir şekilde etkileyeceğini düşünmek de yerin
de bir harekettir. Dış politika tatbikatında, uzak ve yakın geçmişte her mem
leket tarafından bazı hatalar işlendiği görülmemiş bİrşey değildir. Asıl me
sele hatalar üzerinde ısrar etmemekte ve bir ülkenin barış, güvenlik ve işbir
liğ i konusundaki genel tutumunun samİmiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti
nin yarım asırlık dış politikası heyeti umumiyesiyle incelendiğinde hiçbir dost 
ülkenin ve bu husus Arap ülkelerinin, genellikle ve haklı olarak bu politika
dan şikâyetçi olacakları düşünülmez.

Her bal ve kârda memleketimizin bugün uygulamakta olduğu dış po
litika açık ve sarihtir. M illî Güvenlik ve m illî refah hedeflerini meczeden bu 
dış politikamızın, bölgesel ve evrensel anlamdaki hedef ve temayülleri de te
reddüde mahal bırakılmayacak bir surette izah edilmiştir. Dış politika esas
larımızın uygulanmasında, «zümreci» ve «inhisarcı» bir görüşle hareket et
mediğimiz Hükümet programında da belirtilmiştir. Hiç şüphe yok ki, Cum
huriyet dış politikasının gözöniinde tuttuğu, çok geniş ve gerçekçi bir görü
şün ifadesi olan bu esaslar memleketimizin dış ilişkileri bakımından her tür
lü «ipotek» temayüllerine de karşıdır. Bizim büyük bir samimiyetle istediği
miz, yukarıda da işaret ettiğim gibi, merkezden muhite, yakın bölgeden dış 
bölgelere doğru, dostane ve verimli ilişkilerin gittikçe artarak kurulması ve 
idamesidir. Yine yukarıda bir vesile ile kaydettiğim veçhile, bu şekildeki iliş
kilerin geliştirilmesinde, özel ve evvelden mevcut rabıtalar muhakkak ki,



olumlu ve süratlendirici bir rol oynayacaklardır. Bu istikamette karşılıklı gay 
retlerin aralıksız bir şekilde sarfedilmesi, sui tefehhümlere yer bırakmayacak 
bir samimiyet ve açık kalblilikle bütün ilgililerin noktai nazarlarının iyice 
öğrenilip anlaşılması, kısa zamanda sonuç sağlayacak müşahhas konuların 
müştereken araştırılması ve mazideki bazı pürüzlerden çok, gelecekteki rabı
talar üzerinde durulması kanaatimce, Türk-Arap ilişkilerinde halen genel 
olarak mevcut ve anlayışı çok daha ileri seviyelere ulaştırabilecektir.

Bilindiği gibi, Hükümetin dış politikası ve direktifleri dairesinde, Dı
şişleri Bakanlığı diğer ilişkilerin geliştirilmesi için gerekli tetkikleri yapmak
ta ve bunları tatbik mevkiine koymaktadır. Müşahade edilen vakıa şudur ki,bu
güne kadar bütün Arap memleketleri ile dostça, yapıcı ve verimli ilişkiler ve 
işbirliği istikametinde önemli mesafeler katedilmiştir. Arap ülkeleri Başkent
lerindeki temsilcilerimiz, bu ülkelerin memleketimizdeki Büyükelçileri ve çe
şitli milletlerarası toplantılarda vâki temaslarımız, yapılan ziyaretler, bu ça
lışmaların karşılıklı olarak müsbet sonuçlar sağlamakta olduğunu göstermek
tedir. Hükümetimiz, dış politika programının bu veçhesinin de, samimiyetle 
ve istikrarlı bir şekilde yürütülmesi kararındadır.





NİSAN 1966 DA TÜRKİYE’NİN DİŞ İLİŞKİLERİ VE 

BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR 

K R O N O L O J İ S İ





1 Nisan 1966 KANADA MUHALEFET LİDERİNİN 
TÜRKİYE’DE DİN HÜRRİYETLERİNİN 
KISITLANMASI İLE İLGİLİ İDDİALARI

Kanada muhalefet lideri John Diefenbaker avam 
kamarasında, Türk Hükümetinin Türkiye'deki Orto
doks Rumların din hürriyetlerini kısıtladığını iddia et
miştir. Diefenbaker İstanbul’da Rum Ortodoks Pat
rikhanesine baskı yapıldığına dair Rum asıllı Kanada
lIların kendisine müracaat ettiklerini söylemiş ve bu
nun insan hakları evrensel beyannamesine aykırı ol
duğunu ileri sürmüştür.

Dışişleri Bakanı Paul Martin ise «din hürriyeti
nin kısıtlanması» konusunda Türkiye Büyükelçiliği 
nezdinde çeşitli teşebbüslere girişilmiş olduğunu, mü
zakerelerin tatminkâr şekilde gelişmemesi halinde 
«başka yollara başvurulacağını» söylemiştir.

1 Nisan 1966 JAMAİKA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ
MASRAFLARINA İŞTİRAKİ

Jamaika Hükümeti, dönemi 26 Mart’ta sona eren
B. M. Kıbrıs Barış Gücü masraflarının karşılanması için 
teşkilâta 2000 Dolar bağışta bulunacağını açıklamıştır.

1 Nisan 1966 AVRUPA YATIRIMLAR BANKASI İLE YAPILAN
ANLAŞMA

îzmit’deki Mannesman - Sümerbank boru fabrika
sı ile İstanbul’daki elektrikli ev cihazları imal eden Ar- 
çelik Fabrikasının istihsal ve imalât kapasitelerinin art
tırılması projelerinin finansmanı için Avrupa Yatırım
lar Bankasınca yapılacak 675 bin dolarlık kredi yatı
rımlarına dair mukavele, uygulama protokolleri ve ek
leri Brüksel’de imzalanmıştır.
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2 Nisan 1966 DIŞİŞLERİ BAKANININ KIBRIS İLE İLGİLİ 
DEMECİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil Bayram 
gazetesine verdiği bir demeçte (Bk. Belge 1), Rum ve 
Yunanlıların tetkiklerinden vazgeçecekleri ümidinde ol
duğunu ifade ederek «şimdi Kıbrıs konusunda politik
alanda çalışmalar devam etmekte ve ilerlemektedir.» 
demiştir.

2 Nisan 1966 TÜRKİYE İLE A. B. D. ARASINDA ZİRAİ
YARDIM ANLAŞMASI

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, 
19 milyon dolarlık yeni bir ziraat anlaşması imzalan
mıştır. Anlaşmaya göre, Türkiye Amerika’dan 300 bin 
ton buğday ve 20 bin ton mısır ithal edecektir. Y akla
şık olarak 190 milyon Türk Lirası tutarındaki bu anlaş
manın bedeli Türk Lirası olarak ödenecektir. Bu öde
menin % 50’si Türkiye’nin ekonomik kalkınması için 
iki hükümetin uygun göreceği «ekonomik kalkınma» 
projelerine hasredilecek ve bu arada Sanayi Kalkınma 
Bankası da desteklenecektir. Geriye kalan meblağın % 
30’u tarım araştırmaları ve çeşitli pazar geliştirme prog
ramları gibi konulara, % 20’si ise Türkiye’de iş ve tica
ret alanının geliştirilmesi için açılacak ikrazata hasredi- 
lecektir.

3 Nisan 1966 DIŞİŞLERİ BAKANININ NATO GENEL
SEKRETERİNE MESAJI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabrİ Çağlayangil, Nato’- 
nun 17’nci kuruluş yıldönümü münasebetiyle, Nato Ge
nel Sekreteri Manlio Brosio’ya bir mesaj göndermiştir.

Çağlayangil mesajında, dünya barış ve güvenliği
nin sağlam bir teminatını teşkil eden Nato teşkilâtının,
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3 Nisan 1966

4 Nisan 1966

bundan sonra da aynı ideallerle meşbu bulunan asala
rını bir araya toplayan, tam bir tesanüd ve vahdet için
de hayatiyetini idameye azimli bir teşekkül halinde gör
mek amacımızı belirtmiş, Türkiye’nin Nato andlaşma- 
sma ve bunun amaçlarının tahakkuku İçin kurulmuş bu
lunan teşkilâtın bütün kuvvet ve müessiriyeti ile devam 
zaruretine olan inancını tebarüz ettirmiştir.

DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİNİN BAYRAM 
GAZETESİNE DEMECİ

Dışişleri Bakanlığı genel sekreteri Halûk Bayül- 
keıı Bayram gazetesine verdiği' demeçte, Türk dış poli
tikasının ana hatları, Türkiye’nin Arap ülkeleri ile ku
racağı ilişkiler, Afrika ülkeleri ile münasebetlerimiz, 
Dışişleri Bakanlığımız teşkilâtı hakkında dilek ve te
menniler konularındaki sualleri cevaplandırmıştır.

BAŞBAKANIN GAZETECİLERLE YAPTIĞI 
TOPLANTI

Başbakan Süleyman Demirel gazetecileri kabul 
ederek çeşitli suallerini cevaplandırmıştır. Amerika ile 
Nato anlaşması çerçevesinde imzalanan ikili anlaşma
lar konusunda sorulan bir suale : «55 kadar ikili anlaş
ma vardır. Bunların hepsi hükümet tarafından gözden 
geçirilmiştir. Bunların bizim kendi düzenimiz açısından 
bir tek anlaşma haline getirilmesi için çalışılmaktadır.» 
şeklinde cevaplandırmıştır. Türkiye’deki Amerikan üs
leri ile ilg ili bir suale, «Türkiye’de üs yoktur. Türkiye’
de tesisler vardır. Türkiye’nin içinde bulunduğu anlaş
malar ortak savunma için imzalanmıştır. Bu tesisler 
Türkiye’nin rızası İle kurulmuştur ve Türkiye’nindir.» 
Daha sonraki somlara cevaben, Nato’nun önemini be
lirtmiş ve Türkiye’nin Nato’dan büyük faydalar gördü
ğünü güç kazandığını ifade etmiştir.
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4 - 8  Nisan 1966

4 Nisan 1966

9 Nisan 1966

5 Nisan 1966

Türkiye ile Hollanda arasında mutabakata varı
lan sosyal sigorta anlaşmasını imzalamak üzere Hollan
da Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Dr. Veld Kamp 4 -8  
Nisan tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Ha
va alanında bir demeç veren Hollanda Sağlık Bakanı, 
«bugün için sekiz binin üstünde Türk işçisi Hollanda’
da çalışıyor. Çok çalışan insanlar olan Türklere mem
leketimizin kapılarını açmak, kendilerine her türlü yar
dım ve kolaylığı göstermekle büyük bir memnunluk du
yuyoruz» demiştir.

14’LERİN TOPLANTILARI

Fransa’nın Atlantik Teşkilâtından çekilmesinin 
yol açacağı durumu gözden geçirmek üzere, Fransa ha
riç diğer 14 NATO Daimî temsilcileri Paris’te bir top
lantı yapmışlar ve bu toplantılarını NATO Bakanlar 
Konseyi’nİn ilkbahar dönemi konferansına kadar za
man zaman devam ettirmişlerdir.

BAŞBAKANIN NATO VE ÎKİLÎ ANLAŞMALAR 
KONUSUNDA DEMECİ

Başbakan Süleyman Demirel, Anadolu Ajansına 
verdiği özel demeçte bazı iç meselelere değindiği gibi 
NATO ile ikili Anlaşmalar konularında da açıklama
larda bulunmuştur (Bk. Belge 2).

DIŞİŞLERİ BAKANININ BASIN TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, düzen
lediği bir basın toplantısında ik ili anlaşmalar konusun
daki suale cevaben, «Amerika Birleşik Devletleri ile 
Türkiye arasında, Nato çerçevesinde imzalanmış olan 
ikili anlaşmaların gözden geçirilmesi işleminin, Türki
ye’nin de Nato karşısında Fransa gibi bir tutum içinde 
bulunduğu anlamına gelmeyeceğini» beyan etmiştir.

HOLLANDA SAĞLIK BAKANININ ZÎYARETÎ
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9 Nisan 1966

9 - 6 Nisan 1966

Casus uçaklar konusundaki suale, «Hükümetimiz kendi
topraklarından kalkan uçakların uluslararası nizam dı
şında hareket etmelerine hiçbir zaman müsaade etme
miş ve etmeyecektir.» demiştir (Bk. Belge 3).

A. B. D. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ YAKOVAS 
OLAYI İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMASI

Büyük bir Rum cemaatinin yaşadığı Pennsylvania 
eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Hugh Scott, Kuzey 
ve Güney Amerika Rum Ortodokslarının ruhanî Lide
ri Başpiskopos Yakovas’ın geçen Şubat ayında Türkiye’
yi ziyareti sırasında Türk makamlarının bazı zorlayıcı 
tedbirler aldığını, öne sürerek Dışişleri Bakanlığından 
bilgi istemiştir. Dışişleri Bakanlığının Kongre ile iliş
kileri düzenlemekle görevli âmiri Douglas Mc Arthur 
tarafından verilen cevapta Patrikhanenin durumunun 
bir süredir Amerika için endişe kaynağı teşkil etmekte 
olduğu ve bu endişenin birkaç defa Türk makamlarına 
duyurulduğu belirtilerek şöyle devam edilmektedir :

«Dışişleri Bakanlığı, Amerika’ya dönüşünden son
ra Başpiskopos Yakovas ile temas sağlamıştır ve olayı 
saran gerçekleri daha teferruatlı bir şekilde tesbit etme
ye çalışmaktadır. Durumun değerlendirilmesinde işimi
ze yarıyacak yeni bilgiler ışığa çıktığı takdirde, gereken 
tedbirin alınacağına sizi temin etmek isterim.»

CENTO ASKERİ KOMİTE TOPLANTISI

CENTÖ Askerî Komitesi 5 - 6 Nisan tarihlerin
de Tahran’da toplanmıştır.

Toplantıya, Türkiye Genelkurmay Başkanı Gene
ral Cemal Tural, İngiltere Genelkurmay Başkanı General 
Hull, Amerika Birleşik Devletleri Ortak Kurmay Heyet
leri Başkanı General Wheeler ve İran Genelkurmay 
Başkanı General Ariana katılmışlar, Pakistan ise komi
tede General Gader tarafından temsil edilmiştir.
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5 Nisan 1966 YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNÜN 
İKİLİ GÖRÜŞMELERLE İLGİLİ DEMECİ

Yunan Dışişlerinin bir sözcüsü Yunanistan’ın 
Türkiye ile Kıbrıs konusunda ancak Enosis’i önlemİyen 
veya taksimi empoze etmiyen ik ili görüşmeler kabul edi
lebileceğini evvelce belirtmiş olduğunu hatırlatmıştır. 
Sözcü, Yunan Hükümetinin Kıbrıstaki rejimin muha
fazasına matuf müzakerelere niyetli olmadığını Kıbrıs- 
taki iç rejimi ilgilendiren görüşmelerin Kıbrıs Hüküme
ti ile Kıbrıslı Türkler arasında yapılması gerektiğini 
söylemiştir.

6 Nisan 1966 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GENEL SEKRETERİNİN
DEMECİ

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Ha
lûk Bayülken, Anadolu Ajansı muhabirinin dış politika 
Arap - Afrika ülkeleriyle ilişkiler ve Bakanlığın daha 
rasyonel çalışabilmesi konularındaki sorularını cevap
landırmıştır (Bk. Belge 4).

6 Nisan 1966 YUNAN HÜKÜMETİNİN MAKARİOS - GRİVAS
ANLAŞMAZLIĞI İLE İLGİLİ TOPLANTISI

Yunan hükümeti mahdut üyeli bir toplantı yapa
rak, Kıbrıs silâhlı kuvvetler komutanlığının yeniden 
düzenlenmesi konusunu görüşmüştür. Bilindiği gibi, 
Başpiskopos Makarios tarafından ortaya atılan bu mes’- 
ele haftalardan beri gerek Atina, gerekse Kıbrıs’da bir
çok görüşmelere yol açmıştır.

Toplantıdan sonra yayımlanan bir bildiride, Ma
karios’a sunulacak tasarı konusunda bütün hükümet 
üyeleri arasında tam bir görüş birliğine varıldığı açık- 
lanmaktadır.
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7 Nisan 1966 DIŞİŞLERİ BAKANIMIZIN AMERİKAN
BÜYÜKELÇİSİYLE YAPTIĞI GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Amerikan Büyükel
çisiyle yaptığr görüşmeden sonra, basına şunları söyle
miştir :

«İkili anlaşmalar konusunda hükümetimizin dü
şünce, görüş ve tekliflerini yazılı şekilde Amerika Bü
yükelçisine bildirdim. İkili anlaşmalar konusunda ve 
Yakovas’m Amerika’da aleyhimizde yaratmak istediği 
hava konusunda da görüşmelerde bulunduk.»

7 Nisan 1966 İÇİŞLERİ BAKANININ YAKOVAS MESELESİ
İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Dr. Faruk Sükan, gazetecilerin, 
«Amerika Ortodoks Başpiskoposu Yakovas Kukusis'in 
Türkiye’ye gelişi» ile ilg ili sorusuna cevaben, «Yako
vas Kukusis’e, yurdumuzda kaldığı müddetçe herhangi 
bir kanunsuz işlem yapılmamıştır» demiştir (Bk. Bel
ge 5).

7 Nisan 1966 İÇİŞLERİ BAKANININ YUNAN
UYRUKLARIN ADEDİ İLE İLGİLİ DEMECİ

İçişleri Bakanı Dr. Faruk Siikan’ın basma verdiği 
bilgiye göre, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Ticaret, Sanayi, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları temsilcilerinin 
iştiraki ile yapılan bakanlıklararası toplantılarda alın
mış kararla yurdumuzda ikâmetine müsaade edilen 1536 
Yunan uyruklu şahıslar şunlardır :

432 Rum ırkından başka ırkdan olanlarla eşleri 
ve çocukları, 937 altmışbeş ve daha yukarı yaşta bulu
nanlarla eşleri ve çocukları, 20 seyahat edemiyecek 
derecede hasta olanlar, 42 Yunan uyruklu olmayan 
erkeklerle evli kadınlar ve çocukları, 38 yüksek okul 
ve diğer okullarda kayıtlı ve devamlı Öğrenciler, 40 
Batı Trakya’daki Türk okullarında öğretmen olan 
Türk teb’alılara karşılık Rum azınlık okullarında öğ
retmenlik yapan Yunan uyruklularla eşleri ve çocuk-
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ları, 17 bakanlık emri ile ikâmetlerine müsaade olu
nanlar ve 10 kişi de yabancı misyonda görevlilerle eş
leri ve çocuklarıdır.

16 Eylül 1964 tarihi itibariyle Türkiye’de ikâmet 
eden Yunan uyrukluların 12 bin 592 olduğunu da be
lirten İçişleri Bakanı Sükan, 6 Nisan 1966 tarihinde
ki ikâmetli Yunan uyruklu sayısını açıklamış, bu müd
det içinde yurdumuzda ikamet etmekte olan 12 bin 
592 Yunan uyrukludan 977’sinin sınır dışı edildiğini, 
4 bin 913’ünün kendiliğinden gittiğini, 2 bin 176’sının 
da ikâmet süresi sonunda yurt dışına çıkarıldığını söy
lemiştir.

İçişleri Bakanı, 2 bin 990 Türk soylu Yunan uy
ruklunun ikamet sürelerinin devam etmekte olduğu
nu da sözlerine eklemiştir.

7 Nisan 1966 DÜNYA PARLAMENTOLARARASI BİRLİĞİ
TOPLANTISINA İŞTİRAK EDECEK TÜRK  
HEYETİNİN HAREKETİ

Dünya Parlamentolararası Birliğinin Avustralya 
Canberra’da yapacağı ilkbahar toplantılarına katılacak 
Türk Parlâmento Heyeti Canberra’ya hareket etmiştir.

10-19 Nisan 1966 tarihleri arasında düzenlenen 
toplantılara katılacak heyette, tabii senatör Ahmet 
Yıldız, Eskişehir M illetvekili Ertuğrul Gazi Sakarya 
ve Adana M illetvekili Kemal Sarıibrahimoğlu bulun
maktadır. Heyetimizin Canberra’daki toplantılarından 
sonra dönüşte Güney Kore hükümetinin dâvetlisi ola
rak 3 - 4 gün de Kore’de kalacağı öğrenilmiştir.

8 Nisan 1966 «YAKUP DEMİR» MESELESİ İLE İLGİLİ
İNCELEME

Moskova’da toplanan 23’üncü Komünist Parti
leri Kongresi’nde Sovyet Komünist Partisi Birinci Sek
reteri Brejnef tarafından müstear adı Yakup Demir 
olan bir şahsın üyelere, Türkiye Komünist Partisi dış 
komite temsilcisi olarak takdim edilmesi meselesinin 
incelenmesine ilg ili makamlarca devam edilmektedir.
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13 Nisan’da yapılan bir açıklamadan öğrenildi
ğine göre Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, olayla ilg ili 
olarak hükümetimizin Moskova Büyükelçiliğimiz ara
cılığıyla Sovyet Rusya’nın dikkatini çektiğini doğrula
mışlardır. Olaydan sonra, Dışişleri Bakanlığınca ge
rekli incelemeler yapılmış, Moskova Büyükelçiliğimiz
den gelen bilgiler değerlendirilmiştir.

8 Nisan 1966 İRLANDA’NIN KIBRISTAKÎ BİRLİĞİ ÎLE
İLGİLİ KARARI

İrlanda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U 
Thant’m âcil çağırışına uyarak, Birleşmiş M illetler
Kıbrıs barış gücüne katılan birliklerini çekmemeyi ka
bul etmiştir.

Yayınlanan hükümet bildirisinde, Genel Sekre
terin barış gücüne katkıda bulunan ülkelerin masraf
larının büyük bir ihtimal ile teşkilâtça karşılanacağını 
bildirmesi üzerine, İrlanda hükümetinin adaya değiş
tirme birliği göndermeye karar verdiği açıklanmıştır. 
İrlanda birliği, Güvenlik Konseyinin düzenlediği barış 
gücünün görev süresi sona erinceye, yani 26 Hazirana 
kadar ada’da kalacaktır.

9 Nisan 1966 CUMHURBAŞKANININ DEMECİ

Tercüman gazetesine bir demeç veren Cumhur
başkanı Cevdet Sunay, Türkiye’nin en mühim dış me
selesinin Kıbrıs ve NATO’daki huzursuzluk olduğunu 
bildirmiştir. (Bk. Belge 6)

9 Nisan 1966 URUGUAY’IN ENOSIS HAKKINDA BİR
AÇIKLAMASI

Newyork’tan Ankara’ya gelen habere göre, Uru
guay, Birleşmiş M illetler Genel Sekreterliğine bir 
mektup göndererek, son genel kurul toplantısında, 
Kıbrıs konusunda Enosis için oy vermediğini bildirmiş. 
Ye karar lehinde niçin oy kullandığım şöyle açıklamış
tır :
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«Karara, Kıbrıs’ın başka bir devlete ilhakını de
ğil, bağımsız ve egemen bir cumhuriyet olarak kalma
sını sağlıyacak nitelikte unsurlar ihtiva ettiği düşün
cesiyle Uruguay oy vermiştir.»

Uruguay böylece, Lübnan, Suriye, Nepal, Habe
şistan, Irak ve Birleşik Arap Cumhuriyetinden sonra 
Enosis için oy vermediklerini resmen açıklayan ve ada’- 
mn bağımsızlığını savunan yedinci devlet olmaktadır.

9 Nisan 1966 BATİ ALMANYA’NIN KIBRISLI TÜRKLERE
YARDIM KARARI ÎLE İLGÎLÎ RUM 
YÖNETÎMÎNÎN YORUMU

Avrupa Konseyinde Batı Almanya temsilcisinin 
Batı Almanya’nın muhtaç Kıbrıs’lı Türklere yardım 
yapmağa karar verdiği yolundaki açıklamasını yorum
layan bir Rum kaynağı Rum yönetiminin başka hükü
metler tarafından Kıbrıs Türklerine ayrı yardım yapıl
masını kabul etmediğini dışardan gelecek her iktisadi 
yardımın Kıbrıs hükümetine yapılması gerektiğini ve 
yardımın ihtiyaçlara göre dağıtılmasından Kıbrıs hü
kümetinin sorumlu olacağını belirtmiştir.

9 Nisan 1966 MAKARÎOS - GRÎVAS ANLAŞMAZLIĞINDAKİ
GELİŞMELER

Kıbrıs Rum Hükümeti Dışişleri Bakam Spiros 
Kipriyanu bir süredir bulunduğu Atina’dan Lefkoşe'
ye hareket etmiştir. Kipriyanu Başpiskopos Makarios'a 
Kıbrıs Muhafız Gücü Komutanlığı için Yunan hükü
metinin hazırladığı plân tasarısını götürmüştür. Plân, 
Grivas ve Kipriyanu ile devamlı istişarelerden sonra 
Yunan Başbakanı Stefan Stefanopulos ile Savunma Ba
kanı Stavros Kostopulos tarafından hazırlanmıştır. Yu
nan Dışişleri Bakanı ise plâna muhalefet etmiştir. Öte 
yandan bu konuda bir konuşma yapan Yunan Başbaka
nı «Başpiskopos Makarios’a sunulmuş olan plân Yu
nan Hükümetinin bir plânıdır ve bununla mutabık ol
mayan Bakanlar varsa istifa edebilirler» demiştir.
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10 Nisan 1966 AVRUPA KONSEYİNİN KIBRIS ÎLE İLGİLİ 
MÜZAKERELERİ

Avrupa Konseyi’nin Paris’teki binasında toplanan 
Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Siyasî Komisyonu, 
genel politika konularını görüştükten sonra Kıbrıs me
selesini ele almıştır. Toplantıda İstanbul milletvekili 
Coşkun Kırca ve Manisa milletvekili Ertuğrul Akça söz 
alarak, Kıbrıs konusunda çeşitli açıklamalarda bulun
muşlardır (Bk. Belge 7).

11 Nisan 1966 SOVYET KOMÜNİST PARTİSİNİN
23. KONGRESİNDE YAKUP DEMİRİN  
KONUŞMASI

Moskova’da toplanan Sovyetler Birliği Komünist 
Partisi 23’ncü Kongresinde, «hariçteki Türkiye Komü
nist Partisinin merkez komite bürosu birinci sekreteri» 
adı altında üyelere takdim edilen miistear adı Yakup 
Demir olan şahsın konuşması Pravda gazetesinin 8 N i
san 1966 tarihli sayısında yayınlanmıştır (Bk. Belge 8).

Ankara siyasî çevreleri, konuşmayı, komünist me 
todlarını bir kere daha ortaya koymasından ötürü «ib
ret verici bir vesika» olarak nitelemişlerdir.

11 Nisan 1966 ÇİRİMOKOS’UN İSTİFASI

Yunanistan Başbrkan Yardımcısı ve Dışişleri Ba
kanı Elias Çirimokos’u. ı istifa ettiği Atina’da resmen 
bildirmiştir. Çirimokos, istifa mektubunda, hükümetin, 
Kıbrıs’taki askerî komutanlık konusunda takip ettiği 
siyaseti şiddetle tenkit etmiş ve «hükümet Lefkoşe - 
Atina münasebetlerini bozup, Tiirklerin işine yarayan 
bu meseleyi, hiç yoktan yarattı» demiştir.

Çirimokos’un istifasından sonra bir demeç veren 
Başbakan Stefanopulos demiştir ki : «Bakanlar kurulu 
yarın toplanarak Elias Çirimokos’un kabineden ayrılma
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sı ve hükümete güven oyu vermiyeceğini bildirmesi üze
rine toptan istifasını sunmasının gerekip gerekmediği
ni kararlaştıracaktır. Bakanlar kurulu Çirimokos’un si
yasetini onaylamadığı takdirde kabineyi tamamlayıp 
görevimize devam edeceğiz. Aksi durumda, derhal is
tifamızı sunacağız.»

12 Nisa?? 1966 İÇİŞLERİ BAKANININ İMROZ VE 
BOZCAADA’DAKİ EMNİYET TEDBİRLERİ 
İLE İLGİLİ KONUŞMASI

Cumhuriyet Senatosunun birleşiminde İzmir Se
natörü Hilmi Onat’ın İmroz’da iki Türk öğretmeni
nin dÖğülmesi olayı ile ilg ili sorusunu cevaplandıran 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan, olayın 8 Mayıs 1965 gü
nü cereyan ettiğini, ve Çanakkale’ye nakledilen dava
nın öğretmenlerce takip edilmemesi yüzünden düştü
ğünü bildirmiştir.

İçişleri Bakanı, olayı veren bir gazetenin yazdığı 
gibi «zito Makarios» diye bağırılmadığını belirttikten 
sonra «dış siyasetimizin arzettiği durum karşısında 
İmroz ve Bozcaada’da gerekli mahallî ve m illî emni
yet tedbirleri alınmıştır» demiştir.

12 - 18 Nisan 1966 İTALYA TARIM BAKANLIĞI MÜSTEŞARININ 
ZİYARETİ

İtalya Tarım Bakanlığı Siyasî Müsteşarı Antoni- 
ozzi, Bakanlık Başmüfettişi ve Ortak Pazar Şubesi Mü
dürü ile birlikte Hükümetimizin davetlisi olarak An
kara’ya gelmiştir. Dışişleri Bakanımız ve Tarım Ba
kanımız ile Ortak Pazar içinde İtalya ile olan karşılık
lı meselelerimiz konusunda görüşmelerde bulunmuş
tur.

Dışişleri Bakanımız bu görüşmeler hakkında 
şunları söylemiştir :
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«İtalya Tarım Müsteşarı, memleketimize zirai 
meseleler ve Ortak Pazarla ilg ili işlerimiz hakkında 
temaslarda bulunmak için gelmiştir. İtalya zirai saha
da modern metodlarla çalışan bir memlekettir. Bu iş
birliğinden büyük faydalar sağlayacağımıza konten
janların arttırılması meselesi Türkiye’nin talebi üzeri
ne Ortak Pazar mercilerince karar altına alınacak bir 
keyfiyettir. Benim kendisi ile bugünkü temasımda ken
dilerini büyük bir anlayış içinde gördüm.»

12 Nisan 1966 YUNAN HÜKÜMETİNİN BİLDİRİSİ

Yunanistan Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Ba
kanı Elİas Çirimokosun istifasından doğan durumu 
incelemek üzere bugün yapılan olağanüstü bakanlar 
kurulu toplantısı sonunda bir bildiri yayımlanmıştır. 
Bildiride özetle şöyle denmiştir :

«Bakanlar kurulu, Başbakan Stefan Stefanopu- 
los’a oybirliğiyle güvenini bildirmiş ve hükümetin gö
revine devam etmesi gerektiğine karar vermiştir.

«Bakanlar kurulu, Çirimokos’un istifası anma 
kadar Kıbrıs meselesinde hiç bir ciddi anlaşmazlığın 
ortaya çıkmamış olduğunu görmüştür.

12 Nisan 1966 BÜKREŞ BELEDİYE REİSİNİN ZİYARETİ

Bükreş Halk Konseyi İcra Komitesi Başkanı ve 
Romanya Devleti Konseyi üyesi lon Coşma Ankara’
ya gelmiştir. Coşma, Ankara Belediye Başkanı ve ilg i
lileri ile görüşmüş, Türkiye’nin diğer bazı şehirlerinde 
de tetkik ve temaslarda bulunmuştur.

12 m a n  1966 BELÇİKA BELEDİYE HEYETİNİN ZİYARETİ

5 Kişilik Belçika Belediye Heyeti İstanbul’a gel
miştir. Van Den Brouck başkanlığındaki heyet, tarihi 
eserleri gezmiş ve İstanbul belediyesi ilgilileri ile gö
rüşmelerde bulunmuştur.
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- 17 Nisan 1966 IRAK CUMHURBAŞKANININ VEFATI VE 
CENAZE MERASİMİ

Irak Cumhurbaşkanı Mareşal Abdüsselâm Arif 
13 Nisan tarihinde bir helikopter kazasına kurban git
miştir. Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil Mare
şal Â rif’in vefatı münasebetiyle 14 Nisan günü bir 
beyanat neşretmiştir (Bk. Belge 9). Başbakan Süley
man Demirel ise bu kazadan duyduğu teessürü belirt
miş, Irak Büyükelçiliğinde açılan özel defteri imzala
mıştır. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 
Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Kıbrıs Cumhurbaşkan 
Yardımcısı Mareşal Abdüsselâm A rifin  vefatı dola- 
yısiyle birer taziyet telgrafı göndermişlerdir.

16 Nisan tarihinde yapılan cenaze merasimine 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı İbrahim Şevki Atasa- 
gun’un başkanlığında bir heyet katılmıştır. Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Genelkurmay İkinci 
Başkanı Orgeneral Refik Tulga, Dışişleri Bakanlığı 
Protokol Genel Müdürü Halûk Kura ve Cumhurbaş
kanlığı Başyaveri Kurmay Albay Nevzat Dereliden 
müteşekkil olan heyete Bağdat’ta Büyükelçimiz Baha 
Vefa Karatay da katılmıştır.

Heyetimiz 17 Nisan sabahı taziyelerin kabulü 
İçİn Irak Dışişleri Bakanlığında tertiplenen törende 
hazır bulunmuştur.

Mareşal A rifin  cenaze törenine katılan bütün 
yabancı heyetlerin hazır bulunduğu bu merasimde ye
ni Cumhurbaşkanı Abdurrahman Arif ilk olarak Türk 
Heyetini kabul etmiş, Heyet Başkammızla ve Dışişleri 
Bakanımızla bir süre görüşmüştür. Bundan sonra He
yetimiz Bağdat’taki kutsal anıtları ziyaret etmiştir.

Dİğer taraftan Hâriciyeyi tedvire memur Irak 
Devlet Veziri Adnan Paçacı Dışişleri Bakanımız İhsan 
Sabrİ Çağlayangil’i misafir kalmakta olduğu Kasrûl 
Elyaz’da saat 17.30’da ziyaret ederçk kçndisi ile bîr 
süre görüşmüştür.



13 Nisan 1966 YAKOV AS MESELESİ İLE İLGİLİ BİR
AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Yakovas olayı ile ilg ili olarak 
Hükümetimizin Amerikan Hükümetinin dikkatini çek
tiğini açıklamıştır. Washington Büyükelçiliğimizden 
bir süre önce istenen, Amerikan Dışişleri Bakan yar
dımcısı Me. Arthur un Pennsylvania Senatörü Hugh 
Scott’a patrikhane konusunda yazdığı resmî mektupla
rın metinleri, Dışişleri Bakanlığına gelmiş, incelene
rek değerlendirilmiştir. İncelemeyi takiben, Washing
ton maslahatgüzarımız aracılığı ile Amerikan hükü
meti nezdinde gerekli teşebbüsler yapılmıştır.

Bilindiği gibi, Senatör Scott, Yakovas’ın geçen 
Şubat ayında Türkiye’yi ziyareti sırasında, «Türk ma
kamlarının bazı zorlayıcı tedbirler aldığını» iddia ede
rek, Amerikan Dışişleri Bakanlığından bilgi istemiştir. 
Bunun üzerine Dışişleri Bakan yardımcısı senatöre res
mî bir mektup yazmış ve ileri sürüldüğüne göre, «bazı 
tedbirlerden» bahsetmiştir.

Bunun üzerine, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları
mız gerekli incelemeleri yapmışlardır. Yapılan açık
lamada, Türk vatandaşlığından 1957 yılında çıkarılan 
Yakovas’ın Türk tebası olmadığı için Türkiye’de dinî 
âyin yönetmesine kanunlarımıza göre imkân olmadığı 
bildirilmiş, «Yakovas’a yurdumuzda kaldığı sürece 
herhangi bir kanunsuz işlem yapılmadığı» belirtilmiş
tir.

13 Nisan 1966 TÜRKİYE ÎLE İNGİLTERE ARASINDA 
İMZALANAN KREDİ ANLAŞMASI

Türkiye hükümeti ile İngiltere hükümeti arasın
da 1 milyon sterlinlik bir Proje Kredisi anlaşması im
zalanmıştır.

İngiltere’den alınan 1 milyon sterlin tutarındaki 
kredi, daha önce İngiliz hükümeti tarafından taahhüt 
edilen 3 milyon sterlinlik proje kredisinin son kısmını 
teşkil etmektedir.
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Yardımın 2 milyon sterlinlik ilk  kısmı, Petro- 
kimya Anonim Ortaklığı tarafından gerçekleştirilmek- 
te olan, petrokimya kompleksinin polietilen ünitesine 
tahsis edilmiş ve buna dair anlaşma 2 Eylül 1965’de 
Ankara’da imzalanmıştı. İmzalanmış olan anlaşma ile 
temin olunan 1 milyon sterlin tutarındaki kredi, aynı 
projenin polivinil klorür monomer ünitesine tahsis 
olunmaktadır.

Bu proje kredisinin vadesi, ilk 7 yılı ödemesiz 
devre olmak üzere, 25 yıldır. Faiz nisbeti ise, % 3,5-4 
civarında takarrür etmektedir.

13 Nisan 1966 NATO ÇERÇEVESİNDEKİ TÜRK-YUN A N
İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ KOMİSYONUNUN  
TOPLANTISI

NATO Parlamenterleri teşkilâtı Türk-Yunan 
İktisadî İşbirliği Komisyonu, Atina’da toplanmış ve 
turizm ile ilg ili konuları görüşmüştür.

14 Nisan 1966 ÇALIŞMA BAKANININ İNCELEME SEYAHATİ

Çalışma Bakam Ali Naili Erdem yurt dışında
ki işçilerimizin meseleleri ile ilg ili tetkiklerde bulun
mak üzere, Almanya, Belçika, Hollanda, İsviçre ve 
Avusturalya’yı içine alan bir seyahate çıkmıştır.

14 Nisan 1966 YUNANİSTAN BAŞBAKANININ İKİLİ
GÖRÜŞMELERLE İLGİLİ DEMECİ

Yunanistan Başbakanı Stefan Stefanopulos bu 
konuda verdiği bir demeçte özetle şunları söylemiştir:

«Kıbrıs konusundaki siyasetimiz daima tektir ve 
tek kalmıştır. Bu da Enosis’dir. Fakat pek tabiidir ki, 
Enosis’i bir hükümet darbesiyle kabul ettirmekten söz 
açmak her türlü gerçeğin dışında kalır. Yunan hükü
meti, Atina’da Başpiskopos Makarios ile varılan anlaş
malara uygun olarak, Enosis hariç bırakılmamak şar- 
tiyle Türkiye ile görüşmelere girişmeğe hazırdır. Yu
nan hükümeti bu isteğinin Ankara’da akis bulmasını 
ister.»
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14 Nisan 1966 ESKİ YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANI AVEROF'UN 
MAKALESİ

Eski Dışişleri Bakanı Averof yazdığı bu makale
sinde Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki tepkilerine işa
retle, dlınan haberlerden 3 -4  ay içinde çok tehlikeli
bir şey hazırladığının anlaşıldığını söylemiştir (Bk. 
Belge 10)

14 Nisan 1966 MALAYSİA PARLAMENTO HEYETİNİN 
ZİYARETİ

Malaysia’lı bir parlamento heyeti Türkiye'de 
dört günlük bir ziyarette bulunmak üzere İstanbul'a 
gelmiştir.

15 Nisan 1966 DIŞİŞLERİ BAKANININ 
İLE İLGİLİ DEMECİ

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil Bağ
dat’a hareketinden evvel gazetecilere Kıbrıs konusun
da hükümetin daha önce açıkladığı prensiplerine uy
gun şartlar içinde müzakere tekliflerini kabul edeceği
ni bildirmiştir.

15 Nisan 1966 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ STEFANOPULOS'UN 
DEMECİ HAKKINDA YORUMU

Yunan Başbakanı Stefanopulos un Kıbrıs hak- 
kındaki demeci ile ilg ili olarak bir Dışişleri yetkilisi şu 
yorumu yapmıştır :

«Yunan Başbakanının Kıbrıs konusunda vaki 
beyanatı Türkiye’nin görüşlerine tamamen aykırı gö
rüşleri İfade etmektedir. Yunan Başbakanı Enosis den 
vaz geçilmiyeceğini ve Eııosis’in sulhun muhafazası 
ve ilg ili tarafların menfaati bakımından en iyi hal şek
li olduğunu belirtmektedir. Türkiye ise aksi kanaatte 
olup Enosis’in çözüm şekli tesis edemiyeceğine inan
mış ve bu yöndeki siyasetini cihana açıklamıştır.
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Diğer taraftan Stefanopulos Enosis’i bertaraf et
meyen müzakerelere Yunanistan’ın hazır olduğunu 
ifade etmektedir. Türkiye ise Enosis’e kapıyı açık bı
rakan bir çözüm şeklini derpiş edemiyeceğini evvelce 
bildirmiştir. Yunan Başbakanının anlaşmaya müstenit 
bir çözüm şeklini arzu ettiğini belirtmesi kayda değer 
bir unsur addedilebilir. Ancak demeçte bu arzuyu rea
litelere intikâl ettirebilecek başka bir husus görülme
mektedir. Bu safhada meselenin bir polemiğe dökül
mesinde bir fayda görmüyoruz.»

15 Nisan 1966 BİR PARLAMENTO HEYETİMİZİN SUUDİ 
ARABİSTAN’I ZİYARETİ

Parlamento üyeleri, basın ve ticari çevreler tem
silcilerinden kurulu bir heyetimiz, Suudi Arabistan 
hükümetinin davetlisi olarak Riyad’a hareket etmiştir.

Cumhuriyet Senatosu AP grubu Başkanı Dr. 
Fethi Tevetoğlu’nun başkanlığındaki hey’etin üyeleri 
şunlardır : Tekin Arıburun (İstanbul senatörü), Hıf
zı Oğuz Bekata (Ankara senatörü), Sedat Çumralı 
(Konya senatörü), Sadi Koçaş (cumhurbaşkanlığı 
kontenjanı senatörü), Dr. Sadettin Bilgiç (İstanbul 
m illetvekili), Lütfi Akdoğan (Konya m illetvekili), 
Ömer Öztiirkmen (Bursa m illetvekili), Şevket Raşifc 
Hatipoğlu (Manisa m illetvekili), İsmail Hakkı Yılan- 
lıoğlu (Kastamonu m illetvekili).

15 Nisan 1966 ÇENT O TARIM ÜRÜNLERİNİN 
PAZARLANMASI KOMİSYONU TOPLANTISI

Merkezî Andlaşma Teşkilâtı (CENTO) Tarım 
Ürünlerinin Pazarlaııması Komisyonu Tahran’da top
lanmıştır.
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15 Nisan 1966 MAKARÎOS’UN KIBRIS RUM MİLLİ MUHAFIZ 
KUVVETİ İLE İLGİLİ DEMECİ:

Başpiskopos Makarios, Kıbrıs Rum milli muha
fız kuvvetinin bünyesinde vazife gören Yunanlı subay
ların durumu üzerinde bir açıklama yaparak hükümeti
nin daima bu subayların Yunan ordusunun disiplin yö
netmeliği altında ve Yunan ordusuna bağlı olarak Kıb
rıs’ta bulunmaları görüşünü muhafaza etmiş olduğunu 
bildirmiştir.

Makarios’un m illî muhafız kuvvetleri komutan 
lığ ı • konusundaki görüşünü açıklamak üzere Atinaya 
gönderdiği mektubun metnini Rum hükümeti taraftarı 
«Filelefteros» gazetesi ertesi günü yayınlamıştır. Ma
karios bu mektubunda millî muhafız kuvvetleri ku
mandanı tayin yetkisinin Kıbrıs Bakanlar Kuruluna ve
rilmesini ve Kumandanın İçişleri Bakanlığına karsı so
rumlu olmasını istemektedir. Gene ayın gazetenin be
lirttiğine göre, Makarios hükümeti millî muhafız bir
liğindeki Yunan subaylarının görevlerine son verme 
hakkına sahip olmayı istemekte, fakat bu subayların 
Yunanistanda sahip oldukları statüyü muhafaza etme
lerini kabul etmektedir.

16 Nisan 1966 ORGENERAL ABDURRAHMAN ARİFİN IRAK 
CUMHURBAŞKANI SEÇİLMESİ

Irak Genelkurmay Başkanı Vekili Orgeneral Ab- 
diirrahman Arif Irak’m yeni Cumhurbaşkanı seçilmiş
tir.

Oy birliği ile bu makama atanan yeni Cumhur
başkanı Arif and içerek görevine başlamıştır.
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16 Nisan 1966 DIŞİŞLERİ SÖZCÜ SÜ NÜ N İK İLİ GÖRÜŞMELER  
K O N U SU N D A BİR T A V Z İH İ

Dışişleri sözcüsü Oktay İşcen, Kıbrıs sorununun 
çözümü ile ilg ili görüşmeler konusunda, Yunanistan’
dan şimdiye kadar açık bir teklif gelmediğini bildir
miştir. Yunanistan Başbakanı Stefanopulos un, görüş
meler için Türkiye’den cevap beklediği»ne daiı sözle
rine değinen sözcü şunları söylemiştir :

«— Biz, Yunanistan’dan sarih ve resmî bir tek
lif  almış değiliz. Görüşmeler konusundaki tutumumuz, 
Dışişleri Bakanımız Çağlayangil tarafından açıklandı
ğ ı gibi, çeşitli vesilelerle de belirtilmiştir. Bizim mü
teaddit defalar açıkladığımız prensipler çerçevesinde, 
meselenin müzakereler yoluyla halline taraftarız»

Sözcü, görüşmelerin yapılabilmesi için Türkiye’
nin benimsediği prensipleri şöyle sıralam ıştır:

— Kıbrıs’ta bir cemaatin diğer cemaate tahakküm 
etmemesi,

— Tek taraflı bir ilhakın sözkonusu olmaması,

— Lozan’da teessüs etmiş olan muvazenenin bo
zulmaması,

— Anlaşmaların tek taraflı olarak değiştirilme
mesi.

16 Nisan 1966 K Ö YİŞLERİ B A K A N IN IN  JA P O N YA  SE Y A H A T İ:

Köyişleri Bakanı Sabit Osman Avcı Japonya’ya 
müteveccihen hareket etmiştir.

Bakan ve beraberindekiler, vaki davet üzerine 
önce Japonya’yı ziyaret etmişler, sonra bir hafta kalmak 
üzere Milliyetçi Çin’e geçmişlerdir.

17 Nisan 1966 A M E R İK A N  ASKERÎ Y A R D IM I

Amerika’nın askerî yardım olarak Türkiye'ye ver
diği 21 adet F -5  tipi Avcı Uçağı törenle teslim alın
mıştır.
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17 Nisan 1966 KUVEYT HÜKÜMETİ NEZDİNDE 
TEMSİLCİLİĞİMİZ

Beyrut Büyükelçimizin, Devletimizi aynı zamanda 
Kuveyt emrinin nezdinde de temsil etmesi kararlaştırıl
mıştır.

18 Nisan 1966 TÜRK - BULGAR SİVİL HAVACILIK ANLAŞMASI

Türk - Bulgar Sivil Havacılık Anlaşması Dışişle
ri Bakanlığında törenle imzalanmıştır.

İki ülke arasında varılan' anlaşma ile Türk hava 
yollarına İstanbul - Sofya, İstanbul - Varna ve İstanbul 
-Burgaz arasında sefer yapma imkânı sağlanmıştır. 
Aynı anlaşma uyarınca, Bulgaristan da İstanbul ve An
kara üzerinden yakın ve orta doğuya hava seferleri ih
das etme imkânına kavuşmuştur.

18 Nisan 1966 RCD TURİZM KOMİTESİ TOPLANTISI

RCD Turizm Komitesinin 4. Toplantısı Pakis
tan’ın Dakka şehrinde başlamıştır. Komite, RCD ül
keleri arasında Turizm alanında sağlanan gelişmeyi 
gözden geçirmiştir.

19 Nİsan 1966 MAKARİOS’UN TAYİN ETTİĞİ İKİ YENİ RUM 
Ü AK ANI

Makarios, kabinesine iki yeni Rum Bakan tayin 
etmiştir. • Bunlardan biri Bayındırlık ve Ulaştırma Ba
kanlığına, diğeri de Tarım Bakanlığına atanmıştır.

Kıbrıs buhranı patlak vermeden önce Tarım Ba
kanlığı Kıbrıslı Türk Fazıl Piılmer’e verilmişti.



19 Nisan 1966 GABON’UN ENOSİS İLE İLGİLİ BİR
AÇIKLAMASI

New - York’tan gelen habere göre, Gabon, Bir
leşmiş M illetler Genel Sekreterliğine bir mektup gön
dererek, geçen Aralık ayında genel kurulda Kıbrıs ko
nusunda alınan karara, Enosİs için oy vermediğini 
açıklamıştır.

Aralık ayından bu yana, Enosİs için oy vermedik
lerini açıklayan ülkelerin sayısı Gabon ile birlikte do
kuza yükselmiştir. Daha önce, Lübnan, Suriye, Nepal 
ve Uruguay Birleşmiş M illetler Genel Sekreterliğine 
gönderdikleri mektupla, Ürdün radyo yorumuyla, Ha
beşistan resmî basın ile, Hindistan basın yoluyla, Bir
leşik Arap Cumhuriyeti ve Irak da ortak bildirilerle 
durumu açıklamıslardır.

20 - 21 Nisan 1966 CENTO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

CENTO Bakanlar Konseyinin l4,cü toplantısı, 
20 Nisan Çarşamba günii Türkiye Büyük M illet Mec
lisi salonlarında Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağla- 
yangİl’in başkanlığında açılmıştır.

Tören, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın mesajı
nın okunmasıyla açılmış, daha sonra CENTO Genel 
Sekreteri ve sırasıyla, İran, Pakistan, İngiltere, Birle
şik Amerika ve Türkiye Dışişleri Bakanları birer açış 
konuşması yapmışlardır (Bk. Belge I I ) .

Çalışmalara CENTO Merkezinin bulunduğu es
ki meclis binasında Çarşamba 20 ve Perşembe 21 N i
san günleri devam edilmiştir. Bu arada CENTO .Mik
rodalga Sistemi törenle açılmıştır. CENTO Dışişleri 
Bakanları şerefine de Başbakan Demirel, Dışişleri Ba
kanı Çağlayangil ve Cumhurbaşkanı Sunay tarafından 
davetler tertip edilmiştir. Toplantının sonunda bir res
mî bildiri yayımlanmıştır (Bk. Belge 12). CENTO 
Genel Sekreteri Dr. Khalatbary de ayrıca bir basın 
toplantısı düzenlemiştir (Bk. Belge 13).
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20 Nisan 1966 MAKARİOS’UN YENİ TAYİNLERİ İLE İLGİLİ 
OLARAK KIBRIS TÜRK LİDERLİĞİNİN DEMECİ

Kıbrıs Türk cemaatinin bir sözcüsü, Başpiskopos 
Makarios’un Kıbrıs kabinesine iki yeni bakan tâyini
nin tamamen kanunsuz bir hareket olduğunu belirte- 
rek, Kıbrıs Rum yönetiminin, bu hareketiyle, ada Türk
lerinin meşru haklarını baltalamaya çalıştığını söyle
miştir.

Makarios, cumhuriyetin ilânından bu yana daima 
bir Rum’un yönetimi altında olan Bayındırlık ve Ulaş
tırma Bakanlığı makamına gene bir Rum’u getirmiş, 
fakat buna ek olarak, Kıbrıs buhranının patlak vermesi
ne kadar Fazıl Plümer’in yönetimi altında bulunan Ta
rım ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının başına bu sefer 
bir Rum’u tâyin etmiştir. Son iki buçuk yıldır, Kıbrıs 
Rum yönetiminin Çalışma Bakanı Tarım Bakanlığına 
da vekâlet etmekteydi.

Makarios’un bu hareketini yorumlıyan Türk ce
maati sözcüsü, Kıbrıs’lı Türk bakanların makamlarım 
muhafaza ettiklerini hatırlatarak Makarios’un açıkla
masının «her türlü hukukî esastan yoksunluğu yanında 
10 Ağustos 1965 tarihli Güvenlik Konseyi kararının 
da doğrudan doğruya ihlâli anlamına geldiğini» ifade 
etmiştir.

21 Nisan 1966 TÜRKİYE’DE DİN EIÜRRİYETİ HAKKINDA BİR 
KONUŞMA

Ottowa Büyükelçiliğimizde alınan bir habere gö
re Efes Meryem Ana Kilisesi rahiplerinden François 
Leroux Ottawa’da Türkiye’nin hakiki veçhesi adlı bir 
konuşma yapmıştır. Türkiye’yi son derece sitayişkâr bir 
dille anlatan Leroux, konuşmasında özetle Türkiye'de 
din hürriyeti ilkesine tam bir bağlılığın hüküm sürdü
ğünü, her yıl yüz binin üstünde müslümamn Meryem Ana
yı ziyaret ettiğini, turizm endüstrisinin hızla ilerlediği 
ni, İktisadî kalkınma hamlelerinin tam bir refaha doğ
ru gelişmekte olduğunu, memlekette gerçek ökiimenik 
havayı teneffüs ederek huzur içinde yaşamakta olduk
larını açıklamıştır.
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21 - 2 5  K ı san  1966 TÜRK - YUGOSLAV TURİZM İŞBİRLİĞİ KARMA 
KOMİSYONU TOPLANTILARI

Türkiye ile Yugoslavya arasında geçen yıl Anka
ra’da imzalanmış bulunan turizm işbirliği anlaşması 
gereğince kurulan karma komisyon ilk toplantısını 21- 
25 Nisan 1966 tarihlerinde Belgrad’da yapmıştır. Türk 
hey’eti ile Yugoslav turizm hey’eti arasında yapılan gö
rüşmelerde iki ülkeyi ilgilendiren gümrük, pasaport, 
vize formaliteleri ile ulaştırma konuları ele alınmış, Türk 
ve Yugoslav seyahat acentelerinin işbirliği için karşı
lık lı temas ve çalışmalarda bulunmaları üzerinde durul
muştur.

22 Nisan 1966 DR. KÜÇÜK’ÜN CENTO’YA MESAJI

Kıbrıs Cumhurbaşkan yardımcısı Dr. Fazıl Küçiik’- 
ün 14. Cento Bakanlar Konseyi toplantısına gönderdiği 
mesajın metni açıklanmıştır. Küçük mesajında şöyle 
demektedir:

«Kıbrıs Türk cemaati adına, Ankara’da toplanmak
ta olan Cento Konseyini en iyi dileklerimle selâmlar, 
görüşmelerimizin gerek coğrafî durumu ve gerekse de 
antlaşmalardan doğan özel vecibeleri dolayısıyla, Kıb
rıs’ın bütünü ile yakinen ilg ili olduğu bölgelerde ba
rış ve güvenliği kuvvetlendirecek bir netice vereceğini 
iimid ederim.

Son ikibuçuk yıl zarfında, Yunan hükümeti ile 
bir birlik içinde hareket eden Rum topluluğunun sal
dırı ve baskılarına karşı bir ölüm - kalım savaşı içinde 
olan Kıbrıs Türk cemaati, andlaşmalarm dokunulmaz
lığ ı ve insan haklarının üstünlüğü gibi teşkilâtınızın 
var olma sebebini meydana getiren gaye ve ülkeleri ko
rumak ve sağlamlaştırmak için mücadele etmektedir.

Görüşmeleriniz sırasında, Kıbrıs sorununun da 
ele alınacağı haberi, teşkilâtınızın Rumların Kıbrıs’ta 
insanlığa karşı işledikleri suçlara daha fazla müsamaha 
etmeyeceğine ve bu son derece karışık duruma son ver
mek için olumlu adımlar atacağına inanan Türk cema
ati üyelerinin kalbierinde yeni umutlar uyandırmıştır.»
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22 Nisan 1966 KIBRIS, İKİLİ ANLAŞMALAR İLE İLGİLİ 
TÜRK-AMERİKAN GÖRÜŞMELERİ

Dışişleri Bakanlığı köşkünde Başbakan Süleyman 
Demirci, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı 
Dean Rusk, Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağiayangil, 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Halûk Bayülken, 
A. B. D. Ankara Büyükelçisi Parker Hart, Amerikan 
Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu yardımcısı Raymoııa Ha
re ve Türk Dışişleri Bakanlığı Siyaset Plânlama Grubu 
Başkanı liter Türkmen’in katıldığı bir toplantı yapıl
mıştır.

Görüşmelerle ilg ili olarak llter Türkmen şu açık
lamayı yapmıştır :

«Başbakanımız ve Dışişleri Bakanımız Amerika 
Dışişleri Bakanı ile bir görüşme yapmışlardır. Bu gö
rüşmede Kıbrıs meselesi, ik ili anlaşmalar ve bazı ekono
mik meseleler ele alınmıştır. Konuşmalar son derece 
samimi ve olumlu bir hava içinde geçmiştir. Başbakan 
ve Dışişleri Bakanı Kıbrıs meselesinin son gelişmeleri 
ve bunlar hakkında Türk hükümetinin görüşlerini te
ferruatlı bir şekilde izah etmişlerdir.

Amerika Dışişleri Bakanı Kıbrıs meselesinin cid
diyetini takdir ettiklerini belirtmiş ve Amerikan hükü
metinin bu meseleye yakın ilgisini devam ettireceğini 
teyid eylemiştir. îk ili anlaşmalar ile ilg ili tekliflerimi
zin karşılıklı olarak müzakeresi hususunda mutabakat 
bulunduğu da memnuniyetle müşahade edilmiştir.»

22 Nisan 1966 İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANININ BASIN 
TOPLANTISI

14. CENTO Bakanlar Konseyi toplantısına katı
lan İngiltere Dışişleri Bakam Mr. Michael Stecvart yur
dumuzdan ayrılmadan evvel gazetecilerin Kıbrıs, Viet 
Nam ile CENTO hakkındaki suallerini cevaplandır
mıştır (Bk. Belge 14).
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22 Nisan 1966 A. B. D. DIŞİŞLERİ BAKANININ BASIN 
TOPLANTISI

14. CENTO Bakanlar Konseyi toplantısına katı
lan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mr. 
Dean Rusk, yurdumuzdan ayrılmadan evvel düzenledi
ği bir basın toplantısında çeşitli konulardaki soruları 
cevaplandırmıştır (Bk. Belge 15).

22  Nisan 1966 PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ BASIN 
TOPLANTISI

Pakistan Dışişleri Bakanı Ziilfikar A li Bhutto, 
İstanbul’a hareketinden önce düzenlediği basın toplan
tısında, 14. Cento Bakanlar Konseyi çalışmalarıyla ilg i
li olarak : «Türkiye, İran ve Pakistan arasındaki anla
yış, bu toplantıdan sonra daha çok artmıştır» demiştir 
(Bk. Belge 16).

22  Nisan 1966 ÇAĞLAYANGİL-ARAM GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 14. Cen
to Bakanlar Konseyi toplantısı dolayısiyle Ankara'da 
bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Aram ile Harici
ye köşkünde bir görüşme yapmıştır.

İki saat süren görüşme sırasında, iki ülke arasın
la ilişkiler üzerinde durulduğu ve bu arada uluslarara
sı aktüel sorunlar hakkında fikir teatisinde bulunuldu
ğu öğrenilmiştir.

22 Nisan 1966 KIBRIS RUM YÖNETİMİNİN CENTO BİLDİRİSİ
HAKKINDAKİ PROTESTOSU

Makarios yönetiminin Dışişleri Bakanı Kiprianu, 
Lefkoşe’deki Ingiliz Yüksek Komiseri Sır David Hunt 
ve Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Taylor 
Belcher nezdinde, Ankara’da yapılan Cento Dışişleri 
Bakanları konferansı sonunda yayınlanan bildirinin 
Kıbrıs sorunuyla ilg ili bölümünde yer alan İfadeleri 
protesto etmiştir.
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Kiprianu, Kıbrıs sorununa, Birleşmiş Milletler 
dışında, hiçbir teşkilâtın müdahale hakkı olmadığını 
ileri sürerken, Lefkoşe Rum hükümeti kaynakları da, 
Kıbrıs hükümetinin, «Cento»yu, Kıbrıs ile ilg ili sorun
lar hakkında fikir yürütebilecek bir teşkilât olarak gör
mediğini söylemektedirler.

23 Nisan 1966 DIŞİŞLERİ BAKANININ BASIN TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Pakis
tan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmeden sonra, ga
zetecilerin sorunlarını cevaplandırmış ve «20 Mayıs’ta 
Enosis ilân edilecekmiş, bu durumda Türkiye’nin tutu
mu ne olacaktır?» sorusuna şu mukabelede bulunmuş
tur : «Enosis ilân edilmesi halinde, Türkiye’nin ne şe
kilde mukabele edeceğini sayın basınımızın asgari be
nim kadar bileceğini tahmin ederim. Grivas ile Maka- 
rios arasındaki anlaşmazlık, onların bir iç mes’elesidir. 
Bu konuda bir yorum yapmak istemem»

Çağlayangil, bir gazetecinin, Kıbrısa yapılacak 
bir çıkarma teşebbüsünde 6. filonun yine mani olup ol
mayacağı sorusu üzerine şunları söylemiştir : «Bizim 
Kıbrıs siyasetimiz, meclisteki genel görüşmelerden iti
baren, gayet açık bir şekilde, cihan umumi efkârına ilân 
edilmiştir. Muahedelerin yürürlükte olduğu buna mua
rız olanlar tarafından bile kabul edilen bir devirde, 
Türk cemaatının haklarının çiğnenmesine, Türk hükü
meti hiç bir zaman müsaade edemez».

Dışişleri bakanı, daha sonra, Pakistan Dışişleri 
Bakanı ile görüşmeleri hakkında şu açıklamayı yapmış
tır : «Ekselâns Bhutto ile, umumi dünya görüşümüz ve 
memleketimizi ilgilendiren mes’eleler etrafında çek ve
rimli bir görüşme yaptık. Her zaman gayet yakın mü
nasebetlerimizi idame ettirdiğimiz kardeş Pakistan dev
leti ile, büyük konular etrafında tam bir görüş birliği 
içinde bulunmuş olduğumuzu iesbit etmekle bahtiya
rım. Keşmir ve Kıbrıs mes’eleleri, esasen son Cento 
toplantısında üye devletler arasında görüşme konusu 
olmuş ve varılan sonuç bildiride açıklanmıştır».

Bakan, ayrıca, CEMTO Bakanlar Konseyinle ilg i
li olarak su demeci vermiştir :
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24 - 26 Nisan 1966

24 Nisan 1966

«Ceııto, Avrupa kıtasında Nato’nün gerçekleştir
meye muvaffak olduğu görevleri, ona paralel olarak 
olarak kendi bölgesinde yerine getirme çabası içindedir. 
Bu ittifakın amacı, bölgeye yöneltilecek tecavüzlerde 
kuvvetle ve vaz geçirici bir rol oynamaktır. Böyle olun
ca, 14. Cento Bakanlar toplantısında üye devletler ara
sındaki tesanüd ve işbirliği ruhu kuvvetle ve açıkça be
lirtilmiştir. Ayrıca, bu fırsattan faydalanarak, dostumuz 
Amerika, dost ve kardeş ülkeler İran ve Pakistan ile, 
müttefikimiz İngiltere devletlerinin değerli Dışişleri 
Bakanları muhterem meslekdaşlarımla, hem genel dış 
politika konuları, hem de ikili ilişkilerimiz üzerinde 
müzakerelerde bulunduk. Bu müzakereler de çok verim
li ve memnuniyet verici olmuştur.»

R. C. D. KOMİTE TOPLANTILARI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (R. C. D .), Or
tak Amaçlı Teşebbüsler ve Petrol Komiteleri 24 Nisan 
tarihinde, Ticaret Komitesi ile Bankacılık ve Sigorta 
Komitesi ise 26 Nisan’da Ankara’da birer toplantı yap
mışlardır.

PAKİSTAN TİCARET BAKANININ ZİYARETİ

Pakistan Ticaret Bakanı ve Cumhurbaşkanı Sa
vunma İşleri Müşaviri Gulam Farukî Türkiye’ye özel 
bir ziyarette bulunmak üzere Ankara’ya gelmiştir.

Gulam Farukî Türkiye’ye üç günlük ziyareti sıra
sında, Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından kabul 
edilmiş, Devlet Bakanı, M illî Savunma Bakanı ve Ti
caret Bakanları ile görüşmüştür. Pakistan Ticaret Baka
nı bu arada Kırıkkale’de pirinç, mühimmat çelik ve 
top-tüfek fabrikalarını Karadeniz’de de Ereğli Dçmir- 
Çelik İşletmelerini gezmiştir.
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2.5 Nisan 1966 TÜRK UZMANLAR HEYETİNİN 
MOSKOVA'DAKİ TETKİKLERİ

Türkiye Dışişleri Bakanlığının Birinci İktisadî 
İşler Dairesi Genel Müdür yardımcısı Rahmi Giimrük- 
çüoğlu başkanlığındaki bir Tiirk heyeti, Türk-Sovyet 
ekonomik ilişkileri ile ilg ili temaslarda bulunmak üzere-s O
Moskova’ya gelmiştir.

25 Nisan 1966 TÜRK PARLAMENTO HEYETLERİNİN 
ZİYARETLERİ

Berlin Parlamentosu Başkanı Otto Bach’m daveti 
üzerine Senato Başkanı İbrahim Şevki Atasaguıı Baş
kanlığında bir Türk Parlâmento Heyeti Batı Berlin’i zi
yaret etmiştir.

M illet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli Başkan
lığında bir Parlâmento Hey’eti Romanya Parlamento
sunun davetlisi olarak Romanya’ya hareket etmiştir.

25 Nisan 1966 TÜRKİYE-YUGOSLAVYA ARASINDA
TURİSTİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Türkiye ile Yugoslavya arasında turizm alanında 
işbirliği konusunda bir protokol Belgrad’ta imzalanmış
tır. 21-25 Nisan tarihlerinde Belgrad’ta bir toplantı 
yapan Türkiye-Yugoslavya karma turizim komisyonu 
iki ülke arasındaki turist teatisinin bu yıl içinde iki 
katına çıktığına işaretle iki ülke arasındaki demiryolu, 
hava ve deniz trafiğinin arttırılması gerektiğini belirt
miştir.

25 Nisan 1966 CENTO İSTATİSTİK SEMPOZYOMU

CENTO tarafından her yıl düzenlenmekte olan 
İstatistik Sempozyumlarından beşincisi Doğu Pakistan'
ın Dakka şehrinde yapılm ıştır. Bu yılki toplantılarda, 
CENTO camiasına mensup ailelerden istatistiki bilgile
rin toplanması metotları üzerinde görüşülmüş, nüfus 
hareketleri, işgücü, çalışma şartları ve beslenme prob 
lemleri araştırılmıştır.
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26 Nisan 1966 STEFANOPULOS HÜKÜMETİNİN ALDIĞI 
GÜVEN OYU

Başbakan Stefanopulos’un Kıbrıs ve iç politikası 
hakkında muhalefet partilerinin verdiği güvensizlik 
önergesi 147 e karşı 151 oyla mecliste reddedilmiştir.

26 Nisan 1966

27 Nisan 1966

İSKANDİNAVYA MEMLEKETLERİNİN 
BARIS GÜCÜ İLE İLGİLİ KARARLARI

KIBRIS

Kuzey Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansına 
katılan Finlandiya, Danimarka, İsveç Dışişleri Bakan
ları 26 Haziraıı’da görev süresi sona eren Birleşmiş 
M illetler barış gücüne yeni birlikler göndermeyi karar
laştırmışlardır.

İKİ RUM BAKANININ ATANMASI KONUSUNDA 
DR. KÜÇÜK’ÜN B. M. GENEL SEKRETERİNE 
YOLLADIĞI TELGRAF

Kıbrıs Cumhurbaşkan Yardımcısı Dr. Fazıl Kü
çük, Makarios’un anayasaya göre Tiirklere ait olan iki 
Bakanlığa iki Rum M illetvekili ataması dolayısıyla B. 
M. Genel Sekreterine bir telgraf yollayarak Rum lider
liğinin bu yeni hareketinin anayasaya aykırı olmakla 
kalmayıp iki toplumu yek diğerine yaklaştırmak yönün
de çaba sarfedildiğİ şu günlerde Güvenlik Konseyi ka
rarlarını da açıkça ihlâl ettiğini dikkati çekmiştir.

27 Nisan 1966 PAKİSTAN EĞİTİM BAKANLIĞI GENEL 
SEKRETERİNİN ZİYARETİ

Pakistan Eğitim Bakanlığı Genel Sekreteri Vahit 
Bahş Kadiri Türkiye’ye Kalkınma İçin Bölgesel İşbir
liğ i Teşkilâtı (PvCD) kültür programı çerçevesinde ya
pılan bir ziyarette bulunmak üzere yurdumuza gelmiş
tir.

27 -28  Nisan 1.966 R. C. D. KOMİTELERİ TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (R. C. D.) Teş
kilâtının Enformasyon ile Turizm Komiteleri 27 - 28 
Nisan tarihlerinde Dakka’da toplanmıştır.



28 Nisan 1966 DIŞİŞLERİ BAKANININ PAKİSTAN İLE İLGİLİ
BİR AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil, «Pakis
tan’ın Cento’dan ayrılmak niyetinde olduğuna dair» 
haberler üzerine basın mensuplarının sorusunu cevap
landırarak şunları söylemiştir :

«Bir Ankara gazetesinde bizzat bana atfen Pakis
tan, Cento’dan çekilmek niyetinde» şeklinde bir haber 
neşredildiğini görmüş bulunuyorum. Dost ve kardeş 
Pakistan devletinin, Cento halikındaki görüşü, Cento 
toplantısının kapanış konuşmasında ve yapılan mütead
dit beyanlarda bizzat sayın Dışişleri Bakanı Mr. Bhutto 
tarafından açıkça belirtilmiştir. Bunun dışındaki haber 
ve yorumlara iltifat edilmemesini bilhassa rica ederim.»

Öte yandan, Pakistan’ın Türkiye’den 500 milyon 
liralık silâh talebinde bulunduğu yolunda çıkan haber
lerle ilig ili olarak Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri- 
Halûk Bayülken, «RCD çerçevesi içinde, müşahhas şe
kilde, çeşitli endüstri ve diğer kollarda, müşterek pa 
zarlardan istifade edilmesinin ve devamlı gelişmelerin 
temenniye şayan olduğunu ve buna çalışıldığını» söy
lemiş, fakat Pakistan’ın Türkiye’den 500 milyon liralık 
silâh talebinde bulunup bulunmadığı konusunda soru
lan bir soruya «bu konuda bana intikal etmiş birşey 
yok» cevabını vermiştir.

28 - 29 Nisan 1966 MCNAMARA KOMİTESİ TOPLANTISI

NATO Nükleer Plânlama Çalışma Grubunun 
(Mc Namara Komitesi) 28-29 Nisan 1966 tarihlerin
de Londra’da yaptığı toplantı sonunda bir bildiri yayım
lamıştır (Bk. Belge 17).

Bu vesile ile Londra’da bir başın toplantısı yapan 
M illî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, verdiği kısa 
beyanatında şöyle demiştir :

«Türkiye, Natonun Güneydoğu kanadına çok has
sas bir bölge teşkil etmesi dolayısiyle bittabi! nükleer 
silâhların plânlama, istişare ve murakabesine büyük

69



28 Nisan 1966

28 Nisan 1966

alâka göstermek durumundadır. Türkiyenin bu mahi
yetteki tertiplerle ilgilenmesi gerek kendi ülkesinin, ge
rekse bulunduğu bölgenin savunması bakımından orta
ya çıkan bir zorunluktur.

TÜRKİYE’NİN YUNANİSTANT ŞİKAYETİ

Türkiye’nin Birleşmiş Milletlerdeki daimî dele
gesi Orhan Eralp, Genel Sekreter U Thant’a 28 M art’ta 
bir Yunan Jet uçağının Türk semalarına ihlâl ettiğini 
bildiren bir şikâyet mektubu sunmuştur. Eralp, Türk 
Hükümetinin olayı Yunan Hükümeti nezdinde de pro
testo ettiğini bildirerek, Genel Sekretere sunduğu mek
tubun Güvenlik Konseyi üyelerine dağıtılmasını iste
miştir.

TÜRKİYE-MACARİSTAN TİCARET 
ANLAŞMASI

Türkiye İle Macaristan arasında ticarî mübadele
leri bir yıl için tanzim eden protokol Budapeşte’de im
zalanmıştır.

28 Nisan 1966 AVRUPA PARLAMENTOLAR BİRLİĞİNE 
KATILAN TÜRK HEYETİ

Avrupa Parlâmentolar Birliğinde Türkiye Büyük 
M illet Meclisini temsil edecek İstanbul senatörü Şevket 
Akyürek başkanlığındaki Parlâmento heyetimiz Berlin’e 
hareket etmiştir. Türk ve Alman Parlâmento heyetleri 
2 Mayıs günü Berlin’den Strasburg’a geçerek Avrupa 
Parlâmentolar birliğinin 5 gün süren İlkbahar toplan
tısına katılmışlardır.

28 Nisan 1966
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TÜRKİYE, YUGOSLAVYA VE BULGARİSTAN 
ARASINDAKİ TURİZM İŞBİRLİĞİ

Türkiye-Yugoslavya ve Bulgaristan arasında, 
Belgrat’ta bir protokol imzalanmıştır. Bu belge, adı ge
çen üç Balkan ülkesi arasında turizim alanında işbirli
ğinin geliştirilmesi için somut tedbirler öngörmektedir.



29 Nisan 1966 AMERİKA’NIN BOĞAZLARLA İLGİLİ BİR 
RAPOR HAZIRLADIĞI YOLUNDAKİ HABERLER 
HAKKINDA DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Ameri
ka’nın Boğazlarla ilg ili bir rapor hazırladığı yolunda 
basında yer alan haberlerle ilg ili olarak bir açıklamada 
bulunmuştur. Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle- 
dir :

«Zamanında M illi Savunma Bakanlığı tarafından 
da açıklandığı üzere, 14 Aralık 1965 günü normal eği
tim uçuşlarından birini yapmakta olan B -57 tipi bir 
Amerikan uçağı Karadeniz’de Samsun’un takriben 90 
mil kuzeyinde bir noktada tesbit edilemeyen bir arıza 
sebebiyle düşmüştür. Gerekli her türlü kurtarma ame- 
liyesi için deniz kuvvetlerimize mensup bir muhrip ile 
kazanın vuku bulduğu bölgeye yakın yerdeki bir ticaret 
gemimiz vaka mahalline sevk edilmiştir.

Bu arada, Amerikan hükümeti kurtarma faaliyeti
ne yardımcı olmak üzere Amerikan donanmasına men
sup bir hidrografik araştırma gemisini Karadenize ge
çirmek istediğini bildirmiştir. Her ne kadar Montreux 
mukavelenamesinin 18 nci maddesinin 1. inci fıkrası
nın d bendi İnsanî mülahazalarla miitekaddim ihbara 
lüzum olmaksızın böyle bir geçişe müsaade etmekte ise 
de bu konudaki kendi imkân ve vasıtalarımızın kâfi ol
duğu, gerekli kurtarma faaliyetlerinin bu imkânlar ile 
matlup şekilde yapılabileceği, binaenaleyh Amerikan 
deniz kuvvetlerine ait başka yardımcı vasıtaya ihtiyaç 
görülmediği yolundaki görüşümüz Amerikan hüküme
tine bildirilmiş ve bu görüşümüz Amerikan makamla
rı tarafından da kabul edilmiş ve gerekli araştırma faa
liyetleri kendi vasıtalarımızla yürütülmüş ve neticelen
dirilmiştir.»
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29 Nisan 1966 YABANCI HARP GEMİLERİNİN AN DLAŞ MA
LAR DIŞI BOĞAZLARDAN GEÇTİĞİ 
YOLUNDAKİ HABERLERLE İLGİLİ 
DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı antlaşmalar dışı Boğazlardan 
harp gemileri geçtiği yolundaki haberlerle ilg ili bir 
açıklamada bulunarak, Montreux sözleşmesi hüküm
lerine aykırı bir harekete meydan verilmediğini ve hiç
bir zaman da verilmeyeceğini bildirmiştir. Dışişleri Ba
kanlığı Enformasyon Dairesi Genel Müdürlüğünce ya
pılan açıklama şudur :

«Bugünkü gazetelerde, Karadeniz’e geçen harb 
gemileri konusunda Montreux sözleşmesinin hükümle
ri hilâfına hareket edildiği yolunda bazı haberler çık
mıştır.

Boğazlardan geçen harb gemilerinin ne gibi hü
kümlere tâbi tutulacağı Montreux sözleşmesinin 11, 12, 
13, 18 ve 24’ncü maddelerinde açıkça belirtilmiştir. Bu 
hükümler hilâfına bir harekete asla meydan verilmedi
ği gibi, bugünde verilmemektedir ve hiçbir zaman ve
rilmeyecektir.

Bu konuda Sovyet Rusya hükümetinin bir nota 
verdiği yolundaki neşriyatın da gerçekle ilgisi yoktur.»

29 Nisan 1966 TÜRKİYE’NİN KIBRIS’A ASKER ÇIKARTACAĞI 
YOLUNDAKİ HABERLER

Kıbrıs’ta barış ve güvenliği sağlamakla görevlen
dirilen Birleşmiş M illetler barış gücünün ada’dan ayrıl
ması halinde, Türkiye’nin, Yunanistan’ın bulundurdu
ğu kuvvet kadar, Kıbrıs’a 15 bin asker çıkartacağı yo 
kındaki haberler için, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri her
hangi bir yorum yapmayı uygun görmemişlerdir. Dı
şişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel Müdür 
yardımcısı Sahir Armaoğlu, bir soru üzerine, bu konu
da şöyle konuşmuştur :

«Bu hususta bir şey söylemeyi veya herhangi bir 
yorum yapmayı uygun bulmuyorum.»
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29 Nisan 1966 DÜNYA GIDA PR O Ğ RAMIN IN YARDIMI

Ankara’da açıklandığına göre : Birleşmiş M il
letler ile Gıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) tarafından 
ortaklaşa yürütülen dünya gıda programının hükümet- 
lerarası komitesinin 18 Nisan - 26 Nisan tarihleri ara
sında yapılan dokuzuncu dönem toplantısında, hükü
metimiz tarafından sunulan iki projeye toplam olarak 
18 milyon 564 bin 750 liralık gıda yardımı yapıl
ması kabul edilmiştir. Bu arada, program yürütme 
direktörlüğünce daha önce tasvip edilen diğer iki pro
jemize de üç milyon 650 bin 400 liralık gıda yardımı ve
rilmesi de uygun görülmüştür.

30 Nisan 1966 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ ERMENİ VE RUM
ORTODOKSLARININ MESNEDSİZ İTEIAMLARI 
İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Son zamanlarda bazı memleketlerde Ermeni ve 
Rum Ortodoks teşekküllerinin memleketimiz aleyhinde 
gösteriler yapmaları ile ilgili olarak, Dışişleri Bakanlı
ğı bir açıklama yapmıştır. Türkiye’de Ortodoks dinin
den olan kimselere tazyikte bulunulduğu iddialarının 
mesnetsiz olduğu, Lozan Andlaşmasını imza eden dev
letlerin patrikhanenin hiçbir siyasî ve idari faaliyete 
karışmayacağı teminatını verdikleri ve Türkiye’de din 
hürriyetinin bütün şümulü ile tatbik edildiği açıklan
maktadır (Bk. Belge 18).

30 Nisan 1966 MONTREUX ANLAŞMASININ UYGULANMASI 
HAKKINDA VERİLEN RESMİ BİLGİ

Dışişleri Bakanlığının bir yetkilisi, bir soru üzeri
ne, Boğazlardan geçerek limanlarımızı ziyaret eden ya
bancı lıarb gemilerinin bu ziyaretlerinin geçen yıldan 
bu yana, Montreux Sözleşmesine imza koyan devletlere 
bildirilmekte olduğunu açıklamıştır (Bk. Belge 19).
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30 Nisan 1966 TÜRKİYE-ÇEKOSLOVAKYA TİCARET 
ANLAŞMASI

Türkiye ile Çekeslovakya arasında bir yıllık bir 
ticaret anlaşması Prag’da imzalanmıştır. Anlaşma, Tür
kiye ile Çekeslovakya arasındaki ticarî mübadeleyi ge
çen yıla göre yüzde 15 oranında arttırmaktadır. Anlaş
ma hükümlerince, Türkiye, Çekoslovakya’ya mâden, 
kereste, tekstil sanayii için ham maddeler, tütün ve çe
şitli yiyecek maddeleri verecek, Çekoslovakya'dan sınaî 
tesisler, kimyasal ürünler, motosiklet alacaktır.
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B E L G  E 1 2 Nisan 1966

Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil, Bayram gazetesine verdiği 
demeçte : «Kıbrıs Rumları ve Yunan hükümetinin, Kıbrıs meselesini emri
vakilerle bir sonuca ulaştırmak gayretlerine» değinerek «ümit ederiz ki, Türk 
Cemaatinin mücadele azmini ve Türk milletinin yek vücut halde Kıbrıs’taki 
ırkdaşiarmın haklarının korunmasında kararlı tutumunu kamçılamaktan baş
ka bir işe yaramadığını gördükleri bu taktiği, bir tarafa bırakarak, Kıbrıs me
selesine, Türk Cemaatim bir azınlık haline getirmek hususundaki politikala
rını terketmek suretiyle, bütün tarafların menfaatlerine uygun bir çözüm şek
li bulmaktan başka bir çare olmadığını, bu devre zarfında idrak ederler» de
miştir.

«Kıbrıs sorununun bugünkü durumu ve önümüzdeki gelişmeler» konu
sunda somlan soruyu cevaplandıran Dışişleri Bakanı Çağlayangil, bu konu
da B. M. Güvenlik Konseyinin, Kıbrıs Barışgücü görev süresini uzatmak üze
re yaptığı son toplantıdaki tutumunu belirterek, Konseyin Genel Sekreter 
U Thant’ın 6 aylık teklifinin aksine, Barış Gücü süresini 3 ay uzattığını ve 
bu uzatmayı yaparken uzatma kararında «26 Haziran’a kadar olan yeni tem
dit müddetinin hitamından evvel meselenin çözüm şekli istikâmetinde geliş
me vukubulacağı arzusunu» ifade ettiğini söylemiştir.

Dışİşıleri Bakanı Çağlayangil daha sonra, Rum ve Yunanlıların taktik
lerinden vazgeçecekleri ümidinde olduğunu ifade ederek «şimdi Kıbrıs ko
nusunda politik alanda çalışmalar devam etmekte ve ilerlemektedir. Bugün 
bu mesele üzerinde konuşmanın zamanı gelmemekle beraber, durumda bir 
gelişme olduğunu söyliyebilirim» demiştir.

Dışişleri Bakanı Çağlayangil son bir yıldır Türk kamu oyunun uyanık 
ilgisini toplayan ikili anlaşmaların gözden geçirilmesi çalışmaları konusun
daki soruya karşılık «Bunları Hükümet olarak biz yapmadık. Bizim iktidara 
geçişimizden yıllar önce yapılmış olan bu amaşmalar bize devredildi. İster 
istemez mesele hakkında bir fikir edinmek için etraflı bir inceleme mesaisi 
gerekir. 50 küsiir anlaşmanın ve bunların 10 yılın üstündeki tatbikatlarının 
gözden geçirilmesi, fayda ve mahzurlarının tartılması tahmin edeceğiniz gibi 
zamana mütevakkıf bir iştir. Meseleyi bu vüs’atle ve cesaretle ele alan ilk 
hükümet biziz. İlgili makamlarımız yoğun çalışmalarına devam etmektedir
ler. Kaba hatlaııyla bazı neticeler çıkarılmıştır. Zamanı geldiğinde Hükümet 
olarak kamu oyumuza bu hususta gerekli açıklamalarda bulunacağız» demiş
tir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ KIBRIS İLE İLGİLİ DEMECİ
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B E L G E  2 5 Ni  san 19 66

BAŞBAKANIN NATO VE İKÎLÎ ANLAŞMALAR KONUSUNDA 
DEMECİ

Başbakan Süleyman Demirel, Anadolu Ajansına verdiği özel demeçte 
NATO ve ikili Anlaşmalar konusunda özetle şunları söylemiştir :

«N ato’nun bugünkü durumunun münakaşası sık sık yapılmaktadır. 
Zannediyorum ki, bu münakaşalara doğru bir şekilde eğilebilmek için, Nato’
nun niçin kurulduğunun üzerinde durmak lâzımdır. Nato 17 sene evvel, Ba
tı medeniyetçiliğini ve demokratik nizamı bir komünist tecavüzüne karşı ko
rumak üzere kurulmuştur. Türkiye, tamamen savunma vasfını haiz bulunan 
bu teşkilâta 14 sene evvel, kendi müracaatı üzerine kabul olunmuştur. Tür
kiye’nin kendi savunma gücünün gelişmesinde bu teşkilâta dahil bulunmasın
dan büyük faydalar doğmuştur. Gayet tabiidir ki, Türkiye, Nato'nun bir 
üyesi olarak bu teşkilâta büyük faydalar da sağlamıştır. Türk dış politikası, 
mertlik, dürüstlük namusluluk ve fazilet esasına müstenittir. Onun içindir ki, 
Türkiye, kendisine itimat edilir itibarlı bir devlettir.

Şimdi, Nato’ya vücut veren sebeplere göz atalım : Batı medeniyetçili
ğinin korunmasından neyi anlamak lâzımdır? Bu tâbir aslında Batı âlemi
nin korunmasından daha şümullüdür. Batı medeniyetçiliği 2500 senelik bir 
gayretin teraküm ettirdiği kıymetleri ve insanlık için müşterek hâzineleri ih
tiva eder. Batı medeniyetçiliğinin temelinde, hürriyet, hak, refah ve bunların 
hepsi kadar mühim İnsan haysiyetinin korunması vardır. Batı medeniyetçili
ğinde insan, cemiyetin bir yük beygiri değil, bir âleti değil, bir vasıtası değil, 
muhterem bir varlıktır. Esaret rejimlerinde ise, hürriyet yoktur, hak yoktur, 
insan bir âlettir, bir vasıtadır. İnsanın haysiyeti, cemiyeti yapan temel kaide 
değildir.

Büyük Atatürk Batı medeniyetçiliğini ve Batıya yönelmeyi, m illî müca- 
• delenin hemen akabinde, cumhuriyetin temel ilkelerinden birisi olarak ele 
almıştır. Binaenaleyh Nato üyelerini bir araya getiren ana sebep, Batı mede
niyetçiliğinin korunması derken, kendilerine hayat tarzı olarak bu medeni
yetçiliğin prensiplerini almış bulunan milletlerin varlıklarının korunması ak
la gelmek iktiza eder.

Nato içersindeki üyelerin birbirleriyle ve Nato ile olan münasebetlerin
de bir takım fikir ayrılıkları, hatta ihtilâflar bulunabilir. Bunların hiç birisi, 
Nato ittifakının dağılması İçin sebep addolunmaz. Bunlar, konuşularak, gö
rüşülerek halledilecek mes’elelerdir.

Şimdi, Nato’ya vücut veren ana sebep ortadan kalkmış mıdır, mes'elesi- 
ni inceleyelim : Türkiye ve ittifaka dahil bulunan diğer memleketler, kendi
lerine hayat tarzı olarak seçtikleri Batı medeniyetçiliğinden ve bunun netice- 
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si olan hür demokratik nizamdan vaz geçmediklerine göre, orta yerde hâlâ 
müdafaası, korunması, muhafazası gereken temel kıymet bütün canlılığıyla 
mevcut bulunmaktadır. Tehditler ortadan kalkmış mıdır? Batı medeniyetçi
liğini tehdit eden komünizm tehlikesi ortadan kalkmış değildir. Öyleyse, Na- 
to’nun kurulmasına vücud veren sebepler bütün ortada bulunduğuna göre, bu 
ittifakın devamı, hem Türkiye için, hem de diğer üye devletler için faidelidir.»

İkili anlaşmalar, Nato anlaşmalarının 3. maddesinin uygulama anlaşma
larıdır. İkili anlaşmalar müşterek savunmanın icabı olarak yapılmıştır. Hükü
metlerde devamlılık vardır. Bu anlaşmaların hepsi hüsnüniyetle ve Türkiye’
nin menfaatleri için yapılmıştır. Bizim hükümet felsefemiz, Türkiye’nin men
faatleri için yapılmış olan her şeyi kim yapmış olursa olsun, müdafaa etmeyi 
icap ettirir. Sayıları takriben 55 kadar olan bu anlaşmaları, hükümetimiz dik
katle gözden geçirmiştir. Bunların içersinde, tatbikattan doğan hususlar na
zarı dikkate alınarak düzeltilmesi gerekli kısımlar vardır ve hâlen bu konuda 
müzakereler cereyan etmektedir.

Türkiye’de yabancı devletlere ait üsler mevcut değildir. Türkiye’de Nato 
anlaşması ve ikili anlaşmalar gereğince savunma maksatlarına matuf tesisler 
vardır. Üs ile tesisi birbirinden ayırmak lâzımdır. Bu tesislerin mülkiyeti Tür
kiye’ye aittir.

Türkiye’nin savunmasıyla ilg ili mes’eleleri bütün detayı ile açıklamaya 
imkân yoktur. Ama şurasını kaydetmek mecburiyetindeyim ki, böylesine nâzik 
bir mevzuda çok yanlış iddialar ortaya atılmakta, zihinler bulandırılmakta ve 
hattâ bu mes’eleler, iftiralara, tezvirlere, isnatlara rahatça mesnet alınabilmek
tedir. Bunları kasıtlı veya gayrı mesul iddialar olarak değerlendirmek gerekir. 
Şurasını önemle belirtmek isterim ki, hiç bir Türk hükümeti, Türkiye'nin men
faatine olmayan hiçbir hareketin içinde olmamıştır. Türkiye’de hiç bir hükü
met, Türkiye’nin menfaatlerine olmayan hiçbir hareketin içinde de bulunamaz. 
Bu beyanımla, büyük milletimizin hislerine tercüman olduğuma kaniim. Esa
sen büyük milletimiz hükümetleri hakkında hedefi malûm küçük düşürücü 
tezvirattan her zaman rencide olmuştur. Bu gibi faaliyetlerin içinde bulunanla! 
yani Türk milletinin müşterek değerlerine dil uzatmayı adet haline getirenler 
akıllarını başlarına toplamak mecburiyetindedirler.»

B E L G E : 3 û NBan 1966

DIŞİŞLERİ BAKANININ BASIN TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil Bakanlıkta düzenlediği bir 
basın toplantısında İkili Anlaşmalar konusunda bir demeç vermiş ve özetle 
şunları söylemiştir :
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«Sayısı elliyi aşan anlaşmaların ve bunların on yılın üstündeki tatbikatı
nın gözden geçirilmesi, faide ve mahzurlarının tartılması zamana mütevak
kıf bir iştir. Biz mes’eleyı bu vüs’atte ve cesaretle ele aldık. İlgili makamları
mız, kesif bir çalışma yaptılar. Kabahatlarıyla bazı neticeler ortaya çıkarıldı. 
Zamanı gelince bunları kamu oyuna açıklıyacağız. İkili anlaşmalar üzerinde
ki çalışmalarımızın gerçek durumu, Bayram gazetesine verdiğimiz beyanatta 
tamamen ortaya konmuştur. Bunun hilafındaki yayınlar ve yorumlar mev 
dmsiz olur. Ayni zamanda olumsuz tefsirlere yol açar.

Biz, Kuzey Atlantik İttifakına bağlı bulunduğumuzu, onun entegras 
yon sisteminin kollektif güvenliğimizin müessiriyeti için vaz geçilmez bir un
sur olduğunu, diğer Nato üyesi müttefiklerimizle birlikte müştereken yaptı
ğımız beyanda açıkça belirtmiş bulunuyoruz. Ayrıca Türk - Amerikan işbirli
ği ve dostluğuna Türkiye’nin ne kadar önem verdiği de, gerek hükümet prog
ramında, gerekse muhtelif vesilelerle yapılan beyanlarda açıkça belirtilmiş
tir.

Bizim yaptığımız : bugüne kadar yapılan muhtelif anlaşmaları topluca 
etüd etmek, bunlarla ilg ili tatbikatın genel ve geniş bir şekilde muhasebe ve 
icmalini yapmak ve çıkan neticelere göre bu anlaşmaları Nato ittifakının ve 
Türk - Amerikan işbirliğinin karşılıklı menfaatlerini koruyacak en yararlı bir 
hüviyete irca eylemektir.

Şu kadarını da söylıyelim ki, bizim çalışmalarımızla Fransanın Nato 
camiası içinde son zamanlarda aldığı insiyatİf arasında hiç bir ilgi ve benzer
lik yoktur. Bizim çalışmalarımız, hükümetimiz iş başına gelir gelmez başla
mış ve Amerikalı müttefiklerimizle görüş birliği halinde yürütülmekte bulun
muştur. Fransa, dünya şartlarının değiştiği kanaatiyle Kuzey Atlantik and- 
laşmasının amaçlarını gerçekleştirmek için kurulan müşterek askeri teşkilâtla 
olan bağlarını zayıflatmak kararını açığa vurmuştur. Bunu yaparken Fransa 
andiaşmaya karşı olmadığını, 1969 yılına kadar hatta bundan sonra da itli 
fakın içinde kalacağını bir silâhlı çatışma halinde İse, muayyen şartlarla müt
tefiklerinin yanında yer alabileceğini belirtmiştir. Savunmalarının daha barış 
zamanında iken, sağlamak ihtiyacı duyanlar için bugünün şartları dahilinde 
entegrasyon sistemine müracaattan başka bir çare görülmez. Bunun içindir 
ki, Nato’ııun müşterek askerî teşkilâtına bir harp mekanizması gözü ile bak
mak gerçeğe uygun düşmez. Haritaya bir göz atılırsa, Fransa’nın bugün için 
vukuu muhtemel addedilen çatışmaların ilk safında bulunmadığı anlaşılacak
tır. Türkiye’nin durumu ise, başkadır. Entegrasyon sisteminin yerine ikili an
laşmalar sisteminin ikamesi Hitler devrinin Avrupasına dönmek olacaktır. 
Büyük devlet politikası birinci plâna çıkacak türlü şekillerle küçük devletler 
istismar edilecektir. Neticede, Avrupa’da tam bir istikrarsızlık hüküm sür
meye başlayacaktır.»
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Dışişleri Bakanı Çağlayangil daha sonra, istihbarat uçakları konusuna 
temas ederek şöyle demiştir : «Casuslukla ilg ili uçuşlar yaptıkları iddia olu
nan uçakların faaliyetten men edildiği yolunda da yayınlar vardır. Şurasını 
katiyetle ifade edeyim ki, topraklarımızdan kalkarak komşu devletlerin se
malarını ihlâl suretiyle bu kabil faaliyetlerde bulunmak gibi bir hâdise, ikti
darımız zamanında kat’iyen vâki olmamıştır. Bu gibi rivayetlerin, vaktiyle 
cereyan eden U -2  istihbarat uçağı hâdisesinden galat olduğunu zannetmek
teyim. Hükümetimiz, kendi topraklarından kalkan uçakların uluslararası ni
zam dışında hareket etmelerine hiçbir zaman müsaade etmemiş ve etmiyecek- 
tir.»

B E L G E 4 6 Nisan 1966

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GENEL SEKRETERİNİN DEMECİ

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Halûk Bayülken, Anado
lu Ajansı muhabirinin dış politika Arap-Afrika ülkeleriyle ilişkiler ve Sa
kalığın daha rasyonel çalışabilmesi konularındaki sorularını cevaplandırmış
tır :

Soru : Türkiye, bulunduğu konjonktür içinde, sizce ne gibi bir dış politika güt
melidir?

Cevap : Memleketimizin dış politikası genel olarak millî bir dış politika hüv.i 
yetindedir. Bu konuda müsadenizle biraz durmak isterim. Dış politikanın baş
lıca gayesi bilindiği gibi, millî hedeflerin ve millî menfaatlerin gerçekleşti
rilmesidir. Bu hedeflerin artık klâsikleşmiş denebilecek tariflerine göre, dış 
politika öncelikle şu hedeflere yöneltilmektedir :

1 — M illî Güvenlik,
2 — M illî Refah,
3 — M illî Prestijin yükseltilmesi.

4 — Her ülkenin kendi tarihi, sosyal ve ekonomik yapısına ve gelişme 
hedeflerine göre tesbit edilen diğer yüksek m illî menfaatlerinin sağlanması.

Bu hedeflerin önceliğinin tayininde coğrafî mevki, tarihî sosyal çevre 
ve şartlar, ekonomik ilah gibi devamlı faktörler ve her memleketteki siyasî 
rejimin felsefesi ile halkın ve aydınlarının şekillenen temayül ve davranışla
rı müessir olmaktadır. Bu itibarla coğrafi mevkileri ve diğer faktörler bakı 
mından durumları çok müsait olan bazı ülkelerin sadece «m illî refah»a tam 
öncelik tanımak imkânını buldukları, diğer taraftan, «m illi prestij» hedefini 
«yayılma ve hükmetme» şeklinde yorumlayan diğer bir kısım ülkelerin ise, 
bu hedefe öncelik tanıyarak kendilerini çevreleyen ülkeleri ve hatta dünyayı 
buhranlara, dünya savaşlarına dahi sürükledikleri görülmüştür.
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Memleketimizin çok önemli coğrafî mevkii tarihin akışı içersinde, geç
mişteki ve bugünkü siyasî çevresi, sosyal dokusu ve temayülleri ile ekonomik 
hızlı kalkınma zaruretleri, bizi bu klâsik anlamlardaki hedeflerden daima ya 
tamamile «m illî güvenlik» hedefine öncelik tanımağa, ya da «m illî güvenlik» 
ile «m illî refah» hedeflerini birlikte yürütmeğe zorlamıştır. Türkiye’mizin 
dış politikası belirli tarihi, coğrafî, ekonomik ve siyasî âmillerin etkisi altın
da esas m illî hüviyetini kazanmıştır. Bununla beraber, çeşitli ilmî, teknik 
ekonomik, siyasî ve sosyal bulgular ve gelişmeler, şüphe yok ki tatbikatta, 
belirli devrelerde belirli özellikler getirdiği gibi, birbirini takiben işbaşına ge
len idarelerin de bu tatbikatta ,yine ana hüviyet ve gaye içersinde kalmakla 
beraber kendi görüşlerine has bazı tesirleri olduğu bir vakıadır. Kısaca özet
lediğim bu genel esaslar içersinde, cumhuriyet Türkiyesinin dış politikası bir 
devamlılık arzeder.

Dış politikada bugünkü duruma gelince, dünyanın ve özellikle bölge
mizin umumî konjonktörü içersinde takip edilen dış politika hükümet progra
mında tafsilâtlı bir şekilde ifadesini bulmuştur. Bildiğiniz gibi, bu program 
yukarda temas ettiğim genel esaslar ve ilkelerden mülhemdir. M illî güvenlik 
ile m illî refaha ahenkli bir surette öncelik tanımaktadır. M illî refah hedefine 
de büyük önem verildiğinden memleketimizin barış sever bütün dünya mil
letleri ile gittikçe artan dostane ilişkiler kurmasına işbirliği yapmasına elve
rişli ve devamlı prensipleri zedelemeyecek, bir esnekliği haizdir. Başarılı bir 
tatbikat ile Türkiyemize dostluklar ve devamlı itibar sağlayacak niteliktedir. 
Dünyamızda, evrensel gerçek barış ve güvenlik şartlarının teessüs edeceği 
günlere kadar ki bu günler maalesef yakın değildir memleketimizin güven
liği ile refahını birlikte gözetecek realist bir dış politikanın zarureti gözden 
uzak tutulamaz. Esasen, büyük Atatürk’ün cumhuriyetin başından beri izle- 
mişoîduğu gerçekçi dış politika bizim için daimi bir rehber olacaktır. Şunu 
hemen ilâve edeyim ki, gerçekçi dış politika demek egoist, ve münhasıran 
tek taraflı bir menfaat politikası demek değildir. Realist dış politika, yukar
da işaret ettiğim çeşitli amilleri ve gelişmeleri daima ve hassasiyetle göz önün
de bulundurarak, bir yandan, geç ve güç olacağını da müdrik bulunarak, m il
lî güvenlik ve refah hedeflerinin bütün milletlerce müştereken sağlanabile
ceği müstakbel bir evrensel anlayış, ahenk, işbirliği ve güvenlik sisteminin 
kurulması için çalışmak, diğer yandan da, mevcut konjonktür içersinde de mil- 
let ve memlekttimiz için bu hedeflerin tek taraflı olarak veya gruplar halin
de mümkün olan en ileri seviyede ve devamlı surette elde edilmesi imkânla
rını araştırmak ve sağlamaktır. Başarılı bir dış politikada, bir nevi «idealizm» 
diye tavsif edilebilecek, bütün insanlığın özlemlerine tekabül eden felsefî bir 
yapı uzun vadeli dostluklar ve anlayışların tesisi yönünden bugün için ancak 
bir ilham kaynağı isede gelecekte muhakkak muharrik kuvvet unsuru olur.

Türkiye cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana dış politikasında .insan
lığın genel özlemlerine ve evrensel güvenlik ve refah müesseselelerine atfet- 
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tigi cnemi bu bakımdan takdirle karşılamak gerekir. Hülâsa, bütün bu unsur
lara yer veren bugünkü dış politikamızın millî yararımıza sonuçlar sağlama
ya devam edeceği kanısındayım.

Soru
Türkiye’nin Arap ülkeleri ile kuracağı ilişkiler sizce ne yolda olmalıdır 

ve Bakanlığınızda bu konuda ne gibi bir çalışma yapılmaktadır?

Cevap
Dış politikamızın genel esaslarını değerlendirirken güvenlik ve refah 

hedeflerinin önemine işaret ettim. Bu hedeflerin en verimli ve devamlı şekilde 
gerçekleştirilebilmesi büyük dünya siyasî mihverlerinin güç, değer ve etkilerine 
atfedilmesi gerekli önem ve dikkat ve bunlarla, tabiatile karşılıklı saygı, ade
mî müdahale ve eşitlik prensipleri dairesinde olmak üzere m illî hedeflerin 
tahakkuku yönünden kurulacak ve idame edilecek rabıtalar mahfuz kalmak 
kaydı ile, memleketimiz bakımından, merkezden muhite doğru diyebileceği
miz, yani evvelâ komşularımızı içine alan küçük dairelerden başlayıp daha 
uzaktaki ülkeleri kapsayan ve gittikçe genişleyen daireler şeklinde etrafımız 
da kademe kademe, dost anlayışlı ülkeler halkaları vücuda getirmekle olur. 
Aynı vetireler, benzeri hedefler güden memleketlerin dış münasebetleri için 
de varittir. Yani karşılıklı meııfaatlar büyük ölçüde mevcut olabilir. Bu mak
satla sarfedilecek faaliyetler de, evvelce mevcut çeşitli rabıtalarda, müsbet 
bir yol oynayabilir.

Görüleceği üzere diğer komşularımız yanında, Arap ülkeleri ile ilişki
lerimizin dış politikamızda belirli bir yeri vardır. Bu memleketlerle, uzun 
müşterek bir tarihimiz, kültür alışverişimiz, ortak acı ve tatlı hatıralarımız 
mevcut olmuştur. Dinî ve hissî rabıtalar vardır. Hali hazırda ekonomik ve 
sosyal gelişme problemlerimiz yönlerinden de çeşitli derecelerde olmakla be
raber, benzerlikler mevcuttur. Nihayet, bütün bu memleketlerin genel millî 
menfaatleri de bizim gibi güvenlik, barış ve sükûn içerisinde ekonomik ve 
sosyal gelişmelerini sağlamaya çalışmalarını amirdir. Demekki, gerçek millî 
menfaatler bakımından bir çatışma veya gelişme bahis mevzuu değildir. Ta
biatile bu genel değerlendirmenin her ülke yönünden ayrı ayrı çeşitli ezellik
leri mevcuttur.

Unutmamalıdır ki, hiçbir memleket diğer bir memleket veya memleket
ler gurubu ile her konuda tüm bir mutabakat ve görüş birliğinde olamaz. 
Binaenaleyh, dış politikada önemli olan, gerçek m illî menfaatleri karşılıklı 
olarak değerlendirmeyi sağlamak ve bu ana temel üzerinde, mutabakat nok
talarını mümkün olduğu derecede arttırmağa çalışmaktır. Mutabakat temin 
edilemeyen hallerde de, karşılıklı emniyet hissi yaratılarak, mütekabil ııoktai 
nazarların hiç değilse anlayışla karşılanmasını sağlamalıdır.
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Bu genel esaslar göz önünde bulundurulursa, Arap ülkeleri ile, gittikçe 
kuvvet kazanacak rabıtalar kurulmasındaki fayda ve isabet açıkça ortaya çı
kar. Esasen hükümetimizin dış politika programı bu ilişkiler üzerinde özel
likle durmaktadır. Arap ülkeleri ile münasebetlerimiz geliştirilirken, aramız
da mevcut özel rabıtalar sür’atle değerlendirilebilecek zengin bir zemin arzO  O

etmektedir. Ayrıca, bugün milletlerarası münasebetlerde ticari ekonomik ve 
curistik mübadelelerin önemi aşikârdır. Bu alanlardaki mübadelelerin artma
sı, diğer alanlarda da müsbet etkiler yapmaktadır. Bu istikamette, devlet mii- 
esscseleri kadar belki de onlardan fazla, iş adamlarımıza, sanayicilerimize, 
tüccarlarımıza,müteşebbislerimize önemli vazifeler düşecektir. Bu vazifeler 
ileride aynı zamanda geniş ticari imkânlara da zemin Hazırlayacaktır.

Hükümetin dış politikası direktifleri dairesinde, Dışişleri Bakanlığı yu
karıda temas edilen açılardan gerekli tetkikleri yapmakta ve bunları tatbik 
mevkiine koymaktadır. Arap memleketleri ile dostça, yapıcı ve verimli ilişk i
ler ve işbirliği istikametinde önemli mesafeler katedilmiştir. Arap ülkeleri 
başkentlerindeki temsilcilerimiz, bu ülkelerin memleketimizdeki büyükelçile
ri ve çeşitli milletlerarası toplantılarda vâki temaslarımız, yapılan karşılıklı 
ziyaretler bu çalışmalarımızın müsbet sonuçlar sağlamakta olduğunu göster
mektedir. Son defa Kahire’ye yaptığım resmî ziyaretten avdetimde de bu ka
naatimizi kuvvetlendiren gelişmeleri izah etmiştim. Hükümetimiz, dış poli 
tika programının bu veçhesinin de samimiyetle ve istikrarlı bir şekil de yürü
tülmesi kararındadır.

Soru
Afrika ülkelerinin bugün dünya üzerindeki etkilerine göre, bu ülkeler

de elçilik açılması ve mevcut teşkilâtın genişletilmesi sizce artık bir zaruret 
haline gelmemiş midir?

Cevap
Birinci ve ikinci sorunuza verdiğim genişçe cevapların bu sorunuzu da 

esas itibarile karşıladığını sanıyorum. Bu kıt’adaki memleketlerle de iyi ve 
verimli ilişkiler kurulmasına ve idamesine ehemmiyet vermekteyiz. Bu mem
leketlerin önemli saydıkları birçok problemlerde onları desteklemeliyiz. Bu
na mukabil kendi önemli problemlerimizi de anlatmaya ve sempati ve destek
lerini temine şüphesiz çalışıyoruz.

Afrika kıt’asındaki halihazır temsil durumumuz maalesef kifayetsizdir. 
Bu itibarla yeni temsilcilikler kurulması etüd edilmiştir. Bu yıl bütçemize ya
pılmış olan ilâve ödenekle pek yakında daha iyi bir temsil imkânı sağlıyacağız 
Şunu tekrar belirtmek isterim ki, Afrika ülkeleri ile siyasî, ticarî ve ekonomik 
ilişkilerin kuvvetlendirilmesi samimî arzumuzdur. Bu yıl ilk defa olarak Dışiş
leri bütçemize, mütevazi ölçüde de olsa, bir teknik yardım fonu konulması 
temin edilmiştir. Bunun kullanılış usullerine dair incelemeler kısa zamanda
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tamamlanacaktır. Daha geniş bir temsil ve tanıtma ve teknik yardım, şüphe 
siz ki, faaliyetlerimizi kolaylaştıracaktır.

Soru
Dışişleri Bakanlığının daha rasyonel çalışabilmesi için, teşkilât olarak 

dilek ve temennileriniz ne olabilir?

Cevap
Bu konuda pek çok dilek ve arzular ileri sürülebilir. Kısaca şu hususla

rı belirtmek isterim. Daha rasyonel çalışmayı sağlıyacak başlıca unsurlar şun
lardır : kifayetli personel, maddî teçhizat ve imkânlar, mevzuat.

Personel bakımından, diğer bize müşahebet arzeden ülkelere nisbette, 
diplomasi memurumuz adetçe çok azdır. Bugün 450 diplomasi memurumuz 
mevcuttur. Halbuki, memleketimizin isterlerine uygun bir Dışişleri teşkilâtı 
bunun iki misline ihtiyaç gösterir. Biliyorsunuz, dışişlerine diplomasi namzet 
memurları, üniversiteler ve belirli yüksek okullar mezunları arasından çok 
ciddî bir müsabaka sınavı ile alınmaktadır. İyi yabancı dil bilgisi de şüphesiz 
gerekmektedir. Bugün modern bir hâriciyede her meslek diplomasi memuru
nun İngilizce ve Fransızca dillerinin her ikisini de kullanılabilmesi zorunlu 
olmuştur. Ayrıca, bölge dilleri diyebileceğimiz diğer diller de teşvik edilmek
tedir. Bu itibarla diplomasi imkânları kadrosunun bütçeye Kadro imkânları 
kâfi olsa dahi kısa bir sürede ikmali mümkün değildir. Bunun sağlanması bir 
personel politikası tesbiti, zaman ve bütçe meselesidir. Bunun için gerekli 
programlar hazırlanmış ve hazırlaıımaktadır.

Diğer taraftan mevcut personel için, meslek içi kurs ve eğitim program
ları da gittikçe genişleyerek tatbik edilecektir. Bu tekâmül kurs ve program
ları yanında, bazı memleketlerde olduğu gibi bir dışişleri enstitüsü de kur
mak arzusundayız. Bunun için etüdler başlamıştır. Keza, üniversitelerimiz ve 
diğer ilg ili makamlarımızla işbirliği yaparak Orta Doğu ve Afrika memleket
leri için birer araştırma enstitüsü tesisi arzumuzdur. Bu istikamette bazı ih
zarı çalışmalarımız imkânlarımız dahilinde hızlandırılacaktır. Dışişlerindeki 
hukuk ihtisas ve meslek yardımcı sınıflarında da aynı şekilde takviye ve te
kâmül programları uygulanmaktadır.

Maddî imkânlar ve teçhizata gelince, bu yıl hükümetimizin tensibi ile 
Dışişleri bütçesinde, hemen hemen yirmi yıldanberi ilk defa olarak önemli 
bir arttırma yapılmıştır. Bu suretle bina ve büro ihtiyacı, haberleşme vasıta
larının tekâmülü, dış temsilin daha etkili bir şekilde yapılabilmesi gibi hu
suslarda kayda değer terakkiler sağlanabilecektir.

Mevzuat yönünden, Devlet Personel Kanunu tüzüklerde birlikte tam 
meriyete girince, en kısa zamanda yeni Dışişleri Teşkilât Kanunu tasarımızı 
yüksek meclislere sunacağız. Yeni tüzükler ve teşkilât kanunu ile, memurla 
rımızın karşılaştıkları maddî ve manevî pek çok müşkilâtın giderilebileceği
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ümidindeyiz. Zira, son senelerde artık teşrii meclislerimizde ve basınımızda 
da, büyük bir hakseverlikle, sık sık belirtildiği gibi, dışişleri camiası mensup
larının yalnız dış ülkelerde değil, merkezdeki maddî durumlarının da vazife
leri ile mütenasip bir hale getirilmesi lüzumlu olmuştur. Efkârı umumiyemiz, 
bütünü ile bugün dışişlerinin çok önemli vatan hizmetleri ifa ettiğine kaani- 
dır. Çok dar kadrosuna rağmen, mensuplarının büyük çoğunluğunun feragat- 
la çalıştığını da takdir etmektedir.

Her halde, zihinlerinde çoğu defa «kokteyl diplomatı» diye şekillenen 
hariciyeci tipinin yerini, yavaş yavaş, tekmil dış gelişmeleri takip ve tahlil ede
bilecek modem bilgilerle mücehhez, bunları zamanında haber verebilecek, 
memleket yararına her yönden değerlendirebilecek liyakat hassasiyet ve ati- 
likte ve nihayet m illî prestij, vekar ve hassasiyetimizi en yüksek şekilde ko
ruyacak ve temsil edecek vasıfta bir hariciyeci tipi almaktadır.

Hariciye mesleği esasında güç, çok vasıflar isteyen, fakat güçlüğü de
recesinde de manevî huzur ve şeref bahşeden bir meslektir. Teşbihe cevaz ve
rilirse, dışişleri bir bakıma da, dış ülkelerle, yani bütün dünya memleketleri 
ile temaslarımızda memleketlerimizin gözü kulağı ve dili vazifesini yapmak
tadır. Bu vazifenin barışta ve hatta savaştaki önemini izaha her halde lüzum 
yoktur.

Başlangıçta temas ettiğim m illî güvenlik ve m illî refah hedeflerinin 
gerçekleştirilmesinde, bilgili, faziletli ve üstün vazife şuuru taşıyan mensup
lardan kurulu ve modern imkânlarla teçhiz edilmiş bir dışişleri teşkilâtının 
ifa edeceği hizmetlerin büyük değeri artık bilinmektedir. Dışişleri camiasını, 
bugünkü çeşitli eksikliklere rağmen, bunların kısa sürelerde giderileceği inan
cı ile ve görevinin tam şuurunu taşıyarak, feragatla, yorulmadan çalışmaya 
sevkeden âmillerin başında, şüphe etmiyorum kİ, efkârı umumiyemizdeki bu 
anlayış ve takdirin büyük payı vardır.

B E L G E 5 7 Nisan 1966

İÇİŞLERİ BAKANININ YAKOVAS MESELESİ İLE İLGİLİ 
AÇIKLAMASI

Birleşik A m erikalın  Pennsylvania Senatörü Scott’un, Kuzey ve Güney 
Amerika Rum Ortodokslarmm ruhanî lideri Başpiskopos Yakovas ın geçen 
Şubat ayında Türkiye’yi ziyareti sırasında, «Türk makamlarının bazı zorlayı 
cı tedbir aldığını» iddia ederek, Amerikan Dışişleri Bakanlığından bilgi iste
mesi konusu yetkililerce ele alınmıştır.

İçişleri Bakanı Dr. Faruk Siikan, bu konuda gazetecilere şunları söyle
miştir :
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«Amerika Ortodoks Başpiskoposu Yakovas Kukusis, Patrik Athenago- 
ras ı ziyaret maksadıyla 1 Şubat 1966 tarihinde uçakla yurdumuza gelmiştir. 
İstanbul daki ziyaretleri sırasında, dinî kisve giyip giyemiyeceği yolundaki 
İstanbul Valiliğinin vaki ış’arı üzerine, bazı kisvelerin giyilemiyeceğine daiı 
3 Aralık 1934 tarih ve 2596 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarıl
mış olan 3 Şubat 1935 tarih 2-1958 sayılı nizamname hükümleri çerçevesin
de, kapalı yer dışında dinî kisve giyemiyeceğiııin ilgililerce duyurulması Ba
kanlığımız tarafından İstanbul Valiliğine bildirilmiştir.

Bilindiği gibi, Lozan Andlaşmasma göre, gayrimüslim ekâlİyetlere men
sup olan Türk tabaası hukuken ve fiilen diğer Türk tebaaya tatbik edilen ay
nı muamele ve aynı teminattan müstefit olacaklardır. Yani, bu teminat diğer 
Türk tabaasına tanınan haktan fazla olmıyacaktır. Diyanet işleri teşkilât ve 
vazifeleri hakkmdaki 2800 sayılı kanun ve bu kanunu tadil eden 22.6.1965 
tarih 633 sayılı kanun hükümlerine göre, dinî ayin idare edeceklerin Türk 
tabaası olması gerekmektedir. Bu duruma göre, gayrimüslüm Türk vatandaş
larımızın ayinlerinin de Türk tebaası olmayan bir kimse tarafından idare 
edilmesi mümkün değildir.

Yukarıdaki kanun hükümleri muvacehesinde, İstanbul'da kaldığı süre
ce yapılacak ayinleri idare etmek istemesi halinde, Yakovas Kukusis’in âyin 
idare etmesine imkân olmadığı hususu da ilgililere duyrulmuştur.

Yakovas Kukusis’in, yurdumuzdan çıkarıldığı yolundaki haberler de 
tamamiyle asılsızdır. Çünkü, kendisi yurdumuza gelmeden önce 25.1.1966 
tarihinden Pan - American’m N ew-York acentasına başvurarak, İstanbul’
dan 6.2.1966 tarihinde ayrılmak üzere dönüş biletini almıştır. 6.2,1966 tari
hinde Aya Yorgi kilisesinde icra edilen ayin devam etmekte iken Yakovas 
Kukusis, 11.30’da kalkacak olan uçağını kaçırmamak üzere 10.30’da ayinin 
sonunu beklemeden kiliseyi terketmiş ve Yeşilköy hava alanında 11.30’da 
kalkan uçakla yurdumuzdan ayrılmıştır.

Yakovas Kukusis’e yurdumuz’da kaldığı müddetçe, herhangi bir suret
le kanunsuz bir işlem yapılmamıştır.»

B E L G E  6 9 Nisan 1966

CUMHURBAŞKANI CEVDET SUN AY'IN TERCÜMAN 
GAZETESİNE DEMECİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Tercüman Gazetesine verdiği deme
cin dış politika konuları ile ilg ili kısımları şunlardır :

«Gazetemize özel bir demeç veren Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Tür
kiye nin en mühim dış meselesinin Kıbrıs ve NATO’daki huzursuzluk oldu-
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ğunu bildirdi. Gelişen Türk Arap âlemi münasebetlerinden duyduğu mem
nuniyeti, şimdiye kadar mesafeli durmuş olmamız bende üzüntü yaratmıştır» 
şeklinde özetledi. Cumhurbaşkanının suallerimize verdiği cevaplar şöyledir :

Sual :
Kıbrıs konusu neticeleri itibarile Türkiye’yi yeni bir m illî dış politika 

konusu üzerine eğmiş bulunmaktadır. Bu m illî dış politikanın asgarî hudut
ları ne olmalıdır? İkili Anlaşmalar konusunda ne düşünüyorsunuz?

Cevap :
Memleketimize toprak ilâve etmek gibi bir gayemiz olamaz. Esasen 

jeopolitik durum dünyaca tesbit edilmiştir. Dış politikamızın hududunu Ata
türk çizmiştir. Yalnız bizim yurt dışındaki ırkdaşlarımızın menfaatleri ile i l 
gilenmememiz asla. bahiskonusu olamaz. Türk olarak yurt dışındaki ırkdaşları 
mızın hür ve mesut, insan haklarından tamamen faydalanmış bir hayat sür
melerini ister, arar ve takip ederiz. Kıbrıs’ta da aradığımız budur. Orada bir 
Türk Cemaati vardır. Kıbrıs devleti kurulurken haklar o devletin anayasası 
ve anlaşmaları ile sarahaten belirtilmiştir. Türk Devletine bazı sorumluluk
lar ve haklar verilmiştir. Bu çocuk böyle doğdu, böyle yaşayacaktır. Türk Ce
maatinin zülüm görmemesi için Türk olarak da ayrıca görevlerimiz vardır. 
Arzu edilir ki, meseleler bu anayasa ve anlaşmaların ışığı altında, ilg ili dev
letler arasında sulh yolu ile esaslı bir neticeye varılsın.

ik ili Anlaşmalar ve NATO konusuna gelince, NATO'ya hangi şart
larla girdiğimizi herkez iyi bilir. Büyük komşumuzun tehditkâr tutumu, mali 
muzakaya, ordunun modern silâhlardan yoksunluğu sırasında bu ittifaklar 
yapılmıştır. Bu zarureti inkâr etmek o günün imkânlarına inanmamak, me
selelerin içine nüfuz etmemiş olmaktan başka bir şey değildir. İkili anlaşma
lar eşit haklar dairesinde ve hiç şüphesiz Türkiye’nin menfaatini birinci dere
cede tutarak yapılmıştır. Bazı hususlarda eksiklikler olabilir. Bunların, şim
diye kadar olduğu gibi zaman zaman düzeltilmesi gayri mümkün değildir. 
Önce de bu anlaşmalar üzerinde gelişmeler olmuştur. NATO ittifakı karşı
lık lı olarak üyelerine de bazı vecibeler tahmil etmiştir. Meselâ enfrastrüktür 
tesisleri. Bunlar müşterek fondan açılan kredilerle NATO devletlerinde ica
bında da müşterek kullanılacak tesislerin yapılmasını âmirdir. Bunlar öyle 
tesislerdir ki, m illî menfaatlerimize cevap vermekle beraber, Türkiye’nin ken- 
ch başına başka sahalara ayrılıp tahsis etmesine imkân yoktur.

Arap âlemi ile sıkı münasebetlerin kurulmasının ve korunmasının lü
zumuna kaniim. Arap âlemi ile ayrıca tarihi ve dini bağlarımız vardır. Şim
diye kadar mesafeli durmuş olmamızın üzüntüsünü duymuşumdur. Çok ümit 
ediyorum ki, Birleşik Arap Cumhuriyeti ile Irak Suriye, Suudi Arabistan, Ye 
men, Libya ile münasebetlerimiz gittikçe dostumuz İran ve Pakistan’la oldu 
ğ u  gibi kuvvetlenecektir. Çünkü aramızda esaslı hiçbir ihtilâf yoktur.»



B E L G E  7 10 Nisan 1966

AVRUPA KONSEYİNİN KIBRIS İLE İLGİLİ MÜZAKERELERİ

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Siyasî Komisyonu, genel politika ko
nularım görüştükten sonra Kıbrıs meselesini ele almıştır :

Danışma Meclisinin 25 Ocak 1965 günü kabul ettiği 290 sayılı karar 
gereğince, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine, Kıbrıs meselesine bulunacak 
herhangi bir siyasî hal çaresi içersinde mütalâa edilmesi gerekli insan hakları 
ve bunların milletlerarası garantileri hakkında bir inceleme hazırlama görevi 
verilmişti. Genel Sekreterlikçe hazırlanan bu inceleme, önce Danışma .Mec
lisinin Hukukî Komisyonuna havale edilmiş ve Hukukî Komisyonun Lük- 
semburg’lu Margue tarafından hazırlanan raporu üzerinde Siyasî Komisyon 
bundan önceki toplantısında yine Lüksemburg’lu Schauss’u sözcü olarak seç
mişti.

Sözcü, Siyasî Komisyonun bu konudaki raporunu henüz hazırlayama- 
dığını bildirmiş ve bu karışık konu üzerinde komisyon üyelerinin görüşlerim 
öğrenmek istediğini bildirmiştir. Bunun üzerine söz alan Manisa milletvekili 
Ertuğrul Akça şunları söylemiştir :

«İlerde görüşülecek bu meselenin daha berraklık kesbetmesi için bazı 
sivri noktaların törpülenmesi icab eder. Bunlar komisyonumuzda halledilmez
se, Danışma Meclisine noksan ve olgunlaşmamış şekilde gelir. Bu itibarla, 
bu meselenin konuşulması ve berraklığa kavuşturulması lâzımdır.»

Akça’dan sonra söz alan İstanbul milletvekili Coşkun Kırca, konunun 
hukukî olan çerçevesi içinde kalmağa gayret edeceğini belirtmiş ve özetle 
şunları söylemiştir :

«Gerek Genel Sekreter Mr. Smithers, gerek Hukukî Komisyon sözcü
sü M. Margue, milletlerarası hukukun bugünkü gelişmemiş durumunda, 
milletlerarası kuramların sağlayabilecekleri garantilerin ancak tamamlayıcı 
nitelikte olabileceğini ve asıl garantilerin Kıbrıs iç hukukunda yer alması ge
rektiğini, pek haklı olarak, belirtmektedirler. Ancak, şunu da eklemek gere
kiyor ki Kıbrıs iç hukukunda yer alması lâzım gelen bu garantilerin tatmin 
edici olabilmesi için, onların Kıbrıs bakımından bir taahhüt teşkil edecek 
tarzda, aynı zamanda, bir milletlerarası andlaşmada da zikredilmesi zarureti 
vardır. Meseleye bu açıdan bakınca, M. Margue’m teklif ettiği gibi, Kıb
rıs’ta insan haklarına karşı tecavüzler hakkında görevli, tarafsız bir hakimin 
başkanlık edeceği bir mahkemenin kurulması fikri, son derece ilgi çekicidir.

Bu vesileyle şu da hatırlanmalıdır ki Kıbrıs anayasası bu şekilde iki ayrı 
mahkemeyi öngörmüştür. Bunlardan birincisi, bir tarafsız hâkimin başkanlı
ğındaki anayasa mahkemesidir. Ancak, bu mahkeme, Kıbrıs Rum idaresinin
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tek taraflı bir kararıyla fiilen faaliyetten menedilmeden önce dahi çalışamaz 
hale sokulmuş ve mahkemenin başkanı olan alman hukukçu Kıbrıs'ı terket- 
meğe zorlanmıştı. Bunlardan İkincisi de, yüksek mahkeme olup, bumahkeme 
de, yine Rum idaresinin tek taraflı bir kararıyla çalışamaz hale sokulmuştur

M. M argue’ın teklifine uyularak, bu iki mahkemenin yeniden faa
liyete başlaması gerekmektedir. Bundan başka, Türklerle Rumlar arasındaki 
uyuşmazlıklarda da sadece o cemaate mensup hâkimlerden kurulu mahkeme
ler sistemi aynen devam ettirilmelidir.

Doğrusu şudur ki, gerek Genel Sekreterin, gerek hukukî komisyon söz
cüsünün belirttikleri gibi, Türk cemaatine has bazı hakların tanınması gerek
tiğine göre, bu cemaat mensuplarının bu hakları tam mânâsiyle kullanabil
meleri için, cemaatin örgütlenmesine imkân verilmesi de gereklidir. Gerçek
ten, cemaatin kendisine has organları olmalıdır ki kültür ve eğitim alanların
daki politikasını, sair konulardaki temel tercihlerini yapabilsin, faaliyetlerim 
finanse edebilmenin ve kendisine ait m allan idare edebilsin. Bunun için, Türk 
cemaatinin Kıbrıs içi kamu hukukunun bir tüzel kişisi olarak örgütlenebilme
si ve kendisine has organlara sahibolması icap eder. Aksi hâlde, Kıbrıs lı 
Türklere sırf bu sıfatlardan ötürü bazı haklar tanınmasının fiilî hiçbir değe
ri olamaz.

Her iki raporda üzerinde durulmamış olan bir konu, cemaate bu vas
fıyla İktisadî kalkınma hakkının tanınması ve bu hakkın garanti altına alın
ması meselesidir. Kıbrıs’ta, Rum cemaatine nazaran daha az gelişmiş olan bir 
Türk cemaati vardır. îşte, Rum cemaati bu durumdaki Türk cemaatini, İkti
sadî yollar dahil olmak üzere, her yoldan ezmeğe çalışmaktadır.

Kıbrıs’ın Avrupa sosyal misakına katılması suretiyle Kıbrıs’lı Türklere 
birer fert olarak tanınacak olan haklar, Türk cemaatine, Kıbrıs’lı Türklerin 
İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmasında yetki ve görevler tanınmadığı tak
dirde, kâğıt üzerinde kalmağa mahkûm olacaktır. Bundan başka, Türk ce
maat ve mensuplan arasında fark gözeten kanunlara ve sair mevzuata karşı 
başvurma hakkı olmalıdır. Ayni hak, bu kanunlar ve mevzuat açıkça fark gö- 
zeticilik vasfını belli etmese bile, fiilen Türk cemaatinin kalkınmasını engel
leyecekse, yine de tanınmak gerekir.

Bundan da ayrı olarak, Türk cemaati mensuplarının merkezî yasama ve 
yürütme organlarında temsilî mahallî idareler organlarında yer alması, kamu 
hizmetlerine katılması, radyo - televizyon hizmetlerinde Türk cemaatinin belli bir 
payı olması gibi konular, çok daha teferruatla incelenmelidir.

Lefkoşe anlaşmaları, esasen Rum cemaatine, Kıbrıs'ı, çoğunluk kara- 
riyle yönetmek hakkını tanımıştır. Bu anlaşmalar, sadece, Türk cemaatinin 
temel hak ve çıkarlarını garanti altına almak amacıyla, bu çoğunluk kararla
rına bazı sınırlar koymuştur. Kıbrıs anayasasının bu tarzda hazırlanmış olma
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sının sebebi, Türk ve Yunan haklarının asırlardan beri devam eden münase
betlerinin tarihine has özelliklerdir. Bu özellikler iyice bilinmeden, cemaat
leri veya azınlıkları korumak için başka şıklarda yapılmış milletlerarası and- 
laşmalara veya sadece genel nitelikteki milletlerarası andlaşmalara ya da bel
li memleketlerdeki iç hukuk vesikalarına bakmak ve sırf bunlardan ilham al
mak yetmez.

Kıbrıs’ta bir devlet vardır. Ama, bu devletin insan unsuru tek bir millet 
teşkil etmemektedir. Kıbrıs’ta iki ayrı halk vardır. Bu iki halkın herbiri, bir
birinden çok farklı iki ayrı milletin bir başka ülke üzerindeki devamından 
ibarettir. Bu iki millet asırlardır birbirlerinden şüphe etmişlerdir, herbiri di
ğerinin kendisini yoketme veya ezme niyetleri taşıdığından endişe hissetmiş
tir. Bu karşılıklı şüphe ve endişeler 1923 Lausanne barış andlaşmasından 
sonra yavaş yavaş ortadan kalkmağa başlamışken, 1954’de Kıbrıs buhranının 
doğmasiyle yeniden satha çıkıvermiştir.

İşte, Türk ve Yunan milletlerinin münasebetlerinin tarih boyunca ar- 
zettiği özellikler, Kıbrıs konusunda Türk cemaatine ve onun mensuplarına 
tanınması gereken hakların ve bunların garantilerinin de pek çok özellikler 
taşımasını gerektirir.

Türkiye’nin Kıbrıs’la ilg ili olarak, çok uzun bir vâdede de olsa bir gün 
Atlantik ittifakının çerçevesini aşması muhtemel olabilecek askerî menfaat
leri olmasaydı bile, Lausanne barış anlaşmasının Güney Akdeniz’de Türk 
ve Yunan hakları arasında kurduğu muvazenenin muhafaza edilmesindeki 
siyasî zaruretler mevcut bulunmasaydı bile, Türkiye, yine de tarih boyunca 
edindiği derslere bakarak, Kıbrıs’ta Türkiye, yine de tarih boyunca edindiği 
derslere bakarak, Kıbrıs’ta Türk milletini, Türk cemaatini korumak, onun var
lığını savunmak için herhalde müdahale etmek zorunda kalacaktı.

İşte, Kıbrıs’la ilg ili milletlerarası andlaşmalar, Türk cemaatine veril
mesi gerekli garantilerin başında, anschluss yasağını koymuş (özür dilerim, 
Hitleri ve Avusturya’yı bir an hatırladım) Enosis yasağını koymuşsa, bunun 
sebebi, Türk ve Yunan milletleri arasındaki münasebetlerin bu özellikleridir.

Cemaatler sistemi, Rumların kötü niyet, yüzünden Türk cemaatinin hak 
ve çıkarlarını korumağa maalesef yetmemişti1:. Bu da göstermektedir ki ger
çekte daha kuvvetli, daha etkili garantilere ihtiyaç vardır. Garantilerin arasın 
da Avrupa insan haklan sözleşmesinin tanıdığı bütün müracaat yolları elbet
te ki yer almalıdır. Ezcümle, insan hakları komisyonu ile insan hakları mah
kemesinin bu bakımdan haiz olmaları gereken değer asla inkâr edilmez. Fa
kat, Genel Sekreterin de belirttiği gibi, bugünkü halde, hiçbir milletlerarası 
kurum, yeterli garantiler getirmemektedir.

Böyle olunca gerçek milletlerarası garanti, şalısî kanaatime göre, Kıb
rıs'ın bağımsız ve yabancı fişlerden tecrit edilmiş bir ülke olarak federatif bir
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sisteme bağlanması ve bu statüsüyle adanın, Türkiye ile Yunanistan’dan baş
ka, Birleşik Amerika, Sovyetler Birliği Büyük Britanya, Fransa ve İtalya g i
bi devletlerin garantisini haiz kılınması olabilecektir. Kıbrıs, böylelikle, bü
yük devletlerin rekabetine sahne olmaktan da korunmuş olabilecektir. Türki
ye'nin böyle bir federatif statüyü, ada üzerinde bulunduracağı bir askerî üsle 
sağlama bağlamağı istemesi de, konunun mahiyetinden doğan bir talep ola
rak elbette ki makûl karşılanmalıdır.»

Daha sonra konuşan Yunan milletvekili Kaliias, Kıbrıs konusunun Bir
leşmiş M illetler genel kurulunda bir sonuca bağlandığını söylemiş ve sözcü 
M argue’ın raporunu tenkit ederek, Margue’ın tavsiyelerinin bağımsız Kıbrıs 
hükümetinin itibarını kırıcı ve hükümranlık haklarına tecavüz edici bir mahi
yet taşıdığını iddia etmiştir. Kaliias, Başpiskopos Makarios’un, Birleşmiş M il
letler Genel Sekreteri U Thant’a yolladığı bir mesajda, Türklere birçok hak
lar tanımağa hazır olduğunu ve böyle bir konuda Makarios üzerinde baskı 
yapmak yerine onun teşebbüslerini esas almanın daha uygun olacağını ileri 
sürmüştür.

Bunun üzerine tekrar söz alan Ertuğrul Akça şöyle demiştir :

M. Kaliias, Kıbrıs meselesinin Birleşmiş M illetlerde bir karara bağ
landığını ve bu işle Avrupa Konseyinin uğraşmaması gerektiğini söylemekte
dir. M. K allias’ın bu tezi Avrupa Konseyi danışma meclisinin son Stras- 
bourg toplantısında aldığı karar karşısında iflâs etmiş durumdadır. Avrupa 
Konseyi danışma meclisi, kendi sahası içinde mevcut bu meseleyle meşgul 
olmuş, karar vermiştir ve bugün de bu konunun belli bir veçhesi bütün taze
lik ve hassasiyetle siyasî komisyonun gündeminde yer almaktadır.»

Bu konuşmadan hemen sonra tekrar söz alan Kaliias, eski arabulucu 
Galo Plâza’nın Türk hükümetince reddedildiğini hatırlatmış ve Birleşmiş 
M illetler Genel Kurulunun son kararından sonra Kıbrıs meselesinin kapan
ması gerektiğini söylemiştir.

Bunun üzerine üçüncü defa söz alan Ertuğrul Akça şöyle demiştir :

«Yunanlı meslekdaşım, Galo Plâza’mn raporunda bahsetti. Kendisi her 
şeyin bu raporla halledildiği psikozundan kurtulamamıştır. Gerçek odur ki 
Mr. U Thant, halen yeni bir arabulucu aramaktadır. M. Kaliias şunu 
unutmuş görünüyor ki Birleşmiş M illetler genel kurulunun kararı sırf bir 
tavsiye mahiyetindedir ve Güvenlik Konseyi geçenlerde Birleşmiş Milletler 
kuvvetlerinin adada kalması için yeniden karar almıştır.

Komisyonumuzun sayın üyeleri hatırlarlar ki, geçen Temmuzda Lond- 
rada toplandığımız zaman raporun ilk şeklinde yer alan Kıbrıs Türkleri hak
kında «etnik grup» ve «azınlık» gibi tedbirlerin yerinde olmadığını ve dev
letler hukukunda bunların ayrı manâlara geldiğini ve Kıbrıs Türklerinin
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«cemaattan» başka bir tâbirin içine giremiyeceğini söylemiştim. Raporun bu
günkü şeklinden ve havasından sayın Smithers’in bu görüşümüze muvazi bir 
anlayışın içine girerek yaptığı haklı değişikliklerden biz memnunuz.

Bu izahattan sonra, geliyorum raporun İngilizce nüshasının 13 ncü sa- 
hifesinde yar alan ifadelere. Bu fikir ve ifadeler bakımından sayın Genel Sek
reterle yüzde yüz mutabakat halindeyim. Bu paragrafta diyorlar ki : «şu an
da Kıbrısta beynelmilel garantilerle birlikte medeni ve siyasi haklar mevcut 
değildir.» İşte Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin resmi raporunda yer alan 
ve gerçeğin tam ifadesi olan bu nokta üzerinde hassasiyetle durmamız icab 
eder. Genel Sekreter, bunu takip eden paragrafta, M. Klerides’in 1964’de 
verdiği teminata rağmen, ne Kıbrıs Rumlarının, ne de Yunan hükümetinin 
hâla bu noktalara gelmemiş olduğunu ima etmektedir ki bu da ayrıca üzerin
de durulacak bir husustur.

Raporda bilinen insan hakları dışında bazı «ilâve haklarının» tanınma
sı imkânı üzerinde tekrar durulmaktadır. Normal bir ortam içinde olsaydık, 
bir «ilâve haklarının» lüzumu hissedilir miydi? İstisnai olmayan bir durum
da, «ilâve haklarının» manası kalmamak icabeder. Bundan bahsedildiği müd
detçe bu işteki «politik anomali» devam ediyor demektedir. İşte bu anormal 
hal bizi bu gibi hakların da nazarı dikkate alınmasına zorlamaktadır. Esas 
mesele, gerek Yunan hükümetinin, gerek Başpiskopos Makariosun Kıbrısta 
bir arada yaşama (co - existence) idrâkinin içine girebilmelerinde ifadesini 
bulur. Mebdei hareket bir arada yaşama fikri ile hüsnüniyetin harman olduğu 
esaslı bir nokta olarak kabul edilirse, karışık gibi görünen bu problemin hal
linin çok kolay olduğu derhal anlaşılacaktır. Çünkü, Londra ve Ziirih anlaş
maları inkâr edilmemiş olacak ve oradaki haklar tanınınca başka haklar aran
masına mahal kalmıyacaktır.

Hepinizin bir defa daha emin olmanızı rica eder ve tekrarlarım ki : hü
kümetim, adanın ilhakı gibi ve Kıbrıs anayasası çerçevesi dahilinde ve Zurih 
ve Londra anlaşmalarının hâlesi içinde yürüyecek olan bir Kıbrıs hükümeti
nin iç işlerine müdahale fikrinden uzaktır, lü rk  milletinin ve onun hüküme
tinin yegâne arzusu Kıbrısta birlikte yaşama idrâkine girmiş Türk ve Yunan 
cemaatlerinin sulh içinde yaşamalarını görmekten ibarettir. Bu idrâkin dışın
da kalındığı müddetçe de Türk milleti ve on m hükümetleri bu havanın ada
da teşekkülüne kadar davayı ciddi olarak telâkkiye devam edeceklerdir.»

Daha sonra konuşan Yunanlı milletvekili Antoniııs, Türkiyenin Kıbrı- 
sa müdahale hakkının mevcut olmadığını ileri sürmüş ve Kıbrıs meselesinin 
tek hal şeklinin Kıbrıs ahalisine kayıtsız şartsız ve bir bütün olarak kendi mu
kadderatını tâyin hakkının tanınması suretiyle bulunabileceğini söylemiştin 
Antoniııs, Avrupa Konseyinin Kıbrısta Türk cemaatine tanınacak hak ve ga
rantiler konusunu müzakere etmesinin hiçbir faydası olamıyacağım ve bun
dan vazgeçilmesi gerektiğini de sözlerine ilâve etmişti).
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Bunun üzerine konuşan komisyon başkanı ve Belçika Senatosu Başkanı 
Paul Struye, Avrupa Konseyi danışma meclisinin bu konunun incelenmesi 
için direktif verdiğini belirtmiş ve Avrupa Konseyinin Kıbrısta insan hakla
rının korunmasıyla ilgilenmesi kadar tabii bir şey olmayacağını beldirmiştir.

Daha sonra söz alan Coşkun Kırca, Yunan delegelerinin iddia ettiği 
gibi, Kıbrıs Türklerinin bir azınlık olmadığını, fakat, bir azınlıktan çok daha 
ileri olarak siyasî örgütlenme hakkına sahip bir cemaat olduğunu ve bunun 
altında Yunanistanın da imzasının bulunduğu yürürlükteki milletlerarası 
andlaşmalarla tanındığını hatırlatmıştır. Kırca, bunun gibi, Tiirkiyenin mü
dahale hakkının da bu andlaşmalarla tanındığını ve Birleşmiş M illetlerde pek 
çok devletin Birleşmiş M illetler kararıyla andlaşmaların değiştirilemiyeceği 
tezini kabul ederek bunu açıkladıklarını da sözlerine eklemiştir. Kırca, Yu
nan delegelerinin, Kıbrıs konusunun Avrupa Konseyinde görüşülmesinden 
niçin bu kadar kaçındıklarını anlayamadığını belirttikten sonra, «Kıbrıs me
selesi, Birleşmiş Milletlerde, bu meseleden haberi bile olmayan, önlerine ge
len her konu üzerinde kendi m illî meseleleri açısından oy vermekten başka 
endişeleri bulunmayan bazı Afrika ve Asya devletleri tarafından ele alının
ca, bu garabet, Yunanlılar için muteber oluyor da, Kıbrıs bir Avrupa Konse
yi üyesiyken, bu meseleyle ilg ili diğer üç devletin hepsi de yine bu konseye 
dahilken, bu davanın bizim teşekkülümüz tarafından bilgiyle ve basiretle ele 
alınması niçin gayrimuteber oluveriyoruz ? Bu demagojiyi anlamak asla müm
kün değildir.» demiştir.

Kırca, daha sonra, Kıbrıs halkının bir bütünmüş gibi farzolunarak ken 
di mukadderatını tâyin hakkına sahip olunması hususunda Yunan delegeleri
nin taleplerine değinerek, «Kıbrıs bir İngiliz sömiirgesiyken bağımsız bir dev
let olmakla, zaten bu hakkı kullanmıştır. Birleşmiş M illetler misakı da belli 
bir ülke üzerinde oturanları bir tek halk farzederek onların bütününe bu hak
kı tanımış değildir. Belli bir ülke üzerinde oturan haklara ayrı ayrı tanımış
tır» demiştir.

Kırca, bu konuda Yunanlıların tam bir samimiyetsizlik içinde olduk
larını anlamak için 48 yıl öncesine dönmek gerektiğini söyleyerek şu husus
lara değinmiştir :

«30 Aralık 1918 günü Paris barış konferansına bir muhtıra sunan Yu
nan delegasyonuna göre, o tarihte Batı Trakyada 114.810 Türk, 44.686 Rum 
ve 28.983 Bulgar vardı. Normal bir nufus artışı hızıyla bile bu Türk nüfu
sun bugün 200.000’i aşması gerekirdi. Oysa ki halen Batı Trakyada sadece 
100.000 Türk ve buna karşılık 200.000 Rum vardır ve bu Türkler, mevcut 
bütün andlaşmalara aykırı olarak son derece kötü muamele görmektedirler. 
İstanbuldaki Rum azınlığı memleketin en üstün refah seviyesinden fayda
lanmaktadır. Sadece bu durum bile, Türkiyenin Kıbrıs konusunda niçin özel 
garantilere ihtiyaç duyduğunu göstermeğe yeter.
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İşte, 1923’te Lausanne konferansında, Türk delegasyonu Türklerin ço
ğunlukta olduğu Batı Trakyada bir plebisit tertiplenmesini istediği vakit, Yu
nan delegasyonu başkanı Elefterios Venizelos, statüsü milletlerarası bir and- 
laşmaya (1913 Atina andlaşması) belli olmuş bir ülkede plebisit yapılamaya
cağını söylemişti. Şimdi, Yunanlı meslekdaşlarıma hatırlatırım ki, Kibrisin 
milletlerarası statüsü de bir andiaşmaya bağlanmıştır. Öte yandan, plebisit 
tertiplenmesinde ısrar eden Türk delegasyonu karşı, yine ayni Venizelos, de
mokrasiye inancının kendisini belli bir ülkenin ahalisine kendi mukadderatı
nı tayin hakkını kabule meylettirdiğini, ancak, birbirinden farklı halkların 
oturduğu bir ülkede bu prensipin tatbikine imkan olamayacağını ileri sürüyor
du. Bugün biz Türkler, Yunanlı meslekdaşlarımıza Venizelos’un 43 yıl ön
ceki sözlerini tekrarlamaktan başka bir şey yapmıyoruz.

Kırca’nın bu konuşmasından sonra, Başkan Struye, raportörün bu ko
nuşmalardan faydalanarak raporunu yazacağını bildirerek gündemin bu mad
desi üzerindeki görüşmeleri kapamıştır.

B E L G E 8 11 Nisan 1966

SOVYET KOMÜNİST PARTİSİ 23. KONGRESİNDE YAKUP 
DEMİR’İN YAPTIĞI KONUŞMA

Moskova’da toplanan Sovyetler Birliği Komünist Partisi 23. Kongresin
de «hariçteki Türkiye Komünist Partisinin merkez komite bürosu birinci sek
reteri» adı altında üyelere takdim edilen müstear adı Yakup Demir olan şah
sın konuşması Pravda Gazetesinin 8 Nisan 1966 tarihli sayısında yayınlan
mıştır.

Pravda gazetesinde «yoldaş Yakup Demirin konuşması» başladığı al
tında yayınlanan konuşmanın metni aynen şöyledir :

«Aziz yo ldaşlar ım,
Türkiye Komünist Partisi merkez komitesi ve bütün Türk komünistleri 

adına Sovyetler Birliği Komünist Partisi 23’ndi Kongresini hararetle selâmla
mak çalışmalarında başarılar dilemek isterin, (alkışlar).

Sovyetler Birliği Komünist Partisi 23’ncii Kongresi Sovyetlerin İktisa
dî ve teknik gücünün ileri bir mertebeye ulaştığı ve Sovyet komünist partisi 
ile hükümetinin ısrarla tatbik ettikleri barışsever dış politikalarının milletler
arası alandaki olumlu etkisinin kendini bariz bir şekilde gösterdiği bir devre
de cereyan etmektedir (alkışlar). M illî ekonominin 7 yıllık kalkınma planı
nın başarılı sonucu yalnız Sovyetler Birliği ve sosyalist cephesinin İktisadî, 
siyasî y e  tedafüî gücünü kuvvetlendirmekle kalmamış, aynı zamanda millî 
kurtuluşları için savaşan bütün halkların faaliyetlerini arttırmış ve dünyanın
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bütün ilerici ve barışsever kuvvetlerinin azmini kesinleştirmiştir. M illî eko
nominin 7 yıllık  kalkınma plânının ana hedefleri geçmiş yıllar içinde kayde
dilen ilerlemeleri özetlemekte ve yeni hedeflerin geniş bir tablosunu çizmek
tedir. Sosyalizmin S.S.C.B.’nde başarılı bir surette inşası, komünist toplumu- 
na geçiş yolunda gerçek bir temel teşkil etmektedir. Marksizm - Leniniz’in 
yaratıcı ve gelişmesinin başlıca kaynağı ve büyük zaferlerin tertipçisi olan 
Sovyet komünist partisinin hâkim rolü ile komünizmin eşiğinde bulunan Sov
yet halkının yaratıcı kudreti yeni 7 yıllık kalkınma plânının başarıyla sonuç
lanacağının garantileridir.

Biz, Türk komünistleri ve Türkiye’nin bütün vatansever ve barışçı kuv
vetleri, bütün ilerici insanlık gibi Sovyetler Birliğinin İktisadî, teknik ve kül
tür alanlarında attığı her ilerici adımı, komünizme doğru ilerleyişini takdirle 
takip etmekteyiz. S.S.C.B.’nin başarılarına karşı duyduğumuz alâka herşey- 
den evvel, hayal 'ettiğimiz ilkelerin bu memlekette ve başka sosyalist ülkeler
de gerçekleşmesinden ileri gelmektedir. Aynı zamanda bu iliklerde gerçek
leştirilen başarıların Türk halkının hayatî menfaatleri ve bizim gelecek he
deflerimiz bakımından yaptığımız mücadelemiz üzerine olumlu ve kat’î bir 
etkisi olduğunu bilmekteyiz.

Halk sömürücülüğü konusunda, emperyalist ve ortaklarının siyasî ve 
iktisadi tahakkümüne ve memleketimize sefalet ve çile getirmiş olan mahalli 
gericilerimize karşı savaşan Türk milleti, m illî kurtuluş, demokrasi ve barış- 
dan yana olduğunu açıklamıştır. Türkiye ile mütecaviz emperyalist devletler 
arasındaki siyasî ve askerî İşbirliği halkımıza büyük ıstıraplar yüklemektedir. 
Gittikçe artan askerî masraflardan dolayı halktan alman vergiler de gittikçe 
artmaktadır. Memleketimizde kronik bir hal almış olan İktisadî ve sosyal 
krizler gittikçe hissedilmekte olan sonuçlar doğurmaktadır. Büyük halk kitle
leri bu krizleri yaratan unsurların ve m illî ekonomimizin gelişmesini köstek
leyen diğer engelleri yoketmek için faal bir mücadeleye girişmişlerdir. Bu 
mücadelenin öncüsü, son seneler içinde memleketin sosyal ve siyasî hayatı 
içinde gittikçe önemli bir rol oynayan işçi sınıfıdır. Türk İşçilerinin teşkilât
landırılmasında önemli başarılar kaydedilmiştir. İşçilerimiz bu yolda uzun ve 
çetin bir savaş sonunda elde ettikleri bazı meşrû hakları kullanmaktadırlar. 
Türk işçileri, İktisadî ve siyasî hakları uğruna giriştikleri açık ve faal mücade
leleri sırasında, sınıf şuurlarının olgun olduğu ve kaale alınacak bir kuvvet 
temsil ettiklerini isbat etmişlerdir. Bu, bugünkü Türkiye’nin sosyal ve siyasî 
hayatının en bâriz özelliğidir.

Diğer karakteristik bir husus, burjuva sınıfının muhtelif seviyeleri ara
sındaki çalışmaların büyümesidir. Bİr taraftan Türkiye’yi yabancı tekeller ile 
sömüren büyük burjuvazi bloku ve büyük emlâk sahipleri ile diğer taraftan ya
bancı sermayenin tahakkümünden üzüntü duyan «m illî»  burjuvazi arasındaki 
çatışmalar açık ve hâd bir siyasî mücadele halini almıştır. Eskiden gerek işçi
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sınıfına karşı yönelen hareketlerinde, gerekse de dış politika konularında bir
birlerinden pek farklı olmayan burjuva partileri arasında, bugün küçümsenme
yecek siyasî anlaşmazlıklar su yüzüne çıkmaktadır. Bu partiler arasında ke
sinleşen mücadele m illî burjuvazinin sol kanadını demokrasi kuvvetlerine yak
laştırmış, gayeleri başka olan ve bağımsız hareket eden muhtelif siyasî ve sos
yal teşkilâtların müşterek düşmana tek bir mücadele cephesi içinde birleşme
leri için müsait bir zemin yaratmıştır. Bütün bu hususlar emperyalizme ve ge
riciliğe karşı olan m illî bir demokratik cephe safında bütün ilerici ve barışçı 
kuvvetlerin kaynaşmalarına daha geniş imkânlar açmıştır.

Sovyetler Birliği ile bütün sosyalist blokuııun artan ekonomik kudreti, 
milletlerarası sahadaki otoritelerinin büyümesi farklı sosyal rejimlere sahip ül
kelerin barış içinde yanyana yaşama politikası, özellikle Vietnam olayları do- 
layısiyle Amerikan emperyalizminin tecavüzkâr niteliğini açığa vurması, Tür
kiye’de Amerikan Nato üslerinin memleket güvenliğini ve hatta halkın haya
tını tehdit ettiği kaçınılmaz gerçeği, Türkiye’nin iç mes’elelerine Amerikan ida
resi çevrelerinin hayasızca müdahaleleri ve bu çevrelerin yerli gericileri açıkça 
desteklemeleri, bütün bu hususlar memleketimizdeki anti- emperyalist müca
delenin tekrar alevlenmesine, ilerici ve barışçı kuvvetlerin harekete gelmeleri
ne sebeb olmuştur. Türkiye’nin gerici çevreleri, sarsılan emperyalist otoritesini 
tekrar sağlamlaştırmak ve yabancı sermayeye tam güven sağlamak için her tür
lü çarelere başvurmaktadıarlar. Bu maksatla anti - komünist hisleri alabildiği
ne kışkırtıyor. îşçi hareketine karşı yeni sindiriri usuller ihdas ediyorlar.

Bunlar, gerici çevrelerin demokrasi kuvvetlerine karşı tasarladıkları tüm 
saldırının ilk adımlarıdır. Maksat, işçi sınıfını kazandığı haklardan mahrum 
ederek ilerici ve barışçı kuvvetleri sindirmektedir. Ancak, hali hazırdaki şart
lar emperyalist tekelcilerin, erişmek istedikleri hedefe varmaları için müsait 
değildir. Memleketin bağımsızlığını zedeleyen ve barışı tehdit eden kuvvetler 
Türkiye’de hüküm sürmeye devam ettikçe, memleketi İktisadî ve siyasî bir çık
maza götüren faktörler bertaraf edilmedikçe, halkımızın özlediği köklü sosyal 
reformlar gerçekleşmedikçe Türk vatansever kuvvetlerin mücadele azmi dın- 
meyecektir.

Memleketin hali hazıraki şartları 1950- 1960 devresinden farklıdır. Şim
diki Türk idarecilerin, dış politikada Menderes zamanındakinden farklı bir 
yol takibetmeleri, Sovyetler Birliği ve başka sosyalist memleketlerle daha ger
çekçi münasebetler kurmaları mümkündür. Biz Türk komünistler, Türkiye hü
kümetinin bu yolda atacağı her adımı müsbet karşılar ve destekleriz. Bunun, 
memleketimizin, halkımızın ve barışın kuvvetlenmesinin yararına olacağından 
eminiz.

Şimdiki halde milletlerarası durum gergindir. Sosyalist ve barışçı kuvvet
lerin emperyalizmle savaşı şiddetlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri dünya
nın muhtelif yerlerinde «harb ocakları» yaratmıştır. Vietnam halkı Amerikan
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istilâcılarla cesur bir şekilde savaşıyor. Memleketimizdeki namuslu ve barışse
ver insanlar da Amerikan ordusunun istilâsı karşısında bütün ilerici insanlık
tan çıkan isyan sesine iştirak etmektedir.

Bugün milletlerarası komünist hareketlerin birliği, bütün dünyanın aııti - 
emperyalist kuvvetlerinin dayanışması, gittikçe artan bir önem kesbedecektir. 
Amerikalıların Vietnam’daki menfur tecavüz hareketi barış ve komünizm düş
manlarının komünizmin içindeki uyuşmazlıkları büyütmek ve bunlardan fay
dalanmak istediklerini gösteriyor.

Birlik mücadelesinde Sovyet komünist partisinin münhasır rolünü şük
ranla belirtmek isteriz (a lk ışlar). 1957 ve 1960’da Moskova’da komünist ve 
işçi partileri temsilcileri konferanslarında alınan kararlara daima sadık olan 
Leııin’in büyük partisi komünist sıralarında birliğin ve dayanışmanın en kuv
vetli savunucusudur. Eminiz ki, bugün görülmekte olan ve dâvamızı ciddî bir 
surette engelleyen anlaşmazlıklar er-geç kaybolacaktır (a lk ışlar).

Sovyet Komünist Partisi 20 ve 22’nci Kongreleri beynelmilel komünist 
hareketi yolunda yaratıcı Marksizm - Leninizm ışığını tutmuştur.

Sovyet Komünist Partisinin 23’ncü Kongresi bu yaratıcı ışık kaynağını 
arttırmıştır.»

B E L G E 9 14 Nisan 1966

IRAK CUMHURBAŞKANININ VEFATI MÜNASEBETİYLE 
DIŞİŞLERİ BAKANIMIZIN VERDİĞİ BEYANAT

Dışişleri Bakakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Irak Cumhurbaşkanı Mareşal 
A rif’in vefatı münasebetiyle şu beyanatı vermiştir:

«Kardeş Irak Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki münasebetlerin ne de 
receye kadar sıkı ve dostane olduğu malûmdur. Bu ilişkiler bilhassa son zaman
larda büyük bir inkişaf kaydetmiştir.

Cumhurbaşkanı Sayın Mareşal Arif ile değerli mesai arkadaşlarının soıı 
derece elim bir kaza neticesinde uful etmiş olmaları Türkiye’de derin bir te
essür yaratmış ve milletçe büyük bir üzüntüye mucip olmuştur.

Artık aramızdan ebediyen ayrılmış bulunan bu kıymetli şahsiyetlerin 
Irak - Türk dostluğu için sarfettikleri değerli gayretler ve unutulmaz hatıra
ları gönlümüzdedİr.

Dost ve kardeş Irak milletine Türkiye’nin ve Türk milletinin en kalbi 
taziyetlerini arzederim.»
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B E L G E  10 14 Nisan 1966

ESKİ YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANI AVEROF’UN MAKALESİ

Eski Yunan Dışişleri Bakanı Averofun 14 Nisan tarihli İmera ERE 
gazetesinde çıkan makalesinin özeti şöyledir :

«Eski Dışişleri Bakanı Averof, Yanya’daki Proinos Logos Gazetesinin 
bugünkü nüshasında çıkan bir makalesinde Kıbrıs meselesi etrafında kayde
dilen son gelişmelere ve Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki tepkilerine işaretle, 
alınan haberlerden üç - dört ay içinde çok tehlikeli bir şey hazırlandığının an
laşıldığını yazmaktadır. Averof ayrıca Kıbrıs davası etrafında patlak veren 
son buhranın Kıbrıslı Rumların tesanüdünii etkilemesinin, Yunanistan'da 
karışıklıklara sebebiyet vermesinin ve Atina - Lefkoşe arasındaki ilişkileri 
sarsmasının muhtemel olduğunu ilâve etmektedir. Kannelopoulos’un Kıbrıs 
konusundaki tutumunu öven Averof Kıbrıs buhranına Kralı karıştıranları 
tenkit etmekte ve Kralın bu konudaki görevini tam manasiyle ifa ettiğini be
lirtmektedir. Averof, Papandreu’nun Kıbrıs davasında demagog bir politika 
izlediğini ve Merkez Birliği Partisi politikasının millî meseleye getirdiği za
rarları belirttikten sonra bugünkü hükümetin Kıbrıs davasında nasıl bir po
litika izlediğini sormaktadır. Eski Dışişleri Bakanı Averof şöyle demekte
dir : şahsen ENOSİS’in birgün gerçekleşeceğine inanıyorum. Çünkü, tarihin 
seyrine kimse mani olamaz. Fakat, bazı hallerde ihtiraslar ve akılsız hareket
ler muayyen haddi aşarsa tarihin seyrini değiştirebilir. Averof devamla çok 
iyi taksim edilmiş bir durum arzeden Kıbrıstaki Türk adacıklarının yarattığı 
tehlikelere işaret etmektedir. Eski Dışişleri Bakanı makalesine şöyle son ver
mektedir. Kıbrıs davası etrafında aramızda şiddetle kavga etmekten başka 
Kıbrıs konusunda herhangi bir politikamız yoktur. Papandreu kasırgasının 
bıraktığı harabelerden sonra artık samimi davranmamız gerekmektedir. Kıb- 
rıs’da yaratılan Türk bölgeciklerinin kendiliğinden dağılacağını, zamanın le
himizde olduğunu ve meseleyi uzatacağımızı söylüyoruz. Fakat Türkiye’nin 
bu duruma müsamahalı davranacağını bize kim garanti edebilir? Türkiye de 
durumu bilmektedir. Ve, onun da kendi problemleri vardır. Türk ordusu iç 
konularda önemli bir rol oynamakta ve Türkiye son zamanlarda bir sabırsız
lık ve mantıksız hareketlere başvurma eğilimi göstermektedir.»
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B E L G E  11 20 Nisan 1966

14. ÇENT O BAKANLAR KONSEYİNİN AÇILIŞ TÖRENİNDE 
YAPILAN KONUŞMALAR

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’m T.B.M.M. tören salonunda başlayan 
i4 !ncü Cento Bakanlar Konseyi toplantısında gönderdiği mesaj şudur :

«Cento Bakanlar Konseyinin 14. toplantısı münasebetiyle başkentimize 
gelmiş olan İran, Pakistan, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik devletleri 
sayın bakan ve delegasyon üyelerini hararetle selâmlamaktan ve kendilerine 
hoşgeldiniz demekten özel bir memnunluk duymaktayım.

Türkiye’nin son defa Cento Bakanlar Konseyi toplantılarına ev sahip
liğ i yapmak şerefine mazhar olmasından bu yana başkentlerimizden her bi
rinde maddî alanda ve diğer alanlarda birçok değişiklikler olmuştur. Ancak 
değişmeyen tek şey, müşterek gelenek ve menfaatlerimizin verimli ortamın
dan fışkıran ve teşkilâtımıza hakim olan hakiki işbirliği ruhudur.

Cento bundan onbir yıl önce, ilk hedefi bölgemizde güvenliği sağlama
ya matuf bir savunma teşkilâtı olarak kurulmuştu. Bu güvenin başarıyla ger
çekleştirilmiş olduğunu kaydetmekten büyük bir memnuniyet duymaktayız.

Merkezî Andlaşma Teşkilâtının bir diğer gayesi de, üyeleri arasında 
daha yüksek bir refah seviyesine ulaşmaya matuf, daha yakın bir işbirliğini 
gerçekleştirmek idi. Bugün bu işbirliğinin meyvaları memleketlerimizin her 
birinde görülmektedir. Hep beraber demiryolları, karayolları, araştırma mer
kezleri ve çok yüksek seviyede teknik bilgiye ihtiyaç gösteren bir haberleşme 
sistemi meydana getirmiş bulunuyoruz. Bu arada uygulanan bir «teknik işbir
liğ i program» üye memleketlerinin genç nesillerinin çağımızın ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek surette kabiliyet ve geniş tecrübe kazanmalarına imkân ver
mektedir.

Bu gelişmeler cesaret verici olmakla beraber bir sonuç değil, bir başlan
gıç telâkki edilmelidir. Teknik gelişme, kültürel mübadele ve eğitim dahil 
olmak üzere Cento üyelerinin aralarında bir çok işbirliği alanlarında çalışma
ları gerçekleştirmek hususunda müşterek arzu sahibi olduklarına güvenim 
vardır. Cento bu istikametlerde daha büyük hamleler yapmak durumundadır.

Sonuç olarak, 14. Bakanlar Konseyi çalışmalarının verimli olacağı ve 
Konseyin barış ve güvenliğin muhafazası ve haklarımızın refah seviyesini 
yükseltmekten ibaret olan amaçlarımıza en büyük katkıda bulunacağı husus
larındaki samimi ümidimi ifade etmek isterim.»

Daha sonra söz alan Cento Genel Sekreteri A.A. Khalatbary, özetle 
şunları söylemiştir :
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«Tahrandaki son toplantımızdan beri geçen bir yıl içinde, bölge hükü
metleri Sovyetler Birliği ile gerek diplomatik alandaki gerek ekonomik ve 
kültürel alanlardaki ilişkilerini geliştirmişlerdir. Sovyetler Birliğinin dış po
litikasının «durgunluk» içinde bulunmasından dolayı veya denildiği gibi «ba
rış içinde birlikte yaşama» politikasına devam edildiğini görmekle memnu
nuz. Son 23. kongrelerinde de belirtildiği gibi, Sovyet liderleri iç işlerini ilg i
lendiren meselelerle uğraşmaktadırlar ve vatandaşlarının maddi ihtiyaçlarını 
karşılama işine özellikle önem vermektedirler. Barışın muhafazasına yardım 
ettiği müddetçe bu hareket teşvik edici bir gelişme sayılabilir.

Bu gelişmeler bazı çevreler tarafından sürekli bir barış ve güvenlik dev
resine girild iği şekilde tefsir edilmekte ve bölge savunma paktlarının fayda
larım yetirdikleri veya faaliyetlerini azaltmaları gerektiği söylenmektedir.

İttifakların politikalarını değişen şartlara göre ayarlamaları gerektiği 
bir hakikattir. Cento da siyasetin ve mantığın bu ana prensibine aykırılıkta 
bulunmamaktadır. Teşkilâtın kuruluşundan bu yana geçen onbir yıl içinde 
görevini azamî bir elastikiyetle yerine getirmiş olması memnuniyet vericidir. 
Cento’nun üyeleri her zaman için barışı gaye edinmiş memleketlerdir.

Maateessüf Sovyet politikasında taktik değişmeleri olmasına rağmen, 
komünist blokdan tarafımıza karşı açılmış olan ideoloji harbi devam etmek
tedir. Ancak eski kavgacı ve saldırgan siyaset bugün için daha yumuşak bir 
hâle gelmiştir. Fakat yıkıcı faaliyetler en yüksek ölçüde yürütülmektedir. Me
selâ Doğu Avrupadan yayın yapan radyo istasyonları haftada 45 saatlerim 
bölge memleketlerinin meşru hükümetleri aleyhinde aşırı propagandaya has
retmişlerdir. Daha çok kısa bir süre önce, Sovyet liderleri, dışardaki Türk ve 
İran komünist partilerinin mevcudiyetini ikrar etmişlerdir. Bizle dost olduğu
nu iddia eden bir hükümetin millî hudutlar haricinde bulunan gayri meşru 
siyasi partileri desteklemesini telife imkân varmıdır.

Bütün bunlardan, bizlere yöneltilen tehditlerin ortadan kalkmadığını 
ve bu sebeple uyanık bulunmaya ve hazırlıklı olmaya mecbur bulunduğumuz 
sonucunu çıkartabiliriz. Taktikler bugün için değişmiş olabilir, fakat gayenin 
değiştiğine dair hiç bir İşaret yoktur.

Barış içinde birlikte yaşama politikası günden Sovyetler Birliği bugün 
daha yumuşak bir yol takip ederken, aynı şeyi, Çin Halk Cumhuriyeti rejimi
nin örnek teşkil ettiği komünist tehdidi için söyleyemeyiz. Bu politikası, Kı
zıl Çin’in, Afrika, Latin Amerika ve Endonezya’da önemli yenilgilere uğra
masına yol açmıştır.

Cento’nun ekonomi toplantılarından birine katılan bir delege 1966 yı
lını «semereler yılı» olarak tarif etmişti. Bu söz tamamen yerindedir. Çünkü 
1966 yılında şu projelerin sonuçları alınacaktır :
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--- Cento hava yolu sistemi,
— Türkiye - İran kara yolu bağlantısı,
— Bölge başşehirlerini Londra’ya bağlayan radyo teleks bağlantısı,
— Mikrodalga sistemi.
Son olarak saydığım mikrodalga sistemi bu akşam üstü sayın delegele

rin kendi memleketleri başşehirleri ile yapacakları konuşmalarla resmen iş
letmeye açılmış olacaktır.

Büyük ölçüde uygulanmakta olan projelerimiz kadar gösterişli olmayan 
diğer ekonomi projelerimizde de tatminkâr ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu yıl, 
Cento çok taraflı teknik yardım programı fevkelâde başarılı bir şekilde uygu
lanmıştır. Bu programın neticeleri gelecek yıllarda bölgede milyonlarca insa
nın hayat seviyesinde tesirini gösterecektir. Örneğin geçen hafta ilk toplantı
sı düzenlenen Cento kolera kontrol programının, bir iki yıl içinde bölgede 
bu hastalığın azalmasını sağlayacağını ummaktayız.

Askerî alanda da geçen yıllarda olduğu gibi bütün üye milletlerin katıl
masıyla başarılı eğitim tatbikatları yapılmıştır. Bunlara ilâveten Nato ile da
ha yakın ilişkiler tesis etmiş ve kuvvetler arasında daha sıkı bir işbirliği kur
muş bulunmaktayız. Fakat her zaman için bazı bitmemiş işler vardır. Bazı me
selelerin halledilmesi ve bir yön verilmesi gerekmektedir. Bu sebepledir ki 
Cento Bakanlar Konseyi her yıl toplanmaktadır. Şu iki günlük toplantıları
mızda işbirliği arzusundan alacağımız hızla yeni başarılara ulaşacağımıza 
emin bulunuyorum.»

İran Dışişleri Bakanı konuşmasında, özetle şunları söylemiştir :

«Tahranda görüşmemizden beri geçen bir yıl zarfında komşu ve mütte
fik Pakistan’ın yıllardanberi kaçındığı bir çatışmanın içine girmesi ile, bir sa
vaş heyhülası bölgemizin bir kısmını gölgelemiştir. Maalmemnuniye Taş
kent’te bir anlaşmaya varıldı. Bu anlaşmanın, uzun zamandan beri süregelen 
bir ihtilâfın Birleşmiş M illetler yasası ile, adalet ilkelerine uygun bir şekilde 
bir sonuca varmasını umarız. Öbür yandan bölgemizin başka bir noktasında 
diğer komşu ve müttefikimiz Türkiye Kıbrıs Türk cemaatine tanınmış hak
ları korumak için gayretlerine devam etmektedir. Kalbî dileğimiz şudur ki : 
Türkiyenin takip ettiği mantıki yol, anlayışla karşılanarak Birleşmiş Millet
lerin aracılığı ile mevcut ihtilâf sona ersin.

Gerekiyorsa yeniden, Türk ve Pakistanlı kardeşlerimize, temin etmek 
isteriz ki haklı davalarında her zaman olduğu gibi, bizim yardım ve işbirliği- 
mizden mahrum olmıyacaklardır.

Gerek bölgemizde ,gerekse dünyanın diğer noktalarında mevcut bu 
zorluklara rağmen Doğu ve Batı arasında mevcut olan buhranın azalması za
manımızın önemli konularının başında gelmekte ve memnuniyet ile kayde
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dilmektedir. Biz, hep birlikte, bütün gücümüzle bu anlaşma zeminin gelişme
sine yardımcı olup, bu durumu dünyamızda devamlı bir hale getirmek için 
çalışmalıyız.

Bu siyasi anlaşma bazılarında Cento’nun önemini kaybetmek üzere ol
duğu düşüncesini yaratmıştır. Gerçektende dünyamızda vukubulan değişme
ler şüphesiz bu teşkilâtta ve diğer bölgesel kurumlarda etkisini gösterecektir. 
Fakat müsaadenizle tekrar etmek isterim ki genel silâhsızlanma fikri gerçek- 
leşmeyip, bir dilek halinde kaldıkça, İran’ın Cento gibi savunma teşkilâtları
na katılması gerekli olacak ve durumumuzda herhangi bir değişiklik olmıya- 
caktır. İttifakımızın bölgemizde barış ve sükûnetin korunmasında büyük te
siri olmuştur. Dünyanın diğer noktalarında vukubulan sert cereyanlara rağ
men, bölgemizde kavuştuğumuz emniyet, ülkelerimizin ve bölgemizin geliş
mesi ve İktisadî yönde ilerlemesi uğruna elele çalışmamıza imkân vermiştir.

İnancım şudur ki, ittifakımıza sınırlı bir açıdan bakmayıp, onu millet
lerarası bir işbirliğine müsait bir duruma getirmek için geliştirmeye çalışmalı
yız.

Cento 11 yıl önce kabul edilen yasasına uymakla yetinmeyip zamanın 
ihtiyaçları ve şartlarına uygun bir şekilde çalışmalarına devam etmelidir. Cen
to gibi miitesanid bir ittifak 11 yıllık tecrübeye sahip olarak, hedeflerine ulaş
mak için zamanın şartlarını gözden uzak tutmamalıdır. Soğuk harb buhranı
nın azalması Cento’nun görevlerinin bir kısmını ilgilendirdiği içinde memnu
niyet vericidir. Biz bu fırsattan faydalanarak ittifakımızın iktisadi, sosyal ve 
kültürel yönlerini kuvvetlendirmeliyiz. Gelişme ve bölgede barışın korunma
sını kendisine gaye edinen Cento gibi bir teşkilât için faydalanılacak birçok 
fırsatlar vardır.

Bu hususun, Cento’nun bütün çabalarında göz önünde tutulması sevinç 
vericidir.

İktisadî Komite son Londra toplantısında iktisadi çabalara daha fazla 
önem vermiştir. Cento’nun gelecekte iktisadi alanda daha serbest ve çok yön
lü çalışmalarda bulunabilmesi İçin hazırlanan plânlar gelişme projelerinin 
uygulanması bakımından faydalı olmuştur.

Geçen yılda önceki yıllarda olduğu gibi Cento’nun yönetimi ile ilg ili 
birçok teknik konferans ve sempozyomların tertİpedildiğine şahit olmak 
memnuniyetimizi mucib olmuştur. Bu toplantılarda görüşülen konuların faz
lalığ ı ve çeşitli oluşu Centonun bir özelliğini göstermektedir. Bu alanda di
ğer bölgesel ittifaklar böyle bir seviye’ye ulaşamamışlardır.

Bu toplantıda ise Cento’nun büyük bir teknik teşebbüsü olan ve gerek 
sosyal, gerekse ekonomik yönden büyük önemi haiz olan mikrodalga şebeke
sinin açılışına katılmaktan çok seviç duymaktayız. Bu bölgemizde müessir bir
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muhabere şebekesi olmaktan başka gelecekte müşterek gayretlerimizi arttır
mak için de çalışmalarımızın iyi bir örneği olacaktır.

Iran, Türkiye ve Pakistan sosyal ve iktisadi gelişme alanında büyük gay
retler sarfediyorlar. Bu sebeple de Centoııun da iktisadi ve sosyal faaliyetleri
ni arttırarak üye ülkelere yardımcı olması pek yerinde olacaktır.

Meselâ geçen Eylül ayında toplanan M illetlerarası Cehaletle mücadele 
Kongresi üzerinde dahi tesirde bulunan cehaletle mücadele gayretlerine Cen
to’nun katılması İran tarafından memnuniyet ile karşılanacaktır. Majeste 
Şehinşah’ın daveti ve Unesco’nun nezareti ile tertip edilen bu kongre bu in
sanlığın büyük derdinin giderilmesi için İran’ın gösterdiği İsrarın bir delili
dir.

Cento’nun diğer gayret göstermesi gereken husus ise bölgede bütünlü
ğün ve birliğin sağlanmasıdır.

Cento Orta Doğuda gerçekleşen ve üyelerinde sorumluluk ve bağlılık 
yaratan ilk teşkilâttır.

Sözlerime son verirken tekrar Cento’nun hedeflerinin gerçekleşmesi 
için diğer üyeler ile iş birliğine amade olduğumuzu belirtir, 14. toplantımızın, 
yasamızın esas gayesine uygun olan, bölgemizde istikrar ve refahın teminin
de daha fazla yardımcı olmasını dileriz.»

Toplantıya katılmak üzere Ankara’ya daha sonra gelen Pakistan Dı
şişleri Bakanı Zülfikâr A li Butto’nuıı açılış konuşmasının metni, Pakistan'ın 
Ankara Büyükelçisi Makbul Rabb tarafından okunmuştur :

«Cento Bakanlar Konseyinin geçen yıl Tahran’da yapılan toplantısın
dan beri önemli değişiklikler olmuştur. Bu gelişmelerin bazılarının üzerimiz
de derin ve belirli tesirleri vardır. Pakistan çok ciddi bir tecrübe geçirmiştir. 
Mukaddes topraklarını haksız tecavüzlere karşı korumak zorunda kalmıştır. 
Milletimin bu durumunu büyük bir cesaretle karşılaşmasından ve egemenli
ğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumak ve devam ettirmek hu
susunda sarsılmaz bir azim göstermesinden dolayı gurur duymaktayım.

Pakistan gelişmekte olan bir memlekettir. Mareşal Eyüp Han'ın muk
tedir ve dinamik liderliği altında ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ya
pıcı programlar uygulanmaktadır. Yüzyıllar boyunca süren ihmalden dolayı 
uğradığımız kayıpları telâfi etmek mecburiyetindeyiz. Barış ve istikrar sürat
li bir kalkınmanın başlıca şartlarıdır. Bu yüzden diğer kalkınan memleketler 
gibi bölgemizde ve dünyada barışı ve istikrarı korumak için bütün samimiyet 
ve ciddiyetimizle çalışmak kararındayız. Gerçekten Pakistan’ın siyaseti bu he
defe doğru yöneltilmiştir. Memleketimin Cento’daki üyeliği de bu başarıya 
yardım etmektedir. Biz Cento’ya bir savunma paktı nazarıyla bakıyoruz. Bir
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leşmiş M illetler anayasasının 51. maddesi gereğince kurulan bu teşkilâtın 
amacı üyelerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını koru
mak ve bu bölgede yaşayan insanların ekonomik refahlarını arttırmaktır.

Cento’nun ekonomik alanda, özellikle ulaştırma, tarım ve sağlık konu
larında neticeler aldıklarını görmekten memnuniyet duymaktayız. Bugün açı
lacak olan Ankara-Tahran ve Karaçi arasındaki mikrodalga bağlantısı Cen
to’nun ekonomik alanda ilerlemesinin bir merhalesi olarak kabul edilebilir. 
A.B.D. ve Ingiltere hükümetleri tarafından sağlanan teknik yardım ile Cen
to çok taraflı teknik yardım fonunun faaliyetleri yapıcı olmaktadır. A.B.D. 
ve -Ingiltere hükümetlerine cömert yardımlarından dolayı teşekkürlerimi bil
dirmek, Genel Sekreterlik dahil Cento teşkilâtına da Cento ekonomi faaliyet
lerini bu derece başarıya, ulaştırdıklarından dolayı hayranlığımı belirtmek 
üzere bu toplantıyı bir fırsat addediyorum.

Cento’nun ekonomik ve teknik faaliyetlerinin süratlendirileceğini ve bu 
suretle bölgede istikrarın kuvvetlendirilerek burada yaşayan insanların refah
larının artacağını ummaktayız.

Sözlerime son verirken, Genel Sekreter ve mesai arkadaşlarıma Cento 
faaliyetlerinde gösterdikleri feragatli çalışmalarından ve bu toplantının ku
sursuz düzeninden dolayı tebriklerimi bildirmek isterim.»

Michael Stewart, konuşmasında özetle şunları söylemiştir :
«Müteessirim ki, konuşmalarımız, General Gürsel’in müteellim hasta

lığı zamanına rastlamıştır. Dualarımız onunla beraberdir. Bu vesileyle, Ge
neral Sun ay’ı seçiminden dolayı tebrik edip, bu yüksek makamda kendisine 
en iyi dileklerimizi ifade etmek isterim.

Geçen bir seneye baktımızda, bu devrenin bütün bölge müttefiklerimiz 
için sulh yılı olmamış bulunmasından büyük teessür duyuyoruz. Geçen Eylül 
avının teessüfe şayan olaylarına Cento doğrudan doğruya karışmamış, fakat 
hu olaylar, Hindistan kıt’asının istikrar ve sulbünü kalbten isteyen ve her iki 
nemleketle de bu kadar bağlarla bağlı bulunan hepimiz için en derin kaygu 

vesilesi olmuştur.
Birleşmiş Milletlerin, çarpışmanın bir an önce kesilmesini sağlamış bu

lunmasıyla müteselli oluyor ve Taşkent andlaşmasınm ruhu içerisinde başlı
ca anlaşmazlık konularının hallinde ilerleme kaydedileceğini ve bu kıt’ada 
devamlı sulh ve dostluğun tesis olunacağını ümit ediyoruz.

Kardeş ittifaklar, Nato ve Seato gibi, Cento da komünist tecavüz ve 
baskısını karşılamak üzere kurulmuştur. İttifak hâlâ bu tehlike ile ilgilid ir ve 
hür dünyanın bu hayati bölgesinde istikrar temini hususunda hâlâ çok kıy
metli görevler ifa etmektedir. Memleketimiz Birleşik Kıratlıkta, savunma 
masrafları üzerinde ahiren yaptığımız çok etraflı bir İncelemede bu görev

105



iayıkı veçhile değerlendirilmiştir. Şüphesiz ki, teşkilâtımızın ilk kuruluşun
dan beri siyasi ve askeri durum bir derece değişmiştir. Esas ağırlık, kaba ve 
direkt askeri tecavüzden, siyasi baskı ve yıkıcı faaliyetlere doğru kaymıştır. 
Bunun muhtelif şekilleri vardır ve gerek kültürel ve gerek ekonomik sahada 
icrayı faaliyet etmektedir. Bu şekildeki tehdit, geçen sene zarfında daha teh
likeli olabilirdi. Uyanıklığımızı bu alanda muhafaza etmemiz gerekmektedir. 
Tehlikenin artık direkt ve askeri şekilde belirmemesi sebebiyle, ortadan kalk
mış bulunduğu zehabı kolaylıkla uyanabilir. Bir bakıma başarılı ittifakların 
kendilerine mahsus problemleri mevcuttur. Sulhu temin etmekle, gafil kim
seler, ittifakın devamına lüzum kalıp kalmadığını sualini sormağa ve sulh 
ve hürriyetin devamlı uyanıklık ve işbirliği gayretleri olmaksızın da sağlana
bileceği intibaına varmalarına yol açarlar.

Cento ittifakının iktisadi alandaki başarısı muazzamdır. Genel Sekreter, 
11.ci yıldönümü mesajında, bunu faaliyet yılı olarak vasıflandırmıştır. Daha 
önceki hatiplerin de belirttiği üzere, birçok büyük projeler, Türkiye yi İran'a 
bağlayan yol, İfan, Pakistan ve Türkiye başkentlerini birleştiren microwave 
sistemi ve mahalli üye memleketleri Londra’ya bağlayan yüksek frekanslı 
tele - komünikasyon tesisi halen faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Birkaç ay 
zarfında, Ankara, Tahran ve Karaçi arasındaki Cento hava navigasyon tesis
leri de tamamlanacktır. Birçoğumuz, «Cento’nun on y ılı»  adlı çok başarılı 
Cento filminde bu eserleri canlı bir şekilde görmüş bulunuyoruz. Bütün bun
lar zikre şayan başarılardır, fakat müstakbel faaliyetlerimize de bakmak zo
rundayız. Geçen haftalar zarfında Cento ekonomik eksperleri ve Ekonomik 
Komite çok verimli müzakerelerde bulunmuş ve Cento iktisadi programının 
devamı için sağlam, tatbiki ve elastiki esaslar sağlayan ana hatları tesbit et
miştir. Bu programa Britanya’nın iştiraki şimdi senede bir milyon sterline yük
selmiş bulunmaktadır. İştirakimiz hem para ve hemde eksper, teçhizat ve 
eğitim yardımı şeklinde olmaktadır. Bölgenin refahını geliştirmek hususun
da kullanılacağını ve gelişen ve istikbale bakan cemiyetlerin kuruluşuyla il
g ili kalkınma plânlarına yardım edeceğini bildiğimizden, bu iştirakten mem
nunuz.

Bu gibi vesilelerde, doğuş şartlarına ve ittifakımızın başlıca gaye ve 
başarılarına bakmak doğru olur. İlk gayemiz, güvenliği, yani bölge üyelerini, 
plân ve sulh içinde kalkınma faaliyetlerine devam etmelerini sağlıyacak iti
madı temin etmek üzere komünist tecavüz ve baskısına karşı tesaniide sevket- 
mek ve desteklemekti ve bugün aynıdır. Cento bu esas güvenliği sağlamakta
dır, fakat evvelce de söylediğim üzere, karşılaştığımız tehdit elastikidir ve 
bunu karşılamakta bizim de elastiki olmamız gerekmektedir. İkinci gayemiz 
siyasi ve iktisadi işbirliğini teşvik etmekti. Bu iş, muntazaman yapılan temsilci
ler konseyi toplantıları, bizim yıllık toplantılarımız, Cento programı içindeki 
muhtelif iktisadi teşebbüslerimiz çerçevesinde gerçekleştirilmektedİr. İran,
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Türkiye ve Pakistan hükümetleri, kendi teşkilâtları olan «Kalkınma için Böl
gesel İşbirliği» teşkilâtını 1964’de kurmak suretiyle bu fikri daha da geliştir
mişlerdir. Nihayet gaye iktisadi kalkınmadır. Son zamanlarda açılan müşte
rek projeler, müstakbel işbirliğinin esaslarını teşkil eden anahtarlar ve bölge 
memleketlerinin müessir m illî başarıları, bu sahada neler yapılabileceğini 
göstermektedir. Kanaatimce, Cento’nun vazifesini iyi yapmakta olduğunu 
haklı olarak ifade edebiliriz. Majesteleri hükümeti, ittifaka başarılar diler ve 
onu tam olarak desteklemeğe devam edeceğini vaad eyler.»

Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı Dean Rusk özetle şunları söylemiş
tir :

«Teşkilâtın kuruluşundan beri geçen onbir yıl içinde, 1955’te bölgeyi 
tehdit etmiş olan muhasımlar bu tedafüi kalkanın Cento tarafından, hiç kim
seyi tehdit etmek için değil, fakat Cento memleketlerinin istiklâline tecavüz 
veya buna tahrip teşebbüslerinin azim ve kuvvetle ve gittikçe artan güvenle 
karşılanacağını ikaz için meydana getirildiğini anlamışlardır.

Bu tedafüi kalkana ihtiyaç devam etmektedir. Kendi aralarında fikir 
ayrılıklarına sahip olmalarına rağmen, muhasımlarımız komünist dünya ihti
lalinden vazgeçmemişlerdir. Birleşmiş Milletler anayasasında belirtilen tipte
ki bir dünya toplumunu mahvetmek niyetindedirler. Hakikatte, bazı komü
nist liderleri, Güney-Doğu Asyada acı tecrübe ile öğrendiğimiz gibi, bu ga
yenin tahakkuku için kuvvet kullanılmasını açıkça desteklemektedirler. İstik
lâl ve hürriyetlerine kıymet veren milletler uyanıklıklarını elden bırakmazlar. 
Dünyanın bazı bölgelerinde daha az tehlike var gibi görünüyorsa, bu komşu
larına baskı yapacakların, kendilerini hürriyete vakfetmiş olanların güçlerine 
ve azimlerine müsbet bir hürmet duymalarından ileri gelmektedir.

Dünyanın her tarafındaki hür insanlar, son on yıldır Türk, İran ve Pa
kistan halkının sağladığı gelişme rekorunda hayranlık duyacakları ve örnek 
alacakları pek çok şey bulabilirler.

Türkiyede hakiki manada brüt m illî istihsal yüzde elli kadar artmıştır, 
insan başına gelir yüzde yirmi kadar bir artış kaydetmiştir. Sinaî prodüktivi
tede de önemli kazançlar sağlanmıştır - endeks şimdi başlangıç yılı olan 1958’- 
İn yüzde 150 kadarıdır. Türk eğitim sistemi 011 yıl evveline nisbetle bir misli 
daha fazla öğrenci eğitmekte ve yetiştirmektedir.

İran’da, eğitim bütçesi 1955'ten beri yüzde 93 kadar artmıştır ve öğren
ci sayısı da bunu uygun olarak yükselmiştir. İran’da okuma yazma birliğinin 
1962’de tesisinden ¡Deri 30 bin den fazla genç İran delikanlısı askerî hizmet
lerim köylülere okuma-yazma öğreterek yapmışlardır-. Birliğin okuma-yaz
ma kampanyasındaki bu başarılı çalışması şimdi buna benzer sağlık birliği 
ile kalkınma birliğinde eşini bulmaktadır. Bunun bir tezahürü, toprak refor
mu programı yolu ile yaklaşık olarak elli bin kadar köyün, tamamen veya 
kısmen, bir milyondan fazla köylüye dağıtılmış olmasıdır.
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Pakistanda tarımsal prodüktivite 1954’den beri yüzde otuz artmıştır. 
İmalât endeksi yaklaşık olarak yüzde yüz bir artış göstermektedir. Amme kul
lanışı için insan başına elektrik istihsali 1960’dan beri takriben iki buçuk mis
li artmıştır. On yıl içinde, ilk okul sayısı yüzde elli ve okullara devam eden
lerin sayısı bir misli kadar artmıştır.

Hiç kimse bu kazançlara doğrudan doğruya Cento’nun âmil olduğu ke
hânetinde bulunacak değildir. Burada bununla ilg ili olan şey, Cento’nun ko
ruyucu kalkanı arkasında İran, Pakistan ve Türk halkının geniş bir gelişme 
kaydetmiş olmalarıdır.

Bu ilerlemeler ve bunların mümkün kıldığı kendi kendine dayanma bir 
teşkilât olarak Cento için doğrudan doğruya önemi haizdir. Cento’nun eko
nomik programlarının ilk  10 yılı zarfında daha ziyade, İngiltere ve Birleşik 
Amerikanın büyük ölçüde yardımını icap ettiren önemli bölgesel projeler üze
rinde durulmuştur. Bugün bu projelerin çoğu tamamlanmış veya tamamlan
mak üzeredir ve bu konseyde hazır bulunan bizler önümüzdeki birkaç ay zar
fında bu projelerin bir çoğunun faaliyete geçmesini plânlayacağız.

Cento’nun daha diğer bazı önemli projeler için plânlar yapması muh
temeldir. Fakat Cento’nun halihazırda bugün öğleden sonra açılış törenini 
yapacağımız mikrodalga sistemi veya bundan takriben 18 ay kadar sonra faa
liyete geçecek olan demiryolu bağlantısı çapında her hangi yeni bir projeyi 
plânlamadığını hatırda tutmak yerinde olur. Bu ihtimali, neticeye varmış ol
manın haleti ruhiyesi içinde değil fakat işbirliğinin sağladığı başarılardan 
duyulan iftiharla belirtiyorum.

İşbirliği İran, Pakistan ve Türkiye gibi bölge memleketleri arasında bir 
itiyad halini almıştır. İşbirliği birçok sahalarda semere vermiştir ve Cento’nun 
teknik yardım programının sağladığı gösterişiz fakat son derece samimi şah
sî mübadelenin paylaşılan tecrübelerine pek çok şey borçludur.

Bu işbirliği itiyadının Cento’dan ileriye gitmiş olması memnuniyet ve
ricidir. Bugün hemen hemen ikinci yılını tamamlamış olan Kalkınma için Böl
gesel İşbirliği Teşkilâtı (R.CD), bu bölgedeki memleketler için, dıştan yar
dım veya tavsiye almadan, bir çok karşılıklı plânlama ve mübadele sahaları
nın açık bulunduğunu göstermektedir. Birleşik Amerika RCD’nin kurucuları
nı tebrik eder ve bu yeni kuruluşun kıymetli başarılarını bekler. RCD ile 
Cento’nun birbirinden ayrı fakat birbirini tamamlayıcı gayelerle giriştikleri 
faaliyetlerin bu bölgenin ekonomik ve ticarî gelişmesinde önemli roller oynı- 
yabileceklerine inanmamız için pek çok sebep mevcuttur.

Cumhurbaşkanı Johnson bölgesel tesanüd fikrini desteklediğimizi 
aşağıdaki sözlerle ifade etmiştir :

Bölgesel işbirliği ekonomik gelişmenin en iyi vasıtası ve siyasî bağım
sızlığın en iyi teminatçısıdır.
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Ekonomik ve sosyal kalkınmada bölgesel gayret birliğini meydana ge
tiren ve muhafaza eden müesseselere karşı desteğimizi devam ettirmeye ve 
genişletmeye hazırız.

Cumhurbaşkanı Johnson geçenlerde değişikliklerle dolu bir devrede 
gayemizin devam etmesi konusunda konuşmuştur. Burada, eski dost ve müt
tefiklerimiz arasında, gayemizin devam etmesi üzerinde fazla durmama lü
zum olmadığına inanıyorum. Cento’nun en fazla ilgisini çeken, muhtemelen, 
bu ittifakın faaliyetlerindeki değişikliklerin kalitesi ve niteliğidir. Birlikte 
yaşadığımız ve çalıştığımız bir «değişiklikler devresinden» bahsederken genç 
nesli düşünmemiz gayet tabiidir. Genç nesil için plânlarımızda «sağlam kafa 
sağlam vücutta bulunur» şeklindeki herkesin kabul ettiği gayeden m illetler
arası çapta daha büyük ölçüde kabul edilmiş bir kaide bulmak güçtür. Birle
şik Amerika hükümeti dahilinde, Cumhurbaşkanı Johnson son zamanlarda 
kongreye arzettiği mesajlarında, zamanın icap ettirdiği değişiklikleri nazarı 
itibare alarak, dış yardım programımızdaki gayelerimizi ciddî ve itinalı bir 
şekilde gözden geçirmemizi teklif etmiştir. Cumhurbaşkanı Johnson eğitim, 
sağlık ve gıda istihsalindeki milletlerarası gayretlere yardım hususunda özel 
bir dikkat sarfedilmesini talep etmek suretiyle yeni görevlerimizin önemini 
bir defa daha tebarüz ettirmiştir.

Cento bölgesindeki üye hükümetler eğitim, sağlık ve gıda istihsali prog
ramları üzerinde esasen dikkatle durmaktadırlar. Eğitimciler, tarımcılar ve 
sağlık uzmanları Cento’nuıı çok taraflı teknik işbirliği fonu vasıtasile, bu 
önemli sahalarda gayretlerimizi koordine etmek suretile devamlı şekilde bir
birimize yardımda bulunabileceğimiz yeni yollar keşfetmektedirler. Gayret
lerimizi geliştirmek ve bir araya toplamak fırsatı ve ihtiyacı mevcuttur.

Kanaatimce Cento’yu bilhassa ilgilendirecek konulardan biri Birleşik 
Amerikada bizim öğretmen eğitimi, meslekî ve bilimsel eğitim ve çok ihtiyaç 
olan ders kitaplarının yayınlanmasına verdiğimiz önemdir. Kamu sağlığı ala
nında Cento’nun bölgesel işbirliği tecrübeleri bu teşkilâtın bulaşıcı hastalık
larla mücadelede müşterek gayret hususunda özel bir rol oymyabileceğine 
işaret etmektedir. Açlık ve gıdasızlıkla mücadele, rol oynıyabilecek her hükü
met ve şahıstan muazzam kaynak ve bilgi talep etmektedir. Bu hususta Cen
to geri kalmamıştır. Cento, kuruluşunun başlangıcından beri tarıma büyük 
önem vermiştir. İstihsali ve gıda maddeleri tevziini geliştirmek ve modern
leştirmek üzere millî kampanyaların etkisini artırmak gayesi ile bu tecrübe
den istifade edebiliriz.

Bu sahalarda yeni fırsatları mütalâa etmekle beraber, Cento’nun mes
lekî askerî kalkınma programı, askerî eğitim tatbikatı, yıkıcı faaliyetlerle mü
cadele programı, tarım ve ulaştırma programlarına ve bu bölgede daha pek 
çok başarıya yardım eden diğer Cento faaliyetlerine lâyık oldukları dikkati 
gösterelim. Bu hafta burada, 10 yıllık bir devre zarfındaki bütün ihtiyaçları-
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mızı karşılıyacak bir program çizemeyiz. Gelecek yıl tekrar bir araya geldiği
miz zaman yeni fırsatlar ve yeni ihtiyaçları ele alacağız. Fakat bütün bu deği
şiklikler arasında devamlı gayemizden kuvvet alalım. Birleşik Amerikaya ge
lince, hükümetimin, Cento teşkilâtının kendisini adamış olduğu yüksek ga
yelere olan yardımlarına devam etmek azminde olduğunu teyid etmekle ifti
har duyarım.»

Son olarak söz alan. Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, açılış 
konuşmasında şunları söylemiştir :

«Merkezî Andlaşma Teşkilâtının 14. Bakanlar Konseyi münasebetiyle 
İran'ın Pakistan’ın, Birleşik Krallığın ve Amerika Birleşik Devletlerinin 
mümtaz Dışişleri Bakanlarını ve delegasyonlarını Ankara’da selâmlamaktan 
müstesna bir şeref duymaktayım.

Bugün burada toplanmış olan bakanları selâmlamaktan duyduğumuz 
memnunluk kendilerinin, Türkiye’nin geleneksel ve müteaddit ittifak, dost
luk ve işbirliği bağları ile bağlı bulunduğu ülkelerin temsilcileri olmaları do- 
layısıyle daha ziyade artmaktadır. Bu anlayışla açış konuşmalarında memle
ketim lehinde sitayişkâr beyanlarda bulunan bütün meslekdaşlarıma hararet
le teşekkür ederim.

Dışişleri Bakanı olarak memleketimi Cento Bakanlar Konseyinde ilk 
defa temsil etmekten ve bu vesile ile meslekdaşlarımla Türkiye’de buluşmak
tan mazhariyet duymaktayım. İçlerinde ekserisi ile daha önce tanışmak bah
tiyarlığına nail olduğum meslekdaşlarımın ev sahibi memleket temsilcisi sı- 
fatiyle toplantılarımıza başkanlık etmek görevini de yüklenmiş olan Cento 
Konseyi ailesinin bu yeni üyesine karşı müsamahakâr davranacaklarına gü
venmekteyim.

Merkezî Andlaşma Teşkilâtının muhterem Genel Sekreteri Dr. Khalat- 
bary ve onun liyakatli meslekdaşlarına teşkilâtımızın hizmetinde mükemmel 
çalışmalarından dolayı derin takdir hislerimi ifadeye müsaadenizi rica ede
rim. Teşkilâtımızın merkezinin, yıllarca Türkiye parlâmento binası olarak 
kullanılmış olan tarihî bir binada kâin bulunması bizim için bir mazhariyet 
teşkil etmiştir.

Kanaatimce, toplantımız dünyadaki gelişmelerin kritik bir safhasına 
rastlamış bulunuyor. Avrupa ve Asya’da, etkilerini ülkemizde de hissettiren 
önemli olaylar cereyan etmektedir. Barış için çalışan kuvvetler ne kadar güç
lü ise istikrarsızlığı, zulüm ve harbi gaye edinmiş olan kuvvetler de o derece 
güçlüdürler. Yaşadığımız devrenin alâmeti farikasını gösteren oluşları den
geli bir bakışla izlemeli, aşırı iyimserlikle aşırı kötümserlikten kaçınmalıyız. 
Bu teşkilâtın üyeleri ortak bir amacı paylaşmaktadırlar : barışı sağlamak ve 
kuvvetlendirmek, hukuk nizamını gerçekleştirmek ve kendi halkları ile bü
tün insanlığı daha ileri bir hayat seviyesine ulaştırmak. Bugün bu yüce amaç-
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1 ardan çok uzakta bulunduğumuzu biliyoruz. Halen dünyanın bazı bölgele
rinde gerçekten barış hüküm sürmektedir, fakat bu barışın devamlı olabile
ceğim ve emniyet içinde bulunduğumuzu kim söyleyebilir? Bazı bölgelerde, 
özellikle Asya’da harp hükümsürmekte ve bu yüzden insan kaybı ve ıztırab- 
ları büyük olmaktadır. Hukuk nizamı e lan  uzak bir ümit teşkil etmekte, in 
sanlığın üçte ikisi hâlâ asgarî hayat şartları seviyesinde yaşamaktadır. Bunun
la beraber, barış için istek yine de kuvvetinden kaybetmemekte, çekişmeler 
ve çatışmalara rağmen dünya barışının el’an idame edilebilmiş bulunması 
memnunluk uyandırmaktadır. Yakın bir gelecekte genel silâhsızlanmanın 
gerçekleştirilmesi gibi, milletlerarası ilişkilerde hakikî ve uzun sürecek bir 
yumuşamanın önünde dikilen meselelerin hallini beklememekteyiz. Fakat 
bu arada, her şeye rağmen, barışın temellerini kuvvetlendirmek ve milletler
arası işbirliğini mümkün mertebe çok çeşitli alanlara yaymak hususunda, bık
madan, usanmadan her türlü imkanı denemek ve gayret sarfetmekten geri 
kalmamalıyız. Bu istikrarsız dünyada güvenliğimizi sağlamak için, işbirliğin
den başka bir çare yoktur. Bunu yaparken, barışın korunmasına katkıda bu
lunduğumuza da kaniyiz. Geçmiş tecrübelerimiz bu tutumun hakimane oldu
ğunu göstermektedir.

Âdil bir hâl tarzına bağlanamamış ciddî anlaşmazlıkların mevcudiyeti 
de hâlen dünyanın birçok yerlerinde barış ve sükûnu etkileyen diğer bir âmil
dir. Bu açıdan üzüntü verici Kıbrıs anlaşmazlığı Türkiye'yi uğraştırmakta 
berdevamdır. Biz meseleye barış yolu ile tarafların karşılıklı mutabakatına 
dayanan bir hal tarzı aramaya devam etmekteyiz. Fakat gayretlerimiz, mil
letlerarası anlaşmalar ve taahhütlerin Güvenlik Konseyi kararlarının ihlâli su
retiyle bize zorlanmak istenen tek taraflı çözüm teşebbüsleri yüzünden, bite
viye akamete uğratılmaktadır. Türkiye, anlaşmazlıkların barış yolu ile çözül
mesi prensibine bağlı olmakla beraber, meşru haklarını korumaya, her türlü 
olup bittiye karşı koymaya ve Türk cemaatinin zulme uğramasının sürüp git
mesine yol açacak bütün davranışları önlemeye azimlidir. .

Hâlen Cento çerçevesinde iftiharla zikredebileceğimiz bazı başarılar el
de etmiş bulunuyoruz. Bugün öğleden sonr; Cento mikro dalga haberleşme 
sisteminin memleketlerimize devri törenine katılacağız. Savunma tertipleri
mize büyük Ölçüde yardımcı olacak geniş kapsamlı bu teşebbüsün başarı ile 
tamamlanması memnuniyet vericidir. Bu tesis aynı zamanda bölgemizin kap
ladığı binlerce kilometrelik mesafeyi kısaltacak mahiyette bir teşebbüstür. 
Milletlerimizi birbirine yaklaştırmak meselesi, kanaatımca üzerinde hassasi
yetle durmamız gereken bir konudur. Mikro dalga haberleşme sistemi, kara 
ve demiryolları, yapmamız gerekenin sadece bir kısmıdır. Tarım, halk sağlı
ğı, eğitim, ilim ve teknoloji konularında Cento bölgesi hâlen el değmemiş 
geniş alanlar ihtiva etmektedir. Cento ortakları daha çok sayıda proje hazır
lamalı ve bunların biran önce gerçekleştirilmesi amacı ile tam bir işbirliği
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yapmalıdırlar. Bunun için çok gayret ve bir miktar da fedakârlık gerekmek
tedir. Aynı zamanda kesif bir işbirliğine ihtiyaç vardır. İttifakımızın temeli
nin iyi niyete dayandığı ve iyi niyet ile aşılamayacak tek bir engel de bulun
madığı gözönünde alındığında Cento’nun geleceğine güven ve ümitle bak
mamak için hiçbir sebep yoktur.

Sözlerime son verirken hepinize Türkiye’de ikametimizin hoş geçmesi
ni temenni eder ve toplantılarımızın çok verimli olacağı hususundaki inancı
mı ifade eylerim.»

B E L G E 12 21 Nisan 1966

14. CENTO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI SONUNDA 
' YAYIMLANAN ORTAK BİLDİRİ

Merkezî Andlaşma Teşkilâtı’nın (CENTO) Bakanlar Konseyi 14. dö
nem toplantısını 20 ve 21 Nisan 1966 tarihlerinde Ankara’da akdetmiştir.

Ekselâııs Abbas Aram, İran Dışişleri Bakanı
Ekselâns Zülfikar Ali Bhutto, Pakistan Dışişleri Bakanı
Ekselâns İhsan Sabri Çağlayangil, Türkiye Dışişleri Bakanı
Ekselâns Michael Stewart, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı

Ekselâns Dean Rusk, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı 
Heyetlere başkanlık etmişlerdir.

Toplantının açılışında Türkiye Cumhurbaşkam’nın özel mesajı okun
muştur. Heyet başkanları mesaj ve Türk Hükümetinin büyük misafirperver
liğ i için teşekkürlerini sunmuşlardır.

Toplantılara evsahibi sıfatıyla Türk Dışişleri Bakanı Başkanlık etmiş 
ve Türk Hükümeti adına heyetlere beyanı hoşamedide bulunmuştur. Diğer 
heyetler de Dışişleri Bakanı olduktan sonra ilk defa Konsey toplantısına ka
tılan Bay Çağlayangil’e Beyanı hoşamedide bulunmuşlardır.

Konsey eski Türkiye Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in devam eden has
talığından ötürü üzüntüsünü ifadeyle asker ve devlet adamı olarak Türkiye’
ye yaptığı müstesna hizmetleri övmüştür.

Tahran’daki son toplantısından beri milletlerarası alandaki gelişmeleri 
geniş bir şekilde gözden geçiren Konsey halihazır dünya şartları muvacehe
sinde müşterek güvenliğin elzem olduğunda mutabık kalmış ve CENTO’ııun 
savunma gücünün muhafaza edilmesi hususundaki azmini teyid etmiştir. 
Konsey bölgedeki memleketlere yönelen tecavüz ve yıkıcı faaliyetler tehlike
sinin devam etmekte bulunduğunu kabul etmiştir. Bu konuda, İran Dışişleri
112



Bakam İran Körfezi bölgesindeki yıkıcı faaliyetlere Konsey in dikkatini çek
miştir. Bakanlar, milletlerarası gerginliğin azalmasına, silâhsızlanma tedbir
lerinin alınmasına ve barışın takviyesine yardım etmek amacı İle ellerinden 
geleni yapmak hususundaki samimi arzularını teyid etmişlerdir.

Konsey, CENTO’nun ortak askerî tatbikatları hakkında raporu da ih
tiva eden Askerî Komite raporunu gözden geçirmiş ve ittifakın ortak savun
ma gücünün takviyesi hususundaki telkinleri görüşmüştür.

Bakanlar, mevcut antlaşmaları nazarı itibare alarak, Kıbrıs ihtilâfının, 
kapsadığı bütün tehlikeleri ile, devamından duydukları derin endişeyi belirt
mişlerdir. Bakanlar adadaki bütün halkların meşru menfaatlerine uygun ola
rak barışı koruyacak ve tarafların mutabakatı ile varılacak bir çözüm şeklinin 
bulunması hususundaki samimi arzularını da izhar etmişlerdir.

Bakanlar, Hindistan ile Pakistan arasında vukua gelen muhasemattan 
dolayı üzüntülerini ifade etmişlerdir. Taşkent Deklarasyonu ve Güvenlik 
Konseyi’nin 20 Eylül 1965 tarihli kararında derpiş edildiği veçhile, ateş kes 
anlaşmasının «iki memleket arasında Keşmir ve buna bağlı diğer hususlar
dan meydana gelen mevcut ihtilâfların barış yolu ile halli» istikametinde 
faydalı bir adım olarak karşılanmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanları, 
Konseye sırasıyla Vietnam ve Rodezya olayları hakkında etraflı bir bilgi ver
mişlerdir.

Bölge ülkelerinin kendi gayretleri ile sağladıkları süratli ekonomik ge
lişmeden dolayı memnuniyet izhar edilmiştir. Ele aldığı ortak ekonomik pro
jeler ve kültürel program sayesinde ve CENTO ülkeleri halklarının buluşma
larına, görüşmelerine ve faydalı ortak teşebbüsler üzerinde çalışmalarına im
kân vermek suretiyle CENTO’nun bölgenin kuvvetlenmesine yapabildiği 
yardımların vüsatini Konsey memnuniyetle kaydetmiştir.

Ekonomik Komitenin raporunu tasvip ederken, Konsey müteaddit bü
yük ortak ulaştırma projelerinin tamamlanarak işletmeye açıldığını kaydet
miştir. Bu projelerin CENTO bölgesine sağladığı önemli faydalar Konsey 
üyelerinin katıldıkları CENTO Mikrodalga Şebekesinin resmî açılış törenin
de ifadesini bulmuştur. Bakanlar, 4900 kilometrelik şebekenin geçen Hazi
ran’da hizmete girişinden beri telefon haberleşmesindeki büyük artıştan do
layı memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Ayrıca, Konsey, Türkiye’yi İran'a 
bağlayan CENTO karayolunun tamamlandığını ve gerek CENTO’nun uçuş 
emniyet şebekesinin gerek Londra’yı bölgenin başlıca şehirlerine bağlayan 
CENTO Yüksek Frekanslı Telekomünikasyon irtibatının da bu sene tamam
lanacağını müşahade etmiştir.
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Bakanlar, Ekonomik Komite tarafından sunulan ve CENTO nun önü
müzdeki yıllarda girişeceği ekonomik faaliyetlere yön veren yeni esasları ka
bul ve yapıcı ve gerçekçi tavsiyelerinden dolayı komiteyi tebrik etmişlerdir.

Bakanlar, bölgede bulaşıcı hastalıkların kontrolü dahil CENTO’nun di
ğer milletlerarası kuruluşlarla birlikte ele aldığı veya alacağı kamu sağlığı 
alanındaki tedbirlere öncelik verilmesini kabul etmişlerdir.

Konsey, CENTO Çok Taraflı Teknik İşbirliği programının genişletilme
sine ve yoğunlaştırılmasına dair teklifin CENTO’nun temel ekonomik ama
cı olan bölgenin teknik yeterliğine doğru atılmış bir adım teşkil ettiğinde mu
tabık kalmıştır.

Konsey, müteakip toplantısının Nisan 1967’de Londra’da yapılmasını 
kararlaştırmıştır.

B E L G E 13 21 Nisan 1966

CENTO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI ÎLE ÎLGİLÎ CENTO 
GENEL SEKRETERİNİN BASIN KONFERANSI

CENTO Bakanlar Konseyi iki gün süren çalışmaları sonunda, bir ba
sın toplantısı düzenliyen CENTO Genel Sekreteri A. A. Khalatbary, Konsey 
toplantısında Cento’yu ilgilendiren çeşitli konuların görüşüldüğünü bildir
miş, 1965 yılı raporlarının Konseyce onaylandığını açıklamıştır.

Bir gazetecinin «saat 16 sıralarında sona ermesi beklenen toplantının 
uzamasına bir ihtilâfın mı sebep olduğu» yolundaki sorusuna Cento Genel 
Sekreteri şu cevabı vermiştir :

«Bir ihtilâf yoktur. Fikir teatisi tahmin edildiğinden daha uzun sürmüş
tür. Fikirler daima birbirlerine uymayabilirler. Burada, hür ve demokratik 
beş ülkenin temsilcileri değişik mütalâalarda bulunmuş olabilirler.»

Bir yabancı gazetecinin «toplantının uzamasında, Kıbrıs ve Keşmir me
seleleri de rol oynamış m ıdır?» şeklindeki sorusuna karşılık olarak Cento Ge
nel Sekreteri : «hayır» cevabını vermiş ve devamla şöyle demiştir : «Kıbrıs, 
Keşmir ve Vietnam meseleleri müzakere safhalarından geçirilmiştir.»

İran Şahı Pehlevî’nin Cento’nun yeterince faydalı olmadığı yolunda de
meç verdiğine dair bir yabancı ajansın haberiyle ilg ili soru üzerine, Khalat
bary şunları söylemiştir :

«Majeste Şahinşah’ın böyle bir demeç verdiğini bilmiyorum. İran Dı
şişleri Bakanının da bu konuda bilgisi yok.»
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Cento genel sekreteri daha sonra bir soru üzerine, Hindistan - Pakistan 
çatışması hakkında Cento’ya bir şikâyetin olmadığını söylemiş : «ancak, gö
rüşmeler sırasında bu mesele sözkonusu edilmiş ve delegeler iki ülke arasın
daki bu olaydan duyulan üzüntüyü belirtmişlerdir.» demiştir.

«Amerika, Vietnam konusunda yardım istedi m i?» şeklindeki bir soru
yu da Genel Sekreter şöyle cevaplandırmıştır :

«Vietnam konusu üzerinde durulmuştur. Ancak, bir yardım talebinde 
bulunulmamıştır.»

B E L G E 14 22 Nisan 1966

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANININ ANKARA’DAKİ BASIN 
TOPLANTISI

İngiltere Dışişleri Bakanı Mr. Stewart Londra’ya hareketinden evvel 
gazetecilerin suallerine cevap vermiş ve Bakanlar Konseyinin CENTO’nun 
askerî gücüne takviye için bir karar alıp almadığı yolundaki bir suale ceva
ben, bunun devamlı bir iş olduğunu, Her Bakanlar Konseyi toplantısında 
Askerî Komite raporunun görüşüldüğünü ve CENTO savunmasının genel 
olarak gözden geçirildiğini söylemiş ve son toplantıda, «Bu husustaki politi
kada hiçbir değişiklik olmadı» demiştir.

CENTO Savunma sisteminde Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin hayati önemi 
bulunup bulunmadığı hususundaki kanaati sorulan İngiltere Dışişleri Bakanı 
şu cevabı vermiştir : «Evet, Savunma politikamızın esas belgesinde bu taah
hütlerimizi yerine getirmeğe devam edeceğimiz açıkça belirtilmiştir.»

CENTO müttefiklerinin Amerika Dışişleri Bakanına, Vietnam Harbi
ne son vermeği tavsiye edip etmedikleri sorulan Mr. Stewart, CENTO’nun 
kendine ait olmayan meselelerde üyelerine tavsiyelerde bulunmadığı, sadece 
dünya meseleleri ve üyeleri ilgilendiren hususlarda genel görüşmeler yaptı
ğı cevabını vermiştir.

Kıbrıs meselesinin de Konseyde Vietnam gibi mi ele alındığı soruldu
ğunda Bakan şu cevabı vermiştir : «Filhakika öyle. Tabii bu mesele başka bir 
ittifak içinde müttefikimiz olan başka bir memleketi de ilgilendirdiğinden 
bu hususta özel bir durum mevcuttur. Kıbrıs meselesini burada konuşmamız 
tabii ve kaçınılmaz bir husustur.»

Bir soruya cevaben misafir Bakan, İngiltere'nin Kıbrıs’la ilg ili durumu
nu şu şekilde izah etmiştir : «İlgililer tarafından bizim her hangi bir şekilde 
yardımımız olabileceği hususunda mutabakata varılırsa bunu yapmaktan çok
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memnun oluruz, fakat şimdilik ihtiyaç duyulan şey, doğrudan doğruya ilg ili 
olan tarafların meseleyi teenni ile mütalaa etmeleridir.»

Bir gazetecinin, kanaatinizce İngiltere ihtilafa doğrudan doğruya taraf- 
m ıdır? yolundaki sualine Mr. Stewart şu cevabı vermiştir : «Hayır. Üslerden 
bahsedildi, onlar Kıbrıs Cumhuriyetinin parçası değildirler. Biz Anlaşmala
rın taraflarından biri olarak bu işle ilgiliyiz ve bizim kanaatimizce bu anlaş
malar, ilgililerin muvafakati ile değiştİrilinceye kadar muteberdirler.»

Nihai tebliğin yayınlanmasının bir gün evvel gecikmesinin bir ihtilafa 
işaret edip etmediği hususunda fikri sorulan Dışişleri Bakanı, «çarpışma» ve 
« ih tilaf» gibi kelimelerin gayet yanlış olacağını, bütün uluslararası konferans
larda tebliğlerin çok dikkatle yazıldığını, son toplantı hakkında da tebliği 
kaleme alan Komitenin uzun bir mesai sarfettikten sonra bir iki hususu Ba
kanlara sormak^ ihtiyacını duyduklarını belirtmiştir.

Bakan bu hususların CENTO memleketleriyle birlikte diğer başka ba
zı memleketleri çok yakından ilgilendiren siyasi ve askeri meseleler olduğu
nu kaydetmiştir. «CENTO’nun esas gayesi bölge memleketlerinin emniyetle
rini sağlamak suretiyle kalkınmalarına ve hayat standartlarını yükseltmeğe 
yardım etmektedir ve CENTO faaliyetlerinin kalkınma işleri teşkil etmekte 
olup, bu husustaki çalışmalar genel olarak teşvik edici olmuştur.» demiştir.

Pakistan Dışişleri Bakanının açış nutkunda ittifakın bir Savunma teş
kilatı olduğu kanaatini izhar etmiş bulunduğu hatırlatılan Mr. Stewart, «Eğer 
savunma olmasaydı diğer hususlar şiiphesizki bahis konusu olmazdı, fakat 
bir savunma teşkilâtının gayesi üyelerini sadece tecavüzden korumakla kal
maz, memleketlerini hürriyet ve güvenlik içerisinde kalkındırmalarını da 
mümkün kılar.»

Mr. Rusk’ın bundan sonra mikro - dalgaları gibi büyük projelerin CEN
TO tarafından ele alınmayacağı yolundaki sözleri hakkında fikri sorulan Dı
şişleri Bakanı, İngiltere’nin durumunu şu şekilde belirtmiştir :

«Geçen sene biz İktisadî faaliyetimizi bir milyon sterline çıkardık ve 
bunu bu seviyede tutmağı teklif ediyoruz. Hangi projelere karar verileceği 
ileriye ait bir meseledir, fakat biz kendi bakımımızdan yardım miktarını art
tırdık ve bu artan seviyeyi muhafaza edeceğiz.»
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B E L G E İS 22 Nisan 196b

A. B. D. DIŞİŞLERİ BAKANININ BASIN TOPLANTISI

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Dean Rusk, yurdumuzdan 
ayrılmadan evvel verdiği bir basın toplantısında çeşitli konulardaki somları 
cevaplandırmıştır :

Amerika Dışişleri Bakam, «kana.atinizce Cento bölgesinin komünizme 
karşı savunması için askerî bakımdan yeterli bir hale gelmiş m idir?» şeklin
deki bir soru üzerine, şunları söylemiştir : «Cento son on yıl içinde büyük ba
şarılar ve ilerlemeler kaydetmiştir. Cento, bölge üzerindeki tehdidi azaltmış
tır. Bilindiği gibi, Amerika Birleşik Devletleri Cento’nun aslî üyesi değildir. 
Ben burada, bir bakıma müşahit delegasyon başkanı gibiyim. Amerika Cen
to’nun bütün programlarına katılmaktadır. Aynı zamanda bölgedeki üç ülke 
ile çok sıkı işbirliği halindedir. Ben burada, sadece Amerika adına konuşuyo
rum. Cento’nun diğer üye ülkeler temsilcileri de kendi adlarına konuşurlar. 
Amerika’nın Cento ile ilgisinin amacı, komünizm saldırısını önlemede yar
dımcı olmaktır. Cento, komünizm saldırısına karşı kurulmuş bir teşkilâttır. 
Bu arada, diğer problemleri olduğunu da biliyoruz, bunların da halline çalı
şılmaktadır.»

Dean Rusk, daha sonra «Kıbrıs» konusundaki bir soru üzerine, Dışişle
ri Bakanı Çağlayangil ile bu sabah yaptıkları görüşmede, başlıca konunun 
«Kıbrıs» olduğunu belirtmiş ve devamla demiştir ki : «bilindiği gibi, Ameri
ka Birleşik Devletleri Kıbrıs adasındaki Türklerin hayatlarıyla, güvenlikle
riyle, günlük yaşayışlarına ait ihtiyaçlarının karşılanmasıyla yakından ilg ili
dir. Birleşmiş Milletlerde bu konuda görüşmeler yapılmaktadır. Kıbrıs ada- 
sı’ndaki Birleşmiş Milletler barış gücüne büyük bir miktarla katılıyoruz. Ha
tırlanacağı üzere, son Birleşmiş Milletler toplantılarında Amerika ile Türki
ye müştereken oy verdiler.»

Dean Rusk, bir soru üzerine, Çağlayangil ile bu sabah yaptığı görüşme
de, ik ili anlaşmaların gözden geçirilme çalışmaları üzerinde durulduğunu da 
belirterek şöyle konuşmuştur : «bu konuda ram bir anlaşma olduğunu söyle
mekten büyük memnunluk duyuyorum. Her iki taraf da hazır olursa, bu ko
nudaki görüşmeler hemen bağlıyacaktır.»

Rusk, «Vietnam» konusunda «yardım istenip istenmediği» şeklindeki 
bir soruya şu karşılığı vermiştir : «bu meseleyi çözümlemek için her türlü yol
dan faydalanıyoruz. Hanoi ve Pekin ile teması olan herkesten yardım istiyo
ruz. Bizim için esas mesele, görüşme masasına oturulmasıdır. Karşımda gö
rüşmek için bir kimse bulabileceğim bildirilse, yarın Cenevre’de olurum.»
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B E L G E  16 22 Nisan 1966

PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ BASIN TOPLANTISI

14. CENTO Bakanlar Konseyi çalışmaları ile ilg ili bir basın toplantısı 
düzenliyen Pakistan Dışişleri Bakanı Bhutto bu konuda şunları söylemiştir : 
«Ankara’da çok yararlı görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler, uluslararası prob
lemler üzerinde anlayış ve değerlendirmemizi güçlendirdi. Ayrıca, her ülke
nin kendi şahsî problemleri ve bölgeyi ilgilendiren konular hakkındaki görüş
melerimizi de kuvvetlendirdi. Türkiye, İran ve Pakistan arasındaki anlayış, 
bu toplantıdan sonra daha çok artmıştır. Türkiye, İran ve Pakistan, bu top
lantıda birbirlerinin çeşitli problemlerini daha iyi anlamak fırsatını bulmuş
lardır. Bu anlayışın bölgede barışın idamesine yardımcı olacağını ümit etmek
teyim.»

Bir yabancı gazetecinin «kanaatinizce Bölgesel Kalkınma için İşbirliği 
Teşkilâtı (RCD) ile Cento’dan hangisi önemlidir?» şeklindeki sorusu üzeri
ne, Bakan demiştir ki : «bu sadece, bizim karar vereceğimiz bir husus değil
dir. Cento ile RCD’nin birbirleriyle uyuşmayan bir yönü yoktur. RCD’nin 
amaçları bir bakımdan sınırlıdır ve askerî savunma ile ilg ili yönü bulunma
maktadır. Ekonomik ve siyasî açıdan aynı zamanda RCD’nin hedefleri sınır
sız da denebilir. Bu sebeple, RCD ile Cento birbirini tamamlayıcı anlaşma
lardır.»

Cento üyelerinden birinin, başka bir ülke ile askerî çatışması halinde 
Cento ittifakını savunma sistemi olarak yeterli buluyor musunuz? yolundaki 
bir soruya da Pakistan Dışişleri Bakanı şu karşılığı vermiştir : «bu, bir naza
rî sorudur. Pakistan olarak bölgedeki üç devlet arasındaki dayanışmaya inan
maktayız. Ve Pakistan olarak üç devlet arasındaki ittifakın devamı için her 
türlü fırtınalara göğüs germek kararındayız. İttifakın eğer verimli olması is
teniyorsa, fırtınalara göğüs gerilmesi zorunludur.»

Öte yandan, Dışişleri Bakanımızın kendisiyle İstanbul’da yaptığı bir 
görüşme sonunda gazetecilere bilgi veren Zülfikar Ali Bhutto, özetle şunları 
söylemiştir :

«Bugün olağanüstü bir görüşme yaptık. Bizim Türkiye ile münasebet
lerimiz yeni değildir. Bu dostluğumuz, çok eski çağlara kadar dayanmakta
dır. Biz, her zaman Türkiye’nin problemlerine eğilmekle şeref duyduk, bun
ları tatlı birer hatıra olarak saklıyoruz. Milletlerimiz arasındaki dostluğumuz, 
kan kardeşliğine bağlıdır. Yunanistan’la  olan dostluk münasebetlerimize mâ
ni teşkil etmemiştir. Ancak, soysuzlaşmış olanlar veya prensiplerine sadık bu
lunmayanlar «ikisi de bizim dostumuzdur» derler. Bİzim için prensipler daha 
mühimdir. Bizim dostluklarımızın mesnetlerini sayarken, prensiplerimiz baş
ta gelmektedir. Keza, biz müsliiman devletiz. Prensiplerimizi bırakmayacağız.
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Bıraktığımız zaman idealimiz kalmamış demektir. Kardeş Türk milletine bü
yük saadetler ve büyük terakkiler temenni ederim. 100 milyon Pakistan’lı acı 
tatlı günlerinde daima Türk milletinin yanında olacaktır.»

Bhutto’nun konuşmasından sonra, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri 
Halûk Bayülken Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki düşünüşünün Ankara’da, 
Amerika, İngiltere ve İran Dışişleri Bakanlarına açık olarak anlatıldığını söy
lemiştir.

B E L G.E 17 28 -29  Nisan 1966

Ad CNA Al AR A KOMİTESİ TOPLANTISI SONUNDA YAYIMLANAN
BİLDİRİ

«McNamara komitesi»nin iki gün süren çalışmalarını takiben aşağıdaki 
bildiri yayınlanmıştır :

«Savunma Bakanlar Nato Özel Komitesi Nükleer Plânlama Çalışma Grubu 
nükleer silâhların muhtemel istimalinde müttefiklerin nükleer plânlamaya ve is
tişareye katılmalarını arttırmak gayesiyle taktik nükleer kuvvetler ile teşkilât 
ve usullerindeki muhtelif değişiklikler konusunda iki gün cereyan eden gö
rüş teatilerinden sonra bugün akşam üzeri toplantısına son vermiştir. Bakan
lar arasındaki teferruatlı ve şumullü görüşmeler üye memleketlerin hazırla
dıkları raporlar ve Avrupa yüksek müttefik kumandanı General Lyman Lem- 
nitzer Atlantik yüksek müttefik kumandanı Amiral Thomas Moorer ile mai
yetleri erkânı ve İngiltere savunma hareket tahlilleri teşkilâtı tarafından ya
pılan etraflı takdimler üzerinde cereyan etmiştir. Bakanlar Avrupa bölgesin
de ittifaka yeter sayıda taktik nükleer silâh tahsis edildiği kanısını izhar et
mişlerdir. Ayrıca taktik nükleer harekât sahasındaki belli başlı meselelerin 
tetkiki için bir program hazırlanması hususunda miitabık kalmışlardır.

«Bakanlar Temmuz ayında yapacakları müteakip toplantılarında nük
leer silâhlara sahip olmayan memleketlerin plânlama mesaisinin bütün safha
larına daha geniş ölçüde katılabilmelerini sağlamak ve bu silâhların istihsa
li bahis konusu olduğunda gerekli istişareyi mümkün kılmak üzere teşkilât 
ve usul bakımından yapılması gerekebilecek değişiklikleri inceliyeceklerdir. 
Bakanlara vekâleten üye memleketlerin Nato nezdindeki temsilcileri söz ko
nusu tertip ve usuller hakkında tavsiyeleri muhtevi bir tasarı hazırlayacaklar
dır. Bakanlar son baharda İtalyada bir toplantı daha yaparak on memleketin 
iştirak ettiği Savunma Bakanları Özel Komitesine sunulacak nihai tavsiyeleri 
inceliyeceklerdir. Bu tavsiyeler bilâhare karar ittihazı için Kuzey Atlantik 
Konseyinin bakanlar seviyesinde yapacağı Aralık toplantısına sunulacaktır.»
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B E L G E  18 30 Nisan 1966

Dışişleri Bakanlığının açıklaması şudur :

«Son zamanlarda bazı memleketlerde Ermeni teşekküllerinin ve Rum 
Ortodoks cemaatlerinin memleketimiz aleyhinde mesnetsiz ithamlarla dolu 
propaganda faaliyetine giriştikleri görülmüştür.

Bu mey anda Amerika’daki Rum Ortodoks cemaatlerinin hazırladığı ve 
bazı ruhani reislerin de imzaladığı bildiriler de ilân şeklinde Amerikan bası
nında neşredilmektedir. Bu bildirilerde Türkiye’de Rum Patrikhanesine ve 
Ortodoks dininden olan kimselere tazyikte bulunulduğu ileri sürülmektedir.

Sırf siyasî gayelerle ortaya atıldığı aşikâr olan bu iddiaların hakikatle 
ilgisi yoktur.

Bu cümleden olmak üzere, Türk hükümetinin Patrikhanenin dokunul
mazlığını garanti eden Lozan antlaşmasını feshettiği iddiasının hiçbir mes- 
neti mevcut değildir. Lozan antlaşmasının Parikhane ile ilg ili tek bir hükmü 
bulunmadığını bu iddiayı ileri sürenlerin bilmeleri gerekir. Lozan konferansı 
zabıtlarına bu konuda geçen yegâne kayıt, Patrikhanenin hiçbir siyasî ve ida
re faaliyet icra etmiyeceği yolunda ilg ili devletlerin verdikleri teminattır. 
Patrikhanenin Türkiye’de huzur ve sükûn içinde yaşaması için bu teminata 
riayet zarureti vardır. Bu hüviyeti ile Patrikhane tamamen Türk kanunlarına 
tâbi bir dinî müessesedir.

Patrikhane Türkiye’de azınlıklara ve bütün zümreye ananevî olarak 
gösterilen müsamaha ve himaye zihniyeti sayesinde 5 asırdan beri mevcudi
yetini idame ettirmiş ve devletin kanunları çerçevesinde bunların himayesi 
altında dinî faaliyetlerini serbestçe icra etmiştir.

Cumhuriyet kurulduktan bu yana da Patrikhaneye dinî faaliyetinde tama
men serbest olup din adamlarının tâyin ve seçiminde ve ibadet icramda en 
geniş şekilde hürriyetlerden istifade etmektedir. Patrikhane, ayrıca, her tür
lü dinî 'neşriyatı Türkiye’de herhangi bir matbuada bastırabilmektedir, ancak, 
bütün dinî teşekküllere menedilen İdarî faaliyetten mâdut matbaa işletme 
imtiyazına sahip olmaması tabiidir. Dinî eğitim müesseseleri de hiçbir müda
haleden müteessir olmaksızın faaliyete devam etmektedir. Türk makamları
nın bu müesseselerle ilgilenmesi ancak, Heybeliada yetimhanesi konusunda 
olduğu veçhile, bu müesseselerde barınan çocukların bu binalarda sıhhat ve

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ ERMENİ VE RUM
ORTODOKSLARININ MESNEDSİZ İTHAMLARI İLE İLGİLİ

AÇIKLAMASI
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hayatlarının tehlikede bulunmamasını temin gibi İnsanî mülâhazalara dayan
maktadır. Büyükada yetimhane binasının senelerdir tamir edilmemekten yı
kılmağa mahkûm hale geldiği hususunda Türk makamlarınca yetimhane ida
recilerinin dikkatleri miikerreren çekildiği halde, idarecilerin gerekli tamira
tı yapmamaları üzerine, âmme sağlığı ve emniyeti ile ilg ili kanun hükümleri 
gereğince yetimhane binası tahliye edilmiş ve içindeki çocuklar civardaki iki 
manastıra yerleştirilmişlerdir. Yetimhanenin sırf bu İnsanî ve kanunî icaplar 
dolayısiyle tahliye edildiği, bu konuda vâki bir Yunan şikâyeti üzerine 1964 
yazında İstanbul ve Ankara’da tetkiklerde bulunan Uluslararası Çocukları 
Koruma Birliği Genel Sekreteri Mr. Mulock Houver’in raporunda da tesbit 
edilmiştir. Bu rapordan sonra dahi, Türk makamlarının azınlık eğitim mües- 
seselerine baskı yaptığı iddialarının serdedilmesi, Türkiye'ye zaman zaman 
yöneltilen ithamların, hakikatleri ifade yerine politik istismar kaygusundan 
mülhem olduğunu gösteren açık bir delildir.

Türkiye’de din adamları kanunlar çerçevesinde dinî faaliyetlerinin ic
rasında tam bir hürriyetten istifade etmektedirler. Fakat, dinî faaliyeti bir ta
rafa bırakarak memleketin güvenliği aleyhinde bulunanlar hakkında gerekli 
kanunî tasarruflarda bulunmak elbette Türkiye’nin hakkıdır.

1955 Eylül olayları, gerek Türk âmme vicdanmca, gerek Türk hüküme
tince takbih edilmiş bulunan olaylardır. Türk hükümeti, bu üzücü olaylardan 
mutazarrır olanların zararlarını tazmin etmiştir.

Birleşmiş M illetler yasasının din hürriyeti ile ilg ili hükümlerine Türki
ye tam mânasıyla riayetkârdır. Esasen Türkiye asırlar boyunca dinî tesamü- 
hün en bâriz örneğini vermiş bir memlekettir.

Bu vesile ile yeniden belirtilmelidir ki, Türkiye’de gerek azınlık mensu
bu vatandaşlar, gerek Patrikhane, memleketin kanunları çerçevesindeki ya
şayış ve faaliyetlerinde anayasanın ve kanunların bütün Türk vatandaşlarına 
ve Türk müesseselerine bahşettiği himaye ve hürriyetlerden istifade etmekte
dirler ve etmeğe devam edeceklerdir. Siyasî maksatlarla ve özellikle Kıbrıs'ta 
Tiirklere karşı girişilen katliam ve insan haklarını pervasızca çiğneyen davra
nışları örtmek gayesiyle yapılan propagandanın neticesi olarak bildiride yer 
alan mesnetsiz iddialar hakikatleri bertaraf edemez.

Bu kabil mesnetsiz iddiaları muhtevi bildirilere birçok saygı değer din 
adamının imzalarım koymuş olmaları bu bakımdan üzüntü vericidir. Taraf
sızlıklarından emin olduğumuz bu kimseler, Türkiye’yi ziyaret ettikleri tak
dirde, din hürriyetinin memleketimizde ne derece teminat altında olduğunu 
bizzat miişahade edeceklerdir.
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B E L G E  19 30 Nisan 1966

MONTREUX ANLAŞMASININ UYGULANMASI HAKKINDA  
VERİLEN RESMÎ BİLGİ

Dışişleri Bakanlığının bir yetkilisi, yabancı harp gemilerinin limanları
mızı ziyareti Konusunda şunları söylemiştir :

«Yabancı harp gemilerinin limanlarımızı ziyaretleri, bir mecburiyet ol
madığı halde, bir cemilekârlık olarak âkid taraflara bildirilmekteydi. 1965 
yılında konu üzerinde durulmuş, mes’ele, hukuk müşavirliğine tetkik ettiril
miş ve ziyaretlerin bildirilmesine hukukî yönden bir mecburiyet olmadığı g i
bi bildirilmemesinde de mahzur bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu kararın alın
masından bu yana, âkid taraflarda bir reaksiyon da görülmüş değildir.»

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi daha sonra, Karadenize geçen harp gemile
ri konusunda Montreux sözleşmesi hükümlerine aykırı hareket edildiği yolun
daki haberlere de değinmiş, Boğazlardan geçen harp gemileri hakkında ne 
gibi hükümler uygulanacağının, sözleşmesinin 11, 12, 13, 18 ve 24’ncü mad
delerinde açıkça belirtildiğini ifade etmiş ve bu hükümlere aykırı olarak şim
diye kadar hiçbir harekete meydan verilmediğini ve verilmeyeceğini sözlerine 
eklemiştir. Yetkili bu arada, Boğazları ziyaret eden bazı yabancı harb gemi
lerinin Karadenize açılması münasebetiyle Sovyet Rusya’nın hükümetimize 
bir nota verdiği haberlerini de yalanlamış «böyle bir keyfiyet vuku bulmamış
tır» demiştir.

(24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan’da imza edilen «Boğazların tâbi 
olacağı usule dair mukaveleme»’nin yerine kaim olmak üzere, 20 Temmuz 
1936 tarihinde Montreux’de imza edilmiş bulunan yeni mukavelenamenin 
tasdikine dair kanun’)un harp gemileriyle ilg ili bazı maddeleri özetle şöyle- 
dir :

Madde : 11 — Karadeniz sahildarı devletler, 15 bin tondan yüksek 
bir tonajda bulunan harb gemilerini, Boğazlardan geçirmeğe mezundurlar, 
şu şart ile ki : bu gemiler Boğazları birer birer ve refakatlerinde en çok iki tor
pido ile geçerler.

Madde : 12 — Karadeniz sahildarı devletler, bu deniz haricinde inşa 
ettirdikleri veya satın aldıkları denizaltı gemilerini, eğer tezgâha konma ve
ya mubayaadan, Türkiye’ye vakti zamanile haber verilmiş ise, üssübahrilerine 
(deniz üslerine) iltihak etmek üzere, Boğazlardan geçirmek hakkını haiz ola
caklardır. Denizaltı gemileri, bu hususta Türkiye’ye tasrihat verilmek şartiy- 
İe, bu deniz haricine kâin tezgâhlarda tamir edilmek üzere, Boğazlardan ge
çebileceklerdir.

122



Madde : 13 — Harp gemilerinin Boğazlardan geçmesi için Türkiye 
hükümetine siyasî tarik ile bir mütekaddim ihbar vâki olmak lâzımdır. Bu 
mütekaddim ihbarın normal müddeti sekiz gün olacaktır. Ancak Karadeniz 
sahildarı olmayan devletler için bu müddetin onbeş güne iblâğı arzuya şa
yandır. Bu mütekaddim ihbarda, gemilerin gidecekleri mahal, isimleri, tiple
ri ve adetleriyle azimette geçiş ve ledelicap (gerektiğinde) avdette geçiş ta
rihleri tasrih edilecektir. Her tarih tebeddülü üç günlük bir mütekaddim ih
bara mevzu teşkil edecektir. Geçiş esnasında, bahrî kuvvet kumandanı, tevak
kufa mecbur olmaksızın, Çanakkale veya Karadeniz Boğazları methalindeki 
bir işaret istasyonuna emri altındaki kuvvetin sarih teşekkülünü bildirecektir.

Madde : 15 — Boğazlarda transit olarak bulunan harp gemileri hâ
mil bulunabilecekleri hava sefinelerini (uçaklarını) hiçbir surette kullana
mazlar.

Madde : 16 — Boğazlarda transit olarak bulunan harp gemileri, ha
sar veya deniz arızası halleri müstesna olmak üzere, geçişlerine muktazi (ye
tecek) müddetten fazla Boğazlarda kalamazlar.

Madde : 17 — Yukarıki maddelerin ahkâmı herhangi bir tonaj veya 
teşekkülde bir bahrî kuvvetin, Türkiye hükümetinin daveti üzerine, Boğazlar
daki bir limana mahdut bir müddet için bir nezaket ziyaretinde bulunmasına 
hiç bir surette mâni olamaz. Bu kuvvet Boğazlan geldiği yoldan terkedecek- 
tir.

Madde : 18 —
1) Karadeniz sahildarı olmayan devletlerin, sulh zamanında bu deniz

de bulundurabilecekleri tonaj mecmuu aşağıdaki veçhile tahdid edilmiştir :

a) devletlerin mecmu tonajı 30 bini tecavüz edemeyecektir.
b) Şayed herhangi bir zaman Karadeniz’in en kuvvetli filosunun tonajı, 

işbu mukavelenamenin imzası tarihinde, bu denizde en kuvvetli olan filonun 
tonajım, asgarî 10 bin ton tecavüz ederse, 30 bin tonluk mecmu tonaj o dere
cede ve azamî 45 bin tona varıncaya değin tezyid edilecektir, (arttırılacaktır). 
Bu maksadla sahildar her devlet, Türkiye hükümetine her yılın 1 Ocak ve 
1 Temmuz tarihlerinde Karadeniz’deki filosunun tonaj yekûnunu bildirecek
tir.

2) Karadenizde bulunmalarının maksadı ne olursa olsun, sahildar ol
mayan devletlerin harp gemileri bu denizde yirmibir günden ziyade kalama
yacaktır.

18-nci maddeyi «önemli madde» olarak niteleyen Dışişleri yetkilisi, bir 
soru üzerine Sovyet Rusya’nın Karadeniz’deki filosunun tonajının 10 Ocak 
1965 tarihi itibariyle, 95 bin olduğunu bildirmiş, Bulgaristan’ın filo tonajının 
6500, Romanya’nın ise 3880 olduğunu söylemiştir.
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Madde : 19 —• Harb zamanında, Türkiye muharip olmadığı takdirde, 
harp gemileri, 10 ilâ 18. maddelerde tasrih edilen şerait dahilinde Boğazlar
da tam bir geçiş ve seyrisefain serbestisinden müstefid olacaklardır. Bununla 
beraber, muharip herhangi bir devletin harp sefinelerinin Boğazlardan geç
mesi memnu olacaktır.

Madde : 20 — Harb zamanında, Türkiye muharip olduğu takdirde, 
ilg ili maddeler ahkâmı tatbik edilmeyecek, harp gemilerinin geçmesi, tama
men Türkiye’nin rey ve ihtiyarına bırakılacaktır.

Madde : 21 — Türkiye, kendisini pek yakın bir harb tehlikesi tehdidi
ne mâruz telâkki ettiği takdirde, işbu mukavelenamenin 20’nci maddesi ahkâ
mını tatbik hakkını haiz olacaktır.

Madde : 24 — Boğazlar rejimine dair 24 Temmuz 1923 tarihli muka
velename mucibince teessüs etmiş olan beynelmilel komisyonun selâhiyetleri 
Türkiye hükümetine devredilmiştir.
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S î  Y A S İ O L A Y L A R

KIBRIS OLAYLARI :

—  M akarios idaresince g irişilen son Bakan tayin leri ile ilg ili o la rak  Rum 
yönetim ine verilen  Türk notasında bu hareket şiddetle protesto edilm iştir.

N otada, bu a rad a , Türk Hükümetinin Kıbrıs'Iı Rumların A d a ’da m eşruiyet 
tem elini y ıkm a gayretlerin i ve binnetice durumun daha da kötüleşm esini büyük 
bir ciddiyetle takip  ettiği ve tek tara flı çözüm şekli empoze etm ek için em riva
kilerle birlikte cem aatim ize karşı g irişilen baskı ve taciz hareketlerin in tehlike li 
gelişm eler ya ratacağ ı ve bunun m esuliyetinin de tam am en Rum iara a it o lacağı 
b ild irilm iştir .

—  Birleşm iş M illetler Genel Sekreterinin Özel Tem silcisi Carlos A . Bernardes, 
Hüküm etim izle Kıbrıs konusunda tem aslarda bu lunm ak üzere 9 M ayıs günü A n 
ka ra 'ya  gelm iştir.

H avaa lan ın d a  gazetecilerin sorularını cevap land ıran  Bernandes, özetle, 
eğer bu m eseleye bir hal çaresi bu lunacaksa ta ra fla r arasında görüşm eler y a 
p ılm asın ı zaruri olduğunu belirtm iştir.

D ışişleri Bakanı Ihsan Sabri Ç ağ layangü , Bernardes ile yap ılan  görüşm e
lerle ilg ili o la rak  şunları söylem iştir :

«Resmi bir plan teklif ed ilm edi. Konuşm alarım ız oldu. Görüşm elerden Özel 
Tem silcinin kendisi de m em nuniyetini ifade etti.»

—  Türk - Yunan Görüşmeleri konusunda Dışişleri Bakan lığ ı ta ra fından  a ş a 
ğ ıdaki aç ık lam a yap ılm ıştır :

«Türk - Yunan görüşmeleri hakkında 18 M ayıs günü saat 13.00 de A nkara 
ve A tin a 'd a  açık lanm asına müştereken karar verilen metin aşağ ıd ad ır .-
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Kıbrıs m eselesin in barışçı ve an la şm aya  d ayan an  bir şekilde çözümünü ko
lay la ştırm ay ı ve Türk - Yunan  ilişk ile rin i düzeltm eyi sam im iyetle  arzu eden Türk 
ve Yunan  H üküm etleri, Kıbrıs m eselesi ve bütünü ile Türk - Yunan  ilişk ile ri üze
rinde tem as ve görüş teatis inde bu lunm aya karar verm işle rd ir. Bu tem aslarda 
güdülecek usul m üştereken tesbit ed ilecektir.»

Diğer ta ra ftan  Yu n an istan  Dışişleri Bakan lığ ın ın  bir sözcüsü N ATO  Ba
kan la r Konseyi top lantıs ına katılm ak  üzere B rükse l’e gidecek olan Türkiye D ışiş
leri Bakan ı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il ile Yu n an istan  D ışişleri Bakan ı Yunanistan  
Tum bas'ın  9 H aziran  günü görüşeceklerini söylem iştir.

R.C.D. (Kalkınma için Bölgesel İşbirliği) BAKANLAR KONSEYİ BEŞİNCİ TOPLANTISI

Kalk ınm aH çin  Bölgesel İşb irliğ i P lan lam a ve B akan la r Konseyi Beşinci top
lantısı 18 -2 1  M ayıs 1966 tarih le ri a ras ın d a  T a h ra n ’da yap ılm ıştır.

İran Başbakan ı ile Türkiye ve Pakistan  D ışişleri B akan la rı açılış konuşm aları 
yap m ış la rd ır . D ışişleri Bakan ım ız İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il konuşm asında, K a lk ın 
m a için Bölgesel İşb irliğ i ça lışm a la rın a  genel o la rak  ve İran ve Pak istan 'd ak i eko
nom ik ka lk ınm a gayretleri ile sonuçlarına özel o la rak  değind ikten sonra , mem
leketim izin  ekonom ik h ayatınd a 1965 yılı itib ariy le  elde edilen sonuçları be
lirtm iş, bu m ünasebetle ekonom ik göstergelerin  nisbeten yeterli b ir ka lk ınm a hı
zı kaydettik lerin i beyan etm iştir.

18 - 19 M ayıs ta rih le rinde  top lanan  RCD Bölgesel P lan lam a Konseyince 
h azırlanan  rapor B akan la r Konseyi ta ra fın d an  onaylanm ış ve 21 M ay ıs tarih inde 
bir ortak b ild iri yay ın lanm ıştır . (Bak . Belge 13)

DIŞİŞLERİ BA KAN IN IN  IRA K’I ZİYARETİ

Dışişleri Bakan ı İhsan Sabri Ç ağ la ya n g il 23 - 26 M ay ıs 1966 tarih leri a ra 
sında Irak 'a  resmi bir z iyarette  bulunm uştur. 24 AAayıs günü b aş layan  görüş
m eler sonunda bir o rtak b ild iri yay ın lanm ış bu a rad a  Türk gazetecilerin i kabul 
eden Irak  B aşbakan ı A bdurrahm an  El - B azzaz ve D ışişleri Bakan ı Adnan El- 
Paçacı Türk - Irak  ilişk ile ri ve K ıbrıs sorunu hususundaki görüşlerini belirtm iş
lerd ir.
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İKTİSADİ VE TEKNİK OLAYLAR

T Ü R K —  I R A K 
K A R A Y O L U  P R O T O K O L Ü

7 -1 1  Şubat 1966 tarih leri arasında Irak D ışişlerine bakan Devlet Nazırı 
A danan  El Pachacı ile A n ka ra 'd a  yap ılan  görüşmeler sırasında ülke a ras ın 
daki karayo lu  irtibatının ıslahı konusunda varılan  m utabakata uygun o larak  
dörk k iş ilik  bir Heyeti 10 AAayıs 1966 tarih inde A n ka ra ’ya  gelm iştir.

Köprüler ve Y o lla r Genel Müdürü A bdülnafi Abdülm evcut Başkan lığ ındak i 
Irak  Heyeti ile, T. C. Karayo lları Gene! Müdür M uavin i Haşan Bora Başkan lığ ın 
daki Türk Heyeti a rasındak i M üzakereler, 1 1 - 1 6  M ayıs tarih leri arasında A n 
kara 'd a  cereyan etm iş, görüşmeler, 17 M ayıs'ta im zalanan bir Protokolla müsbet 
o la rak  sonuçlandırılm ıştır.

1 1 M ayıs günü Bayındırlık  Bakanlığ ında başlayan  m üzakerelerin ilk otu
rum unda, Heyet Başkan ları tarafından  mevcut irtibatın bugünkü durumu h ak 
kında b ilg i verilm iş, mevcut durumun ıslahı ve direkt karayolu irtibatının tesisi 
konusunda m üşahade edilen görüş birliğ i üzerine, m utabık kalınan  hususların  
bir Protokola derci kararlaştırılm ıştır.

■r
17 M ayıs 1966 günü Bayınd ırlık  Bakan lığ ında Irak Büyükelçisi Ekselans 

Tarık  Sa it Fehmi ve Bayındırlık  Bakanlığı M üsteşarı Nezih Devres’ in iştirak  ettiği 
bir tören’de Heyet Başbakan lar Tarafından im zalanan  «Türk - Irak Karayolu  
Protokolü» Tarafla rca  inşa edilecek yo lla rla , huduttan Habur nehri üzerinde y a 
p ılacak  Habur Köprüsü ile ilg ili teknik ve m alî esasları tesbit etm ektedir.

İnşası gereken yollar :

Türkiye tara fından  zikredilen  yo l, Protokolda, A nkara  - M ardin - C iz re - 
Hudut şeklinde ifade edilm iştir.

Irak ta ra fındak i yol ise, Bağdad - Baiji - Musul - Zaho - Hudut şeklindedir.

Türk kesim inde, A nkara 'dan  C izre'ye; Irak kesim inde de B ağ d ad ’dan 
M usu l’a kadar olan kısım esasen halen trafiğe  açıktır. Musul - Zaho arası ise, 
inşa ha linded ir. Bu itib arla , Tarafla rca asıl ikm ali gereken yo l, Cizre - Hudut; 
Musul - Zaho - Hudut’tan ibarettir. Buna rağmen güzergâhın başlang ıç ve bitim 
noktası o la rak  A n kara  ve B ağd ad ’ ın tasrih i, yolun iki ülke başkentlerin i b ağ 
layıcı vasfı do lay ısile  Irak Delegasyonu talebi üzerine yap ılm ıştır.
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Yol S tan d a rd la r ı  :

a) Yolun genişliği :

İki ü lke standard la rın ın  fa rk lı o lm ası d o lay ıs iy le , T a ra fla rca  C izre ’den 
H udud’a ve  M usu l'dan  H udud’a kad a r inşa edilecek için m üşterek bir yol- 
standard ı tesbit ed ilm iş , tesis ed ilecek irtibatın  iki ü lke h a lk la rın ın  sosya l, eko
nom ik ve tu ristik  m ünasebetlerin in  gelişm esinde taşıd ığ ı önem gözönünde tu
tu la rak , yol - s tandard la rı konusunda sadece asg arî standard la rın  tesbiti ile 
ik tifa  ed ilm iştir. Bu durum a göre :

Türkiye ta ra fın d an  inşa ed ilecek Cizre - Hudut yolu p latform u için ikinci 
sın ıf yol standard ı kabul ed ilm iştir. Böyiece, 7 m. yol ve  b irer m etrelik banket
lerle bu yol p latform u 9 metreden d aha  az genişlikte  o lm ayacaktır.

İkm ali h a lin de , bu yol üzerinde saatte a sg a rî 50 - 100 km. sü r'a t y a p ıla 
b ilecek, t ra fik  hacm inin göstereceği artışa göre yo lun standard ı ileride birinci 
s ın ıfa  yükse ltileb ilecektir.

b) Yük standardı :

Irak  hududundan m em leketim ize g irecek kam yonların  azam î d ing il - ağ ır
lığı 8 m etrik - ton o la rak  Protokol aderced ilm iştir.

Bunun d aha yüksek tu tu lm ak Irak  Delegasyonu ta ra fın d an  m üzakereler 
s ırasında ta lep  ed ilm iş ise de, halen ta tb ik  edilen ve  ta ra fım ızd an  tek lif edilen 
standard ın  K a rayo lla rı Kanun Tasa rıs ınd a  da yer a lm akta  o lm ası sebebiyle 
herhang i b ir d e ğ iş ik lik  yap ılm am ış an cak , d ing il ağ ırlığ ı 8 tonu aşm ayan  trayler- 
ler tak ılı o lm ası ha linde  kam yonların  serbestçe transit geçeb ilecekleri ta ra fım ız
dan Irak  Heyetine b ild irilm iştir .

Ha bur Köprüsünün standardları :

Türkiye ile Irak  a ras ın d ak i karayo lu  irtibatın ın  en önem li h a lkas ın ın , hu- 
dut’da Habud nehri üzerinde inşa edilecek 220 metre uzun luğundaki Habur 
Köprüsü teşkil etm ektedir.

Köprü, yol ve yük standartları :

Cizre - Hudut yolu standard ın ın  b irinci sın ıf yol standard ına  yükseltilm esi 
tra fik  hacm inin artışına tâb i k ılın a rak  ileride gerçekleştirilm esi düşünülecek bir 
husus o la rak  kabul edilm esine karşılık , H abur Köprüsü için , b ir kere inşa ed i
leceğinden, gerek yo l, gerek yük bak ım ından  en yüksek s tan rad la r esas a lın 
m ıştır. Bu durum a göre :

Köprünün yük  standard ı H2o -S |i o lacak , b aşka  bir değ im le köprü 72 ton 
ağ ırlık  ta ş ıyab ilecektir. Bu Standard Türk iye 'de m evcut köprülerin en yüksek 
köprü - yük  - standard ına  tekabül etm ektedir.
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Diğer ta ra ftan , köprünün yol genişliğ i 8 metre o lacak , böylece köprü üze
rinden iki kamyon yan yana çok ferah bir şekilde geçebilecektir. A yrıca , yol 
kenarlarında iki ta ra flı 85 er santim lik birer kaldırım  da bulunacaktır.

Köprü kald ırım ı, nöbetçiler, ya ya la r, vaz ife lile r ve köprü üstünde arıza o l
ması halinde vasıta  sahip lerin in istifadesi için düşünülmüştür.

Irak  Heyeti kaldırım ın asgarî 120 şer santim  olmasını istemişse de, m a li
yete olan büyük tesiri do lay ısiy le  85 santim  üzerinde m utabık kalınm ıştır.

Proje ve inşaat çalışmaları :

Halen Cizre - Hudut; Musul - Zaho - Hudut yolu inşaatları Tara fla rın  K a ra 
yo lları İdarecilerince kendi program ları dah ilinde esasen yürütülm ekte o ldu
ğundan, bugüne kadar üzerinde hiç bîr çalışm a yap ılm am ış olan Habur Köp
rüsü konusunda Protokoldü tesbit edilen hususların , 1968 yılı sonunda köprü 
trafiğe  aç ılacak  şekilde biran evel ikm ali, Irak aram ızdak i karayolu  irtiba- 
tra fiğe  aç ılacak  şekilde biran evel ikm ali, Irak aram ızdak i karayo lu  irtib a
tının tesisi bakım ından son derece büyük önemi haizd ir.

H abur köprüsü ile ilg ili o larak yap ılm ası icabeden hususlar :

1 —  Köprü kat’î m evkiin in tesbiti
2 —  Köprü inşa yeri üzerinde bir survey hazırlanm ası
3 -—  Köprü m ahallinde toprak - altı ça lışm aların  yap ılm ası
4 —  Bir ö n-d esing  hazırlanm ası
5 —  Plânların  ikm ali ile, işin kontrata bağ lanm ası
6 —  Köprünün inşası’ndan ibarettir.

Yu karıd a  sırasiy le  kısaca belirtilen hususlar, aslında etraflı bir takım  ça 
lışm aları içine a lm aktad ır. Bu itibarla , in şaya , işin birinci safhasın ı teşkil eden, 
köprü yerin in tesbitine 15 H aziran 1966 tarih inde Tara fla rın  tekn ik e lem an
larının hudutta yap acak ları müşterek çalışm a ile başlanm asına karar verilm iştir. 
Bu tarih üzerinde Protokol m üzakereleri sırasında m utabık kalınm ıştır. Tarih in  
daha öne alınm ası, Habur nehrinin su seviye durumu do lay ıs iy le  m ümkün o la 
m am ıştır.

Çalışmalarda kolaylık ve işbirliği :
İki ta ra f teknik elem anların ın ça lışm alarında sür'at, em niyet ve gerekli 

ko lay lık ların  sağ lanm ası (Türk - Irak Karayolu  irtibatının bu ülke ile akti m uta
savver tran sit .an laşm asın ın  bir cüz’ünü teşkil etmesi sebebiyle) transit an laşm ası 
ça lışm aların ı yürüten Bakan lığ ım ız kanalı ile düzenlenecektir.

Hudutta ça lışacak  teknik e lem anların  isim ve unvan ları İçişleri Bakan lığ ı 
ile Bağdad Büyükelçiliğ ine intikal ettirilecek, m ezkûr elem anların  ça lışm aların ı 
hudut m akam ların ın  bir form alite talebine tâbi o lm adan yürütm eleri hususnda 
Türk ve Irak m akam ların ın  tavassutu temin edilecektir.



Köprünün inşası :

H abur köprüsünün inşasında kabul edilen esas, her ta ra fın  Köprünün 
kendi ü lkesinde ka lan  kısmını (köprünün ya rıs ına  tekabül etmektedir) kendi im 
kân ları ile kendisin in  inşa etm esid ir.

Bununla beraber, Irak  arzu ettiği takd irde , köprünün tam am ın ın  inşasını 
Türk tek lifinde  tesbit edilen fia ta  Tü rk iye ’ye , b ırakacaktır. Köprünün tam am ının 
Türkiye ta ra fın d an  inşa edilm esi halinde Irak  m aliyete yarı ya rıya  iştirak ede
cektir.

İnşa s ırasında ku llan ılacak  çimento ve dem irin Irak  ta ra fın d an  daha ucuza 
ve ko lay temin ed ileb ilm esi ha linde köprünün ucuz ve süratle  inşasın ı teminen 
Irak  m alzem esi ku llan ılab ilecektir.

Demir ve çimentonun Tü rk iye ’den temin ed ileb ilen  fia tla rd a n  daha yüksek 
o lm ası h a lin de , Irak  in şaat m asra fla r ın a , altı a yd a  b ir Pound Sterling o larak  
yap acağ ı peşin - ödem elerle iştirak  edecektir.

Köprü inşaatınnı Türkiye ta ra fın d an  yap ılm ası ha lin d e , inşaatı yürütm ek, 
in şaat s ırasında u ğ ran ılab ilecek  za ra rla rı (a ya k  kaym ası, su basm ası v .s .) tesbit 
m aksad iy le  b ir m üşterek komite kurulacaktır.

Ira k ’ ın in şaat m asra fla rın a  m alzem e ve para o la rak  yap acağ ı iştirakler, 
kendi yarım  hissesinden m ahsup edilecek, bak iye  a la ca k lı ta ra fa  Sterling o la 
rak ödenecektir.

T a ra fla r , ikm ali ha linde  köjrünün bakım  ve idam esi için gerekli bütün 
tedbirleri a la ca k la rı hususunda şim diden m utabakata  varm ıştır.

Protokol ta tb ika tında b ir an la şm az lık  vukuu halinde teşkil o lunacak Karm a 
Komite ih tilâ fla rı halledecektir.

Diğer ta ra ftan , Türk ve Irak tekn ik  e lem an ları üç ayd a  bir yap acak la rı 
to p lan tıla rla  ça lışm a la rı gözden geçirecek ve gerekli düzenlem eleri zam an ında 
tesb it edeceklerd ir.

16 M ayıs ta rih inde  A n ka ra 'd a  im zalanm ış bu lunan Protokol, b ir A n la ş
m adan z iyade  T a ra fla rca  yap ılm akta  o lan hususlara  resm iyet kazand ıran  bir 
Belge m ah iyetinded ir.

Esas it ibariy le  Ta ra fla rın  kendi hudutları dah ilin d e  ya p ıla cak  olan husus
la ra  ta a llû k  ettiğ inden, «ratification»u  sözkonusu d eğ ild ir. Bu it ib a rla , bundan 
evvel yap ılan  hudut köprüleri ta tb ika tında olduğu g ib i, B ay ın d ırlık  Bakanlığ ı 
ta ra fın d an  sadece Başkan lığ ın  tasv ib ine  sunu lacaktır.

Protokol ta tb ika tına  geçilm esinde herhanki bir gecikm eyi önlem ek için 
yü rürlük  bak ım ından  sadece Ta ra fla rın  kendi m akam larınca  ya p ıla ca k  onam a 
esas a lınm ış , ayrıca  tasd iknam e teatisi düşünülm em iştir.
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Gümrük kapısı ve hudut karakolu ile ilgili tesisler :

G üm rük kapısı ve hudut karakolu  ile ilg ili tesisler, teknik protokol dışında
bir m evzu olduğundan bu konulara Protokolda yer verilm em iştir. Ancak, köprü
inşası biter bitm ez yolun trafiğe açılm asını ve transit u laşım ın derhal y a p ıla 
bilm esini tem inen, köprü c ivarında gümrük ve güvenlik  m akam larınca inşası 
gereken tesislerin  1968 yılı sonundan evvel bitirilm esi konusu, şimdiden ilg i
liler nezdinde Bakanlığ ım ızca takip  o lunacaktır.

ÜRDÜN İLE TURİZM İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Beş Y ıllık  Kalk ınm a Plânım ızın turizm a lan ınd a komşu m em leketlerle iş
b irliğ i yap ılm asın a  da ir tavsiye leri çerçevesinde son y ılla rd a  Bulgaristan ve 
Yu g o syavya  ile akted ilm iş bulunan A n laşm alara  m uvazi o larak , bu defa mem
leketim izle Ürdün arasında turizm a lan ındak i ilişk ilerin  s ık la ştır ılm ası am acıy la , 
30 M ayıs 1966 tarih inde Am m an'da iki Hükümet tem silcileri arasında bir Turizm 
İşb irliğ i A n laşm ası im zalanm ıştır.

Yu karıd a  sözü geçen iki ülke ile evvelce akdedilm iş olan Turizm İşb irliğ i 
A n laşm ala rınd a  m ünderiç esaslara  müşabih hükümleri m uhtevî bulunan m ez
kûr A n laşm a , A rap  Ülkeleri ile bu a landaki İlişk ile rim izin  ge liştirilm esine ilk 
adım  teşkil etmesi bakım ından önem lidir. F ilhak ika  aşağ ıdak i açık lam adan  da 
görüleceği üzere A n laşm a , Orta - O oğu’da turizm in gelişm esinde m enfaatleri 
olan bütün ülkelerin bu a landa işbirliğ i yapm aları için ko lay lık la r sağ lam akta  
ve bir bakım a da öncülük etmektedir.

A n laşm a ana hatları itibariy le  şu esasları ihtiva eylem ekted ir :
İki ülke arasındak i turistik m übadeleleri arttırm ak ve üçüncü m em leketler 

turistlerin in z iyaretlerin i teşvik etmek üzere, hudut form alite lerin in  yum uşatıl
m ası, haberleşm e ve ulaştırm a im kânların ın geliştirilm esi, müşterek turizm pro
pagandası yap ılm ası, turistik müessese ve tesislerle ilg ili n izam nam elerin  bir 
Örnek hale getirilm esi ve turizm a lan ında edinilen tecrübelerin teati edilm esi hu
susunda m utabık kalınm ıştır.

A yrıca , öngörülen bu hedeflere u laşılm ası için gerekli tedbirleri incelemek 
ve u yg u lam ak la  görevli tenisyenlerden müteşekkil bir de karm a komisyonun 
kurulm ası kararlaştırılm ıştır. Komisyon kararla rı Hüküm etlerin onayına sunu la
cak ve onayland ıktan  sonra uygu lanacaktır.

D iğer ta ra ftan  bölgesel ve m illî m enfatleri bakım ından benzerlik arzeden 
üçüncü ülkeler de, arzu ettikleri takd irde , işbu A n laşm aya  ta ra f olan iki Hükü
metin ta sv ib iy le  mezkûr Komisyon ça lışm alarına katılab ileceklerd ir.

A n laşm a yürürlüğe g ird iğ i tarihten itibaren beş yıl için muteber olup, iki 
Hükümetten biri, altı ay  öncesinden fesif ihbarında bulunm adığı takdirde her 
seferinde beş y ıllık  bir süre için zım m î m uvafakatle  yenilecektir.

A n laşm a her İki ülkenin m evzuatına uygun o la rak  tasd ik  ed ilip , tasd ik  
belgelerin in teatisinden sonra yürürlüğe girecektir.
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KÜLTÜREL OLAYLAR

Türkiye Cum hurbaşkan ı Cevdet Sunay ile B irleşik  A m erika Cum hurbaşkanı 
Lyndon B. Johnson bütün A m e rik a ’da do laştırılm ad an  önce 4 H az iran ’da W as- 
h ington'da m illî san 'a t ga le ris inde  h a lka  aç ılacak  olan «Tü rk iye ’nin san ’at h â
zine le ri»  serg isin in  sağ layacağ ı kültürel fa y d a la r ı öven birer m esaj ya y ın la m ış
lard ır.

Cum hurbaşkan ı Sunay m.ö. yedi bin y ılın d ak i ka lın tıla rdan  Türk Selçuk ve 
O sm anlı devirlerine  a it san at eserlerini içine a lan  sergin «Türk ve Am erikan 
u lusları a ras ın d a  d aha iyi b ir an lay ış  zem ini ya ra tılm asın a  yard ım  edeceğini» 
söylem iştir.

Cum hurbaşkan ı Johnson serg in in» sonucu o la rak  m üttefik o lan m em leket
lerim iz a ras ın d a  m evcut o lan dostluk b ağ lan  daha da kuvvetlenm iş o lacaktır» 
dem iştir.

Cum hurbaşkan ı Cevdet Sunay'ın  m esajın ın  metni şudur :

«Ç ağ ım ızda b ilim  a la n ın d ak i ge lişm eler ve tekno lo jideki ilerlem eler dün
ya  u lusların ı b irb irlerine  çok yak laştırm ıştır . Bugün insan lık  â lem i, modern dün
yam ız ın  doğm asın ı m üm kün kılan  eski uyg arlık la rın  d ikkatle  tetkiki suretiyle 
m üşterek kaderin i daha iyi an lam ak  ihtiyacın ı duym aktad ır.

«Bugünkü modern Tü rk iye ’nin olduğu g ib i, Küçük A sya  tarihte de daim a
doğu ile batı a ras ın d a  b ir köprü vaz ife s in i görmüş ve doğu ile batının kültür
ak ım la rı, tarih  boyunca devam lı o la rak  bu to p rak la rd a  ça rp ışa rak  evrensel bir
m âna taş ıyan  ve em sali m evcut o lm ayan  b ir u yg a rlık la r s ils ilesi m eydana ge
tirm işlerd ir. Bir çok ülke p a rlak  bir geçm işin ka lın tıların ı m uh afaza  etm ekle övü
neb ilir, fa k a t , dünyan ın  en eski u yg arlık la rın ın  ka lın tıların ı a riyan  arkeo log lar 
d iğer b ir ülkede bu kadar derine g idem em ektedirler.

«Şundan em inim  ki, M . Ö . yedi bin y ılınd ak i ka lın tıla rdan  Türk Selçuk ve 
O sm anlı dev irlerine  kad ar bütün kültürlere a it san a t eserlerin i içine a lan  bu 
serg i, dünya u yg arlık  ta rih in in  bir özeti n ite liğ in i de taşıd ığ ından  Am erikan 
halk ın ın  ilg isin i çekecek ve o rtaya koyduğu b ilg ile r Türk ve A m erikan  ulusları 
aras ın d a  daha iyi bir an lay ış  zem ini ya ra tılm as ın a  yard ım  edecektir.»

1966 M ünih El Sanatla rı Fuarı 12 M ayıs günü b izzat Şansö lye  Erhard ta 
rafından  açılm ış 22 M ayıs tarih inde sona erm iştir.

M em leketim iz sözkonusu Serg İ'de , Türk iye T icaret O d a la rı San ay i O daları, 
T icaret Borsaları B irliğ in in  Koordinasyonu a ltında Köyişleri B akan lığ ı, Sanayi 
B akan lığ ı, Türk Esnaf ve San a tkâ rla r Teşk ilâtı Konfederasyonu ve Süm erbank tara- 
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fından teşhir o lunan el sanatla rı m am ullerim izle temsil ed ilm iştir. 16 M ayıs ta 
rih inde b ir Türk günü tertip olunmuş ve bu münasebetle Pavyonum uzda Bonn 
Büyükelçim izin  de hazır bulunduğu bir m erasim  düzenlenm iştir.

A lm an  moda evlerin in  tertip ledikleri moda gösterileri de Türk e lbiselerin in 
tan ıtılm asına vesile  olmuştur. A n ka ra , Sam sun, İstanbul O lgun laşm a Enstitüleri 
ta ra fından  sergilenen eserler en faz la  takdir toplayan kıyafetler arasına  girm iş 
ve düzenlenen defilede teşhir edilen 85 çeşit kıyafet içinde en güzel e lb iseler 
o la rak  seçilen 8 elbiseden ikisi Türk elbiseleri olmuştur. Bu elb iseler m anken leri
miz ta ra fın dan  te levizyonda da gösterilm iştir.

Türk pavyonu gerek tanzim  tarz ı, gerek teşhir eylediğ i m allar bakım ından 
başarılı olmuş ve d iğer payvon lar arasında tem ayüz etmiştir. Sergiyi z iyaret eden 
Şansö lye Erhard pavyonum uzda teşhir olunan güm üş, bakır ve tahta el işlerim i
ze özel bir ilgi gösterm iştir.

Türk - A rap  dostluk derneği kurulm uştur. Kurucuları arasında Senatör ve 
M ille tvek ili, Üniversite Öğretim  üyesi ve çeşitli cemiyet tem silcilerinin bulunduğu 
Türk - A rap  dostluk derneği 20 .5 .1966  tarih inde siyasa l b ilg iler fakü ltesi konfe
rans salonunda bir kuruluş günü düzenlem iştir. Kuruluş günü Hükümet erkânı 
ile kord ip lom atik, Üniversite tem silcileri ve basın m ensupları davet edilm işlerd ir.

Dünya Üniversite ler Birliğ i Kanada teşkilâtı Türkiye M illi Talebe Federas
yonunun aracılığ ı ile konusu «Türkiye» olan bir seminer düzenlem iştir. Kanada 
Ü niversite lerinde 50 Profosör ile öğrencinin katılacağ ı seminer Temmuz ayı içinde 
top lanacaktır.

A vrupa Konseyi kültür - Eğitim Komisyonu 17. dönem son toplantısında 
Elazığ Senatörü Prof. Dr. Celâl Ertuğ’un Türk Yüksek  Öğrenim müesseseleri ile il
gili açık lam asın ı dinlem iş ve Türk Üniversitelerine yard ım  konusunu m üzakere 
etm iştir.

N ancy'de sona ermiş olan 4. Dünya Üniversiteler arası Tiyatro Festivalin in  
temsil fe stiva l büyük m ükâfatın ı Türkiye ve Brezilya kazanm ışlard ır.
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İ D A R Î  K O N U L A R





Personel Dairesi
Sicil - 100004/

M Ü Z E K K E R E

Terfie  hak  kazanm ış bulundukları halde bulundukları derecelerde ka lm a
ları lüzum lu görülen ALTINCI derece meslek m em urlarından N ihat Bozkurt ER- 
man ve Y u su f Kadri D İCLE’ye , 4598 Sayılı Kanunun 242 sayılı kanunla değ işti
rilen 4.cü m addesi gereğince bir üst derece m aaşın verilm esini o naylarına arze- 
derim .

PERSONEL DAİRESİ REİSİ 
G. ÜSTÜN

Takdim
26 .5 .1966  

G . Ü.

Arz.
Ü. H alûk BAYÜLKEN 

2 6 /5 /1 9 6 6

Uygundur.
Aslı g ib id ir. 26 .5 .1966

İ. S. ÇA Ğ LA YA N G İL

Aslının Ayn dır
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Personel Dairesi Reisliği
Sicil - 100004/49 10.5.1966

Konu ; Y az ışm a  ve b eyan la rla  ilg ili karar.

M E R K E Z  D A İ R E L E R İ N E  

G E N E L G E

B aşb akan lık  K an un lar ve K a ra rla r Tetkik Dairesi ifad es iy le  a lınan  30 .4 .1966  
tarih  ve 2 - 5 / 2 5 3 3  say ılı yaz ı eklerinde Türkiye Büyük M ille t M eclisi Başkanı 
adın ı ta ş ıyan  bir m akam  o lm ad ığ ına d a ir 8 .2 .1966  tarih  ve esas 1965-38, karar 
1966-7 No. lu A n a y a sa  M ahkem esi kararı ile bu hususun resmi yazışm alarda 
d ikkate  a lınm asın ı rica eden 2 2 .4 .19 66  tarih  ve 6 3 2 5 /1 3 8 0  say ılı Cum huriyet Se
natosu yazıs ı iletilm iştir.

K ara rd a  Türk iye Büyük M ille t M eclisi Başkan lığ ı ad ı a ltında b ir m akam  
ve merciin bu lunm adığ ı kesin o la rak  belirtilm ekted ir.

Resmi yazışm a ve b eyan la rd a  bu kararın  göz önünde bulundurulm asın ı 
rica ederim .

DIŞİŞLERİ BAKAN I Y .
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ACELEDİR

27 .5 .1966

Başkonsolosluklar N o : 93

Büyükelçilik ler No : 93

Merkez* Daire ler No : 57

Büyükelç ilik lere , Daim i Delegeliklere, Elçiliklere , Başkonsolosluklara , 

Konsolosluklara ve Merkez Dairelerine

T. C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

G E N E L G E

1 —  5250 Sayılı kanunun Yedinci m addesi gereğince O rtaelçiIik  Başkâtip 
liğ ine ve Konsolosluğa yükseltilecek M eslek M em urlarının sınavların ın  27, 28 , 29 
Temm uz 1966 tarih inde yap ılm ası kararlaştırılm ıştır.

2 —  S ınava  katılacak  m em urların listesi ilişikte sunulmuştur.

3 —  Bundan evvel açılm ış bulunan iki s ınavda üst üste iki defa m uvaffak
o lam ayan  m em urlar s ınav yönetm etliğinin 2 .ci m addesi gereğince, sınava davet 
ed ilm em işlerd ir.

4 —  M erkezde bulunan m em urların sınavları Bakan lık ta , Dış teşkilatta
bulunan m em urların im tihanları bağlı bulundukları Büyükelçilik ve Elçiliklerde
yap ılacaktır.

Keyfiyetin  ilg ili tem sliciIiklerce iliş ik  listede adı geçen m em urlara tebliğ in i 
ve sınava  katılm ak isteyip istem ediklerinin Bakan lığa b ild iriIm esn rca ederm.

DIŞİŞLERİ BAKANI Y.
aslı g ib id ir

Personel Dairesi 

Sicil 100004/
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TEMMUZ 1966 TARİHİNDE AÇILACAK OLAN 
BAŞKÂTİPLİK SINAVINA İŞTİRAK EDECEKLER

Adı ve Soyadı Bulunduğu yer Terfie Hak Kazandığı Ta
A yhan  Dumlu S e lan ik  B. Kons. 23 /6 /1 961
A car Germen M ilano B. Kon. 2 9 /1 /1 9 6 5

O kan Gezer Seul B. Elç. 5 /1 /1 9 6 5

Aydın  Tosun M erkez 3 1 /7 /1 9 6 5
Ekrem Güvendiren H alep B. Kon. 2 5 /1 /1 9 6 6

Ahm et Erm işoğlu Tokyo B. Elç. 2 8 /1 /1 9 6 6
İnal Bafu Vaşington  B. Elç. 3 0 /7 /1 9 6 6
Umut A rık Londra B. Elç. 3 0 /7 /1 9 6 6
Üstün Dinçmen N e w -Y o rk  B. Kon. 3 0 /7 /1 9 6 6
Burhanettin M uz V iy a n a  B. Elç. 3 0 /7 /1 9 6 6
Erhan Tuncel Cenevre B. Kon. (A vrupa O fisi) 3 0 /7 /1 9 6 6
Filiz  Dinçmen UNO Daim i Delegeliğ i 2 8 /8 /1 9 6 6
Öm er Ersun A tina  B. Elç. 2 /9 /1 9 6 6
Erten K a y a lıb a y Cenevre B. Kon. 2 /9 /1 9 6 6
Akın  Kocagil Kah ire  B. Elç. 2 /9 /1 9 6 6
Selçuk İncesu Paris B. Kon. 2 /9 /1 9 6 6
A kgünhan  Kıcım an Londra B. Elç. 1 1 /9 /1 9 6 6

aslı g ib id ir.

YURT DIŞINDAKİ İŞÇİLERİMİZ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ

Ç a lışm ak  üzere yurt d ışına g itm iş o lan  işç ile rim izin  sayısı 19 0 .000 ’dir. Bu 
rakam  a ile le rile  b irlikte 200 .0 00 'e  va rm aktad ır , işç ile rim izin  m em leketlere göre 
d a ğ ılış la r ı a şağ ıd a  gösterild iğ i g ib id ir.

A lm an ya  : 160 .000
H ollanda : 8 .500
Belçika : 8 .000
İsviçre : 6 .000
A vustu rya  : 5 .000
İsveç : 1 .500



İşgücü A n laşm a la rı :

İşçilerim izin  ça lışm ak  üzere yurt d ışına gönderilm esi, m uhtelif işveren ü l
kelerle yap ılan  İşgücü A n laşm a la rıy la  düzenlenm iştir. Halen A lm anya , Belçika,
H ollanda ve Fransa ile m em leketim iz arasında İşgücü Anlaşm ası mevcuttur.

*

Sosyal G üven lik  A n laşm ala rı :

D iğer ta ra ftan  işçilerim izin  İktisad î ve sosyal hak ve güvenliklerin i tem inat 
altına a lm ak  am acile , işveren ülkelerle Sosyal Güvenlik  An laşm aları yap ılm ak
tad ır. Federal A lm an ya  ile M em leyetim iz arasında yap ılan  Sosyal Güvenlik  A n 
laşm ası 1 Kasım  1965 tarih inden itibaren yürürlüğe girm iştir. Hollanda ile 5 Nisan 
1966 günü A n ka ra 'd a  im zalanan  Sosyal G üvenlik  An laşm asın ın , Türkiye Büyük 
M illet M eclisinde o naylanm ası işlem ine g irişilm iştir. Diğer taraftan  m em leketi
m izle Belçika aras ın d a  bu konuda cereyan eden m üzakereler tam am lanm ış ve 
Sosyal G üven lik  A n laşm ası tasarısı her iki memleket heyet başkan larınca A n 
ka ra ’da 30 M art 1966 tarih inde p ara f edilm iştir. Avusturya Hükümetiyle m em le
ketim iz arasın d a  ayn i m ahiyette bir an laşm a im zalanm ası için yap ılan  m üzake
reler tam am lanm ış bu lunm aktad ır.

Sosyal G üven lik  A n laşm ala rı ile işçilerim izin  çalıştık ları memleketlerin iş
çile riy le  eşit h ak la ra  sah ip  o lm aları sağ lanm aktad ır.

Yu rt d ışındaki işçi çocuklarının öğrenimini sağ lam ak üzere alınan tedbirler:

Yu rt d ış ındaki işçi çocuklarının öğrenim ini sağ lam ak üzere A lm anya ya 
16, B e lç ika 'ya  3 , İsv içre ’ye 1, H o landa 'ya 1, A vusturya 'ya 2 öğretmen gönde
rilecektir. A lm a n ya 'y a  gönderilecek öğretmenlerin ay lık la rı federe eyaletlerce, 
diğer ü lkelere gönderilen öğretmenlerin ay lık la rı ise Bakanlığ ım ızca ödenecektir.

Bu konu İle ilg ili o la rak  dış tem silc ilik lerim ize Bakanlığ ım ızca 22 bin ilkokul 
kitabı gönderilm iştir.

İşçilerim izin  D inî İh t iy a ç la r ı:
Yu rt d ış ındaki işçilerim izin  d in î ihtiyaçların ı karşılam ak üzere, A lm anya ya 

5, A vustu rya , H o llan da , Belçika ve İsv içre ’ye birer din adam ı gönderilm ek üze
redir. Ad ıgeçenlerin  a y lık  ve yo lluk ları Bakar lığım ızca ödenecektir.

Daha önce B akan la r Kurulu kararı ile gönderilen din adam ı, 1 Ocak 1966 
1966 tarih inden beri A lm a n y a ’da vaz ife  görmektedir.

K itap lık la r ve sa ir M alzem e :
Batı A vrupa ü lkelerinde işçilerim iz için dernek, lokanta, fab rika , yurt 

lojm an gibi yerlerde k itap lık la r kurulm ası için dış tem silcilik lerim ize 23 .400 adet 
k itap , ayrıca  büyük say ıda A tatürk büstü, Türk Bayrağ ı, Türkiye haritası, Atatürk 
portresi, ayrıca  doldurulm uş teyp bandları gönderilm iştir. Bundan başka işcı 
derneklerim izin  ihtiyacı İçin ilg ili Büyükelçilik lerim ize bir miktar avans da gön 
derilm iştir.
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Sosyal D elegelik ler :

Yu rt d ışında bulunan işçilerim izin  işveren lerle  o lan ilişk ile rin i -sağlamak 
v e  ça lışm a h aya tına  d ayan an  çeşitli m üşküllerin i halletm ek am acile  Belçika 'da 
fa a liy e t gösteren ve  ay lık la r ın ı Belçika M aden İşveren leri Federasyonu (Fedechar) 
dan a lan  Türk uyruklu 4 sosyal delegeye B e lç ika ’da işçile rim iz arasın d a  seçilen 
4 yard ım cı atanm ıştır. Bu Sosyal Delege Ya rd ım cıla rın ın  ay lık la r ı Bakanlığ ım ızca 
ödenm ektedir.

D iğer ta ra ftan  V iy a n a ’da da ay lığ ı A vustu rya  Ticaret O dasınca ödenen 
sosyal de legem iz 1966 tarih inden itibaren göreve başlam ıştır .

Ç a lış M üşav ir lik le ri ve Ç a lışm a A taşe lik le ri :

Ça lışm a Bakan lığ ın ın  kuruluş ve  görevleri h akk ınd ak i 4841 say ılı kanu
nun ilg ili m adesin in  değ iştirilm esine ve bu kanuna yen i m addeler eklenm esine 
d a ir  Kanun Tasarıs ı T. B. M . M .’nden geçerek yürürlüğe g irinceye kadar, Ç a lış
ma M ü şavirlik le ri île Ç a lışm a A taşe lik le ri B akan lığ ım ız ve M a liye  Bakan lığ ı Kad
rosunda ye ra lm aktad ır .

Flalen yu rt d ış ında ça lışan  Türk işçilerin in  hak  ve  m enfaatle rin in  korunması 
için açılm ış bulunan Ç a lışm a M üşav irlik le ri ile A taşe lik le ri şun lard ır :

Bonn, Lahey, Brüksel Ç a lışm a M ü şav ir lik le r i, Brüksel ve Stutgart Çalışm a 
A ta şe lik le ri.

B un lardan b az ıla rın d a  birden fa z la  A taşe  ça lışm aktad ır . Frankfurt Çalışm a 
A taşesi de yak ın d a  görevine b aş layacaktır .

Ç a lışm a Bakan lığ ın ın  kuruluş ve görevleri h akk ınd ak i 4841 say ılı kanunun 
ilg ili hüküm lerin in  değ iştirilm esi ve bu kanuna yen i hüküm ler eklenm esi konu
sundaki Kanun Tasarıs ın ın  T. B. M . M .nde kabul ed ilm esile , Ç a lışm a Bakanlığı 
Büyüke lç ilik ler, E lç ilik le r, D aim î D elegelik ler, D a im î M isyon lar nezdinde Çalışm a 
M üşav irlik le ri, Başkonsolos ve Konso losluk lar nezdinde Çalışm a A taşe lik le ri ku
rab ilecektir. Bun lar, dış tem silc ilik le rim ize  bağlı, o la rak  vaz ife  göreceklerdir.
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MAYIS 1966’DA TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE 

BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





2 Mayıs 1966 TÜRK HÜKÜAAETİNİN KIBRIS RUM YÖNETİMİNE VERDİĞİ
NOTANIN AÇIKLAMASI

Hükümetimizin Kıbrıs Rum yönetim ine son Bakan 
atanm aları ile ilg ili o larak sert b ir nota verdiğ i aç ık la n 
mıştır.

M akarios idaresince g irişilen son Bakan tayin leri 
ile ilg ili o larak  Rum yönetim ine verilen Türk notasında 
bu hareket şiddetle protesto edilm iştir.

N otada, bu a rad a , Türk Hüküm etinin Kıbrıslı Rum
ların A da 'da  meşruiyet temelini yıkm a gayretlerin i ve 
binnetice durumun daha da kötüleşmesini büyük bir c id
diyetle takip  ettiği ve tek tara flı çözüm şekli empoze et
mek için em rivakilerle  birlikte cem aatim ize karşı g irişilen 
baskı ve taciz hareketlerini tehlikeli gelişm eler ya ra tacağ ı 
ve bunun m esuliyetinin de tam am en Rum lara a it o lacağ ı 
b ild irilm iştir.

2 Mayıs 1966 KIBRIS RUM YÖNETİMİNİN BAKAN TAYİNLERİ
KONUSUNDAKİ İDDİALARI

AAakarios idaresinin B. M .'deki Tem silcisi Zenon 
Rossides, Genel Sekreter U-Thant'a gönderdiği bir m ektup
ta , Dr. Küçük'ün şikayetin i «kendi bölücü tutum ları yü 
zünden ortaya çıkan bir durum» o la rak  vasıfland ırm ışrır.

H atırlanacağı g ib i, Dr. Fazıl Küçük, bir süre önce 
Genel Sekretere gönderdiği m ektupta, M akarios id ares i
nin an ayasaya  aykırı o la rak  kabinede yaptığı tayin lerin  
ad ada gergin liğ i artırdığını belirtm işti. Rossides, m ektu
bunda, «Kıbrıs Türk isyan hareketin in başlam asına  kadar 
Tarım Bakanlığ ında bir Türk ’ün bulunduğunun doğru 
olduğunu» ancak, bu Bakanın da , diğer iki Türk Bakan la  
birlikte «isyan hareketlerine kuvvet kazand ırm ak için hü
kümetten çekild iğ in i» ileri sürmüştür.
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2 Mayıs 1966 DR. KÜÇÜK’ÜN ALMAM GAZETESİNE DEMECİ

Kıbrıs Cum hurbaşkan ı yard ım cısı Dr. Fazıl Küçük 
Batı A lm an ya lı iki gazeteciye bir dem eç vererek Kıbrıstaki 
durum la Kore ve A lm an ya 'd ak i durum arasında hiç bir 
benzerlik  o lm adığ ın ı söylem iştir.

Türkiye ve Kıbrıs Türk toplum unun Kıbrıs sorununun 
donduru lm asına m üsaade etmemekte azim li olduğunu 
söyleyen Fazıl Küçük Rum ların Türk toplum unu im ha et
mek veya  tam am en tahakküm  altına a lm ak  ve adcıyı Yu- 
n an istan 'a  iltih ak  etm ek em elinde o ldukların ı tekrarlam ış, 
«Rum lar bu a lçakça  gaye le rin i tahakkuk  ettirem emişler 
ve sa ld ırıla rı sonucunda Kibrisin her ta ra fın d a  iki toplu
mun birb irinden tam am en ay rılm asın a  sebeb o lm uşlar
d ır.»  dem iştir.

2 Mayıs 1966 TÜRKİYE - ROMANYA SİVİL HAVACILIK ANLAŞMASI

A n ka ra 'd a  Türkiye ile Rom anya a ras ın d a  bir Sivil 
H avac ılık  A n laşm ası im zalanm ıştır. A n laşm a ile Türk Hava 
Y o lla rı uçakların ın  Bükreş’e iniş ve k a lk ış la r ı, Romanya 
üzerinden O rta ve Batı A v ru p a 'y a  ta rife li seferler yap m a
sı sağ lanm ıştır. Rom anya hava  yo lla r ı'n a  a it uçaklar da 
İstan b u l’a iniş ve ka lk ış , Türkiye üzerinden Güneye doğ
ru ta rife li seferler yap m ak  im kânın ı elde etm işlerd ir.

2 Mayıs 1966 TÜRK PARLAMENTO HEYETİNİN BATI BERLİN’İ ZİYARETİ
İLE İLGİLİ DEMECİ

25 N isa n ’dan beri Batı Berlin parlâm entosunun dâ- 
vetlisi o la rak  Batı Berlin 'i z iya re t etmekte olan parlâm en
to heyetim iz Başkan ı İbrahim  Şevki A tasagun  Berlin'den 
ayrılm ad an  önce verd iğ i dem eçte, Türk A lm an  dostluğu
nu ve A lm an  konukseverliğ in i övm üş, Türk m illetinin 
A lm a n y a ’nın d â va la r ın a  büyük b ir a lâ k a  duyduğunu 
buna karşılık  m illî d âvam ız  o lan Kıbrıs m eselesinde A l
m an m illeti ve basın ı ta ra fın d an  gösterilen hakik i an la 
y ışa  teşekkür etm iştir.

26



2 Mayıs 1966 FEDERAL ALMANYA CUMHURBAŞKANİNİN TÜRK- 
ALMAN DOSTLUĞU İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Federal A lm anya Cum hurbaşkanı Ekselans Heinrich 
Luebke, A lm an Hükümetinin davetlisi o la rak  Berlin'de 
bulunan Türk gazeteciler heyetini kabul etm iştir. Federal 
A lm anya Cum hurbaşkanı, A lm an ya ’nın en büyük prob
leminin İki A lm an ya ’nın ve Berlin'in birleşm esi o lduğu
nu, Türk basınının bu konuyu her zam an geleneksel Türk- 
A lm an dostluğuna yakışır şekilde ele ald ığ ın ı İfade et
m iştir.

Ekselans Luebke daha sonra Türkiye'n in kalkınm a 
hareketlerin i büyük bir İlg iyle takip  ettiğ ini, A lm a n ya ’nın 
bu konuda her zam an yeni görevler a lm aya  hazır o ldu
ğunu sö ylem iş : «T ü rk-A lm an  dostluğu Nato İçin A vrupa 
İçin ve dünya barışı İçin en kuvvetli d ayan ak la rd an  b iri
dir» dem iştir.

3 Mayıs 1966 DIŞİŞLERİ BAKANININ İTALYA İLE TARIM ALANINDA
İŞBİRLİĞİ HAKKINDA DEMECİ

Bir süre önce, yurdum uzu ziyaret eden İta lya  Tarım 
Bakanlığ ı s iyasî m üsteşarı, aynı zam anda hüküm et üyesi 
Dario Antoniozzl İle yap ılan  görüşm eler İle İlg ili bir soruyu 
cevap land ıran Dışişleri Bakanı Ç ağ layang ll şunları söy
lemiştir :

«Görüşm eler, z ira î sahada hakikaten büyük terâkki 
kaydeden İta lya ’nın tecrübe ve b ilg ilerinden fayd a lan m ak  
için m em leketlerim iz .ırasında İşb irliğ i kurm ak gayesine 
m atuf İdi. Sayın müsteşarın ziyareti bu bakım dan fayd a lı 
neticeler verm iştir. A yrıca , bu fırsattan fa y d a la n a ra k , O r
tak Pazardaki problem lerim izi de İta lya  İle görüş b irliğ i 
İçinde halletm eye çalışm am ız İm kânları da araştırılm ıştır.

Görüşm elerim izin büyük bir an lay ış la  karşıland ığ ın ı Ifcıde 
edebilirim . İşb irliğ im izin  verim li neticelerini O rtak P aza 
rın önümüzdeki top lantılarında bulacağım ızı umuyoruz.
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3 Mayıs 1966 KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA YAPILAN 
YARDIMLAR

Birleşmiş M illetlerdeki A m erikan  tem silcisi Arthur 
G o ldberg , A m erikan ın  sekizinci defa görev süresi uzatı
lan Kıbrıs Barış gücüne iki m ilyon do lar vereceğin i açık
lam ıştır. Genel Sekreter U Thant’a bir nota veren Goldberg, 
barış gücünün 27 M a r t-2 6  H aziran  aras ın d ak i bütçesini 
teşkil eden beş m ilyon do lara  A m erikan ın  katılm aya h a
zır o lduğunu b ild irm iştir. G o ldberg , barış gücü m asra fla 
rına A m erikan  yard ım ın ın  d iğer ü lke ler ta ra fın d an  ayrılan  
ödeneklerin  % 4 0 ’ ını aşm ıyacağ ın ı belirtm iştir. A vustra lya 
D ışişleri Bakan ı Paul H asluck Barış - Gücü b irlik le rine  kat
kıda b u lunm aya devam  edeceğini b ild irm iştir. Bakan , 40 
Avusturalyalı polisten m üteşekkil üçüncü b ir ekib in  yak ın 
da 12 a y lık  b ir görev süresi için K ıb rıs ’a hareket edece
ğini bildirmiştir. H alen A d a ’da görevli bu lunan 94 A vust
r a ly a lI  da bu ayın  sonunda geri gelecektir. B a k a n : «K ıb
rıs’ la ilg ili sorunların  hâ lâ  çözüm lenm em iş o lm ası esef 
veric id ir»  dem iş ve sözlerin i « A d a ’da hiç şüphesiz Barış 
Gücü sayesinde n isb î b ir sükûn hüküm sürm ekteysede 
hâ lâ  devam lı tetikte durm ak lâzım » şeklinde bitirm iştir.

3 Mayıs 1966 R. C. D. KOMİTE TOPLANIŞLARI

Türk iye , İran ve Pakistan  a ras ın d a , Kalk ınm a İçin 
Bölgesel İşb irliğ i çerçevesinde kurulan K arayo lla rı ve De
m iryo lları Kom itesi, A n ka ra 'd a  top lanm ıştır.

Kom ite, üç m em leket a ras ın d a  kuru lm asına karar 
verilen  karayo lu  ve dem iryolu irtibatların ın  gerçekleşti
rilm esi için g iriş ilen  ça lışm aları incelem iş ve bu konuda 
a lınm ası gereken tedbirleri görüşm üştür.

Öte yan d an , R. C. D. Tekn ik  İşb irliğ i ve Am m e ida
resi Komitesi de Başkentte beşinci toplantısın ı yapm ıştır.

3 M ay ıs 1966 KİBRSS SA V U N M A  B A K A N IN ÎN  TEM ASLAR!

Kıbrıs Cum huriyeti Savunm a Bakan ı O sm an Örek, 
tem aslarda bu lunm ak üzere A n k a ra 'ya  gelm iştir.
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A S Y A -A F R İK A  İLMİ İŞBİRLİĞİ YÖ N ETİM  KURULUMA 
TÜ RKİYE’NİN ÜYE SEÇİLMESİ

B. M. A sya - A frika  İ i mî işb irliğ i Daim î Komitesi 
Yönetim  Kuruluna Türkiye üye o larak  seçilm iştir. Daim î 
Komitenin Yönetim Kurulu 14 ülkeden m üteşekkild ir.

AVRUPA KONSEYİ DANIŞM A KURULU BAŞKAN 
VEKİLLİĞ İN E PROF. ERİM’ İN YEN İDEN SEÇİLMESİ

Prof. N ihat Erim , Avrupa Konseyi Danışm a Kuru lu
na yeniden Başkan Vek ili seçilm iştir.

IRAK DIŞİŞLERİ BAKAN IN IN  Ç A Ğ LA YA N G İL ’ İN IR A K ’! 
Z İYARETİ İLE İLGİLİ DEMECİ

Irak Dışişleri Bakanı Adnan Paçacı, D ışişleri B akan ı
mız İhsan Sabri Ç ağ layang il'in  Irak 'a  23 AAayıs’ta y a p a 
cağı ziyaret ile ilgili o larak  bir demeç verm iş (Bk. Belge 
1) ve A ra p -T ü rk  m ünasebetlerinin bu yıl içinde d ikkate 
şayan  gelişm eler kaydettiğ ini ve bu a rad a  b ilhassa 
Ira k-T ü rk  m ünasebetlerinin kuvvetlendiğ in i açık lam ıştır. 
Adnan Paçacı, bu gelişm elerin Türkiye'n in  A rap ların  m e
seleleri olan Filistin , Um m an, Aden konularında takınm ış 
olduğu müsbet tutum do lay ısiy le  m eydana geld iğ in i ifa 
de etmiştir.

BATI TRAKYA İLE İLGİLİ DIŞİŞLERİNİN BİR AÇIKLAMASI

Batı T rakya 'd ak i Türkler üzerinde Yunan m akam ların ın  
son zam an la rd a arttırd ıkları baskı hareketleri karşısında 
Bakanlığ ım ız Enform asyon Dairesi b ir açık lam ada bu lun
muştur (Bk. Belge 2).

SEATO GENEL SEKRETERİNİN ZİYARETİ

3 M ayıs akşam ı A n k a ra ’ya gelen SENATO Genel 
Sekreteri Korgeneral Jesus Vargcıs'ın  ziyareti ile ilg ili o la 
rak Cento merkezi bir b ild iri yayın lanm ıştır. Bild iride 
özetle bir nezaket ziyareti yapm akta  olan Vargcıs’ ın Cen
to ilg ilileri ve Bakanlığ ım ız Genel Sekreter s iyasî işler y a r
dımcısı ile görüştüğü b ild irilm ekted ir.
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4 Mayıs 1966 KİPRİANU’NUM İKİLİ GÖRÜŞMELER İLE İLGİLİ DEMECİ

4 Mayıs 1966

4 Mayıs 1966

5 Mayıs 1966

Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı İspiro K ip riyanu , Yunan  id a 
recileri ile görüşm elerde bu lunm ak üzere geld iğ i A tin a '
da T ü rk -Y u n a n  m üzakereleri ih tim ali ile ilg ili Kıbrıs
Rum hüküm etinin tutum unun, M akarios'un  A tina 'dak i
m üzakere leri sonunda 1 Şubat'ta yay ın lan an  b ild iride 
be lirtilm iş o lduğunu söylem iştir. Y u n an is ta n ’ın Türkiye ile, 
Türk iye 'n in  Enosis’e m uhalefetin i bertara f etmek için gö
rüşm eler yap ılab ile ceğ in i Enosis'i içine a lm ayan  b ir hâl 
çaresin in  ise m üzakere ed ilem eyeceğin i söylem iştir.

ESKİ YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANI AVEROF’UN MAKALESİ

Eski Yunan  Dışişleri Bakanı A vero f, Kathim erini g a 
zetesine bir m aka le  ya za ra k , Yunan H üküm etinin Kıbrıs 
konusundaki tutumunu geniş b ir şekilde tenkid etmiştir 
(Bk. Belge 3).

AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN KIBRIS 
KONUSUNDAKİ TUTUMU

A vrupa Konseyi top lantısında B akan la r Komitesi 
y ıllık  ça lışm a raporunun okunm asından sonra söz alan 
Profesör Fevzioğ lu , A vrupa Konseyi Parlâm entosu duru
m unda o lan  bu mecliste Kıbrıs konusunda daha evvel 
yap ılan  görüşm eler neticesinde Türk görüşüne oy b irliğ i
ne yak ın  bir çoğun lukla destek gösterild iğ i halde B akan
la r Kom itesinin bu konuda p as if kald ığ ın ı tenkid etmiştir.

TÜRKİYENİN B. M. GÜNEY - AFRİKA YARDIM FONUNA
İŞTİSAKİ

Türk iye 'n in  B irleşm iş M ille tlerdeki d a im î temsilcisi 
O rhan Era lp , Genel Sekreter U Thant’a verd iğ i bir m ek
tupta Türk iye 'n in  B irleşm iş M ille tler G üney A fr ika  Yardım  
Fonuna üye ü lke lerin  ta leb i üzerine, G üney A fr ika  Hükü
m etinin izled iğ i ırk ayrım ı s iyasetin in  ku rban larına yar
dım için Türkiyen in  1000 do lar vereceğin i b ild irm iştir.
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5 Mayıs 1966

5 M ayıs 1966

5 Mayıs 1966

5 Mayıs 1966

Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Ç ağ layang il «A vrupa 
Günü» do lay ısiy le  bir demeç verm iştir (Bk. Belge 4).

ATİN A  BÜYÜKELÇİM İZİN  YUN AN İSTAN  BAŞBAKAN ! İLE 
GÖRÜŞMESİ

Yunanistan Başbakanı Stefan Stefanopulos Türk i
ye'nin Atina Büyükelçisi Turan Tuluy'u A n kara 'd an  dön
düğünden beri ikinci defa o larak  kabul etm iştir. Y a y ın la 
nan resmî b ild iride görüşmede T ü rk -Y u n an  ilişk ilerine 
temas edild iğ i belirtilm ekle yetin ilm iştir.

FRANSA'NIN NATO UÇAKLARININ UÇUŞ HAKLARINA 
DAİR NOTASININ İNCELENMESİ

14 Nato m üttefiki, müttefik uçakların Fransız to p rak la 
rı üzerindeki uçuş hakların ı sın ırlayan  yeni Fransız nota
sını incelemek üzere Paris'de top lanm ışlard ır. 14 Nato 
ülkesinin Nato Daim î Konseyi nezdindeki Büyükelçileri 
ile İngiltere'nin Avrupa m es'eleleriyle görevli Bakanı 
George Thompson katıldığı top lantıda, m üttefik kuvvet
lere ait askerî uçakların 1 Haziran tarih inden itibaren 
Fransız toprakları üzerinden ancak «ay lık  an laşm a esa
sına» göre geçebileceklerini belirten Fransız notasının in 
celendiği belirtilm iş, ancak ne gibi b ir karşı harekete baş 
vurulacağı açık lanm am ıştır. Bundan önceki an laşm a « y ıl
lık» esasa göre tanzim  edilm ekteydi.

Fransız hükümetinin bu yeni kararı, N ato 'ya a it 
uçakların  20 .000 uçuşunu etkileyecek ve Nato uçakların ı, 
Kuzey Avrupa İle Akdeniz a rasın da , daha uzun bîr hava 
yolu seçmeye mecbur edebilecektir.

M AKARİO S’UN KIBRIS’LI TÜRKLEŞİN DURUMU VE 
İNGİLİZ ÜSLERİ İLE İLGİLİ DEMECİ

Başpiskopos AAakarios m ahallî basına verdiğ i bir 
demecde, «Kıbrıs'ı Türkler, halen ikâm et ettikleri top rak
ların Türkiye ile birleşm esine karar verirlerse , Kıbrıs!ı

DIŞİŞLERİ BAKANININ «AVRUPA GÜNÜ» MESAJI
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Türkler ile Rum lar a rasın da derhal bir savaş ç ıkacak , bu 
da Türkiye ile Yu n an istan  aras ın d ak i b ir savaşa  yol a ça 
caktır.»  dem iştir.

İng iliz  üsleri m es'elesinden de bahseden M akarios, 
üslerin bağ ım sızlık  ilân ından  evvel kurulduğunu belirtm iş, 
bu durum da, üslerin İng iliz lere  Kıbrıs Cum huriyeti tara- 
fınckın terked ilm em iş olduğu üzerinde d u ra rak , « İng iliz  
üslerin in İstikba lin i Kıbrıs m es’e lesinin s iyas î çözümüne 
b ağ la m ak  istem iyorum , bu, ileride, ayrıca incelenecek 
b ir konudur» dem iştir.

5 Mayıs 1966 İKİLİ ANLAŞMALARLA İLGİLİ BİLGİ

S iya sî çevrelerce be lirtild iğ ine  göre, « ik ili an laşm a
lar» konusundaki görüşm eler, D ışişleri Bakan ı İhsan 
Sabri Ç a ğ la ya n g il'in , A m erika  B irleşik  Devletlerinin A n 
kara Büyükelçisi Parker H art’ ı kabulü ile başlam ıştır.

Cento B akan la r Konseyi d o lay ıs ıy la  A n ka ra 'ya  ge
len A m erika  D ışişleri Bakan ı Dean Rusk ile yap ılan  gö
rüşmede konu ele a lınm ış , « ik ili an la şm a la rın  gözden 
geçirilm esi ve bazı d eğ iş ik lik le r yap ılm ası»  hsusunda 
prensip m utabakatına  varılm ıştır. Bu a ra d a , öngörülen 
revizyonu kap sayan  b ir proje de hazırlanm ıştır.

A n ka ra 'd a  b aş la yan  görüşm eler sonunda, ikili an 
laşm ala r,N a to  ittifak ın ın  ve Türk - A m erikan  işb irliğ inin 
karşılık lı m enfaatle rin i koruyacak en ya ra rlı bir hüviyete 
kavuştu ru lacaktır.

İk ili an la şm a la r  konusunda yap ılan  ça lışm alarla  
F ran sa ’nın Nato ile ilg ili tutumu aras ın d a  hiçbir benzerlik 
bu lunm am aktad ır. Bir yetk ili yaptığ ı aç ık lam ad a bu ko
nuda şunları belirtm iştir: «B iz , Kuzey A tlan tik  ittifakına 
bağ lı o lduğum uzu, onun entgrasyon sistem inin kollektir 
güven liğ im iz in  m üessiriyeti için vazg eçilm ez bir unsur 
o lduğunu, d iğer Nato üyesi m üttefik lerim izle  birlikte müş
terek yap tığ ım ız beyanda da açıkça belirm iş bulunu
yoruz.»
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6 Mayıs 1966

6 Mayıs 1966

6 Mayıs 1966

YENİ YUNAN BÜYÜKELÇİSİNİN İTİMATNAME SUNMASI

Yunanistanın  yeni Ankara Büyükelçisi D e livan is , 
Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay'a itim atnam esini sunm uş
tur.

Büyükelçi, iki ülke arasındaki dostluğun kuvvetlen
mesi için bütün gücü ile çalışacağ ın ı söylem iş ve gazete
cilerin « ik ili m üzakerelerden olumlu bir sonuç umuyormu- 
sunuz?» sorusuna şu cevabı verm iştir : «şim di bu sorunu
za  cevap veremem. Belki, ileride mümkün o lab ilir .»

Büyükelçi daha sonra, ad ada bulunan 15 bin a s 
kerin geriye çekilip çekilmeyeceği konusundaki bir soru
ya karşılık  «böyle bir m iktar olduğunu b ilm iyorum , bu 
sebeple şim dilik  bu konuya değinm ek istemiyorum . A d a 
daki Yunan askerinin resmi m iktarını kimse b ilm iyor ve 
resmen cıçıklandığıda malûm değild ir» dem iştir.

KIBRIS BARIŞ GÜCÜ KOMUTANININ TAYİNİ

Hâlen emekli olan F in land iya 'lı Tüm general ilm ari 
M arto la , Birleşmiş M illetlerin K ıbrıs’taki kuvvetlerin in ko
m utanlığına tâyin edilm iştir. Birleşm iş M illetler Genel 
Sekreteri U Thant’ın açık ladığ ı bu tây in le , M art 1964 y ı
lında kuvvetin tesisinden beri, M artilo barış gücünün 
üçüncü komutanı o lm aktadır. General M arto la geçen yıl 
ölen Hintli General T im aya ’nın yerini a lacaktır .

BATI ALMANYA’NIN KIBRIS GÜCÜ MASRAFLARiNA 
İŞTİRAKİ

B a t ı  - A lm anya 'n ın  B. M .'deki gözlem cisi Genel 
Sekreter U Thant'a , Kıbrıs Gücünün Eylül 1 9 6 5 -H aziran  
1966 görev süresindeki giderleri için 1 m ilyon do lar ve r
miştir.
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7 Mayıs 1966 M A K A R İO S’UN STEFAN O PU LO S’A  VE G R İV A S’IN 

M A K A R İO S’A  Y A Z D IĞ I M EKTUPLARIN AÇIKLAN M ASI

7 Mayıs 1966

7 Mayıs 1966

9 -1 0  Mayıs 1966

A tin a ’da çıkan bir gazete , M akario s'ın  16 M art gü
nü Stefanopulos’a ve iki gün sonra G riv a s ’ ın M akario s ’a 
gönderdik leri m ektupların  m etinlerini yayım lam ıştır. Bu 
m ektuplar, K ıbrıstaki Rum ve Yunan  kuvvetlerin in  komu
tası konusunda M akario s ile G rivas arasında baş göste
ren an laşm az lığ ı, o rtaya koym uştur (Bk. Belge 5).

Y U N A N İSTA N ’IN ATİN A BÜ YÜKELÇİLİĞ İM İZ  

N EZD İN D EKİ PROTESTOSU

Yunan  Hükümeti bir gün evvel Fener Rum Lisesin
de cereyan ettiği ileri sürülen o lay la rı A tin a 'd ak i Türkiye 
Büyükelçiliğ i nezdinde protesto etm iştir.

İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞUYLA İLİŞKİLER 
BAKANLIĞI MÜSTEŞARININ KIBRIS’I ZİYARETİ

K ıbrıs'ta bu lunan İng iliz  M illetler Topluluğu ilişk i
leri Bakan lığ ı M üsteşarı John Moreton Cum hurbaşkanı 
Yard ım cısı Dr. Fazıl Küçük ve M akario s ’u z iyaret etm iş
tir.

U THANT’IN Ö ZEL TEMSİLCİSİ BERNARDES’İN

A N K A R A ’DAKİ TEM ASLARI

Birleşm iş M ille tler Genel Sekreterinin özel temsilcisi 
Carlos A lfredo  Bernardes, hüküm etim izle Kıbrıs konusun
da tem aslard a bu lunm ak üzere, 9 m ayıs günü Ankara - 
ya gelm iştir. B ilind iğ i g ib i, U Thant 6 M art'ta yaptığ ı bir 
aç ık lam a ile Bernardes’ in görevin in  gen işletild iğ in i b il
d irm iş, kendisin i «K ıb rıs 'ın  içinde ve d ışında dostâne -te
şebbüslerde bu lunm akla»  da gö revlend irm iştir. U Thant 
bu a ra d a , Bernardes’e verd iğ i görevin , h içbir surette a ra 
buluculuk ile ilg ili bu lunm adığ ın ı belirtm iştir.
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Bernardes'in görevinin genişletilm esi d o lay ıs ıy la , 
bir süre önce Dışişlerinin bir yetkilisin in  yaptığı a ç ık la m a
da, özellik le şu husus belirtilm iştir :

«Kendisin in , Genel Sekreter tarafından  genişletilen 
görevi dairesinde, ileride an laşm aya müstenid bir çözüm 
şekli bulunabilm esinde mühim rol oynayacağı şüphesiz
dir. A d a ’daki durumun m erhale merhale normal şartla ra  
intibak ettirilm esinde, bu suretle daha fayd a lı ve yapıcı 
bir rol oynayabilm esi sam im iyetle temenni o lunur.»

H avaa lan ınd a gazetecilerin sorularını cevap land ı
ran Bernardes özetle, eğer bu meseleye bir hal çaresi bu
lunacaksa ta ra fla r arasında görüşmeler yap ılm asın ın  za ru 
ri olduğunu belirtm iştir (Bk. Belge 6).

Bernardes ile yaptığı ilk görüşmelerden sonrcı D ı
şişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il, şunları söylem iş
tir :

«Özel temsilci Bernardes’e Kıbrıs m eselesinin bu
günkü durumu, A d a 'd a  cem aatler arasındak i fa rk lı ta t
bikatın ortadan kald ırılm ası ve A d a ’daki iç şan la rın  nor
m alleştirilm esi hakkında görüşümüz ve ih tilâ fa  devam lı 
bir çözüm bulunm ası etrafındaki düşüncelerim izi izah et
miş bulunuyorum .»

Dışişleri Bakan lığ ındaki görüşm eler 10 M ayıs günü 
öğle üzeri sona erm iştir. Başbakan Süleym an Demire! 
Carlos Bernardes'i kabul ederek bir süre görüşmüştür.

Dışişleri Bakanı Özel Temsilci ile yapılan' görüşm e
lerle ilg ili o larak  şunları söylem iştir :

«Resmî bir plân teklif edilm edi. Konuşm alarım ız 
oldu. Görüşmelerden Özel Tem silcinin kendisi de m em 
nuniyetini ifade etti.»

Özel tem silci, görüşm elerin sona ermesinden sonra, 
daha önce b ild ird iğ i g ib i, meselenin çözümü konusunda, 
herhangi bir plân getirm ediğini tekrarlam ış, a d a ’daki 
barış gücü ile ilg ili problem ler hakk ınd aki bir soru üze
rine de şunları söylem iştir :

«Birleşm iş M illetler barış gücü ile ilg ili işlem ler, G ü 
ven lik  Konseyinin yetkisindedir. Bu konuda m alî güçlük
lerle karşılaşılm aktad ır. Birleşm iş M illetler özel tem silcisi
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o la ra k , b ild irm ek  isterim  ki, bu gücün a d a ’da çok f a y 
d a lı gö rev ler yap tığ ı kan ıs ınd ay ım . Bu görüşüm e, say ın  
B aşb akan ın  ve D ışişleri B akan ın ız  da aynen  k a t ılm a k ta 
d ır.»

M em leketim izden  ayrılırken  son b ir dem eç veren 
Bernardes A n k a ra 'd a  Türk  H üküm etin in  düşündüklerin i 
tam  o la ra k  öğrenm ek fırsa tın ı bu lduğunu sö ylem iş , K ıb 
rıs m ese lesin in  kısa za m an d a  ha lled ile ceğ in e  in a n m a d ı
ğını A t in a ’da önüm üzdeki günlerde K ıbrıs konusunda y a 
pacağ ı görüşm elerin  T ü rk iy e ’deki g ib i b aşa rılı geçeceğ i
ni um duğunu sözlerine  ek lem iştir .

9 Mayıs 1966 ABD HAVA BAKANININ TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

A BD  H ava  B akan ı Dr. H aro ld  B row n , Tü rk iye 'd ek i 
A m erikan  H ava  personeli ile ilg ili te m as la rd a  bu lu nm ak 
üzere A n k a ra 'y a  ge lm iştir . B row n , M illi Savu nm a B a k a 
nım ız Ahm et T o p a lo ğ lu , Genel K u rm ay B aşkan ı O rg en e
ral Cem al Tural ve  H ava  K uvvetle ri Kom utanı O rgenera l 
İrfan  T a n se l’e b irer nezaket z iya re tin d e  bu lunm uştur.

9 Mayıs 1966 R. C. D. HAVA NAKLİYAT KOMİTESİNİN TOPLANTISI

Bölgesel K a lk ın m a için işb ir liğ i te şk ilâ tın ın  (R .C .D .) 
H ava  N a k liy a t Kom itesi 4 . top lan tıs ı İs tan b u l'd a  b a ş la 
m ıştır. Türk , İran ve Pak istan  H ava  Y o lla n  Genel M üd ü r
lerin in  katıld ığ ı to p lan tıd a , bö lge tra f i ,i  u lu s la ra ra s ı 
h a tla rd an  rekabet ve ça lışm ay ı b irlik te  ge liş tirm ek , üç 
m em lekette u yg u lan m akta  o lan H ava  T ra f ik  Kanun ve 
T a lim atn am e le ri b irb irle rine  ya k ın  ha le  ge tirilm esi ve 
m üşterek n a k liya t ya p ıla b ile ce k  bö lgelerin  te sb iti, konu
ları görüşülm üştür.

9 Mayıs 1966 YUNANİSTAN’IN B. M. NEZDİNDE BİR PROTESTOSU

Yu n an istan  ın B irleşm iş M ille tle r Tem silc is i A leks i 
L i a t i s , Genel Sekreter U Than t’a gönderd iğ i b ir m ektup
ta , b ir Türk a ske rî uçağın ın  23 N isan  günü «N ea V iss i»  
köyü üze ıinden u ça rak  Y u n an  gök le rin i ih lâ l e ttiğ in i id 
d ia  etm iştir.
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9 Mayıs 1966 IRAK BAKANLAR KURULUNUN FIRAT BARAJI İLE İLGİLİ 
TOPLANTISI

Irak  B a k a n la r  Kurulu A b d u rrah m an  El - B azzaz  b a ş 
kan lığ ın d a  yap tığ ı to p lan tıd a  Türk iye  ile Suriye  nin F ırat 
nehri üzerinde b irlik te  inşa edecekleri b a ra jla r  m es’ele- 
sin i görüşm üştür. B ağ d at radyosunun  b ild ird iğ in e  göre, 
to p lan tıda  Irak  D ışişleri Bakan ı A d n an  Paçacı ve T a rım 
sal Reform Bakan ı M uham m et H aşan  C um a, F ırat nehri 
ile ilg ili b irer rapor sun m uşlard ır.

H üküm et D ış iş le ri, P iâ n lam a  ve  Tarım sa l Reform 
B a k a n lık la r ı . tem silc ile rinden  m eyd ana  ge lecek özel bir 
kom ite ku ru lm asına  k a ra r verm iştir . F ırat nehri su la rı 
m es'e les in i incelem esi öngörülm ekte o lan  kom iteye Türk 
ve  Sovyet hüküm etleri ile gerek li te m as la rd a  bu lunm a 
ye tk is i verile cektir .

Bağ d at radyosu  Suriye  hüküm eti ile ya p ıla n  d o ğ ru 
dan do ğruya te m as la rd an  hiç bahse tm em iştir. Irak  Baş- 
b aka ı M o sko va ’ya  ya p aca ğ ı z iya re ti s ıra s ın d a  F ırat n eh
ri üzerinde y a p ıla c a k  b a ra jla r  m es'e lesin i Sovyet id a re c i
le riy le  görüşecektir.

10 Mayıs 1966 TÜRK-IRAK İLİŞKİLERİ

—  Ira k  C u m h u rb aşkan ı G enera l A b d u rrah m an  
A r if , B ağ d at N ew s gaze tesin e  ve rd iğ i b ir dem eçte (Bk. 
Belge 7) Türk iye  ile a ra la r ın d a  h içb ir m eselen in  m evcut 
o lm ad ığ ın ı ve yönetic ile rin  a ra la r ın d a  ta sa r la n a n  z iy a 
retlerden sonra ilişk ile rim iz in  çok d a h a  iyi o lduğunu ifa 
de etm iştir.

—  T ü rk iy e ’nin B ağ d at Büyükelç is i Baha V e fa  Ka- 
ra ta y , El B a lad  gazetesine  verd iğ i b ir dem eçte, B a ş b a 
kan Sü leym an  D em ire l'in  resm î d ave tin i ih tiva  eden bir 
m esajı Ira k  B aşb akan ı A b d u rrah m an  B a zz a z ’a ilettiğ in i 
aç ık lam ış  ve  D ışişleri B akan ı İhsan  Scıbri Ç a ğ la y a n g il'in  
ya k ın d a  Bağdcıd 'a  ya p aca ğ ı z iyaretten  de bahsederek  
bu z iya re t s ıra s ın d a  y a p ıla c a k  gö rüşm elerin  iki ü lke a r a 
s ınd ak i s iy a s î, İk tisad î ve  kültürel İşb ir liğ in i ta k v iy e  im 
kân la rı üzerinde cereyan  edeceğin i söylem iştir .
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11 Mayıs 1966 DIŞİŞLERİ TEŞKİLATINDA YENİDEN DÜZENLEME
ÇALIŞMALARI

Dışişleri B akan lığ ı En form asyon D a iresince ya p ıla n  
bir a ç ık la m a d a , D ışişleri T e şk ilâ tın a  yeni b ir düzen v e 
rilm esiy le  ilg ili ç a lışm a la r  h akk ın d a  b ilg i ve rilm iş tir . Bu 
a ra d a , a ltı yen i konsolosluğun aç ılm ası ve A fr ika 'n ın  y e 
ni ü lke leri a ra s ın d a  te m silc ilik le rim iz i a rttırm ak  konusun
d ak i ç a lışm a la r h akk ın d a  aç ık la m a  yap ılm ıştır . (Bk. Be l
ge 8).

11 Mayıs 1966 AVRUPA PARLAMENTER TOPLANTILARINA KATILAN
TÜRK HEYETİ

A vru p a  Parlam en te r B irliğ i Genel Kuru lunun 
S trasbu rg da ve Türk iye  ile A v ru p a  Ekonom ik Top lu luğu 
a ra s ın d a k i karm o  Parlâm ento  Kom isyonunun B rü kse l’de 
y a p ıla c a k  to p lan tıla rın a  k a tıla cak  o lan M eclis Başkan ı 
Ferruh Bozbeyli B aşkan lığ ın d a  15 k iş ilik  Parlâm ento  he
yetim iz Tü rk iye 'den  ayrılm ıştır .

11 Mayıs 1966 İNGİLTERE’NİN RUM BAKANLARIN TAYİNİ İLE İLGİLİ
PROTESTOSU

Ing iltere hüküm eti G a ran ti A n d laşm as ın ın  verd iğ i 
h akka  d a y a n a ra k  iki Rum m ille tvek ilin in  Türk lere  a it B a 
k a n lık la ra  getirilm esin i protesto etm iştir.

11 Mayıs 1966 DR. KÜÇÜK’ÜN İTA LYA N  T ELEV İZ Y O N U N A  DEM ECİ

K ıbrıs C um hurbaşkan ı Ya rd ım cıs ı Dr. Küçük, İta l
yan  Te lev izyo nu na  bir dem eç vererek  b aşta  M a- 
karios o lm ak  üzere bütün Rum yö netic ile rin in  b a ğ ım s ız 
lık kisvesi a ltın d a  K ıb rıs ’ ı Y u n a n is ta n 'a  ilh a k  etm ek em e
linde o lduk ların ı ve bu yo ld a  da ta ra fs ız  dev le tle rin  d e s
teğini k aza n m ak  için çeşitli h ile lere  b aşvu rd u k la rın ı b e 
lirtm iştir.

Cum hurbaşkan ı ya rd ım cıs ı, Başp iskopos M akario s  - 
un Enosis i ilân  etm esi h a lin d e  karsı reaks iyo n un uz ne 
o lacaktır şeklindek i b ir so ruya şu cevab ı ve rm iştir : « K ıb 
rıs Türk toplum u Enosis'i kabu l etm eyecektir. Böyle bir
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11-17 Mayıs 1966

11 M ay ıs  1966

1 2 - 1 9  M ay ıs 1966

12 M ay ıs 1966

durum  karşıs ınd a  Türk toplum u K ıb rıs'ın  Türk lere  a it k ıs
m ının m ukad deratın ı tây in  edecektir. B iz a d a ’nın T ü rk le 
re a it  k ısm ının Y u n a n is ta n ’a verilm esin i ön lem ek için g e 
rekeni ya p m a ğ a  az im li bu lu nyo ru z. Tü rk iyed e  Enosis 
için b ir oldu b ittiye  karşı koyacağ ın ı aç ıkça  be lirtm iş b u 
lu n m ak tad ır .»

TÜ RKİYE - İRAK K A R A Y O LU  ULAŞIM I G Ö RÜ ŞM ELERİ

T ü rk iy e - Ira k  karayo lu  u laşım ın ın  g e liş t ir ilm esin i 
sa ğ la m a k  üzere , iki ü lke heyetleri a ra s ın d a  1 1 - 1 7  M a 
y ıs  ta rih le ri a ra s ın d a  B ay ın d ırlık  B akan lığ ın d a  ya p ıla n  
görüşm eler sonunda o rtak  b ir b ild iri yay ım lan m ıştır

Y U N A N  K A B İN ESİN D E D EĞ İŞİK LİK

Ste fanopulos kab ines ind e  y a p ıla n  b ir d e ğ iş ik lik  ne
ticesinde eski sa n a y i b akan ı A m ira l T um b as, Ç irim o ko s’- 
un is tifa s ın d an  beri B a şb ak an  ta ra fın d a n  vekâ le ten  id a 
re ed ilen  D ışişleri B ak an lığ ın a  g e tirilm iştir .

PA KİSTA N  PA R LA M EN TO  H EYETİN İN  Z İYA R ETİ

Pak istan  M ille t M eclisi Başkan ı A b d ü lceb b a r Han - 
ın b a şk a n lığ ın d a  9 üyeden kurulu b ir Pak istan  P a rlâ m en 
to H eyeti, Tü rk iye  Büyük M ille t M ec lis i’ nin d a ve tlis i o la 
rak 1 2 - 1 9  M ay ıs ta rih le ri a ra s ın d a  T ü rk iy e ’yi z iy a re t et
m iştir (Bk. Belge 9).

J A P O N Y A ’NIN KIBRIS BARIŞ G Ü C Ü  M A SR A FLA R IN A  

İŞTİRAKİ

Ja p o n y a 'n ın , B. M , K ıbrıs Barış gücü m a sra fla r ın a  
100 .000  d o la r vererek  ka tılacağ ı aç ık lan m ıştır .
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13 Mayıs 1966 DR KÜÇÜK’ÜN DEMEÇLERİ

Kıbrıs C u m h u rb aşkan ı Ya rd ım c ıs ı Dr. Fazıl Küçük 
K a n a d a  te lev izyo n un a  b ir dem eç verm iştir . Küçük bu de
m ecinde a n a y a sa  gereğ ince iki toplum  a ra s ın d a  görüş
m elere b aş la n m as ı için Rum ta ra fın a  ya p ıla n  çeşitli m ü
racaa tla rın  red d ed ild iğ in i h atırla tm ıştır . K ıbrıs C um hur
b aşkan ı Y a rd ım c ıs ı, m uh ab irin  b ir so rusuna k a rş ılık  B. M. 
Barış G ücünün küçük o la y la r ın  gen iş lem esin i ön lem ekle 
beraber Rum ların  tutum u yüzünden  beklenen etk iy i g ö s
terem ed iğ in i de sö y lem iştir .

K ıbrıs Türk  b as ın ın d a  ya y ın la n a n  dem ecinde ise 
Dr. Fazıl Küçük şun ları sö y lem iştir :

« A n a y a s a  çerçevesi d a h ilin d e  görüşm eler ya p m a k  
üzere b ir çok d e fa la r  M akario s  hüküm etine  tek lifte  b u 
lundum , fa k a t  M akario s  bütün te k lifle r im i reddetti ve 
b izim  için kabu lü  im kân s ız  ilk  şa rt la r  ileri sürdü . A n laş- 
m asız b ir çözüm ün m evcut o lam ıyaca ğ ın ı Rum ların  bir 
gün a n lıy a c a k la r ın ı um uyorum .»

13 Mayıs 1966 IRAK BAŞBAKANININ TÜRK —  IRAK İLİŞKİLERİ
HAKKINDA SÖZLERİ

Ira k  B aşb akan ı A b d ü lra h m a n  El - B a zza z , Beyru t'a  
y a y ım la n a n «  El N ohar»  g aze tesin e  ve rd iğ i b ir m ü la k a t
ta , Irak  ile Tü rk iye  a ra s ın d a k i ilişk ile rin  m ükem m el o l
duğunu ve  Iran  İle  o lan  ilişk ile rin  de , son te m a s la r  so 
nucu düze lm eye  b aş lad ığ ın ı sö y lem iştir .

B aşb akan  El - B azzaz , I ra k ’ ın hem Doğu, hem de 
Batı ü lke leri ile  ilişk ile rin i ge liş tirm ey i a rzu lad ığ ın ı be
lirtirken  Irak 'ın  «m üsbet ta ra fs ız lık  p o lit ikas ın d an »  a y r ı I- 
m ıyacağ ın ı b ild irm iştir .

14 Mayıs 1966 TÜRK —  YUNAN GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA
M UTABAKAT:

Türk iye  ile Y u n an is ta n  a ra s ın d a , K ıbrıs konusunda 
ik ili görüşm eler ya p ılm a s ı h usu su n da , h a z ır lık  gö rüşm ele
ri sonunda m u tab aka ta  va r ıld ığ ı aç ık lan m ıştır . D ış
işleri B akan lığ ı sözcüsü O k ta y  İşcen, b ir soru üzerine  bu 
k o n u d a : «—  gerekli ihzarı görüşm eler neticesinde , İk ili
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görüşm elerin  ya p ılm a s ı hususunda m utab akta  va rılm ış tır .»  
dem iştir.

Öte y a n d a n , d ip lo m a tik  çevre lerde be lirtild iğ ine  
göre, ik ili gö rüşm elerle  ilg ili te fe rruat henüz tesb it e d il
m em iştir. T ü rk iy e ’nin K ıbrıs m es'e les ind ek i tu tum unda 
herhang i b ir d e ğ iş ik liğ in  o lm ad ığ ın ı belirten d ip lo m atik  
çevre le r, ik ili görüşm elerin  b ir a y  İçinde b aş la m a s ın ın  
m uhtem el o lduğunu ifad e  e tm iş le rd ir.

15 Mayıs 1966 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ İKİLİ GÖRÜŞMELER
KONUSUNDA AÇIKLAMASI

Y u n an  D ışişleri B akan ı Tum bas'ın  Türk - Y u n an  ik ili 
görüşm eleri h akk ın d a  D ışişleri B akan lığ ı sözcüsünün y a p 
tığı a ç ık la m a y ı yan lış  ve  so rum suz o la ra k  n ite lem esi ü ze 
rine , D ışişleri B akan lığ ı b ir a ç ık la m a  yap m ıştır . A ç ık la 
m a d a , aynen  şöyle  d e n ilm e k te d ir : « A tin a  a ja n s la r ın d a n  
ve d iğer ilg ili a ja n s la rd a n  b ild ir ild iğ in e  göre, Tü rk iye  ile 
Y u n a n is ta n  a ra s ın d a  ik ili görüşm eler ya p ılm a s ı konusun
d a k i m u tab aka t h akk ın d a  Yu n an  D ışişleri B akan ı Tum b as, 
A n k a ra 'd a n  verilen  haberi ta m a m îy le  ya n lış  ve  so rum 
suz o la ra k  n ite lem iştir . D ışişle ri B ak an lığ ı sözcüsü O k ta y  
İşcen, 14 M ay ıs  cum artesi günü gaze tecile rin  so ru ları ü ze 
rine bah isko nusu  görüşm eler h akk ın d a  aynen  ve  sadece 
şu b e yan a tta  b u lu n m u ştu r: G erek li ih sa rî görüşm eler ne
ticesinde ik ili görüşm elerin  ya p ılm a s ı hususunda m u ta b a 
kata  v a rılm ıştır ; Y u n an  D ışişleri B akan ın ın  a ja n s la rd a  ç ı
kan sözlerin in  D ışişleri sözcüsünün bu beyan ı ile herhang i 
b ir ilg is i o lm asın a  ih tim al ve rilm e m ekte d ir.»

15 M ay ıs  1966 B ER N A R D ESİN  A N K A R A  V E  A T İN A  G Ö R Ü ŞM ELER İYLE

İLGİLİ D EM ECİ

U Thant'ın  K ıbrıs özel tem silc is i C arlo s Bernardes, 
A n k a ra  ve A t in a ’yı z iya re t ettikten sonra Le fkoşe 'ye  d ö 
nüşünde , « M akario s  ile Dr. K üçük ’ün görüşm eleri için 
her za m an k i g ib i çab a  h a rc ıyacağ ım , çünkü on ların  g ö 
rüşm eleri, K ıbrıs sorununun çözüm ünü bü yü k  ö lçüde ko
lay la ş tıra ca k tır»  dem iştir.
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15-21 Mayıs 1966

15 Mayıs 1966

1 6-17  Mayıs 1966

Türk iye  ve Y u n a n is ta n 'd a k i görüşm elerinden çok 
m em nun ka ld ığ ın ı belirten Bernardes, bu ü lke le r h ükü 
m etle rin in , K ıbrıs sorunun barışçı yo ld a  çözüm ünü sa m i
m iyetle  isted ik lerin i söylem iş ve  önüm üzdeki günlerde 
M akario s ve Dr. Küçük ile görüşeceğ in i sözlerine e k le 
m iştir.

SOVYET TURİZM HEYETİNİN ZİYARETİ

1 5 - 2 1  M ay ıs ta rih le ri a ra s ın d a  T ü rk iye 'y i z iy a re t 
eden Sovyet Turizm  H ey'eti B aşkan ı V . A n ku d in o v  ince
lem e ve  gez ile rin in  Tü rk iye  ve Sovyetle r B irliğ i a ra s ın d a 
ki tu ris tik  m ünasebetler b ak ım ın d an  fa y d a lı o lduğunu 
söylem iştir (Bk. Belge 10).

S O FY A  BELED İYE BAŞKANINİN ZİYARETİ

A n k a ra  Beled iye  B aşkan ın ın  geçen sene Ağustos ay ı 
içinde B u lg a ris ta n 'a  yap m ış o lduğu z iya re ti iade  m aksa- 
d ile , So fya  Beled iye  B aşkan ı G ueorgui Petkov A n k a ra ’ya 
ge lm iştir .

ORTAK PAZAR —  TÜRKİYE KARMA PARLAMENTO 
KOMİSYONUNUN TOPLANTISI

A vru p a  O rtak  Pazarı - Tü rk iye  K arm a Parlâm ento  
Kom isyonu B rü kse l’de to p la n a ra k , O rta k lık  Kom isyonunun 
b irinci y ıl fa a liy e t le r iy le  İlg ili raporu görüşm üştür.

O rta k lık  Kom isyonu , D ışişleri B akan ı İhsan  Sabri 
Ç a ğ la ya n g il ile B e lç ika 'n ın  A v ru p a  İşleri B akan ı van  Els- 
lande ta ra fın d a n  tem sil ed ilm ekteyd i.

K arm a Parlâm ento  Kom isyonu , Senatör A la in  Po- 
her'în  b aşk an lığ ın d a  A vru p a  Parlâm entosunun  14 üyesi 
ile Senatör Fethi Teve to ğ lu ’nun b a şk a n lığ ın d a  Türk iye  
Büyük M ille t M e c lis in in l4  üyesinden  m eyd an a  g e lm iştir . 
To p lan tıya  M .M . B aşkan ı Ferruh Bozbeyli de iş tirak  
etm iştir.

Top lantın ın  sonunda o rtak  b ir b ild iri y a y ım lan m ıştır  
(Bk. Belge 11). A yrıca  yu rda dönüşünde, D ışişleri Bakan ı 
Ihsan Sabri Ç a ğ la ya n g il de top lantı ile ilg ili b ir dem eç 
verm iştir (Bk. Belge 12).
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16 Mayıs 1966 KIBRIS BARIŞ GÜCÜ KOMUTANININ GÖREVE BAŞLAMASI

70  Y a ş ın d a k i F in la n d iya lI G enera l İlm ari A rm as 
Eino M arto la  B. M . K ıbrıs Barış Gücü kuvve tle rin in  yeni 
kom utanı o la ra k  görevine b a ş la m a k  üzere Lefkoşe 'ye  ge l
m iştir.

16 Mayıs 1966 AVRUPA KONSEYİ SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER
KOMİSYONU TOPLANTISINDA TÜRK İŞİÇLERİNİN 
SAĞLIK MESELELERİ

A vru p a  Konseyi S ağ lık  ve  So sya l İşler Kom isyonu , 
A v ru p a  ü lke le rine  ça lışm ağ a  gelen işç ile rin  sa ğ lık  m ese
leleri üzerinde Berlin 'de  b ir oturum düzen lem iş ve bu 
ilm i ve m esleki to p lan tıya  konseye üye d ev le tle rin  parle- 
m en to la rınd ak i uzm an d o kto rla r çağ rılm ıştır . A v ru p a  
Konseyi Türk Parlem ento  hey'eti b aşkan ı E lazığ  Senatörü 
Prof. Dr. Ce lâ l Ertuğ to p lan tıya  katılm ış ve  yurd d ış ında 
ça lışan  işç ile rim iz in  sa ğ lık  du rum ları h akk ın d a  b ir ko
nuşm a yapm ıştır .

16 Mayıs 1966 DR. KÜÇÜK’ÜN İSVEÇ TELEVİZYONUNA DEMECİ

C u m h u rb aşkan ı yard ım cısı Dr. Fazıl Küçük İsveç 
o ku lla rı te lev izyo n un a  verd iğ i b ir dem eçte Rum ların  1963 
A ra lığ ın d a  Türk lere  karşı g ir iş tik le r i genosit h a reke tin 
den sonra iki top lum un b ir a ra d a  ya şa m a s ın ın  im kânsız  
o lduğunu söylem iş ve  şöyle  d evam  e tm iş t ir :

«K ıb rıs 'tak i B irleşm iş M ille tle r barış gücü a d a ’da y e 
n iden çarp ışm a ç ıkm asın a  ve  Rum ların  Türk  toplum unu 
im ha ve y a  tah akkü m  a ltın a  a lm a  em ellerin i u y g u la m a 
la rına  engel o lab ilm iş tir . Bu suretle Tü rk le r, T ü rk iye  Kı- 
z ıla y ı ta ra fın d a n  gönderilen  ya rd ım  m ad d e le riy le  de o lsa 
Türk kesim lerine  s ın ığ ın a ra k  b u n la rla  y a ş ıy a b ilm iş le rd ir .

Rum lar K ıbrıs ad as ın ı Y u n a n is ta n ’ la b irleştirem eyecek le ri- 
ni ve  nüfusun beşte b irin i teşkil eden Türk le ri yok  edem i- 
yeceklerİn İ a n la d ık la r ı za m an  b ir çözüm  yolu b u lu n a b ilir .
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17 Mayıs 1966 TÜRKİYE ODALAR BİRLİĞİ —  DOĞU ALMANYA MAL
MÜBADELESİ ANLAŞMASI

Türk iye  O d a la r  B irliğ i ile Doğu - A lm a n ya  dış t ic a 
ret odası a ra s ın d a k i m al m übade lesi an laşm as ı g e reğ in 
ce, 1 Tem m uz 1966 ilâ  30 H az iran  1967 dönem ine a it 
b ir y ıl l ık  ticari m al m übade lesin i düzenleyen  protokol im- 
im za lan m ıştır .

2 m ilyon d o la rlık  ya tırım  konten jan ı ile b irlik te  Do
ğu - A lm a n y a 'd a n  ithâl ed ilecek  m al listesi h acm i, ta k 
riben 14 m ilyon  d o la ra  u la şm a k tad ır . Y a p ıla n  an la şm a  
gereğ ince , ih raç listem iz de ayn ı hacim de o lacak tır. Buna 
göre, Doğu - A lm a n y a 'y a  ih raç edeceğ im iz m a lla r  a ra 
sında ö ze llik le  n aren c iye , kuru üzüm , fın d ık , tütün ve 
kuşyem i m add eleri b aşta  ge lm ekte , bunu çeşitli m ad en 
lerle p am u k  ve  pam uklu  m ensucat ta k ip  etm ekted ir.

İthâl listesinde  ise b aş lıca  şu m add eler yer a lm a k 
ta d ır :  tekstil b o ya la r ı, boş s in em ave  fo to ğ ra f f ilm le ri, 
p lâ s tik  ham  m ad d e le r, su n ’ i ipek  ip liğ i, sentetik  e ly a f , d ö 
küm p ik i, dem ir ve  çe lik  p ro file r, d ize l m oto rları, çeşitli 
m ak in a  ve  yedek  p a rça la rı ile to p rak  ve  su altı k a b lo la rı.

18 Mayıs 1966 TÜRK —  YUNAN GÖRÜŞMELERİ KONUSUNDA
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ AÇIKLAMASI :

Türk —  Yu n an  ik ili görüşm eleri konusunda D ış iş
leri B akan lığ ın ca  a şa ğ ıd a k i a ç ık la m a  ya p ılm ıştır  :

«Türk - Y u n an  görüşm eleri h akk ın d a  18 M ay ıs  g ü 
nü s a a t i 3 .00  de A n k a ra  ve  A tin a d a  aç ık la n m a s ın a  m üş
tereken k a ra r verilen  metin a şa ğ ıd a d ır  :

K ıbrıs m ese lesin in  barışçı ve  a n la şm a y a  d a ya n a n  
b ir şek ilde  çözüm ünü ko lay la ştırm a y ı ve Türk - Y u n an  
ilişk ile rin i düzeltm eyi sam im iye tle  arzu  eden Türk ve  Y u 
nan hüküm etleri, K ıbrıs m eselesi ve bütünü ile  Türk  - 
Yu n an  İlişk ile ri üzerinde tem as ve  görüş tea tile rin d e  bu
lunm aya k a ra r ve rm iş le rd ir . Bu te m as la rd a  güdü lecek 
usul m üştereken tesb it ed ilecektir.»
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18 Mayıs 1966 TÜRK —  BAC KÜLTÜR ANLAŞMASI

H üküm etim iz in  d a ve tlis i o la ra k  13 M ay ıs ta rih in d en  
beri m em leketim izde  bu lunan  B ir le şik  A ra p  Cum huriyeti 
D ışişle ri B akan lığ ı Kü ltür G enel M üdürü Büyükelç i M uh- 
d a r G a v ra v î ’nin b a şk a n lığ ın d a k i h e y ’et ile  Dördüncü D a i
re G enel M üdürü H am it B a tu ’nun b a şk a n lığ ın d a k i h e y ’e 
t im iz  a ra s ın d a , 16 M ay ıs  günü b a ş ia ya n  görüşm eler so 
na erm iştir. G örüşm eler sonunda h az ır la n a n  tekn ik  ve  
kültürel işb irliğ i an la şm as ı D ışişleri B a k a n lığ ı'n d a  im za 
lanm ıştır .

A n la şm a  iki ü lke a ra s ın d a  s a n ’a t, turizm  ve  s in e 
m a a la n la r ın d a  işb ir liğ in i öngörm ekted ir. Bu a ra d a  e ğ i
tim , radyo  ve  enfo rm asyon  a la n la r ın d a  da işb ir liğ i y a 
p ılacak tır.

18 Mayıs 1966 SOVYET RUSYA’NIN YENİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ:

Sovyet Rusya 'n ın  Bonn Büyükelç is i A n d re  Sm irno f A n 
k a ra  B üyüke lç iliğ in e  tay in  ed ilm iştir. Sm irno f, A n k a ra ’d(b 
b aşk a  göreve tay in  ed ilen  N ik ita  R ijo f'un  ye rin e  a ta n 
m ıştır.

19 Mayıs 1966 DIŞİŞLERİ BAKANININ İRAN ŞAHI TARAFINDAN KABULÜ

RCD B a k a n la r  Konseyi to p lan tıs ın a  k a tılm a k  üzere 
T a h ra n ’a ge lm iş o lan ve İran D ışişleri B akan ın a  b ir z iy a 
rette b u lunan  D ışişleri B akan ım ız  İhsan  Sab ri Ç a ğ la y a n g il , 
s a a t 12'de M erm er S a ra y ’d a , re faka tin d e  T ü rk iye  B üyük
e lç isi o lduğu h a ld e  M ajeste  İran Şeh inşah ı ta ra fın d a n  özel 
surette kabu l ed ilm iştir.

Şeh inşah  ile m ü la ka t b ir saa tten  fa z la  sürm üş ve  
m ü la ka t e sn asın d a  her iki m em leketi ilg ilend iren  ik ili ve 
m ille tle ra ras ı m ünasebetler ile , Tü rk iye  - İran m ünasebet
lerin üzerind e  duru lm uştu r.
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20 Mayıs 1966 YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ İKİLİ
GÖRÜŞMELER KONUSUNDA BİR AÇIKLAMASI

Y u n an is ta n  D ışişleri B akan lığ ın d an  b ir sözcünün 
aç ık la d ığ ın a  göre, Tü rk iye  ile Y u n an is ta n  a ra s ın d ak i 

ik ili gö rüşm eler 9 H az iran  ta rih in d e  B rü kse l’de b a ş la n a 
caktır. Sözcü, N ato B a k a n la r  Konseyin in  ilk b a h a r top
lan tıs ın a  ka tılm ak  üzere B rükse l'e  g idecek o lan  Türk iye  
D ışişleri B akan ı İhsan  Sabri Ç a ğ la y a n g il ile  Y u n an is tan  
D ışişleri B akan ı Y u a n n is  Tum bas'ın  9 H az iran  günü g ö 
rüşeceklerin i sö y lem iştir .

20 Mayıs 1966 ORGENERAL TURAL’IN KIBRIS BARIŞ-GÜCÜ
KOMUTANINA MESAJI

G enel K u rm ay Başkan ı O rgenera l Cem al T u ra l, B ir
leşm iş M ille tle r K ıbrıs barış gücü kom utan lığ ına  a tan  F in
li Tüm genera l M a rto la ’ya  b ir m esaj gönderm iştir. M e
sa jd a  özetle en sam im i teb rik  ve  başa rı d ilek le rin i ileten 
T u ra l, G en e ra lin  ta y in in i K ıb rıs 'd ak i so yd a ş la rım ız  için 
m em nun iyet veric i o lduğunu ifad e  etm iştir.

20 Mayıs 1966 TİCARET BAKANLIĞININ RUSYA’YA YAPILAN
İHRACAT İLE İLGİLİ BİLDİRİSİ

Sovyet R u sya 'ya  ya p ılm ış  ve y a p ıla c a k  o lan  fınd ık  
ihracatı konusund a , T icaret B akan lığ ı şu b ild ir iy i y a y ın 
lam ıştır :

« 1 8 - 2 - 1 9 6 6  ta rih li Tü rk iye  - So vyetle r B ir liğ i 7 'nci 
ticare t protoko luna b ağ lı (b) listesinde  kay ıtlı 5000  ton iç 
ve 2000 ton kabuklu  o lm ak  üzere cem 'an  6000  ton iç m u

ad ili fınd ık  kon ten jan ına m ahsuben  Sovyetle r B ir liğ ine  
2000 ton iç m uad ili 1964 m ahsulü  fın d ık  ih raç ed ilm iş 
b u lunm aktad ır.

Bu kerre Sovyetle r B irliğ i ilg ilile r i ile ad ı geçen 
m em lekete p rotoko ldeki m ikta ra  ilâveten  3500  ton 1964 
m ahsulü  kabuklu  ve y a  m uad ili iç fınd ık  ihracı hususunda 

m utab ık  ka lınm ıştır .»
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20-21 Mayıs 1966 RCD BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

Bölgesel K a lk ın m a ve İşb irliğ i Teşk ilâ tı (RCD) B a 
k a n la r  Konseyi beşinci oturum  dönem i 20 M ay ıs günü 
Tü rk iye , Pak istan  ve  İran  D ışişle ri B ak an la rın ın  iştirak i 
ile T a h ra n 'd a  aç ılm ıştır .

Top lantı h akk ın d a  D ışişle ri Sözcüsü O kta y  İşcen şu 
b ilg iy i ve rm iştir :

A ç ılış  to p lan tıs ın d an  önce Şeh inşah  M uham m ed 
Rıza P eh lav i'n in  konseye gönderd iğ i m esaj okunm uş, m ü
teak ib en  İran B aşb akan ı ile P ak istan  ve Tü rk iye  D ışişleri 
B a k a n la rı aç ılış  konuşm ala rın ı ya p m ış la rd ır .

D ışişleri B akan ım ız  İhsan  Sabri Ç a ğ la y a n g il aç ılış  
konuşm asında k a lk ın m a  için Bölgesel İşb ir liğ i ç a lış m a la 
rına genel o la ra k  ve  İran ve P a k is ta n 'd a k i ekonom ik  k a l
k ınm a gayre tle ri ile so nu ç la rın a  özel o la ra k  değ ind ikten  
so n ra , m em leketim iz in  iktisad ı h aya tın d a  1965 y ilı it ib a 
ri le e lde  ed ilen  neticeleri b e lirtm iş , bu m ünasebetle  eko 
nom ik göstergelerin  n isbeten yeterli b ir ka lk ın m a hızı 
kayd ettik le rin i beyan  etm iştir.

Aç ılış  to p lan tıs ın d an  so nra , genel ça lışm a o tu rum u
na geçilm iş ve  Bölgesel P lâ n lam a  Konseyin in  rapo runda 
yer a la n  üçlü işb ir liğ i ça lışm a la r ı ile ilg ili k a ra r la r , tem en
n ile r ve  p ro je ler Konsey ta ra fın d a n  te tk ik  ve  ta sv ip  o lu n 
m uştur.

T ü rk iye , İran  ve P ak istan  D ışişleri B a k a n la n  a ra s ın 
da ik ili ve m ille tle ra ras ı m ünasebetler ko n u la rınd a  y a p ıl
m akta  o lan  is tişa rî te m as la ra  devam  ed ilm iştir . Bu cüm 
leden o lm ak  üzere Türk iye  B üyüke lç iliğ in d e  D ışişleri B a 
kanı Ç a ğ la y a n g il'i z iy a re t eden Pak istan  D ışişleri B akan ı 
Z u lf ik a r  A li Bhutto B ak an ım ız la  b ir süre görüşm üştür.

RCD B a k a n la r  Konseyi top lan tıs ın ın  21 M ay ıs s a b a 
hı sona erm esi m ün aseb e tiy le , D ışişle ri B akan lığ ı Sözcüsü 
şu b ilg iy i ve rm iştir :

To p lan tıd a  B a k a n la r , RCD içinde m uhte lif s a h a la r 
da ya p ıla n  ç a lışm a la ra  ilâveten  tarım  ve  sa ğ lık  a la n la r ın 
da d a , işb ir liğ in e  g id ilm es in i ve  a y rıca , üç m em leket k a 
d ın la rın ın  sosya l ve kültürel ko n u la rd a  fa a liy e t  göster
m elerin i k a ra rla ş tırm ış la rd ır .
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Top lantın ın  sonunda b ir o rtak  b ild ir i y a y ın la n m ış
tır (Bk. Belge 13)

Bu b ild ir id e , RCD içinde öngörülen hedeflere  u la ş 
m ak  hususunda üye m em leketlerin  ka ra rlı o lduğu b e lir
tilm iş ve  m uhte lif kon u la rd a  ya p ıla n  ça lışm a la rın  e sa s
ları özetlenm iştir» .

21 Mayıs 1966 YUNANİSTAN BAŞBAKANININ MİLLİYET GAZETESİNE
DEMECİ

Y u n an  B aşb akan ı S te fano pu lo s, M illiye t G aze te 
sine verd iğ i özel dem eçte, «M ese le le ri ko n u şa rak  h a lle t
m ek en iyi yo ldur. A ksi takd ird e  o rtada harpten b aşka  
a lte n a tif ka lm a z . H erha lde  bu da tem enni ed ilecek  b ir 
yol d e ğ ild ir»  dem iştir. İki h a fta  sonra B rükse l'de  b a ş la 
m ası beklenen Türk - Y u n an  görüşm eleri h akk ın d a  iy im 
ser o lup o lm ad ığ ı konusund ak i so ruya S te fanopulos şu 
cevab ı v e rm iş t ir : « İy im se r o lm a ya  m ecburuz. U z la şm a 
nın a lfe b e s i görüşm e ile b a ş la r . Hiç d eğ ilse  an la ş ıp  an- 
laşm ıyacağ ım ız ı a n lam ış  o lu ruz .»

21 Mayıs 1966 DR KÜÇÜK’ÜN FRANSIZ HABERLER AJNSINA DEMECİ

Kıbrıs C u m h u rb aşkan ı Ya rd ım cıs ı Dr. Fazıl Küçük 
Fransız  H ab e rle r A jan s ın ın  Lefkoşe m uh ab irine  k ısa bir 
dem eç ve rm iştir . A .F .P . M uh ab iri Dr. Küçük'e şu soruyu 
yöneltm iştir :

Bern ardes’ in bu h a fta  M akario s ile Dr. Küçük a r a 
sında b ir top lan tı y a p ılm a s ın a  ça lışa ca ğ ın a  d a ir  h ab e r
ler ka rşıs ınd a  Ekse lansın ız ın  tutum u n ed ir?»

Dr. Fazıl Küçük m uhab irin  bu sorusunu şöyle  ce- 
c a p la n d ırm ış t ır :

«B aşp isko po s M a k a r io s ’a yap tığ ım  ve geçm işte m ü
tead d it d e fa la r  tekra rlam ış  o lduğum  te k lif le r hâ len  b u 
lun m aktad ır. C arlos Bern ard es’ in ve y a  B irleşm iş M ille t
ler Genel Sekreterin in  g ayretle ri böyle b ir top lan tı y a p ıl
m asına  im kân  h az ır la rsa  bu teşebüsün hiç şüp hesiz  d u 
rumun norm ale dönm esine bü yü k  ya rd ım ı o lacak tır .»
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21 Mayıs 1966 NATO PARLAMENTERLERİ TEŞKİLATI TÜRK —  YUNAN
İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU TOPLANTISI

N ato Parlam ente rle ri Te şk ilâ tı Türk - Y u n an  İşb ir liğ i Ko
m isyonu Roma da to p lanm ıştır . To p lan tıya  kom isyon ik in 
ci b aşkan ı A d a n a  m ille tvek ili Kasım  G ü le k  b a şk a n lık  et
miş ve oturum u açarken  şun ları s ö y le m iş t ir :

«N ato  Parlam enterle ri T e şk ilâ tın d a , Nato içi, g e liş 
m ekte o lan ü lke le r program ı çerçevesinde kurulm uş o lan  
Türk - Y u n an  İşb ir liğ i Kom isyonu başa rı ile ça lışm ak tad ır . 
Tü rk iye  ile Y u n an is ta n  a ra s ın d a  s iy a s î ilişk ile rin  çok gerg in  
o lduğu zot ve buhran lı gün le rd e , iki m em leket a ra s ın d a  
tem as hem en hem en ka lm ad ığ ı za m a n la rd a  kuru lan  ko
m isyonum uzun ç a lışm a la r ın d a  b aşa rılı sonuçla r e lde ed e
ceğ ine inan ıyo rum . Son günlerde Tü rk iye  ile Y u n an is ta n  
a ra s ın d a  ik ili ko n u şm ala ra  b aş la n m as ı kararı kom isyo nu 
m uzun b a ğ la d ığ ı işin isabetine  b ir b e lirtid ir.»

21 Mayıs 1966 CENTO UYUŞTURUCU MADDELER İLE MÜCADELE
KONFERANSI

CEN TO 'nun  uyuşturucu m ad d e le r kaçakç ılığ ın ı ön
lem e konusundak i kon feransı T a h ra n 'd a  aç ılm ıştır . T ü rk i
ye , İran  P ak is ta n , İng iltere  ve  A m e rik a 'd a n  gelen  u zm a n 
ların  katıld ığ ı to p lan tıd a , CEN TO  b ö lgesin de , uyuşturucu 
m ad d e le r tra fiğ in i ön lem ek için a lın m ası gereken Toplu  
Ted b irle r görüşü lm üştür.

22 Mayıs 1966 KIBRIS’A KIZILAY YARDIMI

K ıbrıslı so yd a ş la rım ız  için 1500 ton ya rd ım  m a lze 
mesi yü k liyen  N am ık  Kem al Ş ileb i K ıb rısa  h areket etm iştir.

İki y ıld an b e ri K ız ıla y  ta ra fın d a n  K ıb rıs lı so y d a ş la r ı
m ıza 17 defa g ıd a  ve  g iyecek  m addeleri se vked ilm iştir .
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23-26 Mayıs 1966

23 Mayıs 1966

23 Mayıs 1966

DIŞİŞLERİ BAKANININ SRAK’A YAPTIĞI 
RESMİ ZİYARET

D ışişle ri B akan ı İhsan Sabri Ç a ğ la y a n g il'in  b a şk a n 
lığ ın d ak i heyet 23 M ay ıs sab ah ı Tah ra n 'd a n  B a ğ d a t’a 
g e lm iştir . B ak an , h a v a a la n ın d a  B ağ d at radyosuna bir 
dem eç verm iştir . (Bk Belge 14).

23 M ay ıs akşam ı Irak  D ışişle ri Bakan ı ve eşi ta ra 
fınd an  Ç a ğ la y a n g il ve eşi şe re fine  b ir akşam  yem eği 
ve rilm iş  ve her iki ta ra f  Türk - Irak  dostluğunu belirten 
ko n uşm ala r yap m ıştır (Bk. Belge 15).

24  M ay ıs günü b a ş la y a n  Türk  - Irak  heyetleri a r a 
s ınd ak i görüşm eler sonunda o rtak  b ir b ild iri y a y ın la n 
m ıştır (Bk. Belge 16).

D ışişle ri B akan ı İhsan  Sabri Ç a ğ la y a n g il 25 M ay ıs  
günü M usul ve  Kerkük 'ü  z iy a re t etm iştir.

Bu a ra d a  Türk g aze tecile rin i kabu l eden B aşb akan  
A b d ü rrah m an  El - B azzaz  ve D ışişle ri B akan ı A d n an  El- 
Paçacı Türk  - Irak  ilişk ile ri ve  K ıbrıs sorunu h ususundak i 
g ö rüşlerin i b e lirtm iş le rd ir. (Bk. Belge 17).

TÜRKİYE’NİN BEYNELMİLEL NAKLİYE 
ANLAŞMASINA KATILIŞI

Tü rk iye , Beyne lm ile l N ak liye  A n la şm a s ın a  (TIR) 
katılm ıştır . M em leketim iz in  TIR a n la şm a s ın a  d a h il o lm a 
sı ile ih raç m a lla r ım ız  a n la şm a y a  d a h il m em leketlerden  
h içb ir kontrola tâb i tu tu lm adan  geçecektir.

CENTO EĞİTİM VE İLMİ ARAŞTIRMA KOMİTESİ 
TOPLANTISI

CEN TO  Eğitim  ve İlm î A raştırm a  Kom itesi T a h ra n 
da top lanm ıştır. To p lan tıd a  C EN TO ’nun İlm î a raştırm a  
fa a liy e t le r i için b ir Koord inasyon  Kom itesi ku ru lm ası m e
selesi görüşü lm üştür.



25 Mayıs 1966 TÜRKİYE —  BAC TİCARET ANLAŞMASI

25 Mayıs 1966

25 Mayıs 1966

2 6 -2 7  Mayıs 1966

H üküm etim iz le  BAC  a ra s ın d a  b ir ticare t an laşm as ı 
im za lan m ıştır (Bk. Belge 18).

AVRUPA ADALET BAKANLARI 4. KONFERANSI

A vru p a  A d a le t B a k a n la r  Dördüncü to p lan tıs ın a  k a 
tılan , Tü rk iye  A d a le t Bakan ı H aşan  D inçer, Başkan  V e k il
lerinden b irine  oy b irliğ i ile g e tirilm iştir .

FRANSIZ DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRK —  YUNAN 
GÖRÜŞMELERİ İLE İLGİLİ SÖZLERİ

İra n 'a  g itm ekte o lan  Fransa D ışişle ri B akan ı Couve 
de M u rv ille  A tin a  h a v a a la n ın a  uğrad ığ ı v a k it  Y u n an  D ış
işleri B akan ı Tum bas ile k ısa b ir görüşm e yap m ıştır .

Y u n an is ta n  ile Tü rk iye  a ra s ın d a  K ıbrıs konusunda 
pek ya k ın d a  b a ş lıy a c a k  o lan  görüşm eler h akk ın d ak i b ir 
so ruya Couve de M u rv ille  şu cevab ı ve rm iştir .

«Türk - Y u n an  te m as la r ı, F ra n sa ’nın peşin  o la ra k  
fik r in i yü rüteb ileceğ i b ir m esele d e ğ ild ir . B iz F ra n sa ’nın 
dostu o lan  iki hüküm etin  tem as ku rm ağa ve bu m ese ley i 
görüşm eğe ka ra r verm elerinden  m em nun luk du yu yo ruz. 
T e m a s la r çab u cak  ge lişm iyecektir . A n ca k  gö rüşm elerin  
o lum lu b ir şek ild e  ile rliyeceğ in î um uyoruz. Doğrusunu is- 
te rsen ir, b iz , bu m eselen in  Tü rk iye  ile Y u n an is ta n  a ra s ın 
d ak i görüşm elerden b aşka  yo ld a  m em nun luk veric i bir 
şek ilde  çözü leb ileceğ in i san m ıyo ru z .»

ORTA -—DOĞU TÜRK DİPLOMATLARININ 
BEYRUT KONFERANSI

Tü rk iye 'n in  O rta - Doğu ü lke le rin d ek i Tem silc ile ri 
26 - 27  M ay ıs ta rih le ri a ra s ın d a  D ışişle ri B akan ı İhsan  
Sabri Ç a ğ la y a n g il'in  b aşk a n lığ ın d a  Beyru t’ta İstİşa rî b ir 
top lantı ya p m ış la rd ır . 7 Büyükelç i (Lübnan , B .A .C ., Su riye , 
Irak , Suud î A rab is ta n  ve  Ürdün) ile G enel Sekreter S i
ya s î İşle r Ya rd ım cıs ı A li B in k aya  ve İkinci D a ire  G enel
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M üdürü Bedii K a rab u rçak 'ın  da  katıld ığ ı bu to p lan tıda  
T ü rk iye ’nin O rta Doğu ü lke le ri ile o lan  ilişk ile ri konusun
da hüküm etin  p o lit ik as ı, B akan  ta ra fın d a n  te m silc ile r i
m ize an la tılm ış  ve görüş teatis ind e  bu lunm uştur.

26 Mayıs 1966 GÜNEY KORE’DEKİ BİRLİĞİMİZİN GERİ ÇEKİLMESİ

B aşb akan  Sü leym an  Dem irel G üney Ko re ’deki b ir
liğ im iz i geri çektiğ im iz i b ild irm iştir . G üney K o re ’de halen  
180 Türk  aske ri b u lu nm aktad ır.

B aşb akan  D em ire l, «G ü n ey K o re ’de sadece T ü rk i
ye A m e rika  ve T a y la n d  b irlik le ri ka ld ığ ı için b irliğ im iz i 
çek iyo ruz .»  dem iştir .

İlg ilile rd en  a lın a n  b ilg iye  göre, G ün ey Kore 'de 
Türk iye  ve T a y la n d 'ın  g aye t a z  m ik ta rd a  b ir kuvveti bu
lu n m aktad ır .

27 Mayıs 1966 TÜRKİYE —  FEDERAL ALMANYA ARASINDA 175
MİLYON MARKLIK ANLAŞMA

Federal A lm a n ya  hüküm etin in  konsorsiyum  çerçe
ves in d e , 1966 y ılı için verm eğ i taah h ü t ettiğ i 175 m ilyon  
m ark  ile  ilg ili a n la şm a  Bonn ’da im za lan m ıştır . Bu konu
da H azine  Genel M üdürlüğü ve M ille tle ra ra s ı İk t isad î İş
b irliğ i Teşk ilâ tı ta ra fın d a n  şu b ild iri y a y ın la n m ış t ır :

«Söz konusu ya rd ım ın , 120 m ilyon  m ark lık  kısm ı 
1966 y ılın d a  Federal A lm a n y a ’ya  ödenm esi gereken borç
larım ızın  ertelenm esi ve  rö fin an sm an ı m ah iye tin d e d ir . 40  
m ilyon m arkı p rogram  kred isi ve  15 m ilyon  m ark lık  
kısm ı da Seka genel m üdürlüğünce beş y ıll ık  ka lk ın m a  
p lân ım ız çerçevesinde gerçek leştirilecek  o lan  Ç aycum a 
fab rişas ın ın  dış f in a n sm an ın a  tah s is  ed ilecek  k red is id ir .

40  m ilyon m ark lık  p rogram  ve 15 m ilyon  m ark lık  
proje kred ile rin in  v a d e le r i, 7 y ıl ödem esiz devre o lm ak  
üzere, 25 yıl ve fa iz  n isbetleri % 3 ’tür. Tecile tekabü l 
eden m eb lâğ ın  b ir kısm ı, beş yıl süre ile ve  fa iz s iz  o la ra k , 
d iğer kısm ı d a , 2 yılı Ödemesiz devre  o lm ak  üzere , 14 yıl 
süre île ve % 3 fa iz le  e rte lenm iştir. Rö finansm an  neti
cesinde sağ la n a n  m ikta r ise, 6 y ılı m üteakip  itfa  ed ilecek 
ve  y ıllık  fa iz i % 3 o lacak tır.»
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27 Mayıs 1966 KİPRİYANU’NUN ATİNA ZİYARETİ

Lefkoşe ’den A t in a 'y a  ge liş in d e  «En o sis ’e v a rm a k  
şa rtıy la  Türk  - Y u n an  görüşm elerine  ta ra fta r ız»  d iyen  
K ıbrıs Rum D ışişleri B akan ı K ip riyan u  Y u n an is ta n  D ış iş
leri B akan ı Tum bas ile ilk  görüşm esin i yap m ıştır .

Tum b as, a y rıca , D ışişle rinde  A n k a ra  Büyükelç is i De- 
l iv a n is ’ in de katıld ığ ı b ir top lantı yap m ıştır . Y u n a n is ta n ’
ın A n ka ra  Büyükelç is i ik ili gö rüşm elerle  ilg ili o la ra k  te 
m as la rd a  b u lu n m ak  üzere A t in a ’ya  g e lm iştir . Bu top lan- 
t id a  Türk - Y u n an  ilişk ile ri ve İstanbul Rum ların ın  d u ru 
mu ince lenm iştir.

27 Mayıs 1966 AVUSTURYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ
MASRAFLARINA İŞTİRAKİ

Kıbrıs B irleşm iş AAÎletler barış gücünün m asra fla r ı 
için A vu stu rya  4 0 .0 0 0  d o la r d a h a  b ağ ışta  bu lunm uştur.

28 Mayıs 1966 DIŞİŞLERİ BAKANININ RCD TOPLANTISI VE İRAK
ZİYARETİ İLE İLGİLİ DEMECİ

Beyru t'tan  İstan b u l’a  dönen D ışişle ri B akan ı İhsan  
Sabri Ç a ğ la y a n g il, basın  tem silc ile rine  ve rd iğ i dem eçte: 
« A ra p  dev le tle ri ile  ilişk ile rim iz  son derece m üsbet ve m ü
sa it  s a fh a y a  g irm iştir»  d em iştir (Bk. Belge 19).

28 Mayıs 1966 TÜRK VE BULGAR TEMSİLCİLİKLERİNİN BÜYÜKELÇİLİK
SEVİYESİNE YÜKSELTİLMESİ

D ışişle ri B akan lığ ı En fo rm asyon  D a İre s i’ nin konuyla  
ilg ili a ç ık la m as ı şudur :

«Türk ve Bu lgar hüküm etleri So fya  ve  A n k a ra ’dak i 
e lç ilik le rin i, b ü yü ke lç ilik  sev iyes ine  yü kse ltm ek  husu su n 
da m utab ık  k a lm ış la rd ır . Bu husus, v a r ıla n  m u tab ak a t g e
reğ ince, 28 M ay ıs  1966 cum artesi günü , her iki başkentte  
aç ık lan m ıştır .»
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29 Mayıs 1966 BÜYÜKELÇİ VERGİNİN KIBRIS İNCELEMELERİ

O ngün önce K ıb rıs ’a ge lerek Türk le rle  m eskûn köy 
ve  k a sa b a la rd a  ince lem eler ya p an  ve  Türk lid e rle riy le  
görüşen Büyükelç i N urettin  Verg in  b aşk an lığ ın d ak i Türk 
heyeti a d a d a n  ay rılm ıştır . V e rg in  a d ad a n  ay rılm ad a n  
evve l K ıbrıs Türk  top lum una h itaben şu m esajı y a y ın la 
m ıştır :

« B ilh a sa  bugün lerde her zam an k in d en  d a h a  m etin , 
her zam an k in d en  d a h a  v a k u r , her zam an k in d en  d a h a  s a 
b ır ve  itida l sah ib i o lm a lıs ın ız . Bu şere f d a va m ız ı elb ir- 
liğ îy le  savu n u yo ru z , el bîri iğ iy le çözeceğ iz .»  Verg in  d e
v a m la ,»  otuz iki m ilyonun , Türk  top lum unu d e ste k le d iğ i
ni te k ra rlam ış , şun la rı sö y le m iş t ir : «Taham m ülün  de bir 
h ad d i, hüsn in iyetin  de b ir sonu va rd ır . Bunu dost ve d ü ş
m an herkesin  böyje  b ilm esi lâz ım d ır. Sab rım ız ı z a a f  te
lâkk i eden le r çok acı b ir şek ild e  a ld a n m a k ta d ır la r . Tem en
n im iz d ü nyan ın  bu en güzel köşelerinden b irinde  a k lı
se lim in , m üşterek m en fa a t an lay ış ın ın  n ih aye t ga lebe  
ça lm as ıd ır . B iz Tü rk le r buna in a n m ak  istiyo ruz.

30 Mayıs 1966 TÜRKİYE —  ÜRDÜN TURİZM ANLAŞMASI

Türk iye  ile Ü rdün, iki ü lke a ra s ın d a  turizm  konu
sunda işb ir liğ in e  im kân  veren  b ir a n la şm a y ı A m m an 'd a  
im za lam ış la rd ır.

H eyetim iz ile Ürdün heyeti a ra s ın d a  cereyan  eden 
m üzakere leri izi iyen an la şm a  gereğ ince iki ü lke s ın ır la rd a  
tu ristle r için geçiş fo rm a lite le rin i sad e leştirm ekte , tu ris
tik  m üesseselerin  ge liş t ir ilm esi ve tu rist çekim i İçin a ra ş 
tırm a la r konusunda işb ir iliğ in d e  b u lu n a cak la rd ır . A n la ş 
m a bö lgedeki d iğer ü lke lere  de açıktır.
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31 Mayıs 1966 TUNUS MİLLİ BAYRAMI DOLAYISİYLE TUNUS 
BÜYÜKELÇİSİNİN VERDİĞİ DEMEÇ

Tunus'un  is tikb a lin e  kavuşm asın ın  10. y ıl dönüm ü 
m ünasebetiy le  Tu n u s’un A n k a ra  Büyükelç isi b ir dem eç 
vere rek  özetle Tunus'un  b ağ ım sız lığ ın ı k aza n m asın ı, C u m 
hurb aşkan ı H ab ib  B urg iba 'n ın  k im liğ in i an la tm ış , T u 
nus’un dış p o lit ikas ın ın  e sas la rın ı aç ık lam ış  ve  bu a ra d a  
Tü rk iye  ile Tunus a ra s ın d a k i m ünasebetlerin  son derece 
dostâne  b ir a n la y ış  ve  ah enk  içinde bu lunduğuna iş a 
retle , K ıbrıs konusunda Tunus'un  Türk iye  ile Yu n an istan  
a ra s ın d a  .y a p ıla c a k  görüşm eler sonucu bu çetrefil konu
nun h a lled ileb ile ceğ i üm it ve kan ıs ınd a  o lduğunu a ç ık la 
m ıştır.

31 Mayts 1966 YOGUSLAV KIZILHAÇ HEYETİNİN ZİYARETİ

Y u g o s la v  K ız ılh aç  H eyeti, Türk h a lk ın ın  Üsküp d e p 
rem ine yap tığ ı ya rd ım  ve K ız ıla y 'ın  Ü skü p ’e gönderd iğ i 
ilk  ya rd ım  h astan esi d o la y ıs iy le  teşekkürle rin i izh a r etm ek, 
ay rıca  da K ız ıla y 'ın  tes isle rin i gezm ek m a k sa d iy le  A n 
k a ra ’ya  ge lm iştir .





b e l g e l e r





B E L G E ! 4 Mayıs 1966

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANININ ÇAĞLAYANGİL’İN IRAK’I 
ZİYARETİ İLE İLGİLİ DEMECİ

Irak  D ışişleri B akan ı A d n an  El - Paçacı, D ışişle ri B akan ım ız ın  23 M ay ıs 'ta  
Ira k 'a  ya p aca ğ ı z iy a re t d o la y ıs iy le  verd iğ i dem eçte şun la rı sö y le m iş t ir :

«Tü rk iye  D ışişle ri B akan ın ın  Irak 'ı z iy a re t ta rih i ya k ın d a  tây in  ed ilecektir . 
Bu z iya re tin  1 M ay ıs 'ta  vukuu ‘m ukarre rd i, fa k a t  B aşkan  A b d ü sse lâm  A r i f in  
ve fa tı d o lay ıs ile  İlân  ed ilen  m atem  seb eb iy le  bu z iy a re t teh ir ed ilm iştir . İrak  
Tü rk iye  D ışişleri B akan ın ın  z iya re tin e  büyük b ir önem verm ekted ir. Türk  - A rap  
m ünasebetlerinde  bu z iya re tin  büyük tesiri o lacak tır. T ü rk iye 'n in  yen i ve sağ lam  
e sa s la ra  d a y a n a ra k  A rap  dev le tie rile  m ünasebetlerin i ge liştirm e a rzu su n d a  o l
duğuna d a ir  b irçok d e lille r va rd ır . A ra p  - Türk m ünasebetleri bu y ıl içinde d ik 
kate şeyan  g e lişm e ler kayd etm iştir . B ilh assa  İrak  - Türk  m ünasebetleri k u vve t
lenm iştir. T ü rk iye 'n in  B irleşm iş M ille tle rde  F ilis tin , U m m an, Aden m es'e le leri- 
nin m üzakere le ri e snasın d a  tak ınm ış o lduğu m üsbet tutumun da bu g e lişm e 
de tesiri görülm üştür.

Geçen Şu b at ay ın d a  Tü rk iye 'ye  yap tığ ım  z iyaretten  sonra neşred ilen  Irak- 
Türk m üşterek teb liğ in d e  F ilistin  m ültecile rin in  h ak la rın ın  iad es in e  m üteda ir 
Tü rk iye 'n in  tek idatı da ge lişm en in  b â riz  b ir d e lilid ir . Son iki a y  za rfın d a  B ir
leşik  A ra p  Cum huriyeti ile Tü rk iye  a ra s ın d a  da yü ksek  sev iyed e  z iy a re tle r  teati 
e d ilm iştir . Ira k ’ la Tü rk iye  a ra s ın d a k i m ünasebetler d a im a  iyi o lm uştur. Gün 
geçtikçe d ah a  fa z la  iy ileşm ekted ir . Tü rk iye , b aş lang ıçtan  beri I ra k ’ ın to p rak  
bütünlüğünü teyîd  etm iş ve  Ira k ’ ın v a rlığ ın ı z a y ıf la tm a k  hususundak i ç a b a la ra  
karşı o lm uştur. B öy le lik le  Tü rk iye , her zam an  dostâne  kom şu luğunu gö sterm ek
ten geri ka lm am ıştır .

1 ra k ’ la Tü rk iye  a ra s ın d ak i sıkı b ağ la rın  b ir d e lili de iki m em leket a ra s ın 
da yü ksek  sev iyed e  vu ku b u lan  m uhte lif a la n la rd a k i z iya re tle rd ir . İk t isa d î, kü l
tü re l, spor ve  turizm  a la n la r ın d a  karşılık lı z iy a re tle r  ya p ılm ıştır . Bu z iya re tle rin  
d aha  geniş ö lçüde ve m uhte lif sev iye le rd e  ya p ılm a s ı İçin m es'u l m a k a m la r a r a 
sında te m as la r vuku  b u lm aktad ır.»
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B E L G E 2 5 Mayıs 1966

Batı T ra k y a 'd a k i Türk le r üzerind e , Yu n an  m akam la rın ın  son za m a n la rd a  
a rtırd ık la r ı bask ı hareketleri ile ilg ili En form asyon Genel AAüdürlüğünce y a y ın 
lan an  aç ık la m a d a  şöyle  d en ilm ekted ir :

«Yu n an  m akam la rın ın  Batı T ra k y a ’da Türk  az ın lığ ı üzerinde ya p m ak ta  
o lduğu b ask ıla rın  güngeçtikçe önem ve v ü s 'a t k aza n m ak ta  o lduğu görü lm ek
ted ir. İk t isad î, s iya s î ve sosya l b ask ıla r  ya n ın d a  son za m a n la rd a , b ilh a ssa  e ğ i
tim  ve öğretim  a la n ın d a k i b a sk ıla r  g ü n lü k  o la y la r  h a lin e  ge lm iştir .

Bundan b ir m üddet önce, eve lâ  İskeçe ve d a h a  sonra da G üm ülc ine  a z ın 
lık  o ku lla rı m üfettiş le ri ta ra f ın d a n , bö lgele rine  b ağ lı bütün Türk o ku lla rın d a  
Türkçe ya z ılı levh a  ve her türlü öğretim  ve  eğ itim  a raç la rın ın  o ku lla rd an  k a l
d ırılm ası île ilg ili em irler ve rilm iş  ve bu em irlerin  u yg u lan ıp  u yg u lan m ad ığ ın ı 
yerinde  tesb it etm ek üzere d iğer o ku llp r m eyan ınd a  bö lgen in  tam  teşekkü llü
ve en büyük oku lu  o lan  İskeçe Kökçeler köyü Türk ilko ku lun a  g iden a z ın lık
o ku lla rı m üfettiş i, bask ı konusunda yen i ö rnekler verm eye devam  etm iştir.

Bu cüm leden o lm ak  üzere, söz konusu m üfettiş , son o la ra k  G ökçe le r Türk 
ilkoku lu  m üdürü Şehm i D em ir'î, 25 M art m illî yortusu m ünasebetile  okulun 
süslenm esine yeterli ilg i gösterm ediğ i b ah an e s ile , 22 N isan  1966 ta rih in d e  
görevinden uzak laştırm ıştır . A y rıca , D e d e ağ aç 'a  bağ lı D ik ilita ş  Türk  ilko ku lu n 
da Y u n an lı kad ın  öğretm en, oku lun Türkçe y a z ılı ta b e lâ sın ı yerinden  ind ire rek  
okulun m üdürü ile b irlik te  şehre götürm üş ve  b u n la r üzerindek i «Türk» ib a re 
sin i s ild ire rek  yerine  «M üslüm an» ib aresin i kazıtm ıştır.

Keza İskeçe'ye  b ağ lı Şah in  n ah iyes in in  jan d a rm a  kom utan ı, bu n ah iye
okulunun Türk as ıllı öğretm eni H aşan  H üseyin  Ç o rb aç ık 'ı, Türkçe konuştuğu ve 
öğrencilerine h itaben «g ü n ayd ın »  ve « sağ o l»  ke lim ele rin i ku llan d ığ ı için k a 
rako la  ce lbederek tehd it e tm iştir.

Bu o la y la r  eğitim  a la n ın d a k i çeşitli bask ı hareketle rin in  son gün lerdeki 
ö rneklerinden b irkaç ıd ır.

A z ın lığ ım ıza  d a im a  iyi m uam ele  id d ias ın d a  bu lunan  Y u n an  m a k a m la r ı
nın bu İd d ia la rın ın  ne derece gerçeğe uyduğu bu o la y la rd a n  a n la ş ılm a k ta d ır .

O la y la r  üzerinde h assas iye tle  du ru lm akta  ve  Y u n an  m akam la rın ın  d ikka ti 
çek ilm ekted ir.»

BATI TRAKYA İLE İLGİLİ DIŞİŞLERİNİN BİR AÇIKLAMASI
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B E L G E 3 4 Mayıs 1966

ESKİ YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANI AVEROF’UN MAKALESİ

A t in a ’da y a y ın la n a n  K atim erin i g aztes ind e , Y u n a n is ta n ’ ın eski D ışişleri 
Bakan ı A v e ro fu ’nu « u lu s la ra ra s ı g e lişm e ler ve K ıbrıs D avası h akk ın d a  ç ıp lak  
gerçeklerin  saa ti»  b aş lık lı b ir m aka le si çıkm ıştır.

A ve ro f, m aka le sin in  K ıbrıs ile ilg ili bö lüm ünde şun ları kayd etm ekted ir:

«B azı gerçeklerin  söylenm esi gereken b ir m es'e le  d ah a  va rd ır . Çünki bu 
m es’ele b ir ta ra fta n  kritik  b ir sa fh a y a  g irm iş , öbür ta ra fta n  da p a ra le l b ir dış 
p o lit ika  izlem esi gereken iki dev le tin , Tü rk iye  ile Y u n an is ta n 'ın  dış p o lit ikasın ı 
fe lce  uğratm ıştır. Bu m es'e le  K ıbrıs d â va s ın ın  a sk ıd a  ka lm ası ile ilg ilid ir . Durum 
çok d ram atik tir  ve bu yüzden ne ya p m a m ız  gerektiğ in i te tk ik  e tm e liy iz . Eno- 
s is 'i istiyo ruz . Enosis ta leb i de m an ev î, m antık lı ve her b ak ım d an  fa y d a lı b ir 
g aye  teşkil e tm ekted ir. Fa ka t , Eno sis ’ i kim enge llem ekted ir?  Enosis ’ i T ü rk iye ’ 
nin ş iddetle  karşı koym ası enge llem ekted ir. T ü rk iy e ’nin bu tutum unu nasıl a t
la ta c a ğ ız?  İşte en önem li sual budur. Bazı k im se le r bu tep k iy i m es’e ley i sü rü n 
cem ede b ıra k m a k la  a tla tacağ ım ız ı ileri sü rm ekted irle r. Ç ü nk i, za m an  leh im ize  
ça lışm aktad ır . Bu çok s a f  b ir m an as ız lık tır . Bu tak tiğ in  m u v a ffa k  o lm ası için 
m es’elen in  sürüncem ede b ırak ılm as ın ı herkes istem e lid ir. Türk iye  ise , neler 
cereyan ettiğ in i a n la m a k ta  ve  bu İst ik ra rs ız  durum un devam  etm esin i kabul 
e tm ed iğ in i be lirtm ekted ir.

Dem ek o luyo r k i, bu tak tik le  m illî m es'e ley i h a lle tm e d iğ im iz  g ib i, te h li
keli o yu n la ra  da  son ve rilm em ekted ir. Bu b ak ım d an  ya  görüşm e le rim iz i T ü rk i
y e ’ye s ilâ h la  kabul ettirm eliy iz ki, böyle b ir şeyi ak lım ızd an  b ile  g eçirm iyo ruz , 
ya  da Türk iye  ile b irlik te  o rtak  b ir an la şm a  zem in i a ra m a lıy ız . Şu a n d a  bu 
m üm kün d e ğ ild ir. Fa ka t , şaye t her ik i d ev le t m es'e leye  b ir çözüm yolu  b u lm ak  
is t iyo rla rsa , ki buna inan ıyo rum , her iki ta ra fı ta tm in  edecek çare le r b u lu n a 
b ilir  ve  Enosis g e rçek leşeb ilir . Fa ka t durum a Elen - Kıbrıs unsuru m ü d ah a le  
etm ekte ve a n a v a ta n ın  teşebbüslere  geçm esine engel o lm aktad ır. O derece ki, 
K ıb rıs 'ta  ya b an c ı g aye le re  h izm et eden so lcu lar d ış ınd a  bazı k im se le r de b ize 
N ato 'nun her m ü d ah a les in i hain  o la ra k  v a s ıf la n d ırd ık la r ın ı sö y lem ekted irle r. 
K an aa tim ce  d â va n ın  a sk ıd a  ka lm ası en kötü ge lişm elere  ve  be lk i de K ıbrıs 
d â va s ın ın  göm ülm esine  h atta , çok büyük m illî m ace ra la ra  yol a çm a kta d ır . C e 
saret ve sam im iye t lâz ım d ır. D aha doğrusu durum u K ıb rıs ’ Iıla ra  ve  Ö zellik le  hem 
K ıb rıs ’ 11la ıa  hem de bütün u lu s 'a  karşı so ru m lu luk la rın ı id râk  eden M a k a r io s ’ a 
izah e tm eliy iz .

K ıbrıs Y u n a n is ta n 'ın  b ir parçası o lduğunu kabu l ed iyo r m u? K ıbrıs şeklen 
de Y u n a n is ta n 'la  b irle şm ek  İsteyen b ir Y u n an  eya le ti o lduğunu kabu l ed iyo r 
m u? Kabu l e d iyo rsa , bu her fe d ak â rlığ ı gerek li k ılm ak tad ır . Şöyle  k i, K ıb rıs g ö 
rüşlerin i serbestçe b e lirtir ve fa k a t  sonra Y u n a n is ta n 'ın  k a ra r la r ın a  itaa t eder.
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Kıbrıs itaat etm ek istiyor mu, istem iyor m u ? G ö rüşle rin i bütün u lu s 'a  kabu l et
tirm ek mi istiyo r? Bu takd ird e  kend isin i b ir Y u n an  eya le ti o la ra k  h issetm iyor 
dem ektir. Y in e  bu takd ird e  K ıb rıs ’ 11 ka rd eş le rim iz  Enosis uğruna ça lışm ıyo rla r . 
Ve  ne söylerlerse  sö y lesin le r kend ile rin i H e len izm in  b ir p a rças ı, fa k a t  bağ ım sız , 
ay rı b ir parçası o la ra k  kabu l e d iyo rla r dem ektir. B irb ir im iz i de a ld a tm ıya lım . 
P ra tik  b ak ım d an  kend ile rine  şunu b ild irm e liy iz .

A ç ıkça  Y u n a n is ta n 'la  b irle şm ed ik le ri, a lın a n  k a ra r la ra  itaa t etm ed ik leri 
ve  H elen izm in  m en faatle rind en  fa rk lı konu la r o rtaya  a ttık la rı takd ird e , Y u n a n 
lı o la ra k  kend ile rin i seveceğ iz ve  destek leyeceğ iz . Fa ka t d iğer Y u n an  e y a le t
lerine ve rd iğ im iz  şeyleri verem iyeceğ iz . Bunu kend ile rine  aç ıkça izah etm eli 
ve  ta tb ik  e tm e liy iz . H ile li du rum ların  saa ti sona e rm ed ilir . Ç ıp lak  gerçeklerin  
saa ti ge lm iş , Y u n an is ta n  son iki y ıl içinde y ine  batm a teh likesi ile karşılaşm ıştır . 
H â lâ  da teki i kel i b ir şek ild e  sa rs ılm a ğ a  devam  etm ekted ir. M ille tle ra ras ı a la n d a  
kayd ed ilen  sü r'a tli ge lişm e ler, z a a f la r ı,ira d e s iz lik le r i ve  sa m im iye ts iz lik le r i a f 
fetm em ekted ir. M üh letler görü ldüğünden  d a h a  k ısad ır. Fe lâke tle rle  o yn am am ız 
m illî b ir c inaye ttir .

Bu d ram atik  za m a n d a  p o lit ikac ıla r ım ız  m ille te  gerçeği sö y lem ezle rse , üzü
cü dem ago ji a rk a s ın a  g iz lenm ek isterlerse ve H e len izm ’ in m en faatle rin i id râk  
ederek gerekli kuvvet ve  v a ta n se ve rliğ e  sah ip  o lm a z la rsa  Y u n a n is ta n ’ ın da 
K ıb rıs ’ ın da v a y  h a lin e .»

B E L G E 4 5 Mayıs 1966

DIŞİŞLERİ BAKANIMIZIN «AVRUPA G Ü N Ü » M ESA JI

Dışişleri Bakan ı dem ecinde şun ları sö y lem iştir :

«Bugün , A v ru p a  gününü ikinci de fa  kutluyo ruz. Tarih  boyunca süren ve 
zam an  zam an  kan lı sa v a ş la ra  sebep o lan  m ücade le lere  son verip  insan  h ak  
ve  h ürriye tle rin i, ekonom ik g e lişm e y i, in san la rın  refah  ve saad e tin i barış iç in 
de sa ğ la m a k  am acı e tra fınd a b irleşen m em leketlerin  sam im i işb ir liğ in in  b ir i f a 
desi o lan  bugün b izim le  beraber 17 A v ru p a  m em leketinde ku tlan m ak tad ır .

İkinci dünya savaş ın ın  ya ra tm ış  o lduğu se fa le t , a ç lık , ekonom ik  ve so sya l s a r 
s ın tıla rd an  pek çok ızd ırap  çeken, A v ru p a  m em leketleri geçm işteki d a rg ın lık la rd a n , 
rekabetlerden  sadece z a ra r  gördük lerin i id rak  ederek, h a lk la r ın  re fah ın ı, barış 
ve  b irlik  iç inde h a z ır la m a k  lüzum una inanm ış ve  bu m ak sa tla  çeşitli te şekkü lle r 
kurm uş b u lu n m aktad ırla r. Bu teşekkü lle rin  en eskisi ve bünyesind e  üye o la ra k  
en fa z la  A v ru p a lı m em leket b u lu nd uran ı, A v ru p a  Ko nseyid ir.
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5 M ay ıs 1949 ta rih in d e  kuru lan  Konsey, A v ru p an ın  ö ze llik le r in i, ya n i i l
me k ıym et verm e , insan  h ak la rın ı ve hürriyetle rin i kabu l etm e, din serbestis i, 
kanun ve  n izam  fik r i ile d em o kratik  n izam a b a ğ lılık  g ib i e sas la rı m evcu d iye ti
nin tem eli saym ış ve  bun ların  gerçekleşm esi uğ runda im kân la rın ı se ferber etm iş 
b ir teşekkü ldü r.

N ih a î hedef, h iç şüphe yo k k i, ayn i g aye  e tra fın d a  b irle şen , ayn ı m an ev î 
değerlere k ıym et veren  in sa n la r ın , m es'u t m üreffeh b ir ge lecek sağ la m a s ı u ğ 
runda bütün im kâ n la rd an  ya ra r la n m a la r ıd ır .

A v ru p a  Konseyinden sonra k u ru la rak  ayn ı am acın  gerçek leştirilm esi İçin 
ça lışan  ve  im kân la rı da  fa z la  o lduğu cihetle p ra tik  neticeler b ak ım ın d an  d ah a  
da verim li o lan  O rtak  P aza r, keza ge lecektek i A v ru p an ın  tem el ya p ıs ın d a  çok 
büyük roller deruhte etm iş b ir 'te şe k k ü ld ü r.

A v ru p a d a  ya ra t ılm a k  istenen b irleşm e ruhunun d a ya n a ca ğ ı k a v ra m la r , 
ötedenberi sam im iye tle  inand ığ ım ız  p rensip le r o ld uğ u n d an , T ü rk iye , kurulduğu 
an d a  A v ru p a  Konseyine g ird iğ i g ib i halen  A v ru p a  Ekonom ik Top lu luğunun  da 
o rtak  üyesi b u lu n m aktad ır.

Böylece ekonom ik ka lk ın m asın ın  g e rçek leştir ilm esi, barış ın  tem inat a lt ı
na a lın m a s ı, g ü ven liğ in  sa ğ la n m a s ı, k ısaca in san la r ın  refah  ve saad e tin in  a rt
tırılm ası yo lu n d ak i g ayre tle r g ittikçe  d a h a  ge lişm ekte  ve m em leketim iz bu 
a la n d a  kend isine  düşen görevi sam im iye tle , büyük g ayre tle  yerine  getirm eye 
az im li b u lu nm aktad ır.

Bu m utlu günün y ıldönüm ü ves iye s iy le  bütün A v ru p a lıla r ın , o rtak  p ren
sip le r e tra fın d a  b irleşm esin i yürekten d ilem ektey iz . A v ru p a lıla r  b irb ir le rine  y a 
k ın laştıkça , sadece kendi y a ra r la r ın a  d e ğ il, bütün insan lığ ın  h ayrın a  ça lışm ış 
o la ca k la rd ır .»

B E L G E 5 7 Mayıs 1966

MAKARİOS’UN STEFANOPULOS’A VE GRİVAS’IN 
MAKARİOS’A YAZDIĞI MEKTUPLARIN AÇIKLANMASI

M akario s 'u n  Yu n an  B aşb akan ı S te fan o p u lo s 'a  16 M art ta rih in d e  yazd ığ ı 
ve «To V im a »  gaze tesinde  ya y ım la n a n  m ektubun m etni :

i

«Say ın  B aşk an ,

Yu n an  hüküm etin in  K ıb rıs ’d ak i bütün s ilâ h lı kuvvetle rin  kom utan lığ ın ı 
G enera l G r İv a s ’ ın em rine verm e yo lun d a  b ir ka ra r  a ld ığ ın ı b ild iren  7 M art t a 
rih li m ektubunuzu ce va p la n d ırm ak  istem ektey im . Y u n a n  K ıbrıs bö lgesin in  müş^ 
tereken savu n u lm ası gerektiğ i b ir gerçektir. A n ca k , bu m üşterek savu n m a s is 
tem i, m illî m u h afız  kuvve tle rin in , sadece aske ri h a rekâttan  sorum lu o lan  b ir
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g enera lin  kom uta ye tk is in in  a ltın a  g irm esin i a s la  gerektirm ez. S izi bu kararı a l
m aya  sevkeden â m ille r i ve  g ir iş ilm iş  bu lunan  kulis fa a liy e t in i çok iyi b ilm e k
tey im . Söz konusu ka ra r ı, fa h iş  b ir h a ta  o la ra k  kabu l etm ekteyim . Bu hatan ın  
sorum lu luğunu d a , onu kabu l ederek  p a y la şm a k  n iyetinde  değ ilim . K ıb rıs ’d ak i 
Yu n an  ku vve tle rin in  kom u tan lığ ın ı, G en era l G r iv a s ’a ve rm ek , Yu n an  hüküm e
tin in  ye tk is in d e d ir. K end is in in  b ileceğ i b ir iştir. K ıbrıs m illî m uh afız  k u vve tle ri
n in , G en era l G r iv a s ’ ın em rine ve rilm esin e  kesin b ir şek ild e  ka rş ıy ım . Bu k u v
ve tle r in , Y u n a n is ta n ’dan  gelen kuvvetle rle  b irlik te , b aşko m u tan lığ ı, an cak  b ir 
Türk  ç ıka rm ası o lduğu takd ird e , G riva s 'm  em rine v e r ile b ilir . Bu konud ak i 1964 
an laşm as ı açıktır.

Bu m ektubum da , m illî m u h a fız  kuvve tle rin in  G rİv a s 'ın  em rine verilm esine  
karşı koym am ın  neden lerin i a n la tm a k  istem iyorum . Bu sebeb lerden  b a z ıla r ı, 
G enera l G r iv a s ’m ekli m ektubunda da g ö rü le b ilir . Bu m ektup , G en e ra lin  d ü 
şünce ve p lân la r ı b ak ım ın d an  ayd ın la tıc ıd ır .

Bu a ra d a , Y u n an  h üküm etin in , K ıbrıs hüküm etine d a n ışm ad a n  oldu - bitti 
şek lindek i k a ra r la ra  v a rm a s ın d a n  duyduğum  üzüntüyü de g iz le m em e liy im . 
A t in a ’d ak i gö rüşm e le rim izde  tem elin i atm ış o lduğum uz sam im iye t ve  işb irliğ i 
an lay ış ı buna u ym az . E k se lâ n s la r ı, m ek tu p la rın d a , G en era l G r iv a s ’a o lan  tam  
güven im in  d evam  edeceği tem enn is in i de izh a r etm ekted irle r (M akario s  m ek
tubunun bu k ısm ına G en era l G r iv a s ’m 25 O cak  1966 ta rih in d e  S te fan o p u lo s ’a 
yazm ış o lduğu m ektubun fo tokop isi ile m etnin i eklem ekte) ve  G riva s 'm  bu 
m ektubundan , kend is ine  o lan  gü ven im in  ne derecede o lm ası gerektiğ in i her
h a lde  a n la y a ca k s ın ız . (M akario s G en era l G r iv a s ’m m ektubundaki son kısm a 
değinm ekte ve şu kısm ını aynen  m ektubunda y a y ın la m a k ta d ır : «g ö rüşm ele r
den önem li sonuçla r a lın a cağ ın ı ve  Başp isko po sun  kendi m evk iin i ta kd ir  ede
ceğini um m ak isterim . Kam u oyunun ruh h a le t i, b u ra d a , B a şb a k a n a  d a h a  ön
ceki m ektubum da arzetm iş o lduğum  şe k ild ed ir . Bundan  do lay ı kesin ve a z im 
li b ir şek ilde  hareket ed in iz  ve receğ in iz  bütün k a ra r la r , b u rad a  g a ra n ti a ltın a  
a lınm ış o lacak tır. Z a ra r  veren şey , kam u oyunu g a le y a n a  sürükleyen  k a ra rs ız 
lık , tereddüt ve  aç ık  b ir p o lit ikan ın  e k s ik liğ id ir . M akario s 'u n  b u ra d ak i b a k a n 
ları ve ö ze llik le  Y o rg ac is , keyfi b ir şek ild e  h areke t etm ekte , e tra fla r ın d a  g itt ik 
çe d a ra la n  çem berden kurtu lm ak için ta m a m iy le  saçm a hareketle re  b a ş v u r
m aktad ır . 23 O cak ’ta Lefkoşe'de iki bom ba p a tlam ıştır . Y o rg ac is , bu b o m b a
ları k im in ye rleştird iğ in i b iliyo rd u , bundan  em in im , bu sonuca şu sebeb lerden 
d o lay ı va rm aktay ım  :

1 —  Bugüne kad a r b ir çok şeh irde b irçok bom ba p a tla m ış , fa ille r i m eç
hul ka lm ıştır .

2 Y o rg a c is ’ in b an a  it ira f ettiğ i g ib i, bu b o m b ala rın  çoğu Lyssarid es 
ta ra fta r ın ca  p atla tılm ıştır . Bunu b ild iğ i h a ld e , Yo rg ac is  hiç k im seyi tu tuk lam a- 
m ıştır. Bu konuda verd iğ im  rapor, M illî Savu n m a B a k a n lığ ın d a d ır .

64



3 —  Kıbrıs p o lis in in  bu o la y la r ın  fa ille r in i y a k a la m a k ta n  ac iz  o lduğunu 
kabu l etm ek, abes b ir şey o lur. Geçen p a za r günü o lan  p a tlam an ın  sebeb leri 
ş u n la rd ır :

a —  Y o rg ac is 'in  son dem eçlerinden de görüleceği g ib i bom ba p a tlam a  
o la y la r ı Enosisc ile re  yü k lenm ek  isten ilm ekted ir.

b —  Y o rg ac is  bu p a t la m a la rd a n , A tin a  gö rüşm elerin in  e tk ileneceğ ine 
k a n id ir . A tin a  gö rüşm e le rinde , Yo rg ac is  ve  M a k a r io s ’un p lâ n la r ın a  b ir engel 
teşkil eden aske ri konu la r ele a lın a ca ğ ın d a n , «S avu n m a B akan ı»  so rum lu luğu , 
ordu içinde sabota j eğ itim i görm üş erlere yü k lem ek  istem ekted ir. Bu, onun y a z 
mış o lduğu rapo rd an  da a n la ş ılm a k ta d ır . O ysa  K ıbrıs h a lk ın ın  büyük b ir ço
ğu n lu ğ u , m ücadele  y ılla r ın d a n  beri sabota j iş le rinde  e h ild ir. Eğer benim  A t i
n a ’ya  gelm em  g e rek iyo rsa , b an a  haber v e rin , derha l g e ley im , şaye t aske ri k o 
nuları da  o rtaya  a tm a k ta y sa la r , o ra ya  g e lip , gerek li cevab ı verm eye h azırım . 
A le yh le rin d e  çok d e lile r v a rd ır . A tin a  gö rüşm elerin in  bütün konuları çözece
ğine kan iim ).

G riv a s 'ın  m ektubu bir çok soru işaretle ri ko ym aktad ır . G enera l G riv a s  in 
hang i yönde ile rlem ek isted iğ in i b ilm iyorum . Sadece Enosis 'in  ta h a kk u k u n a  
ya rd ım  etm ek için K ıb rıs ’a ge lm iş bu lunan  G en e ra lin , b ir gün iç sa v a ş  ortam ı 
ya ra tm as ın d an  endişe duyuyo ruz . Bu ta kd ird e  de Y u n an  H üküm eti sorum suz 
o lm a ya ca k tır» .

« M esim vrin i»  gazetesinde  y a y ın la n a n  G r iv a s ’ ın M a k a r io s 'a  ya zd ığ ı m ek
tubun m etni :

«Say ın  Başp isko po s»  dün beni m akam ın ıza  d a ve t ederek , Y u n an  B a şb a 
kan ın a  16 M art’ta ya zd ığ ın ız  m ektubu ve  benim  25 O c a k ’ta B aşb akan ın  özel 
kalem  m üdürü Sosides'e  gönderm iş o lduğum  m ektubun kopyasın ı b an a  g ö s
te rm iştin iz . S izce şüpheli görülen b ir çok husus h akk ın d a  da size  b ilg i ve rd im . 
Şim di de m ektubum da sizi rencide edeb ilecek  h içb ir ta ra f  gö rm em ekteyim . 
T a lb u k i s iz benim  sa tır la rım ın  b ir çoğunun sizi gü cen d ird iğ in i sö y led in iz . Ben, 
m ektubum da , sadece , s izin  A tin a 'y ı z iy a re tin iz  e sn a s ın d a , Y u n an  B a şb a k a n ın 
dan  uzurr za m an d an b eri şahsın  ve ordu a le yh in d e , d evam  edegelm ekte  o lan  
had ise le re  a rtık  m üd ah a le  etm esin i istem iştim . Bu o la y la r  n e le rd ir?  S ize b a z ı
ların ı b u rad a  s ıra la y a y ım  :

1 —  K ıbrıs M eclis Başkan ı G . K le rid is  m eclis kü rsüsünden , Y u n an  s u b a y 
la rına  ağ ır h aka re tle r savunm uştur. Y u n an  Büyüke lç is i A le k sa n d ra k is  v a s ıta 
s ıy la  size haber gönderd im , bu nevi b e ya n la r  h akk ın d a  tutum unuzun ne o la 
cağ ın ı sordum . S izden  h içb ir tepki g ö rü lm ed i. Böylece , gerek  hüküm et ü y e le r i
nin ve  gerekse kom ünist o rg an la rın ın  Y u n an  su b ay la r ı a le yh in d e k i k a m p a n y a 
sına a y la rc a  göz yu m du nu z.

2 — - B u  basın  o rg an la rı son za m a n la rd a  Y u n a n is ta n  a le yh in d e k i k a m 
p a n ya la r ın ı d a h a  da ş id d e tlen d ird ile r. B un lar b ir « Y u n a n  b o yu nd uruğ u n d an »
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bansedecek k ad a r ileri g itm iş le rd ir. H atta , b u rad a  bu lunan  b iz  Y u n a n lıla r ın  
a d a 'd a n  ay rıld ığ ım ız  ta kd ird e , bu hareketin  isabetli o lacağ ın a  kan i b u lu n d u k la 
rını ifad e  e tm iş le rd ir. Bu ya y ın  ka rş ıs ın d a , ne z a t ıâ lin iz  ve  ne de K ıbrıs h ükü 
meti herhang i b ir m ü d ah a led e  bu lu nm ak istem ed in iz . Y u n an  hüküm eti a le y 
hinde ya p ıla n  ve  b u ra d ak i Y u n an  ve  K ıbrıslı kuvvetle r nezd inde derin  tep k ile r 
ya ra ta n  bu durum a e lko ym ay ı ak lın ızd a n  geçirm ed in iz .

3 —  Yu n an  su b ay la r ın ı kontrolünüz a ltın d a  b u lu nd urm ak g a ye s iy le  bu 
su b ay la r ı kend in ize  b a ğ la m a k  isted in iz . O ysa , Y u n an  m evzuatı böyle b ir şeye 
m üsaad e  etm ez. Bunu da m üd rik tin iz . Bu h areke tle rin iz  k a rş ıs ın d a , gerçek n i
yetle rin izden  şüpheye düştüm .

4  —  S avu nm a B akan ın ız  K ıb rıs ’ta gö revli bu lunan  Yu n an  su b ay la rın ı 
ya la n c ılık la  itham  ederek a d a 'd a n  u za k la ş tırm a k  istem iştir . B un la rd an  b a z ıla 
rın ı, b an a  dah i haber verm ek  ih tiyac ın ı h issetm eden , doğrudan  - do ğ ruya Y u 
nan Savu nm a B ak an lığ ın a  rapor etm eğe ka lk ışm ıştır .

5 —  M illî m u h afız  ko m u tan lığ ın a , m ilis  kuvve tle rin in  te şk ili hususunda 
ve rd iğ im iz  g iz li em rin b irer kopyasın ı size ve  S avu n m a - İçiçleri B a k an ın a  da 
gönderm iştik . Buna rağm en bu g iz li em ir, em rin izdek i m akam la rca  b as ın a  s ız 
d ırılm ış ve  ta h r if  ed ilm iş b ir şek ild e  ya y ın la n m ış tır . Bu b a s ın d a , « M akario s  
a leyh tarı g ru p la rd an  bazı kuvve tle r teşkil ed ilm ek  is ten ild iğ i»  g ib i a s ıls ız  id
d ia la r  da yer a lm ıştır. H a fta la rca  b as ın d a  yer a la n  ve b ila h a re  A tin a  basın ınca  
da  ele a lın a ra k  Y u n an  m illeti a ra s ın d a  end işeye  sebeb iyet veren  bu a s ıls ız  id d i
a la rın  gerçeğe hiç u ym ad ığ ın ı s iz  de b iliyo r , fa k a t  b un ları ön lem ek için h iç
bir harekette  bu lunm am ağ ı tercih ed iyo rsu nu z. Bunu b an a  b izza t it ira f etm iş 
o lm an ıza  rağm en , ordunun ve benim  ift ira la ra  u ğ ram am ıza  göz yum dunuz. 
Ne başsavc ı ve ne de size b ağ lı m ak a m la rd a n  herhang i b iri harekete  g e ç irild i. 
En son o la ra k  d a , ordunun kuvveti h akk ın d a  g iz li bazı b ilg ile r i veren  b ir g a 
zete h akk ın d a , askeri m akam la rca  b ir so ruşturm a aç ılm ış , an ca k  bu d a , b i la 
hare  hası ra İti ed ilm iştir.

6 —  Size yak ın  basın  o rg a n la rın d a , verilen  m aksa tlı ve  end işe  veric i h a 
berlerde yer a la n  b ir de su va rd ı. G ü ya  aske ri m a k a m la r , v a ta n d a ş la r ın  e lle 
rindeki s ilâ h la rı iz in s iz  o la ra k  ve siz in  herhang i b ir d ire k tif in iz  o lm ad an  to p
lam ak ta ym ış la r. Bu uydurm a h ab e ri, an cak  benim  Savu n m a B akan lığ ı nez- 
d in dek i ş iddetli m üd ah ale le rim  sonund a , y a la n la m a k  zo runda ka ld ın ız .

7 —  Savunm a B akan ın ız , ordu içine fitne  so km ak  için e linden  gelen her- 
şeyi yap m ıştır . Savu nm a B akan ı, su b ay la r ı b o m b a la r a tm a k  ve  hatta  Shelle  
benzin d ep o la rın d a  sab o ta jla r te rtip lem ekle  d ah i itham  etm eğe ka lk ışm ıştır . 
Bugün ise, asıl ra iIle r b ilinm ekted ir. Bazı su b a y la r  da ta n ık  o la ra k  d e ğ il, san ık  
o la ra k  sa rg u ya  çek ilm iş le rd ir. Bütün bu o la y la r ı size b ild irm iş  o lm am a rağ 
m en, S avu nm a B akan ın ız  h akk ınd a  h içb ir tedb ire  b aşvu rm ak  istem ed in iz . B a 
şına  buyruk  ka lm ış o lan  Savu nm a B akan ı da  ordu İçindeki fa a liy e t in e , su b a y 
ların  gözetilm esi h akk ın d a  em irler verm eğe, ve  bazı po lis le rin  de h aya tın ı teh- 
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d it etm eğe d evam  etm iştir. Bu B akan  h akk ın d a  d a h a  b ir sürü su ç la m a la r  
b u lu nm aktad ır. H attâ , kam u o yu , Eoka sav a şç ıla r ı s ıra la r ın d a  işlenen bazı c i
n ayetle rden  m anev i sorum lu o la ra k  kend isin i gö rm ekted ir. H akk ın d a  so ru ş
turm a aça cağ ın ız  ye rd e , işb irliğ in e  d evam  etm ektesin iz . B ir c inaye te  kurban 
g iden  P a n d e lid e s ’ in annesi ta ra fın d a n  25 Şu b at'ta  gönderilen  bir m ektup var 
e lim de . P an d e lid es 'in  an n es i, oğlunu ö ldüren lerden  b az ıla rın ın  a d la rın ın  size 
de yazd ığ ın ı sö y lem ekted ir. Bu id d ia la r  h akk ın d a  ne g ib i b ir işlem  ya p ılm ış tır?

8 —  L issa rid is 'ç ile r de te şk ilâ t la n m a ğ a , s ilâ h la n m a ğ a  devam  e tm işle rd ir. 
(B ilin d iğ i g ib i V asso  L issa rid es, K ıbrıs kom ünist A ke l p a rtis in in  eski b a şk a m 
d ir. Kend isi b ir «pem be g ö m lek lile r»  teş ila tı kurm uş ve  b u n la rla  Türk le re  karşı 
h arekete  geçm işti. Bu za t, M a k a r io s ’un özel doktoru ve  onun ta ra fın d a n  ö d e v
le M o sko va 'ya  g ö n d erilm iştir .) Bu h a z ır lık la r  po lisin  gözü önünde y a p ılm a k ta 
d ır. L is sa rid e s ’ç ile rin  b aşkan ı kend ile rinden  b ah sed erken , «B aşp isko p o sun  s a 
vun m a g ö vd esi»  dem ekted ir.

« P a s if  savu n m a kuvve tle ri»  k isvesi a ltın d a  da g a yri meşru b ir takım  te 
şekkü lle r o rtaya  ç ıkm ak ta d ır. Bütün b u n la r hüküm ete ve  ö ze llik le  Savu n m a - 
İçişleri B ak an ın a  bağ lı b u lu n m aktad ırla r.

Dünkü görüşm em izde de, zam an ı ge lince  a ç ık la n m a k  üzere , e lim de b ir 
d o sya  bu lunduğunu  ve gerek ordu ve gerekse şahsım  h akk ın d a  ya p ıla n  ya y ın  
h akk ın d a  siz i sorum lu tuttuğum u sö yled im .

S izd en , ay rıca  B a şb a k a n a  yazd ığ ım  m ektubum  e lin ize  geçer geçm ez ne 
d iye  beni çağ ırıp  bunun sebeb in i so rm ad ığ ın ız ı ve  neden B a şb ak an  Stefano- 
p u lo s ’a ya zd ığ ın ızd a  m ektup la  b irlik te  onu da g ö n d erd iğ in iz  s ıra d a  beni ç a 
ğ ırm ak  ih tiyac ın ı duyduğunuzu  da sordum . T a b ia t ıy la , bu m ektubu nasıl e li
n ize g e ç ird iğ in iz le  m eşgül o la ra c a k  d eğ ilim . Bu Y u n an  B aşb akan ın ı ilg ile n 
d iren b ir konudur. Z ira , bu m ektup , onun m akam ın d an  ça lınm ıştır. Beni i lg ile n d i
ren şey , bu m ektubum u ne şek ild e  ve hang i m ak sa tla  k u lla n a ca ğ ın ızd ır . Bunu, 
a leyh im d e  b ir s ilâh  o la ra k  ku llan m ay ı da İsted in iz .

Bu b ak ım d an d ır k i, dünkü görüşm em iz sona ererken , bundan  sonrak i iş 
b ir liğ im iz  im kânı h akk ın d a  neler düşündüğüm ü so rduğunuz za m a n , Y u n an  
B a şb a k a n ın a  g ö n d erd iğ in iz  m ektubun benim  için h a ka re ta m iz  o lduğunu  ve  in 
f ia l iç inde o ld uğ u m d an , derhal cevap  verem eyeceğ im i söylem iştim

Bu m ektup la  y a ra t ıla n  şa rt la r , ordu a le yh in d e  y a p ılm a k ta  o an if t ira la r  
ka rş ıs ın d ak i tu tum unuz, b as ın d ak i ya y ın  ve İçişleri S avu n m a B akan ın ın  h â lâ  
ö devinde  tu tu lm ası ka rş ıs ın d a , işb ir iliğ i için pek a z  im kân  k a ld ığ ın a  kan i b u 
lu n m aktay ım . (A yrıca  tekrar edeyim  : S avu nm a B a k a n ı, bu m ak am a  lâ y ık ’ b ir 
k im se d e ğ ild ir.)

S iz in  de m u v a fa k a t in iz  a lın a ra k  v a k t iy le  a tan m ış  bu lunduğum  ödev h a k 
k ında k a ra r  verm ek  Y u n an  hüküm etin in  ye tk ile ri içine g irm ekted ir. S a y g ıla 
r ım la , G riv a s» .
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U THANT’IN ÖZEL TEMSİCİSİ BERNARDES’İN ANKARAYA VARDIĞINDA
VERDİĞİ DEMEÇ

H üküm etim iz le  K ıbrıs konusunda te m as la r y a p m a k  üzere A n k a ra 'y a  ge
len B. M . Genel Sekreterin in  Ö zel Tem silc is i Carlo s A lfred o  Bernardes h a v a a la 
n ında gazetecile rin  so ru ların ı c e va p la n d ıra ra k  şun ları sö y lem iştir :

«Ben arab u lucu  değ ilim . A rabu lucunun  G ü ve n lik  Konseyi ta ra fın d a n  a ta n 
m ası gerekm ekted ir. A rab u lu cu lu k  m es'e lesi henüz m u a lla k ta d ır . Benim  bu 
g ö rev im , Genel Sekreterin  ta lim a tın d an  d o ğ m aktad ır. Kend isi ilg ili ta ra f la r la  
rstişare ettikten so nra , görevim in  g en iş le tilm esin e  k a ra r verm iştir . Bu istişare le r 
verim li iç in , bu seyah ati ya p ab ilm em  m üm kün o lm uştu r.»

Bernardes, d a h a  so n ra , m es'e len in  çözüm  yolu  ile ilg ili o la ra k  şöyle  d e 
m iş t ir : «eğer bu m es'e leye  b ir hal çaresi b u lu n acaksa  - şahsen  b aşka  b ir yol 
görm üyorum  - bu takd ird e , ta ra f la r  a ra s ın d a  görüşm eler ya p ılm a s ı g e rek lid ir . 
B aşka  ç ıka r yol yo k tu r.»

U Thant'tan  b ir m esaj getirip  g e tirm ed iğ i, h akk ın d ak î b ir so ruya da Ber
nardes şöyle  c e va p la n d ırm ış t ır :

« H a y ır , b ir m esap  getirm iyo rum . Genel Sekreter m ese leye büyük önem 
ve rd iğ in i, ken d is iy le  bundan  evve l Paris ve  Cenevre 'de  yap tığ ım  görüşm ede 
be lirtti.»

Ö zel tem silc i, sözlerin i şöyle  ta m a m la m ış t ır : «bu se yah a tim d e  m es'e le 
nin çözümü konusunda herhang i b ir p lân  ta ş ım ıyo rum . Faka t görüşm ek su re 
tiy le , m es'e leye  bütün ilg ili ta ra fla r ın  arzu  ettiğ i şek ild e  b ir hal çaresi b u la b i
lir iz . Bu rad a b irkaç  gün ka lm ay ı ve  A t in a ’ya  da u ğ rad ıktan  sonra K ıbrıs dön
m eyi ta sa rlıyo ru m .»

B E L G E 7 10 Mayıs 1966

IRAK CUMHURBAŞKANININ BİR DEMECİ

Irak  C um hurbaşkan ı G enera l A b d u rrah m an  Â r if , B ağ d at'ta  İng ilizce  y a 
y ım lan an  «B ag h d ad  N ew s»  gazetesine  verd iğ i b ir dem eçte, I ra k ’ ın ko m şu la
rıy la  o lan  ilişk ile rin i ele a la ra k  dem iştir k î :

«Kom şum uz İran  la ilişk ile rim iz  iy ileşm ekted ir. Her h a ld e  g eçm iştek in 
den d ah a  iy id ir . B irb irim ize  İslâm  d in iy le  sık ıca  b ağ lıy ız . İk inci derecedeki mes - 
e le le ıle  b irb irim izden  ay rılm ay ız . B iraz d a h a  a n la y ış  ve iy i n iyetle  bu m e s e 
le lerde a n la şm a y a  v a ra b ilir iz . İran D ışişleri B akan ı A b b a s  A ra m ’ ın Ira k 'a  y a 
pacağ ı z iy â re t s ıra s ın d a  m em leketle rim iz a ra s ın d a k i işb ir liğ in i ve  a n la y ış ı g e 
liştirm ek için önem li görüşm elerde b u lunacağ ım ız ı um uyorum .
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«T ü rk iye 'ye  ge lince , bu ü lkey le  a ram ızd a  hiç bir m es’ele yoktur. Tü rk iye  
ile lra k ’ ın yönetic ile ri a ra s ın d a  ta sa r la n a n  z iya re tle rd en  sonra ilişk ile r im iz  çok 
d a h a  iy id ir .»

Irak  B a şb a k a n ı, Sovyetle r B ir liğ iy le  o lan  ilişk ile re  de değ inerek  şun ları 
s ö y le m iş t ir :

«Sovyetle r B ir iiğ i’y le  ilişk ile rim iz  çok iy id ir . Bu dost ü lke  b ize karşı o la 
ğanüstü  b ir iyi n iyeti o lduğunu isp at etm iştir. M em leketle rim iz a ra s ın d a k i i l iş 
k ile rde  yer a la n  bu k a rş ılık lı a n la y ış , bundan  sadece b irkaç  a y  önceki du rum la 
tab an  ta b a n a  z ıttır .»

B E L G E 8 17 Mayıs 1966

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEŞKİLATINDA YAPILAN 
VE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN İCRAAT

TEŞKİLÂT KANUNU ÜZERİNDEKİ ÇALIŞMALAR :

657 say ılı D evlet M em urları Kanunu m uvaceh esind e , 1962 senesinde  h a 
z ır lanm ış o lan  B akan lığ ım ız  T e şk ilâ t Kanunu T asa rıs ı yen i b aştan  gözden g e
ç irilm iş ve 657 say ılı Kanunun  öngördüğü s ın ıf tüzükle ri ile kadro  kanu n la rın ın  
m er'iyete  g iriş in i m üteakip  M eclis ’e sevked ilecek  ha le  g e tirilm iştir .

TAYİN VE NAKİLLERİN BİR SİSTEME BAĞLANMASI :

B akan lığ ım ız  m em urları a ra s ın d a  y a p ıla n  ta y in  ve  n a k ille r in  h a k k a n iye t, 
o b jek tiv ite , eh liye t ve  ih tisas e sa s la r ın a  d a y a n a n  b ir sistem e d a ya n d ır ılm a s ı 
yo lu n d a  ilke le r tesb it ed ilm iştir . Bu ilke le r , T e şk ilâ t Kanunu ile S ın ıf Tüzük le ri 
n ih a î şek lin i a ld ık tan  sonra h a z ır la n a ca k  (Tayin  Yö n etm e liğ i)n in  esasın ı teşkil 
edecektir.

YENİ KONSOLOSLUKLAR AÇILMASI :

Y a b an c ı ü lke lere  ve  ö ze llik le  A lm a n y a ’y a  v a k i işçi ak ın ı k a rş ıs ın d a  yu rt
ta ş la rım ız ın  işleri ve du rum ları ile  ya k ın d an  a lâ k a la n m a k  üzere ; H an no ver, 
Stutgartt, ve  Z ü rih ’de üç Başkonso lo sluk ; Essen, N ürnberg ve  S a lsb u rg ’da  da 
üç Konso losluk  o lm ak  üzere cem ’an 6 yen i Konso losluk  d a h a  aç ılm ası yo lu n 
d ak i h a z ır lık la r  tam am lan m ış  b u lu n m aktad ır. B un la r önüm üzdeki a y la rd a  f a 
a liye te  geçeceklerd ir.
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YENİ ELÇİLİKLER AÇILMASI :

B ilh assa  A fr ik a 'n ın  yen i ü lke le ri a ra s ın d a  T e m silc ilik le rim iz i ço ğ a ltm ak  
hususunda c idd î ç a lışm a la r  y a p ılm a k ta d ır . Y a k ın  za m a n d a  A f r ik a ’da üç yem  
B ü yü ke lç ilik  d a h a  ihdas o lu n acak tır. Bu yen i B ü yü ke lç ilik le r de m evcutlar g ib i 
d iğe r bazı A fr ik a  D evletleri nezd inde de akred ite  ed ilecek le r, bu suretle 30 
k a d a r A fr ik a  ü lkesinde  tem sil ed ilm iş o lacağ ız .

DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZDEKİ MÜSDAHDEMİN TÜRK PERSONELLE 
TAKVİYECİ :

Em niyet m ü la h a za la r ı ile , Dış T e m silc ilik le rim izd e  v a z ife  gören hizmetli- 
fenn Türk  personelle  ta kv iye s i hususuna h ız ve rilm iştir .

İDARE MEMURLARIMIZ İÇİN LİSAN KURSLARI :

Lisan yönünden m eslek m em u rla rın a  n aza ran  d a h a  z a y ıf  durum da b u 
lunan  İd a r î M em u rla rım ız iç in , İng ilizce , Fransızca  ve  A lm an ca  ku rs la ra  devam  
im kân ı tem in ed ilm iştir .

İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİ :

İşlerin  d a h a  ah en k li ve kusursuz yü rütü lm esi m aksad ı ile b ir (iç H izm et 
Yönetm eliğ i) h az ır lan m ıştır .

ÖĞRENCİ BURSLARI :

A sya  - A fr ik a  m em leketlerine  tekn ik  y a rd ım la rd a  b u lu nu lm ası konusuna 
gereken ehem m iyet v e rile rek , bu m em leketler ö ğ rencile rine  tah s is  ed ilecek  
bu rs la r için 1966 bütçesinden b îr m ilyon  lira  te frik  o lunm uştur.

KADRO TAKVİYESİ :

Teşk ilâ tım ız ın  e lem an b ak ım ın d an  ta k v iye s in i tem inen , Kasım  1965 'de  a ç ı
lan  s ın a v la r la  34 nam zet m eslek m em uru ile ilk  d e fa  o la ra k  4  ad et H ukuk 
M üşaviri a lınm ıştır .

II —  İDAREDE TAYİN USULLERİNDE VE İDARİ SAHALARDA YAPILMASI 
MUTASAVVER İCRAAT :

B akan lığ ım ız  M erkez T e şk ilâ tın d ak i se rv is le rin  d a h a  m üessir b ir ta rzd a  
ve  ah enk  içinde ça lışm a la rın ı tem in zım m ında b ir (re -o rg an iza syo n ’a g id ile 
cektir.

Dış Po litikam ız ın  an a  hedefle rin i tesb it hususunda M ak am a  yard ım cı 
o la ca k  b ir (Yüksek Planlama Kurulu) ihd as edecektir.
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D evletin  yü ksek  m en faa tle rin i ilg ilend iren  m eseleler h akk ın d a  m uaddel 
etüd ler h az ır la m ak ta  m u v a zza f b ir (Araçtırma Kurulu) ku ru lacaktır .

Değişen dü nya şa rtla rı ve  ile rleyen  tekn ik  m uvacehesind e  (Bîiimsel ve 
Teknik Müşavirlikler) İhdası hususu m üstace liye tle  e le a lın a cak tır .

H âlen  5 k iş ilik  b ir kadro ile m üvesi kurulm uş bu lunan  (Hukuk Müşavirliği) 
m üessesesin in  personel ad ed i 3 0 'a  İb lağ  ed ilecektir.

Dış Tem silc ilik le rim iz in  tem sil g ö rev lerin i d a h a  iyi b ir surette ye rin e  g e 
tireb ilm e le rin i tem inen personel ve ta h s isa t b ak ım ın d an  ta kv iye le r i yo lun a  g i
d ilecektir.

Dış Tem silc ilik  b in a la r ı b ir p lân  d a h ilin d e  peyderpey (Devlet Malı) h a lin e  
getirilecektir. A y rıca , bu b in a la rın  Türk  ve  ze v k  ve ö ze llik le rin e  göre te friş i için 
m ütehassıs b ir dekoratö r İsd İhdam ı düşünü lm ekted ir.

B akan lığ ın  Te ls iz  S e rv is in in , d a h a  m üessir b ir ta rzd a  işlem esin i tem in in  
şeh ir d ış ınd a  tekn ik  şa rtla r ı d a h a  e lve riş li b ir m ah a lle  n ak li ta ka rrü r etm iş o lup , 
böyle b ir m ah a llin  tesbiti için İlg ili m a k a m la r la  tem asa  geçilm iş b u lu n u lm a k ta 
d ır.

B a kan lığ ım ızd a  ça lışm an ın  m üessiriye tin in  arttırılm ası b ak ım ın d an  b ir 
(Teftiş Sistemi) kuru lm ası yo lunda T e şk ilâ t K an un un a  gerek li hüküm ler ko n a
caktır.

Dış T e m silc ilik le rim iz in  iş tirak i ile zam an  zam an  BÖ LGESEL TO PLA N TILA R  
ya p ılm a s ı usul h a lin e  getirilecektir.

O rta ve  Y ü k se k  dereceli m em u rla rım ız , iştiga l sa h a la r ın a  g iren m em leket
leri d a h a  iyi ta n ım a la rı am acı ile bu m em leketlere gönderilecektir .

B ak a n lığ ım ızd a , gerek kendi m en sup la rım ız , gerek d iğ e r ku rum lar m en
sup ları için B R IEF IN G 'le r tertip lenecektir.

S ıcak  ik lim  ve  m ahrum iye t bö lge le rinde  v a z ife li m em urla rım ızın  ça lışm a  
şa rtla rı İm kân  n isbetinde düze ltilecektir.

A sy a  - A fr ik a  m em leketleri öğrencile rine  tahsis  ed ilecek  tekn ik  ya rd ım  
bursları için 1966 bütçesine konan b ir m ilyon lira , önüm üzdeki şenel rede beş 
m ilyon lira , önüm üzdeki senelerde beş m ilyon  lira y a  ç ıka rıla cak tır .

B irçok m em leketlerde m evcut (Duşişleri Enstitüleri) ne m üm esil b îr Ensti
tünün b izde  de kuru lm ası İm kân la rı a raç t ır ıla cak tır .
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B E L G E 9 12 - 19 Mayıs 1966

Cum huriyet Senatosu Başkan ı İb rah im  Şevki A ta sa g u n , yu rdum uzu  z i
ya re t etm ekte o lan  P ak istan  M ille t M eclisi B aşkan ı A b d ü lceb b a r Han b a şk a n 
lığ ında dokuz üyeden kurulu Pak istan  parlâm ento  heyeti şe re fine  13 M ay ıs 
akşam ı b ir yem ek ve rm iştir . A ta sag u n  ve  A b d ü lceb b a r Han yem ekte  k a rş ılık 
lı b irer konuşm a ya p m ış la rd ır .

Cum huriyet Senatosu Başkan ı A ta sa g u n ’un yap tığ ı konuşm a şu d u r :

«Dost, ka rd eş , m üttefik  ve  m üslûm an  P ak istan 'ın  seçkin  tem silc ile ri o lan  
M ille t M eclisi Reisi ile Begün A b d u l Ja b b a r  K han 'ı ve  P a k is ta n ’ lı m ille tv e k ille 
rin i, dünden beri a ram ızd a  görm ekten son derece b a h tiya rız . K en d ile rin i, Cum 
huriyet Senatosu , M ille t M eclisi ve  Türk  hüküm eti en sam im i d u yg u la r la  k a rş ı
lam ak ta  ve  bu z iyare tten  büyük b a h tiy a rlık  d u ym ak tad ır.

Tü rk iye  ve P ak istan  h a lk la r ı b irb ir le rin e  h a k ik î b ir k a rd eş lik  bağ ı ile  b a ğ 
lıd ır la r . Bu b ak ım d an , m uhterem  m isa fir le rim ize  m em leketim ize  «hoş g e ld in iz»  
der ve a ram ızd a  b u lu n m a la rın d an  d u ydu ğu m uz hazzı beyan  ederken ken d ile 
rini kendi evle rinde  h issetm eden b a h tiya r  o lacağ ım ız ı be lirtm ek isterim .

Türk  - Pak istan  dostluğu ve  ittifak ı sadece b ir lâ f ız  ve  şek ilden  ibaret 
d e ğ ild ir. Bu dostluk , R .C .D . ve  Cento g ib i çok ta ra f lı te şekkü lle r iç inde işb ir liğ i 
şek linde  kend isin i gösterd iğ i g ib i m ün hasıran  iki m em leketim iz i ilg ilend iren  
Keşm ir ve  K ıbrıs g ib i d â v a la rd a k i Tü rk  - P ak istan  d a yan ışm a s ı sure tiy le  de ne 
k ad a r köklü ve  h a k ik î o lduğunu isb at etm iştir.

Gerçekten Türk iye  sadece hüküm et o la ra k  d e ğ il, fa k a t  m illetçe dost, k a r
deş ve  m üttefik  P a k is ta n ’ ın bu m illî d â va s ın ı benim sem iş bu m eselen in  m ütte
fik i için taş ıd ığ ı ehem m iyet ve  ayn ı m ân ay ı an lam ıştır .

A yn i şek ild e , Tü rk iye  için de m illî b ir d â v a  o lan  ve  uzun za m an d an b eri 
sürüp g iden K ıbrıs m ese lesinde dost, kardeş ve  m üttefik  P ak is ta n 'ın  m üm taz 
dev le t ve hüküm et ad am la rı ile kam u oyunun ve  m atb uatın ın , Türk  m ille tin in  
bu h ak lı d â va s ı karşıs ınd ak i çok ya k ın  a lâ k a  ve destek le ri ta ra fım ızd a n  d a im a  
ta kd ir  ve  m innetle a n ıla cak tır .

Türk  - Pak istan  dostluğu m ille tle rim ize  m alo lm uştu r. M ille tle rim iz in  y ü 
zünü gü ldüren  o la y la r  yek  d iğerin in  ü lkesinde  sevinç ves ile s i o lduğu g ib i, k a r
ş ıla ş ıla n  fe lâke tle r, a fe tle r de b irer keder m evzuu teşk il e tm ekted ir.

AAuhterem m isyon üye le ri, gerek A n k a ra 'd a k i ikam etle ri, gerek yu rt iç in 
deki gezile ri s ıra s ıy la , Türk m ille tin in  kend ile rin i nasıl s ıcak  d u yg u la r la  k a rş ı
la y a c a k la r ın ı b izza t m üşahade edecek lerd ir. B iz ler de P a k is ta n 'd a  ayn ı s ıcak , 
ve  can dan  hüsnükabü lü  görm üş o lm aktan  m üfteh iriz .

PAKİSTAN PARLAMENTO HEYETİNİN ZİYARETİ
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İki m em leket a ra s ın d a  m uhte lif a la n la rd a  m evcut bu b ağ la rın  m evcudi 
yeti ve bu b ağ la rın  ve  işb irliğ in in  d a im a  g e liş ir  ha lde  y a şa m a s ı b iz im  için b ü 
yü k  b ir b a h tiya rlık  teşkil etm ekte. D iğer kardeş ve  dost m em leket İran  ile 
b irlik te  bu b ağ la rın  m uasır m eden iyet o rtam ında m ille tle rim iz in  lâ y ık  o lduğu 
ge lişm e sev iyes ine  u la şa ca k  surette işb ir liğ i yo lu  ile d a h a  da  s ık ıla ş tır ılm ak ta  
o lduğunu m em nun iyetle  m üşahad e  etm ekteyiz .»

Pak istan  M ille t M eclisi Başkan ı A b d ü lceb b a r Han da şu konuşm ayı y a p 
m ıştır :

«Bu yü kse k  to p lu luk  huzurunda b u lu n m ak , gerek benim  iç in , gerekse' 
de leg asyo num  m ensup ları için büyük b ir şe re f ve sevinç v e s ile s id ir . E kse lan s ı
nızın vec iz  ke lim elerle  ifad e  b u yu rd u k la rı teveccühleri b izi son derece m üteh as
sıs etm iştir. Benim yerim de her hang i b ir k im se ayn i h is le rle  m eşbu o la ra k  ayn i 
sam im i şü k ran la  m ukabe led e  bu lunu rdu . Fa ka t, ka rd e ş lik  b ağ la rı ile b ir le ş tiğ i
m iz b ir m ille te  ya k ın  o lm ak  ve bö ylesine  görü lm em iş b ir ta rzd a  a ğ ır la n m a k , 
an cak  iki Kardeşin  b irb irine  göstereb ileceğ i sam im iye ti ve  konukseverliğ i gö r
müş o lm ak , b izim  için bu sö z le rin iz  u nu tu lm az değerde b ir m âna ifad e  e tm ek
ted ir.

B ir parlâm ento  üyesi için en şerefli ve  m utlu an , d iğe r b ir p a rlâm e n to 
nun yüce huzurunda bu lu nm aktır. Bir üye kardeş parlâm ento  ü ye le rin in  a ra s ın 
da bu lunduğu m üddet duyduğu rah a tlığ ı, huzuru ve m an ev î sevinci hiç b ir 
yerde h issedem ez.

B iz P a k is ta n lıla r  her zam an  Kem al A ta tü rkü  çağ d aş d ev irle rin in  en büyük 
önderlerinden biri o la ra k  gördük. A ta tü rk  y a ln ız  m odern T ü rk iy e ’nin an a  te 
m ellerin i a tm a k la  ka lm am ış , ileri görüşü ve dehası ile d iğe r m em leketlere  k a l
kınm anın  ve reform un örneğin i ve rm iştir . T ü rk iye ’de o ’na nasıl b ir m illî k a h 
ram an  gözü ile b a k ılıy o rsa , P ak istan  halk ı da A ta tü rke  ayn ı derin  sevg i d u y 
g u la r ıy la  b ağ lıd ır .

Türk  H üküm et ve  h a lk ın ın  bask ı a ltın d ak i Keşm ir h a lk ın ın  kendi m u
kad d eratla rın ı tay in  hakkı konusunda gösterd ik leri yak ın  destek ve  a lâ k a y ı 
b iz P a k is ta n lıla r  her zam an  derin  b ir şü k ran la  ya d e tm iş izd ir . Bask ı a ltın d a  in le 
yen b ir züm ren in  sesi hiç b ir zam an  sustu ru lm az , ve  zu lüm  çerçevesinde kab a  
veya  üstün bîr kuvvet a s la  y a ş ıy a m a z , insan  h ak la rı h iç b ir za m an  uzun b ir 
m üddet için in kâ r ed ilem ez. Zu lüm  ve h aks ız  b ir bask ı uzun m üddet b a r ın a 
m az , son hesab ı sorm a günü ve  za fe r, m u h ak ka k  g e l ir :  bu ise tahm in le rd en  
erken g e lm iştir . Her zam an  için , ta rih le r bunu c le faa tla  isb a t e tm iş le rd ir . Bu 
tab ia tın  İlâh i kanunun kaç ın ılm az b ir p arças ıd ır .

1965 Eylü lünde Pak istan  kendinden b ilum um  fak tö rle rd e  altı d e fa  d a h a  
üstün b ir kuvvet ta ra fın d a n  aç ık  b ir tecavüze  m aruz ka ld ığ ı za m an  bü yü k  Türk 
m ille tin in  kardeş b ir m ille t için gösterd iğ i hü rriyet, m ü sa va t ve  insan  h ak la rı 
a n la y ış  ve  a sa le ti çok yü ksek  b ir tezahürünü  bu lm uştur. M ütecav iz  ko lay  b ir
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za fe r um m uştur, belk i kuvvetin  h akka  g a lip  geleceğin i sanm ıştı. Faka t ayn i 
m ütecaviz  Pak istan  ha lk ın ın  ve  s ilâ h lı kuvve tle rin in  yekvücut b ir h a ld e  a n a v a 
tan la rın ın  savu n m asın d a  a y a k la n a c a k la r ın ı nasıl unu tm uşsa , d a va m ız ın  h a k 
lılığ ın ı da  görm em ezlikten  g e lm işti.

Y a şa y ış ım ız ın  en k ritik  b ir im tihan  devresinde  Pak istan  Türk hüküm et ve 
h a lk ın d an  p ah a  b iç ilm ez m add i ve  m an ev î ya rd ım la r görm üştür H udutsuz bir 
cesaretle  y a p ıla n  ya rd ım la r ın ız  P ak is tan d a  iş iti İd iğ i za m an  ha lk ım ız ın  azm in i 
kuvvetlend irm iş ve  cephedeki a ske rle rim ize  is tilâ c ıla rı geri püskürtm ekte kuvvef 
kazand ırm ıştır .

B iz P a k is ta n lıla r  d a v a la r ın ız ı kendi öz d â v a la r ım ız  te lâkk i ederiz . K ıbrıs 
Tü rk le rin in  meşru h ak la rın d an  yoksun  b ıra k ıld ık la rın ı görm ek k a lp le r im iz i k a 
natıyo r. B iz K ıbrıs konusundak i h aklı tutum unuzu her za m an  kuvvetle  d estek le 
miş ve  her ne p ah as ın a  o lursa o lsun desteklem eğe de devam  edeceğiz.

İk tisad î a la n d a  k ayd e ttiğ in iz  ge lişm e leri h a y ra n lık la  ta k ip  ettik . En k ısa 
b ir za m a n d a  gerek s iy a s î gerekse İk tisad î m ese le le rin iz i h a lle tm eğe m u v a ffa k  
o lacağ ın ızd an  em in bu lunuyo ruz . Şan lı ta r ih in iz in  bu büyük azm in iz in  ve  gücü
nüzün b ir m isa lid ir . B a şa r ıla r ın ız  y a ln ız  k itap la rd a  k a lm a y ıp , şan lı b ir âb id e  
g ib i m eyd and a  d u rm aktad ır. B un la r kendi m ed en iye tim iz in  b irer sem bolü h a 
linde p a r la m a k ta  ve b ize  p a r la k  g e leceğ in iz  için bü yü k  üm itler ilham  e tm ek
ted ir.

K a rd e ş lik  ve  dostluğum uz h arb in  im tihan  ve  tehd itle rin i geçirm iş o lup 
şim d i yepyen i b ir önem kazanm ıştır . Bu b ü yü k  ge lişm e T ü rk iye , İran  ve  P a k is 
tan i k ap say ıp  Ege sah ille rin d en  H im a ly a la ra  k ad a r uzanm ıştır . Bu bü yü k  v a r 
lık  b ir an d la şm a  ve y a  p a k t’ta vücut bu lm uş d e ğ ild ir . Bu, a y rılm a y a n  ve  s ilin 
m eyen b ir b irlik t ir , ve ta rih in  d erin lik le rin d en  doğm uştur. C o ğ ra fya  sadece bu
nun d e vam ın ı, ve  aslen  bir o lan  üç m ille ti ye tk ile rin e  y a k la ş t ıra n  b ir ortam  o l
m uştur.

M ille tle rim iz  a ra s ın d a  m en faa t ve y a  f ik ir  ça rp ışm ası m evcud d eğ ild ir. 
H a lk la r ım ız  ayn i kü ltüre l, ge leneksel b ir b ir lik  a n la y ış  çerçevesi içeris inde  k a y 
n aşm ış la rd ır . R .C .D . ve  d iğer a n la şm a la r  an cak  h a lk la r ım ız ın  b irlik  m evhum unu 
aksettiren  ve  can lan d ıran  b irer fak tö rd ü le r.

Dem oklesin b ir kılıcı h a lin d e  insan  m ükad d era fı üzerinde as ılı du ran  b ü 
tün tehd itle re  rağm en , b iz ler p a r la k  ve  b ü yü k  b ir is tikb a lin  eşiğ in d e  b u lu n u 
yo ruz . Bu e şik  ise iki ayrı yo ldan  b iri refah  ve saa d e te , d iğeri ise fe lâ ke t ve 
Ölüme u zan ıyo r. Bu h aya tî noktada h a lk la r ım ız ın  ve  kardeş m em leketle rim iz in  
o yn ıyacağ ı rol büyüktür. El ele verip  b ir tek kitle h a lin d e  m ille tle rim iz in  m üş
terek  sa a d e ti, refahı ve  sulhü için en büyük gayret ve  enerjiy i göstereceğ iz.

Ö nüm üzdek i v a z ife  hiç te ko lay  o lm ıyacak tır. Bu çok zor, fa k a t  b a ş a 
rılm ası im kân sız  b ir v a z ife  değ ild ir. Bu görev bütün ç a b a la r ım ız ı, cesaretim izi
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istiyecektir. P a ro lam ız  b ir lik , im an ve sa rs ılm a z  d is ip lin  o lacak tır , an cak  o z a 
m an m ücadele  kazan ılm ış  o lacak tır .

Y a şa d ığ ım ız  çağ y a ln ız  b ir nükleer çağ ı d e ğ il, ayn ı za m a n d a  b ir h a lk  
çağ ıd ır. M ille tle rim iz i tem sil eden züm re b ü yü k  b ir m esu liyeti p ay la şm a k ta d ır  
Büyük m em leketin iz in  m üm taz lid e rle riy le  tan ış ıp  konuştuktan  sonra bu h a y a 
tî yo ld a  yü ksek  b ir cesaret, b aşa rı ve ö nd erlik  va s fın ız ı göstereceğ in ize  d a ir  
o lan  k an aa tim  her za m an k in d en  d a h a  fa z la  kuvvetlenm iş bu lunuyo r. M em le
ketim ize avd e tim izd e  C u m h u rb aşkan ım a  bu sarih  k an a a tim iz i beyan  ed ip , b ü 
yü k  Türk  m ille tin in  sulh ve  te rakk i yo lun d ak i azm in i be lirteceğ iz . Bu a ra d a  
kendi h a lk ım a  Türk  m ille tin in  P a k is ta n lıla r  için besled iğ i derin  se vg iy i b ir kere
d ah a  teyid  ed ip  aç ık la m ak tan  büyük b ir k ıvan ç d u yacağ ım . Sözlerim e son ve-
d a h a  teyid  ed ip  aç ık la m ak tan  , bü yü k  b ir k ıvan ç d u ya cağ ım . Sözlerim e son v e 
rirken . Ekse lan s hazre tle ri, b izi kab u ld e  g ö ste rd iğ in iz  derin  sevg i ve  ya k ın lık
İçin size tekra r teşekkür etm ek iste rim .»

15 M ay ıs günü K o n ya 'y ı z iy a re t den P ak istan  pam lâm ento  heyeti ad ın a  
g aze tecile rle  konuşan M uham m ed H an if , de şun la rı sö y le m iş t ir :

«K en d im iz i T ü rk iye ’de m isa fir  o la ra k  d e ğ il, ev sah ib i g ib i h issed iyo ruz . 
Tü rk iye  ile Pak istan  a ra s ın d a k i b ağ , ile lebet devam  edecektir. P ak is ta n 'd a k i 
beş ya ş ın d a k i b ir çocuk b ile  A ta tü rk ’ün ad ın ı b ilir . O k u lla rd a  ise M e v lâ n a ’nın 
ş iir le ri ö ğ retilir. T ü rk iy e ’nin ka ra  gün le rinde  de saad e t g ü n le rin de  de d a im a  
be rab e riz . Bu iki m em leket om uz om uza ve ya n y a n a  ve k p a ra  b ir vücut o la 
rak hedefle rine  u la şacak tır . Tü rk iye 'd ek i Türk lerden  bah sed erken , K ıb rıs ’d ak i 
Türk leri de a s la  unutm uyoruz. K ıbrıs d a va s ın d a  d a im a  T ü rk iy e ’yi d estek led ik  
ve  d estek liyeceğ iz . K ıb rıs ’d ak i Tü rk le r is tik lâ lle r in e  k a v u şm a lıd ır la r . Eğer K ıb 
rıs için Türk iye  b ir ç ıka rtm a y a p a rsa  bu ç ıka rtm ad a  b ize b irinci sa fta  görev v e 
rilm esin i is tiyo ru z .»

Pak istan  M ille t M eclisi B aşkan ı A b d ü lceb b a r H an , b e rab e rind ek i h e y ’etle 
b irlik te  m em leketim izden  a y rılm a d a n  önce Y e ş ilk ö y  h ava  a la n ın d a  ve rd iğ i 
m esa jd a  şun ları şö y le m iş t ir :-

«P ak is tan  h ey ’eti üyeleri ve ben, Türk  to p rak la rın la n  ay rıld ığ ım ız  şu a n d a , 
ü lken izde  g eç ird iğ im iz  b îr h aftan ın  m utlu , İlg i çekici ve ve rim li o lm asın d an  
duyduğum uz m em nuniyeti be lirtirken , s iz kard eş le rim izd en  a y rılm an ın  ü zün 
tüsü iç in d ey iz .

Can dan  k a rş ıla y ış la r la , gösterilen  büyük m isa firp e rve r lik  ya n ın d a  biz- 
leri d a h a  çok m ütehassis eden b ir husus d a , b ir m isa fir  g ib i d e ğ il, Tü rk  a ile s i 
nin m ensup ları o la ra k  kabu l e d ild iğ im izd ir . Ev sah ip le r im ize  teşekkür edeb ilm ek 
için yeterli ke lim eleri bu lam ıyo ru m .

N ereye g ittiy sek  b iz le re  aç ılan  ko lla r , an cak  kendi ya k ın  a k ra b a la r ım ız 
dan  b e k liyeb ıle ceğ im iz  içten gelen b ir m uhabbetin  k a rş ılan m as ı id i. S îz le r ve
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b iz le r, b irb ir im ize  kültür b ağ la rı ile bağ lı o lduğum uz için ka lk ın m a yo lu n d ak i 
b a şa rıla r ın ız ı kendi g ö z le rim iz le  görm enin  ve  o n la rd an  ilham  a lm an ın  hasreti 
iç in d eyd ik . Büyük ü lken iz i z iy a re t ve  s îz leri yak in en  ve  bütün ta ra f la r ın ız la  ta n ı
m ak , rü ya la r ım ız ı g e rçek leştird i. Bundan do lay ı çok b ah tiya rız .

A ra n ızd a  geçirm iş o lduğum uz zam an  kısa o lm a k la  b e rab er, d a im a  h a f ı
z a la r ım ız la  y a ş ıy a ca k tır . S ık  s ık  ka rş ılık lı z iya re tle rin  ya p ılm a s ın ı ve çok geç
m eden sizin  h ey 'e tin iz i P ak is ta n 'd a  k a rş ıla m a k  im kân ın ı b u lacağ ım ız ı üm it e d i
yoruz.

Bu z iy a re t b iz le re , lid e rle rin iz le  görüşm ek ve  o n la r la  m üşterek ilg im iz i çe
ken pek çok konu üzerinde fa y d a lı görüş tea tile rin d e  b u lu nm ak  için bol bol 
f ırsa t tem in etti, Bu görüşm eler iki kardeş m ille tin  sadece kendi h a lk la r ın ın , re
fah  ve saad e ti için e le le  ç a lışm a k la  ka lm ay ıp  in sa n lık  ve  d ü nya  barış ın ın  m u h a
fa z a s ın a  tesirli b ir surette h izm et edeceklerine  d a ir  inancım ız ı ku vve tle n d irm iş
tir .»

B E L G E 1 0 19 Mayıs 1966

SOVYET TURİZM HEYETİ BAŞKANINIM BASIN TOPLANTISI

T ü rk iye ’yi z iy a re t etm ekte o lan  Sovyet Dış Turizm  D airesi B aşkan ı V . A n 
kud inov , İstan b u l’da yap tığ ı b îr b asın  to p lan tıs ın d a  Sovyetle r B ir liğ in d e  dış 
turizm  a la n ın d a  kayd ed ilen  g e lişm e leri a ç ık la d ık ta n  sonra konuşm asına  şöyle  
devam  e tm iş t ir :

«Sovyetler B irliğ i ile Tü rk iye  yak ın  komşu o ld u k la rı iç in , iki m em leket a r a 
s ındak i tu rizm in  ge lişm esine  büyük b ir önem verm em iz g aye t ta b iid ir . M alum  
olduğu üzere 1921 y ılın d a , Rusya Federasyonu  ile  b aş ın d a  A ta tü rk  bu lunduğu  
Türk iye  hüküm eti a ra s ın d a  b ir dostluk  ve k a rd eş lik  an d la şm as ı im za lan m ıştı. 
M em leketlerim iz a ra s ın d ak i dostluk  m ün aseb e tle ri, bu a ra d a  kültürel m ü n ase
betleri idam e etm enin lüzum unu A ta tü rk  g ib i ileri gelen Sovyet dev le t a d am la rı 
da  d e fa la rca  ifad e  etm işle rd ir.»

Tü rk iye 'y i z iya re t edeb ilm enin  Sovyet v a ta n d a ş la r ın d a  bü yü k  b ir ilg i u y a n 
d ırd ığ ına  işaret eden A n ku d in o v , 1965 y ılın d a  den iz  yo lu y la  1800 Sovyet tu 
ristin in  T ü rk iye ’ye  ge lerek  İstanbu l'u  z iy a re t e ttiğ in i, m evcut im k â n la ra  göre iki 
m em leket a ra s ın d ak i tu ristik  gezile rin  ço ğ a lacağ ın ı um d uğunu , İs ta n b u l’dan  d e 
niz yolu İle O desa  ya  g idecek b ir turistin  tren v e y a  u çak la  K a fk a s y a 'y a  ve  A z e r
b aycan  a u zan ab ile ce ğ in i, b u ra la rd ak i m üslüm an  m eden iyet eserleri y a n ın d a  
B u h ara , Sem erkant ve  Taşken t g ib i yerle rdeki G ur - Em ir tü rbesi, U luğb ey ra 
sa th an e s i, Şah izend  cam ii, B ib i han ım  cam ii, Reg istan m edresesin i gö rüp , t a 
n ım a la rı ya n ın d a , d a h a  b ir çok eski ve yeni şeyler gö reb ilecek le rin i sö y lem iştir . 
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AET —  TÜRKİYE KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU 
TOPLANTISI SONUNDA YAYIMLANAN ORTAK BİLDİRİ

B E L G E 1 1 17 Mayıs 1966

A vru p a  Ekonom ik Top lu luğu - Tü rk iye  K arm a Parlâm ento  Kom isyonunun 
top lan tıs ı sonunda kabu l ed ilen  o rtak  b ild iri şu d u r :

«T. B. M . AA.’nin ve  A v ru p a  Parlâm entosunun  15 'er üyeden m üteşekkil 
o lup o rtak lık  konseyin in  y ıll ık  fa a liy e t  raporu üzerinden o rtak lığ ın  ge lişm esin i 
tak ip  etm ekle gö rev li Tü rk iye  - A ET  K arm a Parlâm ento  Kom isyonu 1 6 - 1 7  M ay ıs 
günleri B rü kse l’de ilk  top lan tıs ın ı akdetm iş b u lu n m aktad ır.

O rta k lık  Konseyi dönem  B aşkan ı s ıfa tı ile Tü rk iye  D ışişle ri B akan ı İhsan  
Sabri Ç a ğ la y a n g il'in  ve  A v ru p a  Top lu luğunun  B a k a n la r  Konseyi ad ın a  B e lç ik a '
nın A v ru p a  İşleri B akan ı M .van  E ls land e 'ın  k a tıld ık la r ı açış oturum u M ille t M ec
lisi Başkan ı Ferruh Bozbeyli ve  A v ru p a  Parlâm ento  B aşkan ı A la in  Poher'in  b a ş 
k an lığ ın d a  yap ılm ış tır .

Bu açış o tu rum undan  sonra ya p ıla n  ça lışm a  to p lan tıla rı A v ru p a  P a rlâ m en 
to H ey'eti Başkan ı M . M oreau de M elen b a şk a n lığ ın d a  cereyan  etm iştir. T .B .M .M . 
H ey'eti B aşkan ı Fethi Tevetoğlu  top lan tın ın  e ş-b aşkan ı o lm uştur. K arm a P a r lâ 
mento Kom isyonu O rta k lık  Konseyin in  y ıll ık  raporuna ve  T ü rk iye  D ışişle ri Bakan ı 
ile B akan  M .van  E ls la n d e ’ ın yap tığ ı a ç ık la m a la ra  istinâden  o rtak lığ ın  b irinci y ıl 
fa a liy e t i ince lenm iştir. K a rş ılık lı a n la y ış  ve  itim ad  dolu işb ir liğ i h avas ı iç inde 
cereyan eden bu ç a lışm a la r  s ıra s ın d a  Kom isyon A n k a ra  A n la şm as ın ın  b irinci y ıl 
ta tb ika tın ın  m em nun iyet veric i neticeler doğurduğu  m üşahade  etm iştir. F ilh a k ik a  
o rtak lık  o rg an la rı kuru lm uş, iyi şa rt la r iç inde m üsbet bir şek ild e  ça lışm a ya  b a ş la 
m ıştır. M a lî ya rd ım  sü r’atle  harekete  geçirilm iş ve A v ru p a  Y a t ır ım la r  B an kas ın ın  
Türk hüküm etin in  p rogram  ve  pro je leri çerçevesinde yap tığ ı ya rd ım la r ın  a n la ş 
m ad a öngörülen seyri tâ kip ederek gerçekleşeceği inancı hakim  o lm uştur. G ir i
şilen  eseri iy i b ir şek ild e  sü r'a tle  netice lend irm ek İçin gerek li m üşterek az im  
fe vk a la d e  b ir işb iril iğ i a n la y ış ın d a  m ündem iç b u lu n m aktad ır.

Kom isyon Türk iye  ile A ET  a ra s ın d ak i tica r î m üb ad e le le r m es e les in î de 
önem le gözden geçirm iştir. Kom isyon Top lu luğun  be lli başlı Türk  ih raç m ad 
deleri için açm ış o lduğu kon ten jan ların  - tütünün ki (0 /0  76) ve  kuru inc irink î 
( 0/0 83 .5 ) hariç  tam am en  tüketilm iş o lduğunu m üşahad e  etm iştir. Bunun la  be
raber To p lu luk  m üm kün o lan  ö lçüde ta rife  ko n ten jan ların ı a rtt ırm aya  d â ve t 
ed ilecektir. D iğer ta ra f ta n /T ü rk iy e  ve To p lu luk  Tü rk iye 'n in  A E T 'ye  m üteveccih 
ih racatın ın  çeşitlend irilm esi yo lu n d ak i g ayre tle rin e  d evam  e tm elid irle r. D o layı 
s iy le  b irkaç m addeden  ibare t Türk ih racatın ın  ta rım sa l d a r çerçevesinde ç ık a r ıl
m ası gerekm ekted ir.
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B E L G E 1 2 18 Mayıs 1966

DIŞİŞLERİ BAKANININ AET —  TÜRKİYE KARMA PARLAMENTO 
KOMİSYONU TOPLANTISI HAKKINDAKİ DEMECİ

B rü kse l’de ya p ıla n  A v ru p a  Ekonom ik Top lu luğu  - Türk iye  K arm a P a r lâ 
m ento Kom isyonu to p lan tıs ın a  ka tıld ık tan  sonra yu rd a  dönen D ışişleri B akan ı 
İhsan  Sab ri Ç a ğ la y a n g il, özetle şu n la rı sö y le m iş t ir :

« A v ru p a  Ekonom ik Top lu luğu  - Tü rk iye  K arm a Parlâm ento  Kom isyonu 
to p lan tıs ın a  ka tıld ım . Bu altı a y lık  d evrede , b a şk a n lık  s ırası bende o lduğu için 
to p lan tıya  r iyase t ettim . 1 6 - 1 7  M ay ıs  gün le ri y a p ıla n  to p lan tıla r , çok a n y a lış lı 
ve  sam im i b ir h ava  içinde geçti. O rta k  P aza r üyesi m em leketlere m ensup par- 
lâm enterle r, Türk gö rüşlerin i sam im iye t ve  kuvvetle  d stek led ile r. İkî gü n lü k  top- 
sonunda y a y ın la n a n  b ild ir id e  bu h usu sla r aç ıkça  be lirtilm ekted ir .»

D ışişleri B akan ı Ç a ğ la y a n g il , d a h a  sonra O rtak  P aza rın  beş y ıll ık  h a z ır
lık devresi içinde m em leketim iz le  i lg ili , 175 m ilyon  d o la r lık  p ro jenin  u y g u la n a 
cağ ın ı, bu m ikta rd an  60 m ilyon  d o ların ın  kabu l ed ilm iş o lduğunu aç ık la m ış , tü 
tün, incir, f ın d ık , üzüm  g ib i ih raç  m a lla r ım ız  için kon ten jan ların  artm ası konu
sun d ak i te k lif im iz in  a n la y ış la  ka rş ılan d ığ ın ı, B a tıd a , Türk  el em eğin in  g e liş 
tirilm esi için eğitim  konusunun d ikka te  a lın acağ ın ı be lirtm iştir.

B E L G E 1 3 21 Mayıs 1966

R. C. D. BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI SONUNDA 
YAYIMLANAN ORTAK BİLDİRİ

1. K a lk ın m a  için Bölgesel İşb ir liğ i B a k a n la r  Konseyin in  beşinci top lan tıs ı 
20  - 21 M ay ıs 1966 ta rih le rin d e  T a h ra n ’da ya p ılm ıştır .

2. B a k a n la r  Konseyi Em perya l M ajeste  Şeh İnşah  A rya m e r'in  üm it ve  em 
niyet veren m esajı d o lay ıs ile  derin  m innettarlığ ın ı ifad e  etm iştir.

3. Konseyin  ilk  oturum u İran B aşvez ir i Ekse lâns A m ir A b b a s  H oveyda 
ta ra fın d a n  açılm ıştır. İran , Pak istan  ve Türk heyetleri b a şk a n la r ı, ilk  oturum u 
açm ası ve  açış konuşm asındak i derin  f ik ir  ve  tem enn ile r d o la y ıs iy le  İran  Baş- 
vez ir ine  teşekkürle rin i b ild irm iş le rd ir.

4 . Konsey to p lan tıla rın a  İran heyeti b a şk a n ı, İran  D ışişleri V e z ir i Ekse lâns 
A b b a s  A ram  riyase t etm iştir. Pak istan  ve  Türk  H eyetle rine , P ak istan  D ışişleri 
Bakan ı Ekse lân s Z ü lf ik â r  A li Bhutto ve  Türk iye  D ışişleri B akan ı Ekse lân s İhsan 
Sab ri Ç a ğ la y a n g il b a şk a n lık  e tm işle rd ir. RCD G enel Sekreteri Ekse lân s Fuad 
Rouhani to p lan tıla ra  katılm ıştır.
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5 . Konsey, D evlet B a şk a n la r ı, Em peryal M ajeste  M oham m ed Rıza Şah 
Peh levi A rya m e r, P ak istan  Cum hur B aşkan ı Ekse lans M areşa l Eyüb H an ve  
Türk iye  C u m h u rb aşkan ı Ekse lan s C evdet S u n a y ’ ın d in am ik  ö nd erliğ in d e , İran , 
Pak istan  ve Türk iye  ekonom ilerin in  süratle  ge lişm eye  devam  etm ekte o lduğunu 
derin  b ir m em nun iyetle  kayd etm iştir .

6. Konsey m üzakere le ri, üç üye m em leket a ra s ın d a  m evcut sıkı ilişk ile rin  
ve  ya k ın lığ ın  b ir ö ze lliğ in i teşkil eden , sam im iye t, dostluk ve  a n la y ış  h avas ı 
içinde cereyan  etm iştir. Üç heyetin  b a şk a n la r ı, 21 Tem m uz 1964 ta rih li İstanbul 
Z irve  B ild ir is in d e  tesb it o lunan am a ç la ra  e rişm ek için ça lış ılm ası hususundak i 
az im le rin i te k ra rlam ış la rd ır . Konsey, bu a m a ç la ra  e rişm ek hususunda gözle 
görü lür g e lişm e ler sağ la n d ığ ın ı ve  d iğer sa h a la rd a  işb ir iliğ in e  b aş la n m as ı için 
tem el ça lışm a la rın  tam am lan m jş  o lduğunu kayd etm iştir .

7 . Konsey, beşinci top lan tıs ın ı 18 - 19 M ay ıs  1966 ’da T a h ra n 'd a  yapm ış 
o lan  Bölgesel P lâ n lam a  Konseyin in  raporunu incelem iş ve o n ay lam ıştır . Konsey, 
Bölgesel P lâ n lam a  Konseyince y a p ıla n  m ükem m el ça lışm a d o lay ıs ile  ta kd ir le r in i 
be lirtm iş ve  Bölgesel P lâ n lam a  Konseyin in  beşinci to p lan tıs ın a  B a şk a n lık  eden 
Ekse lâns J .avard  M ansor, Pak istan  Heyeti B aşkan ı Ekse lâns Sa id  H aşan  ve  Türk 
Heyeti B aşkan ı Cevdet A k a ru n ’a teşekkürle rin i b ild irm iştir .

8. Konsey, Pak istan  P lânktm a Kom isyonu B aşkan  Ya rd ım cıs ı Ekse lân s Sa id  
H a sa n ’ ın ya k ın  za m an d a  bu görev inden  ay rıla ca ğ ın ı kayd etm iştir . Ko nsey , ken- 
disin'm RCD fa a liy e t le r in i p lâ n la m a k , g e liştirm ek  ve  bugünkü ve rim li durum una 
getirm ek h ususundak i kıym etli ça lışm a la rın ı ta kd ir le  kayd etm iştir .

ORTAK AMAÇLI TEŞEBBÜSLER :

9. Konsey, o rtak am açlı teşebbüslerin  süratle  ve  RCD ruhuna uygun b ir 
şek ilde  ge lişm ekte  o lduğunu m em nun iyetle  kayd etm iştir . Üç büyük sa n a y i pro
jesi - a lü m in yu m , karbon s iyah ı ve  b anknot kâğ ıd ı - te fe rruatlı b ir şek ild e  h a 
z ır lanm ış ve  h isse lere  ve is tih sa le  iş tirak  o lu n arak  yü rütü lm esi hususunda prensip  
kararı a lınm ıştır , O rtak  am açlı b ir teşebbüs o la ra k  g e liş t ir ilm esi k a ra r la ş t ır ıla n  
lokom otif ve  kâğ ıt - kâğ ıt ham uru  g ib i bazı sa n a y i d a lla r ı ile ilg ili e tüd ler t a 
m am lanm ış o lup , Ağustos ay ı başın d a  uzm an g ru p la rın ca  ince lenecektir. D iğer 
ağ ır san ay i g rup la rı - d ize l m otorları; gem i in şa a tı; e lek trik  a le tle r ; tekstil m a- 
k in a la r i; traktö r p a rça la rı im a lâ tı; ç ay  sa n a y i m a k in a la r ı im a lâ tı; k im ya , şeker 
ve çim ento fa b r ik a la r ı ve  m a k in a la rı ve  d iğe r bazı sa n a y i m a lla r ı - ile ilg ili te 
fe rruatlı etüd ler Eylül sonu veya  Ekim  b aş ın a  k ad a r ta m a m la n a c a k  ve  Kasım  
ay ın ın  ilk  ya rıs ın d a  uzm an  g ru p la rın ca  İncelenecektir.

10. O rtak  A m açlı Teşebbüsler Kom itesin in  ge lecek top lan tıs ı 11 Kasım  
1966 'd a  T a h ra n ’da ya p ıla ca k tır .
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PETROKİMYA SA N A Yİİ:

11. Konsey, m uhtem el b ir o rtak  am açlı teşebbüs o la ra k  seçilen petrol - 
k im ya endüstrile rinden  büyük b ir kısm ının p lan lan m as ın ın  ta m a m la n d ığ ın ı, sen
tetik kauçu k , sentetik  e ly a f ve endüstride k u llan ılan  önem li k im yev î m add eler 
g ib i bazı petrok im ya m ah su lle rin in  (bun ların  k ıym eti b ir kaç m ilyon do ları b u l
m aktad ır) m übade le ri hususunda a n la şm a y a  v a rıld ığ ın ı ta kd ir le  kayd etm iştir . 
Bu endüstrile rden  b a z ıla r ın d a  h isse o rtak lığ ı teşkil beklenm ekted ir.

12. Petro - K im ya  Kom itesin in  ge lecek top lantısı 27 Ekim  1966 ’da P a k is 
ta n ’da  ya p ıla ca k t ır .

PETROL :

13. Ko nsey , O rta k  Petrol a raştırm a  ve  işletm e ça lışm a la rın ı d ü ze n le ye 
cek genel p rensip le r üzerinde üye m em leketler a ra s ın d a  a n la şm a y a  va rılm ış  
o lduğunu kayd etm iştir . K onsey, M oghan  bö lgesinde  o rtak  petrol a raştırm a  ve 
işletm e ça lışm a la r ı için b ir form ül hususunda a n la şm a y a  v a rm a k  üzere 1 H a 
ziran  1966 'd a  T a h ra n 'd a  to p la n a ca k  v İra n , Pak istan  ve  Türk iye  tem silc ile rin in  
üzerinde ç a lışa c a k la r ı genel e sas la r ı tesb it e tm iştir.

14. Petrol Ko m itesi’ nin ge lecek top lan tıs ı 27  Ekim  19 66 'd a  P a k is ta n 'd a  
ya p ıla ca k tır .

TİCARET :

15. Konsey, üç üye H üküm etin  bö lge içi ticare tin  g e liş t ir ilm esi lüzum unu 
tam am iy le  m üdrik  b u lu nd uk la rı ve  bö lge içinde ticare tin  te şv ik  ed ilip  k o lay
laştırılm ası için gerek li tedb irle ri a lm a k ta  o ld u k la rın ı kayd etm iştir . Konsey, 
b ir ödem e m ekan izm ası ku ru lm asın ın  önem in i te k ra r be lirtm iştir.

16. T icaret Kom itesin in  ge lecek top lan tıs ı 24  Ekim  19 66 'd a  P a k is ta n ’da 
ya p ıla cak tır .

BANKACILIK VE SİGORTA :

17. Konsey, (i) k a za , (ii) den iz (tekne ve  hum ule) (iii) yan g ın  kon u la rınd a  
RCD Reasürans Poo l'ları kurulup 1 Tem m uz 19 66 ’da ça lışm a y a  b a ş la m a s ı için 
h az ır lık la rın  tam am lanm ış bu lunduğunu m em nun iyetle  kayd etm iştir .

18. Konsey, RCD Sigorta El K itab ı ile RCD B an ka c ılık  El K itab ın ın  h a z ır la n 
m asınd a elde ed ilen  ge lişm eyi m em nuniyetle, kayd etm iş ve  bu i kî ya y ın ın  RCD 
bölgesi iş çevre lerine  ya k ın  za m an d a  k ıym etli m a lû m at sa ğ la n m a s ı üm id in i iz- 
haretm iştir.

19. B an ka c ılık  ve  S igorta Kom itesin in  ge lecek to p lan tıs ı 25  Ekim  1966 'da  
P ak is ta n 'd a  ya p ıla ca k t ır .
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TEKNİK İŞBİRLİĞİ VE AMME İDARESİ :

20 . Konsey, carî Tekn ik  İşb irliğ i Program ı u yarınca  d iğer üye m em leket
ler ta ra fın d a n  sa ğ la n a n  tekn ik  ya rd ım ı k u llan m a k  için her üye H üküm etin  g e
rekli tedb irle ri a lm a k ta  o lduğunu kayd etm iştir . 1966 Program ı d a h ilin d e  Iran 
için 5 0 , P ak istan  için 50 ve  Türk iye  için 41 eğitim  im kân ı sağ la m ış ; 7 Sem iner 
tertip lem iş ve  sem inerlerde incelenen konu la r ya y ın la n m ış tır .

2 1 . Konsey a y rıc a , Am m e İdaresi ve  İşle tm eciliğ in  an a  p rob lem lerinde 
a raştırm a  sah as ın d a  işb ir liğ in in  de RCD iç inde yen i b ir işb ir liğ i d a lı o la ra k  se
ç ild iğ in i kayd etm iştir .

22 . Konsey, a ile  p lan lan m as ı konusunda işb ir liğ i im kân la rı a raştır ılm as ı 
lüzum unu üye m em leketlerce ta kd ir  e d ild iğ in i ve N isan  1966 ’d a  K a raç i'd e  A ile  
P lân lan m as ı m evzuunda b aşa rılı b ir Sem iner ya p ılm ış  o lduğunu m em nun iyet
le kayd etm iştir . Bu sa h a d a  d evam lı işb ir liğ i s a ğ la m a k  am a c ile , senede b ir her 
üye m em lekette sıra ile A ile  P lân lan m as ı Sem ineri tertip lenm esi kabu l o lu n 
m uştur.

23 . Tekn ik  İşb irliğ i ve A m m e İdaresi Kom itesin in  ge lecek top lan tıs ı 14 
Kasım  19 66 ’da T ah ra n d a  ya p ıla cak tır .

KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ :

24. Konsey, Bölgesel Kü ltür Enstitüsü 'nün 1 H aziran  19 6 6 ’d an  itibaren
m üessir b ir şek ilde  fa a liy e te  geçm esi için h a z ır lık la rın  tam am lan m ış  o lduğunu 
kayd etm iştir . Ko nsey , Kültür Enstitüsünün carî m a lî y ıl için te k lif  o lunan  p rog 
ram ını ta kd ir le  kayd etm iştir . P ro g ram da , m üzisyen , sa n a tk â r , eğ itim ci, ilim  a d a 
mı ve  sporcu m üb ad e le s i, ta rih  ve  ed e b iya t k itap la r ı y a y ın la n m a s ı, tab lo  teatis i 
ve se rg ile r ya p ılm a s ı konuları m evcuttur.

25 . Kültürel İşb irliğ i Kom itesin in  ge lecek top lan tıs ı 5 Kasım  19 66 ’da  Tah- 
ra n ’da ya p ıla ca k tır .

26 . Konsey, RCD m em leketlerin in  genel d u ru m la rile  ilg ili b ir doköm anter 
film  ya p ılm a s ı hususunda ile rlem eler e lde ed ild iğ in i kayd etm iştir . Ko nsey , haber, 
do küm anter ve  tica rî film le rin  m untazam  ve devam lı b ir şek ild e  üç m em leket 
a ra s ın d a  m übade lesin i sa ğ la m a k  am a c ıy la  üye m em leketlerin  k ısa  za m a n d a  
m üessir tedb irle r a la ca k la rın ı m em nun iyetle  kayd etm iştir .

27 . Konsey, her m em leketin  d iğe r üye m em leketten İk işe r g aze teciy i her 
yıl 7 - 10 gün için d a ve t etm esine k a ra r verm iştir .

28 . Tan ıtm a Kom itesin in  gelecek top lan tıs ı 26 Ekim  19 66 ’da  A n k a ra 'd a  
ya p la ca k tır .
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TURİZM

29 . Konsey, üye H üküm etlerin  tu ristik  tes is le r aç ılm ası ve  bölge içi turist 
ak ım ın ın  te şv ik i için bütün gerek li tedb irle ri a lm ak ta  o lduğunu kayd etm iştir . 
Konsey, bölge içinde tu rizm in  ge liş t ir ilm esi konusunda RCD T ica ret ve  S a n a y i 
O dasın ın  M illî Turizm  T e şk ilâ t la r ı ile işb ir liğ i ya p m a s ın a  k a ra r  ve rm iştir .

30 . Konsey, RCD m em leketleri gençleri a ra s ın d a  tu rizm in  g e liştir ilm esi 
m ak sad ile  b e lir li tedb irle rin  a lın m asın ı ta vs iye  etm iştir. Bu tedb irle r a ra s ın d a , 
gençlik  g rup la rın ın  se yah a t ücretlerin in  in d ir ilm e s i, gençlik  m isa firh an e le ri a ç ıl
m ası, gençlerin  m üzelere ve ta rih i eserlerin  bu lunduğu  m ah a lle re  ücretsiz k a b u 
lü hususla rı b u lu nm aktad ır.

31 . Turizm  Kom itesin in  gelecek top lan tıs ı 25 Ekim  1966 ’da P a k is ta n ’da 
ya p ıla ca  ktır.

D EN İZ NAKLİYATI :

32 . Konsey, RCD D en izc ilik  H izm etle rin in  1 H az iran  1966 'd a  bölge içi se 
fe rle re  b aş lıya cağ ın ı ve  Se rv is in  evve lce  ka ra r la ş tır ıla n  ta rih te  fa a liy e te  geçe
ceğini m em nun iyetle  kayd etm iştir . Konsey, P ak istan 'ın  ticare t g em ile rin de  Türk 
personeli kap tan  ve m ak in is t o la ra k  istihdam  etm eyi m em nun iyetle  kabu l ede
ceğini ve ilg ili Tü rk  d a ire le ri ile  b irlik te  gerek li tedb irle ri a lm a k ta  o lduğunu 
kayd etm iştir . *

33 . Deniz N ak liya tı Kom itesin in  ge lecek top lan tıs ı 8 Kasım  19 66 'd a  Tah- 
ran ’da ya p ıla ca k tır .

POSTA VE TELEKOMÜNİKASYON :

34 . Konsey, İstanbul Z irve  K o n fe ransın d a  a lın a n  Posta ve  te leko m ü n ikas
yo n la  ilg ili k a ra rla rın  hem en hem en hepsin in  ta tb ik  ed ilm iş o lduğunu m em nu
niyetle  kayd etm iştir . Konsey, ö ze llik le , RCD bö lgesi te lg ra f ve  te lefon  ücretle
rin in ye k n a sa k  b ir sev iyeye  ind irilm iş  o lduğunu kayd etm iştir . N orm al posta ve  
te lekom ün ikasyon  ücretlerinde y a p ıla c a k  o lan  önem li in d irim le r, bö lge h a lk ı 
a ra s ın d a k i haberleşm eyi k o la y la ş tıra ca k  ve  böylece a ra la r ın d a  d a h a  iy i a n la ş 
m a im kân la rı y a ra taca k t ır .

35 . Posta ve  Te leko m ün ikasyo n  Kom itesin in  ge lecek top lan tıs ı 26 Ekim  
1966 ’da P ak is ta n ’da ya p ıla cak tır .

K A R A  V E  D EM İRYO LLARI :

36 . Konsey, üye H üküm etlerin  kara  ve  dem iryo lu  b a ğ la n tıla rı in şası konu
sunda ça lışm akta  o lduk ların ı kayd etm iştir . Konsey, tesb it o lunan  1968 y ılın a  k a 
d a r bütün karayo lun u n  a sg a r î s ta n d a rt la ra  göre ta m a m la n m a sı için üye Hü-
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kûm etlerin  g ayre tle rin i a rttırm a la rın ı ta vs iye  etm iştir. Konsey, m ille tle ra ras ı t ra 
fiğ in  k o lay laştır ılm as ı için A v ru p a  m em leketlerinde k u llan ılm ak ta  o lan m ille t
le ra ras ı sistem i esas o lan  y e k n a sa k  b ir yol işaretle ri sistem in in  lüzum unu kabul 
etm iştir. Konsey, a y rıc a , İran  - Tü rk iye  dem iryo lu  b ağ lan tıs ı ta m a m la n d ığ ın d a  
çıkm ası m uhtem el işletm e ve  d iğer m ese lelerin  h a lli konusunda dem iryo lu  e ks
perleri grubunca ileri sürülen ta vs iye le r i ta sd ik  etm iştir.

37 . K ara  ve  D em iryo lları Kom itesin in  gelecek top lan tıs ı 23 Ekim  19 66 'd a  
P ak is ta n 'd a  ya p ıla ca k t ır .

HAVA NAKLİYATI :

38 . Ko nsey , üç h avayo lu , ş irketin in  b irb irle rin i genel acentası tay in  konu
sunda gerek li ç a lışm a la ra  b aş lam ış  o lduğunu m em nun iyetle  kayd etm iştir . P IA '- 
nın P a k is ta n 'd a  Ira n a ir 'in , Ira n a ir 'in  İra n ’da  T H Y ’nın TH Y 'n in  de T ü rk iy e ’de 
P IA 'n ın  Genel Satış acentası o lduğu k ayd ed ilm iştir . Konsey, Ira n a ir 'in  İra n ’da 
P lA ’nın P ak is ta n 'd a  T H Y ’nin ve  TH Y 'n in  T ü rk iy e ’de Ira n a ir 'in  genel satış acen- 
ta lığ ın a  ta y in i iş lem lerin in  ya k ın  za m a n d a  ta m a m la n a cağ ın ı kayd etm iştir .

39 . Konsey, üç h ava  yolu şirketi ta ra fın d a n  be lirtilen  h a tla rd a  ses- altı veya  
ses - üstü u ça k la rla  n a k liy a t hususunda işb ir iliğ in in  ge liş t ir ilm esi ile ilg ili etüd ler 
ya p ılm a k ta  o lduğunu kayd etm iştir .

4 0 . H ava  N ak liya tı Kom itesin in  ge lecek top lan tıs ı 12 Kasım  1966 'd a  Tah- 
ran 'd a  ya p ıla ca k tır .

BÜTÇE VE İDARE :

4 1 . Konsey, RCD Sekreteryasın ın  bütçe durum unu ve  İd a rî kuruluşunu 
ince lem iştir. Konsey, S e kre te rya ’nın fonksiyon  ve  g ö rev le rin i, te şk ilâ tın ı ve  per
sonel n izam nam esin i o n ay lam ıştır .

42 . Bütçe ve  İdare  Kom itesin in  ge lecek top lan tıs ı 17 Kasım  19 66 ’da Tah- 
ra n ’da  ya p ıla ca k tır .

DİĞER KONULAR :

43 . Konsey, sağ lık  sah as ın d a  (RCD T ab ip le r B irliğ i K u ru lm ası d ah il) iş 
b irliğ i' için a lın a c a k  p ra tik  ve fa y d a lı tedb irle ri ince lem ek üzere üye m em leket 
tem silc ile rin in  b ir top lantı y a p m a la r ın a  ka ra r  verm iştir .

4 . Konsey, sa ğ lık  sah as ın d a  işb irliğ i lüzum una işaret etm iş ve  üye m em 
leketlerin  bu konudaki te fe rruatlı ta vs iye le r in i Eylü l 1966 sonuna k ad a r b ild ir
m elerine k a ra r verm iştir .
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45 . Konsey, üye H üküm etlerin , RCD m em leketleri kad ın la rı a ra s ın d a  iş
b irliğ i ile  ilg ili tedb irle r konusund ak i görüşlerin i 15 Ekim  19 66 ’ya  k a d a r RCD 
Sekreteryası. v a s ıta s ıy la  b irb irle rine  b ild irm e le rin e  k a ra r  ve rm iştir . RCD çerçeve- 
side bu sa h a d a  işb irliğ i konusunu ince lem ek ve  ta sv iye le rd e  b u lu nm ak üzere , 
üye m em leket tem silc ile ri Kasım  1966 'da  T a h ra n ’da to p la n a ca k la rd ır .

G ELEC EK  TO PLA N TI :

46 . Konsey, gelecek top lan tıs ın ın  29 - 30 Kasım  19 66 ’da  A n k a ra 'd a  y a 
p ılm asın a  k a ra r verm iştir . Konsey a y rıc a , Bölgesel P lâ n lam a  Konseyin in  A n k a 
ra 'd a  B a k a n la r  Konseyinden  üç gün önce, Koord inasyon  Kom itesin in  de bir 
h a fta  önce to p lan m as ın a  k a ra r verm iştir .

GENEL HUSUSLAR :

47 . Pak istan  ve  Tü rk iye  D ışişleri B ak an la rı İran  Hüküm etince gösterilen  
m isa firp e rve rlik  ve  Konseyin  bu top lan tıs ın ın  h a z ır la n ış ın d a k i m ükem m ellik  
d o lay ıs iy le  derin  ta kd ir le r in i beyan  e tm işle rd ir.

48 . Konsey, RCD am a ç la rın a  RCD ruhu içinde erişm ek hususunda üye 
H üküm etlerin  az im li ve devam lı b îr şek ild e  g ayre t sarfetm ekte  o ld u k la rın ı b ü 
yük  b ir m em nuniyet kayd etm iştir .

B E L G E 14 23 Mayıs 1966

DIŞİŞLERİ BAKANININ BAĞDAT HAVA ALANINDAKİ SÖZLERİ

İrak  D ışişleri B akan ı A d n an  El - Paçacı'n ın  d ave tlis i o la ra k  Ira k 'a  resm î 
b ir z iyarette  bu lunan  Türk iye  D ışişleri Bakan ı İhsan  Sab ri Ç a ğ la y a n g il, h a v a a la 
n ında B ağ d at radyosuna b ir dem eç ve rm iş , bu a ra d a  Ira k 'd a k i g aze tecile rin  de 
soru ların ı cevap land ırm ıştır .

Bu a ra d a  Ç a ğ la y a n g il, T ü rk iye ’nin İsra il ile o lan  m ünasebetleri konusunda 
b îr so ruya cevaben , « İsra il ile o lan norm al m ünaseb e tle rim iz  f i i l î  ve  ta r ih î b a ğ 
la r la  m erbut bu lunduğum uz A rap  d ev le tle rin in  a le yh in e  b îr in k işa f  gösterm iye- 
cektir» dem iş ve Türk iye  B ir le ş ik  A rap  Cum huriyeti il iş k ile r iy le  ilg ili b ir so ruya 
ka rş ılık  o la ra k  da şun ları sö y lem iştir : « B ir le ş ik  A rap  Cum huriyeti ile o lan  m ü n a
sebetle rim iz iki ta ra fın d a  a rzu lad ığ ı b ir tak ım  a n la şm a z lık la rd a n  sonra bugün 
iyi ve  güzel b ir m ecraya g irm iştir . K a rş ılık lı z iya re tle r b aş la m ıştır  ve  devam  
edecektir »

Ç a ğ la y a n g il, T ü rk - Ir a k  m ünasebetleri konusunda b ir so ruya cevaben  de 
şöyle  d e m iş t ir : «M ille tle ra ras ı m ünasebetlerde d o stluk ları te şv ik  etm ek lâz ım d ır. 
Ben im le  iyi geçinm eyenle  s iz de iyi geçinm eyin  dem ek, s iyase te  İpotek koym ak
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dem ek o lur. T ü rk iy e ’nin Ira k  ile m ünasebetleri bu seferki gö rüşm e le rim iz le
d ah a  da çok kuvvetlenecektir. Tekra r ed iyo ru m , İsra il ile o lan  norm al m ü n ase
betlerim iz A ra p  d ev le tle rin in  a le yh in e  in k işa f gösterm iyecektir. »

Ç a ğ la y a n g il, B ağ d at radyosu na şu dem eci v e rm iş t ir :

« B a ğ d a d 'd a , bü yü k  do stla rım ız ın  bu ta r ih î şehrine  g e lm iş  o lm aktan  d o 
lay ı çok m em nunum . Türk iye  ve  Ira k  m üşterek g e leneklere  sah ip  iki kom şu 
dev le ttir , ¡k iş id e  barış ve İk tisad î ka lk ın m a uğrunda ayn ı m üşterek idea lle ri 
p a y la şm a k ta d ır la r . Bu sebep le  m ünasebetlerim iz i d a h a  da in k işa f ettirm ek biz- 
ler için ta b ii sa y ılır . Şunu da beyan  edeyim  k i, say ın  m eslekdaşım  Ekse lâns A d n an  
El Paçacı'y ı geçen Şu bat ay ın d a  A n k a ra ’da m isa fir  etm ek b iz le ri son derece 
m es'ut k ılm ıştır. O  ta rih le rd e  yap m ış o lduğum uz k a rş ılık lı görüşm eler ge lecek 
için son derece üm it veric i o lm uştur.

İki m em leket a ra s ın d a  halen  m evcut o lan  iyi dostluk b ağ la rın ı bu se fe r
ki gö rüşm e le rim iz le  d a h a  da çok kuvve tlend ireceğ im izden  em in im . Tü rk  h a lk ı
nın sam im î h is le rin in , as il ve kardeş Irak  m ille tine  d u yu ru lm asın ı rica ed iyo ru m .»

B E L G E 1 5 23 Mayıs 1966

TÜRK VE IRAK DIŞİŞLERİ BAKANLARININ KONUŞMALARI

Irak  H aric iye  V e z ir i A d n an  El Paçacı ve  eşi ta ra fın d a n  ve rilen  yem ekte  ko
nuşan Türk iye  D ışişleri B akan ı İhsan  Sabrİ Ç a ğ la y a n g il «m üştereken  ta kv iye s in e  
ça lıştığ ım ız Türk  - Ira k  dostluğu asil kuvvetin i esasen  m evcut o lan  ta rih i ve  d in i 
ra b ita la rd a n  a lm a k ta d ır»  dem iştir.

Ira k  H aric iye  V e z ir i D ışişleri B akan ım ız  Ç a ğ la y a n g il ’ in Türk  - Irak  d o stlu 
ğunun ta kv iye s i yo lun d a  sarfe ttiğ i g ayretle ri öven b ir konuşm a yap m ış  ve  şu n 
ları sö y le m iş t ir :

«Tü rk iye  D ışişleri B akan ı İhsan  Sabri Ç a ğ la y a n g il ’ in , B irleşm iş M ille tle rde  
Kıbrıs tezin i m ü d a faa  e d iş i, sadece dostların ın  d e ğ il, bu tezin  a le yh in d e  o la n la 
rın dah i h ayran lığ ın ı m ucip o lm uştur.

T a r ih î, co ğ ra fî ve  b ilh a ssa  d in i in a n ç la r , Türk  - Iran  dostluğunun tem el t a 
şıd ır. İki ü lke a ra s ın d a k i m ünasebetlerin  d a h a  da g e liş t ir ilm esi h ususunda say ın  
Ç a ğ la y a n g il'in  gösterd iğ i çab a y ı ta kd ir le  ka rş ılıyo ru z .

B iz , d a im a  en ya k ın  şek ilde  dost o lacağ ız . İki dost ve  kardeş m ille t o la ra k  
y a ş ıy a c a ğ ız .»



TÜRK —  IRAK ORTAK BİLDİRİSİ

B E L G E 1 6 26 Mayıs 1966

D ış iş le i B akan ı İhsan  Sabri Ç a ğ la y a n g il ’ in b a şk a n lığ ın d a k i heyetim iz ile 
İra k  D ışişle ri B akan ı A d n an  El - Paçacın ın  b aşk a n lığ ın d a k i heyet a ra s ın d a  B a ğ 
d a t'ta  ya p ıla n  görüşm eler sonunda y a y ın la n a n  o rtak  b ild irin in  metni şu d u r :

«Türk iye  Cum huriyeti D ışişle ri B akan ı Say ın  İhsan  Sab ri Ç a ğ la y a n g il, Irak  
Cum huriyeti D ışişle ri B akan ı Ekse lan s A d n an  P açac ı’nın d ave ti üzerine 23 ilâ  
26 M ay ıs  1966 ta rih le ri a ra s ın d a  Ira k 'a  resm î z iya re tte  bu lunm uştur.

Tü rk iye  D ışişleri B ak an ın a  Say ın  B ayan  İh san  Sab ri Ç a ğ la y a n g il ve  bir 
Türk  heyeti re fa ka t etm ekte id i.

Tü rk iye  D ışişleri B akan ı Ira k  Cum huriyeti C u m h u rb aşkan ı Korgeneral A b 
d u rrahm an  A r if  ve B aşb ak an  Prof. A b d u rrah m an  A l B a zza z  ta ra fın d a n  kabu l 
e d ilm iştir.

İki D ışişleri B akan ı a ra s ın d a k i görüşm elere Tü rk iye  ta ra fın d a n
Türk iye 'n in  B ağ d at Büyükelç is i Say ın  B ah a  V e fa  K a ra ta y ,

Tü rk iye  D ışişleri B ak an lığ ı G enel Sekreter S iy a s î İşler ya rd ım cıs ı Elçi Say ın  
Â li B in k a ya ,

Tü rk iye  D ışişleri B ak an lığ ı İkinci D a ire  Reisi, Elçi Say ın  Bedii K a rab u rça k  
da katılm ış la rd ır.

ve  İrak  ta ra f ın d a n ,
Ekse lans T a rık  Sayed  Fah m i, A n k a ra ’d a k i Ira k  B üyüke lç is i,

Ekse lans M oham m ed G a y a ra , D ışişle ri B akan lığ ı M üsteşar V e k il i ,
Dr. H assan  A l - R aw i, D ışişleri B akan lığ ı S iy a s î D a ire  Genel M üdürü V e 

k ili iş t ira k  e tm işlerd ir.

Türk  Bakan ı Ira k ’ ın m erhum  C u m h u rb aşkan ı ve bazı ya k ın  a rk a d a ş la r ın ın  
za m a n s ız  ölüm ü d o lay ıs iy le  Türk  hüküm eti ve  Türk  m ille tind e  d u yu lan  derin  
üzüntüyü tey idetm iştir.

İki B akan  Dr. A d n an  Paçacı'n ın  Şubat 1966 'd a  Tü rk iye 'ye  v â k i z iya re ti s ı
ras ında ya p ıla n  görüşm elerin  ve rim li so nuçla rından  d u yd u k la rı m em nunluğu 
tey id e tm işle rd ir.

M ille tle ra ras ı durum un geniş surette incelenm esi s ıra s ın d a , b ilh a ssa  t a ra f 
ları ilg ilend iren  ko n u la rd a , b â riz  b ir görüş b irliğ i m üşahad e  ed ilm iştir .

H üküm etlerin in , dünya barışın ı ko rum aya yard ım cı o lm ak , dev le tle rin  iç
iş le rine  ad em î m üd ah a le  p rensib in i te şv ik  etm ek ve  B irleşm iş M ille tle r ya sas ı 
u yarınca  to p rak  bütün lük lerin i m u h a faza  etm ek hususunda s iyase tle rin e  devam  
etm e az im le rin i teyid  e tm işle rd ir.
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Türk D ışişleri B akan ı Irak  hüküm etin in  ira k ’ ın m illî b irliğ in i korum ak ve  
to p rak  bütünlüğünü savu n m ak  h ususundak i g ayre tle rin e  hüküm etin in  tam  a n 
lay ış ın ı, sem patis in i ve  desteğ in i ifad e  etm iştir.

Türk  D ışişle ri Bakan ı K ıbrıs so rununda o rtaya  ç ıkan  son cidd i ge lişm e ler 
üzerinde durm uş ve a n la şm a y a  m üstenid b ir çözüm  yo lunun  b u lu n m asın a  m a 
tu f g ir iş ilen  fa a liy e t le r i izah  etm iştir. A y rıca , Türk hüküm etin in  böyle  b ir çözü
mün bu lunm asın ı tem in edecek şa rtla rın  a d a 'd a  ta h a kk u k  e ttirilm esine  a rzu lu  
o lduğunu tebarüz ettirm iştir . Irak  D ışişleri B akan ı hüküm etin in  10 Şu b at 1966 
ta rih li o rtak  b ild irid e  aç ık la n a n  ve  K ıbrıs sorunun K ıb rıs ’ ın bağ ım sız lığ ın ın  ko
runm ası ve m ille tle ra ras ı a n d la şm a la r la  tem in at a ltın a  a lın a n  iki m illi cem aatin  
m eşru h a k la r ın a  tam  sayg ı e sa s la r ın a  d a y a n ıla ra k  barışçı u su lle rle  ve  bütün 
ta ra fla r ın  m utab akatı ile çözüm lenm esine m üteda ir o lan  tutum unu tey id e tm iştir.

Irak  D ışişle ri B ak an ı, F ilistin  m eselesi ve  F ilis tin li A ra p la r ın  m ücade lesi 
h akk ın d a  Irak  hüküm etin in  tutum unu izah  etm iştir. Bu m ünasebetle , F ilistin  m e
selesi iki b akan  ta ra fın d a n  e tra flı b ir te tk ike  tâb i tu tu lm uştur. Tü rk  D ışişleri B a 
kanı hüküm etin in  F ilistin  m ültecile rin in  ac ık lı durum u ile ilg ili görüşünü teyi- 
detm iş ve  B irleşm iş M ille tle r ya sa s ın d a  m evcut p rensip le re  ve  genel kurulun 
ilg ili k a ra r la r ın a  uygun o la ra k  m ülteci h ak la rın ın  tam am en  iadesi su retiy le  m e
selen in  âd il b ir hal ta rz ın a  b ağ la n m a s ın ı ta leb etm iştir .

T a ra f la r , A rap  dü nyasın ın  h a lk la r ın d an  b az ıla rın ın  hürriyet ve  b a ğ ım s ız 
lık  iş tiyak ın ın  tah akku ku  m ücade lesin i destek led ik le rin i ifad e  e tm iş le rd ir.

İki b akan  m üştereke su la rın  ku llan ılm as ı m ese lesin i ince lem işler ve  bu 
m esele ile ilg ili bütün hususla rı m üzakere  etm ek üzere bütün ilg ili ta ra fla r ın  
b ir hukuk î ve tekn ik  m üteh ass ıla r to p lan tıs ın a  m üm kün o lan  en k ısa za m a n d a  
d âve t o lu n m a la rı lüzum u üzerinde m utab ık  k a lm ış la rd ır .

İki bcıkan m üşterek su la rın  ku llan ılm as ın a  m ü tea llik  sa h ild a r  m em leketle rin  
dev le tle r hukukunca tan ınm ış h ak la rın ın  ve  m em leketlerin  ih tiyaç la r ın ın  m ü za
kere lerin  esasın ı teşkil edeceğin i kabu l e tm iş le rd ir. Bu m üzakere le rde  ira k ’ ın ve  
Tü rk iye 'n in  h ak la rı ve  meşru ih tiyaç la rı n aza rı itib are  a lın a ca k tır .

B a k a n la r , hüküm etlerin in  izh a r ed ilen  a rzu la r ın a  uygun o la ra k , ik ili m ü n a
sebetlerin  d a h a  da g e liştir ilm esi yo lla rın ı ve  u su lle rin i m üzakere  e tm iş le rd ir . 
Geçen Şubat ay ın d a  A n k a ra ’da ya p ıla n  görüşm elere  a tıfta  b u lu n a ra k , ik ili m ü
nasebetle rin  pek çok a la n d a  m üsa it b ir ta rzd a  g e lişm ekte  o lduğunu m em nun i
yetle  kayd etm iş le rd ir . Bu m ünasebetle , iki m em leket a ra s ın d a  b ir yol in şaatı 
program ın ın  itm am ı için tekn ik  sev iyede  y a p ıla n  tem asla rın  pek önem li b ir ad ım  
teşkil ettiğ i görüşünü ifad e  e tm iş le rd ir. Bir tran s it a n la şm as ın ın  her İki ta ra fın  
m en faatine  o lacağ ın ı m ü ta lâa  e tm işler ve  turizm  ve  tekn ik  işb ir liğ i s a h a la r ın d a  
ve  te leko m ün ikasyon  irtibatın ın  ge liş t ir ilm esi için d a h a  fa z la  g ayre t g ö ste ril
m esin i istem işlerd ir.
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Irak  B aşb akan ı Ekse lâns Prof A b d u rrah m an  El - B azzaz  T ü rk iye 'y i z iya re ti 
için kend isine  say ın  Sü leym an  Dem irel ta ra fın d a n  ah iren  vuku  bu lan  dave ti 
kabu l etm iştir. Bu z iya re t iki hüküm et ta ra fın d a n  tesb it ed ilecek  ya k ın  b ir ta rih te  
ya p ıla cak tır .»

B E L G E 1 7 25 Mayıs 1966

IRAK BAŞKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANININ 
TÜRK GAZETECİLERİNE VERDİKLERİ DEMEÇ

Ira k  hüküm etin in  d a ve tlis i o la ra k  B a ğ d a t’ta  bu lunan  Türk  gaze tecile r 
heyeti C u m h u rb aşkan ı A b d ü lra h m a n  M uham m et A r if , B a şb akan  A b d ü lrah m an  
El - B azzaz  ve D ışişle ri B akan ı A d n an  El - Paçacı ta ra fın d a n  ayrı ay rı kabu l 
ed ilm iştir .

B aşb akan  A b d ü lra h m a n  El - B a zza z  m akam ın d a  kabu l ettiğ i Türk  g a 
zetecile rin in  K ıbrıs konusundak i so rusuna k a rş ılık  o la ra k  dem ştir ki :

«K ıb rıs  Türk  tezi bütün A ra p  ü lke le rince  çok d a h a  iy i an la ş ılm ış  b u lu n 
m aktad ır. A ra p  ü lke le rin de  ilk  d e fa , D ışişle ri B akan ım ız  bu lunan  A d n an  El 
Paçacı ta ra fın d a n  B irleşm iş M ille tle rd e  destek bu lan  bu görüşün değ îştîrilm ek- 
sîz in  devam ı ve bütün öbür m üslûm an devle tle rce  de benim senm esi ta b iid ir . 
T ü rk iye 'n in  K ıbrıs tezin in  y a ln ız  m üslüm an  ü lke le r ta ra fın d a n  d e ğ il, öbür ü l
keler ta ra fın d a n  da d a h a  iyi a n la ş ıla c a ğ ın a  inan ıyo rum .»

Türk - Irak  ilişk ile rin d e k i son ge lişm elerden  büyük b ir m em nun luk la  söz 
açan  B a şb a k a n , Tem m uz ay ı iç inde T ü rk iy e ’yi z iy a re t edeceğin i a ç ık la d ık ta n  
sonra şun ları sö y le m iş t ir :

«T ü rk iye ’nin Ira k 'la  o lan  ilişk ile ri y a ln ız  ta rih î d e ğ il, ayn ı za m a n d a  kom 
şu luk  ilişk ile rin in  de gerektird iğ i ve  ö ze llik le  d in b irliğ in in  ve rd iğ i gen iş im 
kâ n la r  içinde ge lişm ekted ir. Bu ilişk ile rin  her a la n d a  d a h a  da çok ge lişm esi 
konusunda b a ş la ya n  karş ılık lı z iya re tle r ya k ın  b ir gelecekte sem eresin i v e re 
cektir. Türk - Irak  ilişk ile rin in  g e lişm esin d e  b as ın a  da  bü yü k  b ir rol d ü şm ek
ted ir. Bu konuda tam  b ir a n la y ış  gösterileceğ ine in an ıyo ru m .»

D ışişleri Bakan ı A d n an  El - Paçacı da  Türk  g aze tecile rin i m akam ın d a  k a 
bul etm iş, Türk  - Irak  ilişk ile rin in  ta kv iye s i yo lun d a  şun ları sö y le m iş t ir :

«Türk - Irak  ilişk ile rin in  ele a lın an  görüşm e kon u la rın d a  tam  m u tab aka ta  
va r ılm ış , ka ra  yo lu  u la ş ım ı, te leko m ü n ikasyo n , kültürel ilişk ile rin  ta k v iye s i ve 
tu rizm in  teşv ik i hususları iki dost ve  kardeş m em leketin  kader b irliğ in in  b e lir
li ö ze llik le rin i m eydana getirm iştir. K arş ılık lı z iya re tle rle  ge lişecek  o lan  Türk - 
Irak  ilişk ile rin in  sağ lam  tem ellere d a yan m as ı bö lgesel g ü ven liğ in  b ir d a y a 
nağı o lacak tır . B iz Türk - Irak  dostluğuna büyük önem ve r iyo r, iki ü lke h a lk ın ın  
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k a rş ılık lı a n la y ış  ve en iyi kom şu luk ilişk ile ri içinde b irb irle rin e  d a h a  y a k ın 
la şa c a k la r ın a  inan ıyo ru z» .

Irak  D ışişleri B ak an ı, K ıbrıs konusundak i so ruya k a rş ılık  o la ra k  da şu n 
ları sö y le m iş t ir :

«T ü rk iye ’nin K ıbrıs konusundak i tezin in  h ak lılığ ın a  sam im i o la ra k  in a n ı
yorum . Bugün bu tez ya ln ız  Irak  ta ra fın d a n  d e ğ il, öbür m üslüm an dev le tle r 
ta ra fın d a n  da destek b u lm aktad ır. K ıbrıs m ese lesin in  Tü rk iye 'n in  leh ine sonuç
lan acağ ı İnancı İç in d eyim .»

B E L G E 1  8 " 25 Mayıs 1966

TÜRKİYE B.A.C. TİCARET ANLAŞMASI

T icaret B ak an lığ ın d an  a lın a n  b ilg iye  göre, Tü rk iye  Cum huriyeti ile B ir
leşik  A ra p  Cum huriyeti hüküm etleri iki m em leket a ra s ın d a  m evcut b ağ la rın  
s ık laştır ılm asın ı tem inen , tica rî ve İk tisad î m ünasebetlerin i ge liştirm e arzusunu  
izh ar e tm işler ve şu hususla rı k a ra r la ş t ırm ış la rd ır :

—  Türk iye  Cum huriyeti ile B irle şik  A rap  Cum huriyeti hüküm eti, yü rü r
lükte bu lunan  yah u t işbu an laşm an ın  süresi iç inde , yü rü rlüğe  ko n u lacak  o lan  
genel ith a la t ve  ih raca t re jim leri çerçevesinde iki m em leket a ra s ın d a k i ticari 
m übade le le ri ko lay la ş tırm a k  üzere, karşılık lı o la ra k , gerek li ithal ve y a  ih raç 
m üsaadesi ve recek le rd ir.

—  İki m em leket a ra s ın d ak i her türlü ödem eler yü rü rlükte  bu lunan  v e y a  
işbu an laşm an ın  süresi içinde so nradan  yü rü rlüğe  ko n u lacak  o lan  kam b iyo
kontrolü h akk ın d ak i kanun ve  n iza m la r d a h ilin d e , serbest U SA  d o lan  ve y a
ve y a  serbestçe kab ili ta h v il (konvertib l) d iğer b ir p a ra  île y a p ıla c a k tır .

—  İşbu an laşm an ın  yü rü rlüğe  g irm esinden  sonca â k it  ta ra fla rd a n  b ir in 
den d iğerine  sevk  ed ilecek m a lla r  iç in , iki hüküm etten herb iri ih racatçı m em 
leket ye tk ili m akam la rca  ve rilm iş  b ir m enşe şah ad e tn am esi istem ek h akk ın a  
sah ip  o lacak tır.

—  İki m em leketten her b iri ta ra fın d a n  ithal ed ilen  m a lla r , ta ra fla r ın  ye t
kili m akam la rın ın  önceden m utab akatı o lm a d an , üçüncü b ir m em lekete ihraç 
ed ilem ez.

—  Her İki âk it ta ra f , güm rük verg ile ri ve  ithal ve  ih raç  m ad d e le ri ü ze rin 
den a lın a n  d iğer resim ler b ak ım ın d an , ka rş ılık lı o la ra k , en z iy a d e  m ü saad e ye  
m azh a r m ille t m uam elesin i u yg u la m ay ı ta ah h ü t ederler.

Bunun la  b erab er, yu k a r ıd a  an ıla n  en z iy a d e  m ü saad eye  m azh a r m ille t
m uam elesi şu h a lle rde  ta tb ik  ed ilm ez :
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—  Her iki hüküm etten b iri ta ra fın d a n  sın ır h a lk ı a lışve riş le rin d e  sın ırdaş 
m em leketlere tan ınan  v e y a  ta n ın a ca k  o lan  m en faa t ve  k o la y lık la r ,

—  Kend isi ile  güm rük b irliğ i v e y a  bölgesel b ir serbest m übade le  sistem i 
kurm uş ve yah u t ileride  ku racak  o lan  m em leketlerden e lde ed ilen  m en faa t ve 
k o la y lık la r ,

—  B irle şik  A rap  Cum huriyeti ta ra fın d a n  A rap  b irliğ ine  d ah il dev le tle re  
evve lce  tan ınan  ya h u t ile ride  ta n ın a cak  o lan  m en faa t ve  k o la y lık la r ,

—  T a ra fla rd a n  h erb iri, d iğ e r hüküm etin  kendi to p rak la rı üzerinde se rg i
ler ve  ticare t m erkezleri ku rm asın a , ü lkesinde  a ç ıla ca k  beynelm ile l fu a r la ra  iş
t ira k  etm esine m ü saad e  edecek ve  karş ılık lı o la ra k  m em leketle rinde  yürürlükte  
b u lunan  usu lle r d a h ilin d e  her türlü ko lay lığ ı bahşedecektir.

—  Tü rk iye  Cum huriyeti ile B ir le şik  A ra p  C um huriyet a ra s ın d a  m übade le  
konusu o lacak  m a lla ra  a it  liste le r, y ıll ık  p ro toko lla rla  tesb it ed ilecektir.

B E L G E 19 28 Mayıs 1966

DIŞİŞLERİ BAKANININ RCD TOPLANTISI VE IRAK 
ZİYARETİ İLE İLGİLİ DEMECİ

T a h ra n 'd a  ya p ıla n  Bölgesel K a lk ın m a  için İşb ir liğ i (RCD) to p lan tıs ın a  k a 
tıld ıktan  so nra , d a ve tli o la ra k  Ira k ’ ı resm en z iy a re t eden , d a h a  sonra da  B ey
rut’ta O rta D oğudak i b ü yü ke lç ile rim iz le  b ir top lan tı y a p a n  D ışişleri B akan ı 
Ç a ğ la ya n g il yu rd a  dönüşünde basın  m en sup la rın a  şun ları sö y le m iş t ir :

« T a h ra n ’da y a p ıla n  Bölgesel K a lk ın m a  için İşb ir liğ i (RCD) to p lan tıs ı Irak , 
P ak is tan , Tü rk jye  a ra s ın d a  ik tisad i ve  kültürel a la n la rd a  h ız la  ge lişen  sıkı iş
b irliğ i ruhunun a n la y ış lı ve  ve rim li h avas ı iç inde geçti. Y a y ın la n a n  b ild iri 
üç kardeş ve dost dev le t a ra s ın d a k i d a yan ışm a n ın  u laştığ ı yü ksek  se v iye  h a k 
k ında yeterli f ik ir  ve rm ekted ir» .

Ç a ğ la ya n g il d a h a  sonra , Irak  hüküm etin in  d a ve tlis i o la ra k  resm en B a ğ 
d at'ı z iya re t ettiğ in i b ild ire rek  « B a ğ d a t’ta Ira k ’ ın say ın  C u m h u rb aşkan ı A b 
durrahm an  A r if , say ın  B aşb akan  A b d u rrah m an  El - B ezzaz ve  say ın  D ışişleri 
B akan ı A d n an  El Paçacı ile ve rim li gö rüşm e le rim iz o ldu» dem iştir . Ira k  la o lan  
ilişk ile rim iz  konusuna tem as eden Ç a ğ la y a n g il, bu konuda şun la rı b e lir tm iş t ir :

« Y a k ın  kom şum uz ve  dostum uz Irak  hüküm eti ile m ünaseb e tle rim iz  ö ze l
lik le  son za m a n la rd a  ge lişm e içinde o lduğu m alû m d ur. Bu z iy a re t m ü n ase
betlerim iz in  ta kv iye  ve sev iyesin i yükse ltm e b ak ım ın d an  pek m üsbet sonuçlar 
verm iştir .
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I ra k 'ta ki ikâm etim iz  s ıra s ın d a  gerek m uhterem  hüküm et r ica lin d e n , g e 
rek h a lk ın d an , ö ze llik le  son gün z iy a re t e ttiğ im iz M usul ve  K erkü k ’teki k a r
deşlerim izd en  gördüğüm üz yürekten  ve  derin  ilg iy e  karşı şükran  h is le rim iz i 
b ir d e fa  d ah a  be lirtm ek isterim »

D ışişleri B akan ı Irak 'tan  Beyru t’a g eçtiğ in i, b u rad a  O rta  - Doğu ü lke leri 
bü yü ke lç ile rim iz le  iki gün süren to p lan tıla r yap tığ ın ı da ifad e  ederek  şöyle  
d e m iş t ir :

«O rta  - D oğu ’d ak i dost d ev le tle r nezd inde , m em leketim iz i tem sil eden 
b ü yü ke lç ile rim iz le , O rta - Doğu’ya  a it  m ese le le rim izi bö lgen in  bütün p rob lem 
lerin i genel o la ra k  gözden g eç ird ik . B a k a n lık  o la ra k , Büyüke lç ile rim ize  gerek li 
ayd ın la tıc ı b ilg ile ri v e rd ik . Bu kab il to p lan tıla rın  bü yü k  fa y d a la r ın ı b ir d a h a  
tesb it e ttik» . G ez is in in  b ir «O rta  - Doğu turu» o lm ad ığ ın ı belirten  B akan  b irb i
rini iz leyen  ta rih le re  ra s tlay an  çeşitli to p lan tıla rın  ay rı ay rı d e ğ il, b ir d e fa  da 
yap ıld ığ ın ı sö y liye rek  «bu ves ile  ile şun ları be lirtm ek isterim  : A ra p  d ev le tle ri 
ile  m ünasebetle rim iz son derece m üsbet ve  m üsa it b îr s a fh a y a  g irm iştir . Bu 
sonuç, hüküm et p rog ram ım ızda öngördüğüm üz genel p o lit ika  p ren sip le rim izd e  
önem li b îr m erha len in  ta h a kk u k  yo lu n a  g irm ekte  o lduğunu gö sterm ekted ir.»  
dem iştir.
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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

NATO KONSEYİ’NİN BRÜKSEL TOPLANTISI

Nato Konseyinin Brüksel’deki Bakanlar seviyesindeki toplantısında di
ğer meseleler meyanında ittifakın Güney Doğu Cephesinin takviyesi konusu 
da ele alınmıştır. Bundan önce Bakanlar tarafından ittihaz olunmuş karar ge
reğince ittifak çerçevesinde bu konuda girişilen mesaiye dair NATO Genel 
Sekreteri izahat vermiş ve Türkiye ile Yunanistan’ın müşterek savunmaya 
katkılarını müessir bir seviyede idame etmenin ittifakın menfaatine olduğunu 
belirtmiş ve üye Memleketlerin Amerika Birleşik Devletleri ve Federal A l 
manya tarafından yapılan savunma yardımına katılmalarının bir vecibe oldu
ğunu İfade etmiştir.

Amerika D ışişleri Bakanı Mr. Dean Rusk yaptığı beyanatta, bu konu
ya da temasla Amerika’nın Türkiye ve Yunanistan’a İktisadî yardıma ilâve
ten askerî yardım yapmaya da devam edeceğini bildirmiş ve bütün İttifak 
Üyelerini, NATO çerçevesinde Türkiye’ye yapılan yardıma iştirake davet 
etmiştir.

İtalyan Dışişleri Bakam Mr. Fanfani, İtalyan Hükümetinin Türkiye ve 
Yunanistan’a savunma yardımı yapmak hususundaki kararını bildirmiştir.

Kanada Dışişleri Bakanı Mr. Martin de Hükümetinin yardım mevzuunu 
incelemiş olduğunu, Türkiye ve Yunanistan’a yardım hususunda gerekli prog
ramı hazırlamış bulunduğunu ve sözkonusu Hükümetlere bu mevzuda tek
lifler yapılacağını ifade etmiştir.

Bu görüşmeleri müteakip Türkiye D ışişleri Bakanı Çağlayangil ile Y u
nan D ışişleri Bakanı Toumbas, Hükümetlerinin bu meseledeki görüşlerini 
Konseye izah etmişlerdir.
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Müzakerât neticesinde, Türkiye ve Yunanistan’a bu memleketlerin N A
TO savunma sistemine katkılarını müessir bir seviyede idame etmek gayesi 
ile  NATO çerçevesinde munzam savunma yardımı verilmesi hakkındaki gay
retlere devam edilerek bunun matlup ölçüde tahakkuk ettirilmesi hakkında 
bir karar alınmıştır.

Dışişleri Bakanımız Çağlayangil, NATO Konseyinin 8 Haziran toplan
tısında NATO İttifakının durumu ve B atı-D oğu münasebetleri hakkında 
geniş bir konuşma yapmıştır.

Bu konuşmasında D ışişleri Bakanımız her şeyden evvel NATO’nun ne 
için vaz geçilmez bir korunma ve savunma miiessesesi olduğunu anlamış ve 
bu savunmanın yegâne müessir çaresinin ittifak üyesi devletlerin kuvvetlerini 
yekdiğeri ile entegre etmeleri olduğunu belirtmiştir.

Dışişleri Bakanımız NATO’nun, yalnız askerî bakımdan bir korunma 
tertibi değil ayni zamanda başta D oğu-B atı münasebetlerinin ıslahı ve sul
hun esaslı temeller üzerine oturtulması olmak üzere, cihan sulhu ile ilg ili ha
yatî meselelerin halli için yapılması gereken gayretleri müessir bir hale ge
tiren bir müessese olarak da kıymetine işaret etmiştir.

Dışişleri Bakanımız Fransa’nın NATO askerî entegrasyonundan çekil
mesinin üzücü bir hadise olduğunu saklamamış, fakat buna mukabil Fransa’
nın Atlantik Paktının teşkil ettiği ittifak içinde kalacağını bildirmiş olmasını 
da memnuniyetle kaydetmeden geçmemiş ve Fransa bu ittifak içinde kald ı
ğına göre hiç değilse lüzumu halinde bu ittifakın askerî tertipleri içinde Fran
sa’nın kendisine düşecek vazifeleri deruhte edebilmesi için diğer i 4 müttefik
le bir işbirliği zemini bulunması hususunda miisbet faaliyetler sarfetmesi ümi
dini ifade eylemiştir:

Doğrudan doğruya B atı-D oğu münasebetlerinin inkişaf ve ıslahı me
selesine gelince, Çağlayangil, Türkiye’nin kendi bakımından ve kendi imkân
ları dairesinde esasen böyle bir inkişafa hizmet edebilecek hiçbir gayretten 
geri durmadığını anlatmış, filhakika Türkiye’nin Sovyetler B irliği ile  olan 
münasebetlerinin karşılıklı saygı ve ademi müdahale prensipleri dairesinde 
mümkün olan her sahada inkişafına ihtimam edildiğini, diğer Doğu Avrupa 
ve Balkan devletleri ile de ayni istikâmette inkişafların teminine çalışıld ığı
nı kaydettikten sonra umumiyet itibariyle cihan sulhunun tesisine medar ola
cak geniş çevredeki faaliyetlere taalluk edecek hususlarda müsbet neticelere 
varmak imkânlarının ancak birlik halinde hareket etmekle sağlanabileceğini, 
çünkü hakiki sulhu korumak niyetleri ile korunma cephemizi çökertmek mak
satları arasında gerçek teşhisin ancak bu şekilde hareket etmekle korunabile
ceğini izah etmiştir. Dışişleri Bakanımız özellikle Avrupada ve dünyada sağ
lam bir sulhun teessüs edebilmesi için Almanya’nın birleşmesi konusunun ar- 
zettiği ehemmiyete de dikkati çekmiştir.
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Dışişleri Bakanımızın konuşması, durmadan, yorulmadan, her mesele
nin ve evveliyetle Batı ile Doğuyu ayıran meselelerin sulhcu yo llarla halline 
çalışılması ve bu çalışmanın semereli olabilmesi için daima müteyakkız şekil
de hareket edilmesi gerektiği prensiplerde hülasa edilebilir. Bu görüşlerin ve 
İttifakın tesanüdü ile askerî entegrasyon konularının öneminin bütün 14 üye 
memleketçe en geniş şekilde paylaşıldığı anlaşılmaktadır.

. KIBRIS V E  ÎK ÎLÎ GÖRÜŞMELER

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, Kıbrıs’ta ki Birleşmiş M il
letler Barış Gücünün görev Süresinin 26 A ralığa kadar uzatılmasını Güven
lik Konseyinden resmen istemiştir.

U Thant’ın raporunda belirttiğine göre, Güvenlik Konseyine verdiği 
son rapordan beri geçen son üç ay içinde bazı olaylar meydana gelmiştir. Bu 
bakımdan bazı düzelmeler göze çarpsa bile bunlar ancak Kıbrıs Hükümeti 
ile K ıbrıslı Türk yöneticileri arasında endişe verici bir uzlaşmazlığın mevcu- 
diyatine işaret olabilir. Silâhlı çatışmalar azalacağına artmaktadır. Hatta tak- 
kim edilmiş yeni mevziler hazırlanması eğilimleri de artmıştır.

Thant daha sonra büyük bir ilg i ile Yunan ve Türk Hükümetleri ara
sında cereyan eden görüşmelere işaret etmekte ve görüşmelerin Kıbrıs mese
lesine çözüm bulmak yolunda ileri bir adım teşkil edeceği umudunu belirt
mektedir. Genel Sekretere göre, Barış Gücü için gerekli mali destek belirsiz 
ve yetersizdir. Barış Gücü masraflarına gönüllü katkıda bulunmak metodu 
en iyi şartlarda bile fazla sıhhatli bir yol değildir, Birleşmiş M illetlerin barı
şın muhafazası yolundaki bir harekâtının malî bakımdan desteklenmesi için 
kesin olmayan bir metottur.

Raporda ayrıca A da’daki Barış Gücünün mevcudu hakkında teferruat
lı bilgi verilmektedir. Döküm şu şekildedir : İngiltere (1053), Kanada (992 ), 
İsveç (757), Danimarka (659), Finlandiya (652 ), İrlanda (522 ), Avusturya 
(52) sahra hastahanesi personeli kuvveti ayrıca Avusturalya, İsveç ve Dani
marka 40’ar, Avusturya 34 ve Yeni Zelanda 20 sivil polis memuru vererek 
katılmaktadır.

Brüksel’de yapılan NATO Bakanlar Konseyi toplantılarına katıldıktan 
sonra yurda dönen Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, bir demeç vere
rek, özetle şunları söylemiştir : «A tina havaalanında Yunan Dışişleri Bakanı 
Tumbas ile görüştüm. Bundan evvel NATO toplantısı münasebetiyle Tum- 
bas ile Brüksel’de iki defa özel olarak görüşmek fırsatını bulmuştum. Bu gö
rüşmelerimizde Büyükelçiler seviyesinde ve bir üçüncü devlet başkentinde 
yapılması kararlaştırılan ik ili görüşmelerle ilg ili prosedürü tesbit ettik.»
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İKTİSADİ VE TEKNİK KONULAR

FEDERAL A L M A N Y A ’N I N  K E B A N  B AR AJI İÇ İN  A Ç TIĞ I KREDİ

Keban Barajı ve hidroelektrik santralinin finansmanında kullanılm ak 
üzere, Federal A lm anya’nın memleketimize açtığı 80 milyon D M ’lık (takri
ben 240 milyon Türk Lirası) kredinin kullanılm ası ile  ilg ili mukavele imza
lanmıştır.

Ayrıca, Federal A lm anya’nın, memleketimize, konsorsiyum çerçevesin
de 1966 y ılı için vermeyi taahhüt ettiği 175 milyon D M ’lik kredinin 40 m il
yon D M ’liı kısmına ait tatbikat mukavelesi de imzalanmıştır.

Program kredisi olarak alınan 40 milyon DM (takriben 120 milyon 
Türk Lirası) y ıllık  ithalât programımızın finansmanında ve Alm anya’dan 
yapılacak ithalâtta kullanılacaktır.

Kredinin vadesi, 7 yılı ödemesiz devre olmak üzere, 25 yıldır. Faiz nis- 
beti de yüzde 3’tür.

T Ü R K İY E  M A C A R İS T A N  SİVİL  H A V A C IL IK  A N L A Ş M A S I

Memleketimizle Macaristan arasında bir sivil havacılık anlaşması akdi 
maksadıyla Macaristan Sivil H avacılık Merkez İdre Müdürü Sandor Horvath 
başkanlığındaki Macar Heyeti ile  D ışişleri Bakanlığı III. Daire Genel Müdü
rü H. Fahir Alaçam başkanlığındaki Türk Heyeti arasında 20 Haziran 1966 
tarihinde başlayan müzakereler 28 Haziran’da sona ermiştir.

Bahis konusu anlaşma 28 Haziran tarihinde Dışişleri Bakanlığında T.C. 
Hükümeti adına Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Siyasî İşler Yardımcısı 
Â li Binkaya Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti adına da Macaristan 
Ulaştırma ve P.T.T. Bakan Yardımcısı Rudolg tarafından imzalanmıştır.

Bu anlaşma ile Türk Hava Yollarının Budapeşte’ye iniş ve kalkış dahil 
olmak üzere Macaristan üzerinden Orta ve Batı Avrupa’ya tarifeli seferler 
yapması sağlanmış bulunmaktadır.

Aynı zamanda Macar Hava Y ollarına ait uçaklar da İstanbul'a iniş ve 
kalkış yapmak ve İstanbul’dan güneye doğru Türkiye üzerinden tarifeli hatlar 
ihdas etmek imkânını elde etmişlerdir.

Anlaşma 5 yıl için muteber olup, müddetin hitamından en az altı ay ev
vel akit taraflardan bİrince diplomatik yoldan feshi ihbar edilmedikçe yıllık  
süreler için yenilenmiş olacaktır.
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KÜLTÜREL OLAYLAR

Türkiye’deki müzelerden seçilerek meydana getirilen «Türkiye’nin san'- 
at hâzineleri sergisi» M illî Eğitim Bakam Orhan Dengiz’in konuşmasıyla 
4 Haziran tarihinde açılmıştır. Dengiz :» Bu kültür ve san at buketi 9000 yıllık  
bir tarihi içine almakta, Anadolu kurulan çeşitli medeniyetleri temsil eden ör
nek eserlerle, bir kültür zincirinin halkları halinde, kesintisiz, zamanımıza ka
dar ulaşm aktadır» demiştir.

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 
Lyndon Johnson’un himayelerinde W ashington’daki m illî galaride düzenlenen 
sergide, 280 parça eser bulunmaktadır.

Sergi, W ashington’dan sonra, bir buçuk yıl süre ile  Amerikanın çeşitli 
yerlerinde teşhir edilecektir. Bu süre içinde, Türkiye’den Amerika’ya gidecek 
bilim adamları, «Anadolu uygarlıkları ve san’atı» konusunda konferanslar ve
receklerdir.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson, W ashington’daki «m illi 
galeri»de açılan «T ürkiye’nin san’at zenginlikleri sergisi» ile ilg ili olarak bir 
mesaj yayımlamıştır.

Johnson’un mesajı şudur :

«Türk M illeti, Aııadolunun çeşitli medeniyetlerinin kültür ve tarihini ak
settiren eşsiz sanat eserleri sergisini Amerikan halkına takdim etmekle, Türk- 
Amerİkan anlayış ve dostluğuna çok müstesna bir katkıda bulunmuştur. Bu 
değerli serginin teşhir edileceği her şehirde, Am erikalıların bu fırsattan bilis
tifade, kendileri ile  birçok müşterek tarafları olan bu memleket ve m illet ile 
çalarında mevcut anlayışı derinleştireceklerini ve kuvvetlendireceklerini um
makta ve beklemekteyim. İki müttefik memleket arasında mevcut dostluk bağ
ları bu sergi sonucunda daha da kuvvetlenmiş olacaktır.»

Öte yandan W ashington’daki m illî ga leri’de, «Türkiye’nin san’at zen
gin lik leri sergisi’nin açılışı dolayısıyla, dün akşam Türkiye’nin W ashington 
Büyükelçiliğinde bir kabul resmi verilmiştir.

Kabul resmine, Amerikan Devlet büyükleri İle san’at çevrelerinden 500’e 
yakın davetli katılm ıştır.

Sergi, davetlilere özel şekilde gezdirilmiştir.

Sergi büyük bir ilg i görmüş ve bir haftadan 14 bin kişi tarafından ziya
ret edilmiştir.
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25 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığına mensup 
İkinci İktisat Dairesi Başkanı N azif Cuhruk’un başkanlığında 10 kişilik bir 
heyet, Doğu Bölgelerimizde İncelemelerde bulunmak ve konferanslar vermek 
üzere Elazığ, Diyarbakır, Van, Doğu Beyazit, Batman, Tatvan ve. Erzurum'a 
gitmiştir.

Heyet bu seyahat sırasında Doğu Bölgelerimizin tarihi, turistik, arkeo
lojik değerleriyle idari, toplumsal, kültürel, iktisadı ve bayındırlık veçheleri
ni yerinde ve yakınen incelemek fırsatını bulmuş, bu meyanda M illetlerarası 
siyasî ve İktisadî ilişkilerim iz konusunda konferanslar düzenlemiş ve ziyaret 
edilen yerlerdeki ilg ililerle  temaslarda bulunmuştur.

«V erdi H aftası» dolayısıyla V erd in in  eserlerini oynamak üzere, İtal
yan Scala Operasının artisleri ile  birlikte M onteal’e gelen Devlet Operamızın 
ünlü sopranosu Suna Korad, Prömiyeri 27 Haziran gecesi Montreal Opera 
binasında yapılan, Rigoletto Operasında Baş Kadın rolünü oynamıştır. Sa
natkârımızın gösterdiği büyük başarı seyirciler tarafından dakikalarca alkış
lanmış ve Korad, tezahürata mukabele için bir kaç defa sahneye çıkmıştır. 
Temsilde M ontreal’deki Türklerle birlikte Büyükelçimiz Mehmet Baydur da 
hazır bulunmuştur. Kanada sanat kritikleri Korad’ı başarısından dolayı öv
müşlerdir.

Memleketimiz ile Bulgaristan arasındaki kültür mübadele programı ge
reğince açılması öngörülmüş olan «Bugar resim, gravür ve heykel» sergisi 
17 Mayıs 1966 Salı günü saat 18 : 00’de İmar ve İskan Bakanlığı salonların
da açılmıştır.
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İ D A R İ  K O N U L A R

(





HAZİRAN AYINDA TAYİN VE TERBİLER

T. C. 
B A Ş B A K A N L IK  

K A N U N L A R  VE K A R A R L A R  T E T K İK  DAİRESİ  
K A R A R N A M E  SURETİ

Karar sayısı : 6/6546

Londra Büyükelçisi Zeki KUNERALP’ın merkeze nakli ve Londra Bü
yükelçiliğine D ışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Ümit H alûk BA- 
YÜLKEN’in atanması; adı geçen Başkanlığın 1/6/1966 tarihli ve 100004/Si- 
c il-227  sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulunca 10/6/1966 tarihinde karar
laştırılm ıştır.

C U M H U R B A ŞK A N I  
C. S U N A Y

B A K A N L A R  KU RULU Ü Y E L E R İN İN  İM Z A L A R I  
Tasdikli suretinin aynıdır,

20/6/1966

Personel Dairesi 
Sicil - 100004/
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M Ü Z E K K E R E

Terfie hak kazanmış bulunduğu halde bulunduğu derecede kalması lü
zumlu görülen 6 ncı derece meslek memurlarından Zübeyir BENSAN’a 4598 
sayılı kanunun 242 sayılı kanunla değiştirilen 4 ncii maddesi gereğince bir 
üst derece maaşın verilmesini onaylarına arzederim.

PERSONEL D AİRESİ REİSİ 

Takdim 
1.6.1966 

G. Ü ST Ü N  

Uygundur. 
1.6.1966 

İ. Sabrı Ç A Ğ L A Y A N G İL  
Aslın ın aynıdır.

2.7.1966

Personel Dairesi 
S ic il-100004/

M Ü Z E K K E R E

Terfie hak kazanmış bulunduğu halde bulunduğu derecede kalması lü
zumlu görülen 6 ncı derece meslek memurlarından N ejat UÇTUM ’a 4598 
sayılı kanunun 242 sayılı kanunla değiştirilen 4 ncii maddesi gereğince bir 
üst derece maaşın verilmesini onaylarına arzederim.

PERSONEL DAİRESİ REİSİ

Takdim 
30.6.1966 

G. Ü STÜ N

Uygundur.
30.6.1966

İ Sabri Ç A Ğ L A Y A N G İL  

Aslının aynıdır.
2.7.1966
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H AZİRAN  1966’D A T Ü R K İY E ’N İN  DIŞ İL İŞK İLER İ V E  BAŞLICA

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





1 Haziran 1966 PAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİNİN DEMECİ

Pakistan’ın yeni Ankara Büyükelçisi Korgeneral 
Khalad Masoud Shcikh Cumhurbaşkanına itimadname- 
sini sunuşu dolayısıyla bir demeç vererek, Türkiye ve Pa
kistan’ın yalnız pakt ve anlaşmalarla birbirine bağlı 
olmayıp derin bir anlayış ve kardeşlik duygusu içinde 
tam bir birlik halinde olduğunu belirtmiştir (Bk. Bel
ge 1 ) .

1 Haziran 1966 GANA’NIN ENOSİS KONUSUNDAKİ 
AÇIKLAMASI

Birleşmiş M ille tler’deki Gana daimî delegesi, 
Genel Sekreter U - Thânt’a bir mektup göndererek, son 
genel kurul toplantısında, Kıbrıs konusundaki karar 
tasarısına Gana’nın Enosis için oy vermediğim açıkla
mış ve «G ana karar tasarısına Kıbrıs’ın bağımsızlık, 
egemenlik ve toprak bütünlüğünün devamına yardım
cı olacağı kanaatiyle oy vermiştir» demiştir.

Böylelikle Gana, Lübnan, Suriye, Nepal, Gabon 
ve U ruguay’dan sonra, genel sekretere mektup gönde
rerek, Enosis için oyvermediğini açıklayan altıncı dev
let olmuştur.

Öte yandan, Hindistan ve Habeşistan basın yo
luyla, Ürdün, radyoda okunan bir bildiriyle, Birleşik 
Arap Cumhuriyeti ve İrak da ortak bildirilerle, Enosis 
için oy vermediklerini açıklamışlardır.

2 Haziran 1966 LEFKOŞE’NİN TÜRK KESİMİNE UYGULANAN 
ABLUKA

Kıbrıs Rum yönetimi, Birleşmiş M illetler ile 
Türk diplomatları hariç, kimseye şehrin Türk kesim i
ne geçme İzni vermemeyi kararlaştırmıştır.
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Şehrin Rum kesiminde bir gün evvel patlıyan ik i 
bombadan sonra Rum yönetimi, Türklerin Türk kesi
mine giriş ve çıkışını yasaklamıştı. Bunu yukarıdaki 
tedbirin izlemesinden sonra B. M. Genel Sekreteri özel 
temsilcisi Carlos Bernardes ile  Kıbrıs barış gücü Ko
mutanı General Martola, Kıbrıs İçişleri Bakanlığına 
giderek son yasak kararı üzerinde bilgi alm ışlardır.

2 Haziran 1966 IRAK BÜYÜKELÇİSİNİN BİR DEMECİ

Irak’ın Ankara Büyükelçisi Fehmi Said, Bağdat- 
ta yayınlanan El Balad gazetesine verdiği bir demeçte 
Irak Cumhurbaşkanı General Abdürrahman Arİf’in 
kendisini, Türkiye Cumhurbaşkanına bir iyi dilek me
sajı sunmakla görevlendirdiğini belirtmekte ve T iirk- 
Irak görüşmelerinden bahisle şunları söylem ektedir:

«Türkiye Dışişleri Bakanının Bağdat’ı ziyareti sırasın
da cereyan eden görüşmelerden elde edilen sonuçlar, iki
ülkenin aralarında iyi ilişkiler geliştirmeye kesinlikle 
kararlı olduklarını ortaya koymuştur. Irak Başbakanı 
Abdürrahman Bazzaz’ın Ankara’ya yakında yapacağı 
ziyaret, ilişkilerim izin gelişmesinde yeni ve önemli bir 
unsur olacaktır. Kara yolu, demiryolu, havayolu ile 
ulaşım ve telekomünikasyon konusundaki ortak tasarı
larımızın uygulanması, iki ülke arasındaki ilişkilerin 
iyileşmesi için önemli unsurlar teşkil edecektir. Bu ye
ni im kânlar sayesinde, ülkelerimiz arasındaki mübade
le ve bütün İktisadî alan larda işbirliği artacaktır.»

3 Haziran 1966 DIŞİŞLERİ BAKANININ BRÜKSEL’DE
BAŞLAYACAK OLAN T Ü R K -Y U N A N  
GÖRÜŞMELERİ İLE NATO KONULARINDAKİ 
DEMECİ

Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangİl, NATO 
Bakanlar Konseyi toplantısına katılm ak üzere Brük
sel’e hareket etmeden evvel şu demeci vermiştir :

«Nato Bakanlar Konseyi toplantısına iştirak et
mek üzere yarın Brüksel’e hareket ediyorum. Son ay
ların siyasî olayları muvacehesinde bu toplantının ta-
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şıdığı ehemmiyet malûmdur. Nato ile  ilg ili tutumumu
zu muhtelif vesilelerle izah etmiş bulunuyoruz. Mem
leketimizin menfaatleri ve dış güvenliği ve bilhassa 
Avrupa’da sulhiin idamesi bakımından, dünyada haki
kî bir silâhsızlanma tahakkuk edinceye kadar, Nato 
ittifakının ve bu ittifakın müessiriyet unsurunu teşkil 
eden entegrasyonun devamına taraftarız. N ato’nun, itti
fakın bünyesi ve gayesi mahfuz kalmak şartı ile  dünya 
şartlarına ayak uyduracak şekilde tekâmülünü de, mü- 
essiriyetinin devamında mühim bir unsur olarak görü
yoruz. Konsey toplantıları sırasında takip edeceğimiz 
tutm, bu esaslardan mülhem olacaktır.

Bildiğiniz gibi, konsey toplantısı münasebetiyle 
Brüksel’de bulunduğum sırada Yunan D ışişleri Baka
nı Tumbas ile Kıbrıs ve Türk - Yunan münasebetleri 
konusunda temaslarda bulunacağım.

Bu görüşmelerin, bütün ilg ili tarafların kabul 
edebileceği bir çözüm şekline hizmet edecek bir zemi
nin bulunmasına yardımcı olmasını ümit ve temenni 
ederim.»

Çağlayangil, Atina radyosunun İmroz ve Bozca
ada’daki Rumlara Tiirklerin baskı yaptığı yolundaki 
iddiası hakkında da şunları söylemiştir :

«Kıbrıs ih tilâfı çıktığı güııdenberi, Türkiye'de 
yaşıyan ve ne kadar serbest ve rahat yaşadıkları herke
sin malûmu bulunan Türk vatandaşı Rum asıllı kimse
ler üzerinde, hükümetin tazyik yaptığı iddiası, daima 
öne sürülegelmiştir. Bunların gerçekle hiçbir ilg isi yok
tur.»

Fener Rum patrikhanesinin ve ruhban okulunun 
sınırdışı edilmesi hakkında M illet Mec'isine verilen 
bir kanun tasarısı ile ilg ili bir somya, D şişleri Baka
nı : «Türk hükümeti patrikhaneyi bir Türk ruhanî mü- 
essesesi addeder. Fakat, her m illetvekilinin her konu
da kanun teklif etmek hakkıdır. Hükümetin, böyle bir 
tasavvuru yoktur» demiştir.
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3 Haziran 1966 DIŞİŞLERİ BAKANININ LEFKOŞE'DEKİ 
OLAYLARLA İLGİLİ DEMECİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, K ıb
rıs’taki son o laylarla ilg ili olarak şunları söylemiştir :

«Lefkoşe’deki son bomba hâdiseleri vasıtasiyle 
Kıbrıs Rumları tarafından Lefkoşe Türk kesimine gi- 
riş - çıkışın yasaklanması hususunda alınan karar üze
rine, Birleşmiş M illetler ve ilg ili hükümetler nezdin- 
de derhal gereken teşebbüsler yapılmıştır. Bunların
neticesine intizar edilmektedir. D iğer taraftan, Türk - 
Yunan görüşmelerinin arifesinde girişilen bu hareket, 
Makarios idaresinin Kıbrıs mes’elesinin müzakere yo
luyla halli konusundaki tutum ve zihniyetini ortaya 
koyacak mahiyettedir.»

3 Haziran 1966 KIBRISLI TÜRKLERİN U t  H A N T  A ÇAĞRISI

Kıbrıslı Türkler adına U Thant’a bir mektup 
gönderen Dr. N. Manyera, Genel Sekreterden, barışın 
korunması için duruma kesinlikle müdahale etmesini 
istemiştir. Mektupta, Genel Sekreterin, Kıbrıslı Türk
ler için zaten dayanılmaz olan bugünkü durumun da
ha da kötüleşmesinden başka bir işe yaramayacak bu 
tehlikeli tutumu bırakmaları yolunda Kıbrıslı Rum 
liderlere çağrıda bulunması İstenmektedir.

Genel Sekreter ise, Türkiye ile  K ıbrıslı Türkle- 
rin şikâyetlerinin incelenmesi için özel temsilcisine ta
lim at vermiştir. (*)

3 Haziran 1966 GÜNEY KORE PARLAMENTO HEYETİNİN
ZİYARETİ

Güney Kore Cumhuriyeti parlâmentosundan bir 
hey’et Ankara’ya gelmiştir. Heyet Kore’nin ihtiyacına 
en uygun bir parlâmento binasının yapılması konusun
da, dünyanın çeşitli parlâmento binalarında inceleme
ler yaparak, bu hususta bir rapor hazırlam akla görevli
dir.

(*) Abluka 5 Haziran tarihinde kaldırılmıştır.
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TEKEL İŞLERİYLE GÖREVLİ İTALYAN MALİYE 
MÜSTEŞARININ ZİYARETİ

Gümrük ve Tekel Bakanlığımız davetlisi olarak 
yurdumuza gelen İtalya M aliye Bakanlığı Siyasî Müs
teşarı Athos Valsecchi ile  Dışişleri Bakanlığı'nda gö
rüşmeler yapılmıştır. Öğrenildiğine göre, görüşmeler
de, özellikle «Ortak Pazar içinde işb irliğ i» üzerinde 
durulmuştur. Bu arada, İtalya’nın yurdumuzdan daha 
fazla tütün alım ı konusu ele alınmıştır.

İNGİLİZ ULUSLAR TOPLULUĞUYLA 
İLİŞKİLER BAKANININ KIBRIS ZİYARETİ

İngiliz U luslar Topluluğuyla İlişkiler Bakanı 
Arthur Bottomley, Lefkoşe’de verdiği bir demeçte üç 
gündenberi Başpiskopos Makarios ve Kıbrıs Türk li
derleriyle yaptığı görüşmelerde İngiltere’nin ada sâ
kinlerinin arzularına ve ilg ili tarafların aralarında im
zaladıkları anlaşmalara uygun olarak Kıbrıs sorunun 
barışçı bir çözüme bağlanması yolundaki görüşünü bir 
kez daha belirttiğini söylemiştir.

İngiltere’nin muteber addetmekte olduğu Zürıh 
ve Londra antlaşm alarıyla ilg ili bir soruya da Bottom 
ley «İngiltere bütün antlaşmaların uygun bir şekilde 
değiştirilebileceğine ve yeniden gözden geçirilebilece
ğine kanmaktadır» şeklinde cevaplandırmıştır.

Lefkoşe’den Londra’ya dönüşünde A tina’ya uğ
rayan Bottomley İngiltere’nin Kıbrıs’taki üslerini hiç
bir ülkeye devretmeye niyetli olmadığını belirtmiştir.

KISMİ SENATO SEÇİMLERİ

Yüksek seçim kurulunun açıkladığı kısmı senato 
seçimlerinin kesin sonucu şöyledir y Adalet Partisi 35 
Senatör, CHP 13, CKMP 1, MP i, TİP İ ve YTP 1 
Senatör çıkarmışlardır. Adalet Partisi 31 Senatörü 
doğrudan doğruya, 4 senatörü m illi bakiyeden CHP 
8 Senatörü doğrudan doğruya ve 4 senatörü m illi ba
kiyeden diğer partiler ise hepsini m illi bakiyeden çı
karmışlardır.
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3 - 9  Haziran 1966 ÇAĞLAYANGİL-TUMBAS GÖRÜŞMELERİ

Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan- 
g il ile  Yunanistan Dışişleri Bakanı Yani Turnbas, Tür
k iye’nin Ortak Pazar nezdindeki daimî delegeliğinde 
5 Haziran günü beraberce öğle yemeği yemişlerdir. 
NATO toplantısı bittikten sonra iki Bakan tekrar bu
luşarak 9 Haziran günü Yunanistan'ın Avrupa Eko
nomik Topluluğu nezdindeki daimî delegeliğinde bir
likte öğle yemeği yemişler ve özel olarak görüşmüşler
dir. Her iki bakan, görüşme sonunda aşağıdaki metnin 
basına verilmesinde mutabık kalm ışlardır :

«Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları 
Brükselde yapılan Nato Bakanlar Konseyi Toplantısı 
münasebetiyle 5 ve 9 Haziran 1966 tarihlerinde ik i defa 
buluşmuşlardır. 18 Mayıs 1966 tarihinde yapılan or
tak deklerasyona uygun olarak Kıbrıs meselesine ve 
iki memleket münasebetlerine tesir eden diğer mese
lelere sulhçu ve müşterek bir çözüm şeklini geciktirme
den kolaylaştırma gayesi ile  g iz li görüşmelere başla
mak hususunda görülecek usul üzerinde anlaşm ışlar
dır. İki Bakan, bu vazifeyi üçüncü bir hükümet mer
kezinde yakında buluşacak olan İkİ büyükelçiye tevdi 
etmeye karar verm işlerdir.»

6 Haziran 1966 NATO’YA DAHİL 14’LERİN TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Brük
sel’de çalışmalarına başlayan NATO’ya dahil 14 dev
letin Dışişleri Bakanları seviyesindeki toplantısına ka
tılmıştır. Toplantıda, Fransa’nın tutumu üzerine orta
ya çıkan durumların müzakeresi yapılm ıştır. Çağlayan
g il, Türkiye’nin bu durum ile ilg ili tutumunu İzah et
miştir..

Dışişleri Bakanı bu arada ik ili temaslarda da bu
lunarak NATO Genel Sekreteri, Amerika, İngiltere. 
İtalya, Federal Almanya ve Kanada D ışişleri Bakanla
rı ile görüşmüştür.
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7 -8  Haziran 1966 NATO BAKANLAR KONSEYİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Nato 
Bakanlar Konseyi toplantısında Nato ittifakının duru
mu ve B atı-D oğu münasebetleri hakkında geniş bir 
konuşma yapmıştır. Bakan konuşmasında entegrasyon 
sistemini savunmuş, Nato’nun yalnız askerî bir korun
ma tertipi olmayıp aynı zamanda Doğu - Batı müna
sebetlerinin islâhı ve sülhun esaslı temeller üzerine 
oturtulması manasına geldiğini izah etmiştir. Fransa" - 
nin entegrasyondan çekilmesinin üzücü bîr şey oldu
ğunu fakat, A tlantik Paktının teşkil ettiği ittifak için
de kalacağını bildirmiş olmasının memnuniyetle kay
dedildiğini açıklamıştır. Batı - Doğu münasebetlerinin 
inkişaf ve İslahı meselesinde Bakan, T ürkiyen in ken
di bakımından ve kendi imkânları dairesinde esasen 
hiçbir gayretten geri kalmadığını söylemiş.

Bakan, Yunan hükümeti ile Kıbrıs meselesi ve 
iki ülkeyi ilgilendiren diğer konular üzerinde temas ve 
görüş teatisinde bulunmak hususunda Türkiye ve Y u
nanistan’ın mutabakata varmış olmalarından memnun
luk duyduğunu ifade etmiştir.

Nato Genel Sekreteri Manlio Brosio,bütün Konseyin
hissiyatına tercüman olduğunu kaydederek, Kıbrıs me
selesini halletmek üzere Türkiye ile  Yunanistan’ın gö
rüşmek hususunda vardıkları karardan dolayı duydu
ğu memnuniyeti izhar ve tarafların bu meseleyi biran 
evvel halletmelerini temenni etmiştir.

Nato Konseyinin toplantısında diğer meseleler 
meyanında İttifakın Güney Doğu cephesinin takviyesi 
konusu da ele alınmıştır. Amerika İtalya ve Kanada 
Dışişleri Bakanları bu konu ile ilg ili olarak Türkiye'ye 
ve Yunanistan'a askerî yardım hususundaki prensiple
rini izah etmişlerdir.

NATO Bakanlar Konseyi toplantısı sonunda bir 
tebliğ neşredilmiştir (Bk. Belge 2 ).
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7 Haziran 1966 ATİNA BÜYÜKELÇİMİZİN BATI TRAKYA  
GEZİSİ

Batı Trakya’da bir gezi yapmakta olan Türkiye 
Büyükelçisi Turan Tuluy, Gümülcine’de gazetecilerle 
görüşerek, iki ulus arasındaki dostluğun devamının lü- 
luzumlu olduğunu söylemiştir. Gazetecilerin Batı Trak
ya ’daki Türkleıın  durumuyla ilg ili bir sorusuna «her 
cemiyetin problemleri vardır. Batı Trakya Türklerinin 
de bir takım problemleri olduğu muhakkaktır, bu güç
lükler biraz anlayış ve iyiniyetle halled ileb ilir» şeklin
de karşılık vermiştir. Tuluy devamla «T rakya’daki 
T ürk-Y unan unsurlarının iki m illetin kaynaşma men- 
baı olduğuna inanıyorum» demiştir.

8 Haziran 1966 AVRUPA EKON OMİK KOM İSYON U  MESKEN 
KOMİTESİ ÜYELERİNİN TÜRKİYE’DEKİ 
TETKİKLERİ

Mesken durumunu incelemek üzere memleketi
mizi ziyaret etmekte olan ve iki gündenberi de İzmir'
de bulunan Birleşmiş M illetler Avrupa Ekonomik Ko
misyonu, Mesken Komitesi üyeleri, düzenledikleri ba
sın toplantısında, Türkiye’nin gece-kondu sorununun 
çözümünün burada yaşayanların sosyal geliştirilm esi
ne bağlı olduğunu söylemişlerdir. Komite ve heyet 
başkanı Çekoslovak temsilcisi Çervenko, gece -kondu 
probleminin sosyal yönden ele alınmasının gerekliliğ i 
üzerinde durarak «bu zamana ve paraya bağlıd ır» de
miş ve Türkiye’de gece-kondu meselesinin çok katı
laşmış olduğunu ileri sürmüştür.

Birleşmiş M illetler çelik mühendislik ve mesken 
dairesi müdürü îliushenko ise, Türkiye'de büyük şe
hirlerde nüfusun üçte birinin gece - kondularda yaşa
dığını, tedbir alınm adığı takdirde önümüzdeki on yıl 
içersinde bu oranın çok yükseleceğini ifade ederek 
özetle şunları söylemiştir :

«Konu ile ilg ili olarak yine bu heyetin 1965 yı
lında yaptığı tetkikler sonucu verdiği rapora istina
den bir bakanlık kurulmuştur. Bu bakanlık bazı ka
nun tasarıları hazırlamış ve meclise intikal ettirmiştir.
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8 Haziran 1966

8 Haziran 1966

9 - 1 0  Haziran 1966

İşte bu tasarılar kanunlaşıp yürürlüğe girdiği takdir
de meselenin çözümlenmesinde bazı kolaylıklar orta
ya çıkacaktır. Yalnız, bunu geçici bazı tedbirlerle 
değil uzun vadeli ve programlı bir şekilde ele almak 
zarureti vardır.

TÜ RK SÜRYANÎ CEMAATİ SÖZCÜSÜNÜN 
BAŞPİSKOPOS YAKOVOS’UN FAALİYETLERİ 
İLE İLGİLİ DEMECİ

Diyarbakır Meryemana kilisesi papazı Aziz Gü- 
nel, bir basın toplantısı yaparak, Amerika Ortodoks 
Başpiskoposu Yakovos’un Türkiye aleyhindeki faa li
yetlerini protesto etmiştir (Bk. Belge3).

DIŞİŞLERİ BAKANININ NATO KONSEYİNDE 
KIBRIS KONUSUNDA YAPTIĞI KONUŞMA

D ışişleri Bakanımız Çağlayangil Nato Kon
seyinde yaptığı bir konuşmada, Yunan Hükümeti
ile Kıbrıs meselesi ve iki memleket münasebetlerine 
taallûk eden sair meseleler üzerinde temaslar ve görüş 
teatisinde bulunmak hususunda Türkiye ve Yunanis
tan’ın mutabık kaldığını bildirmekten memnuniyet 
duyduğunu ifade etmiş, Türk Hükümetinin Kıbrıs 
konusundaki görüşünün Konseye ve M üttefiklerim ize 
muhtelif vesilelerle ve bütün tefarruatı ile  izah edil
miş bulunduğuna işaret eyledikten sonra Kıbrıs ih tilâ
fının devamının iki memleketin hakikî menfaatlerine 
zarar verdiğine temasla, bu seferki görüşmelerin müs- 
bet sonuçlanmasını temenni ettiğini ilave etmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ BRÜKSEL,DEKİ 
ÇALIŞMALARI

Dışişleri Bakanı îhsaıı Sabri Çağyangil, Nato 
toplantılarına katılan delegasyon üyelerim izle NATO 
ile ilg ili meseleleri görüşmek üzere iki toplantı yap
mıştır.
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10 Haziran 1966

10 Haziran 1966

Bakan, ayrıca Brüksel’e davet ettiği Stockholm, 
Helsinki, Kopenhag ve Lahey büyükelçilerimizle de 
bölge meselelerini görüşmek üzere toplantılar yapmış
tır.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ İMROZ 
VE BOZCAADA İLE İLGİLİ DEMECİ

Brüksel'den A tina’ya dönüşünde Yunan Dişileri 
Bakanı Yani Tumbas bir konuşma yapmıştır. Tumbas 
konuşmasında İmroz ve Bozcaada gibi Türkiye’ye ait 
adalardaki Kumlara Türk makamlarının kötü muame
le ettikleri yolundaki haberleri Türkiye Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Ç ağlayaııg il’in kendisi ile yaptığı görüş
me sırasında yalanladığını ve bu adalardaki Rumlara 
karşı hiç bir tedbir alınmamış olduğunu, sadece idare 
binaları yapmak üzere Rumlara ait bazı binaların 10 
ay önce istimlâkine başlandığını belirttiğini söylemiş
tir.

Tumbas ayrıca, İstanbul’daki Ortodoks Patrikli
ğ i ile  ilg ili olarak Türkiye D ışişleri Bakanının kendi
sine kesin taahhütlerde bulunduğunu ve Türkiye hü
kümetinin patrikhaneyi sınırdışı etmeği düşünmediği
ni söylediğim ileri sürmüştür.

Yunanistan Dışişleri Bakanı öte yandan, bazı 
Yunan gazetelerinde ve yabancı basında çıkan Türk • 
Yunan görüşmelerinin başlaması için diğer bazı hü
kümetlerin Yunanistan’a baskı yaptıkları yolundaki 
haberleri şiddetle yalanlamıştır.

TEKNİSYENLER HEYETİNİN SOVYETLER
BİRLİĞİNDEKİ İNCELEMELERİYLE İLGİLİ 
BİLGİ

Sovyetleri B irliğ i’ııde 23 N isan’dan beri temas ve in
celemelerde bulunan, Dışişleri Bakanlığı Birinci İkti- 
sad Dairesi yardımcısı Rahmi Giimrükçüoğlu nun baş
kanlığındaki çeşitli bakanlık ve kuruluşlar temsilcile
rinden kurulu «teknisyenler hey’eti» yurda dönmüş
tür.

\

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Müdürlüğü, 
hey etin Sovyetler Birliğindeki incelemeleri ile  ilg ili 
olarak bilgi vermiştir (Bk. Belge 4)



11 Haziran 1966 DIŞİŞLERİ BAKANININ ELEFTERİA 
GAZETESİNE VERDİĞİ DEMEÇ

11 Haziran 1966

11 Haziran 1966

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Elef- 
teria gazetesine özel bir demeç vermiştir (Bk. Belge 5).

Çağlayangil, bu demecinde Türk-Y unan dost
luğunun sağlanması üzerinde durmuş, Türkiye’nin 
Kıbrıs konusundaki açıklamış olduğu görüşlere ekle
necek bir husus olmadığını belirtmiş, ve Türkiye’deki 
Rumlara baskı yapıld ığı yolundaki haberleri reddetmiş
tir. .

İTALYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜNE MALİ 
YARDIMI

İtalya hükümeti, Kıbrıs’taki barış gücünün 26 
Haziran’da sona erecek son üç aylık görev süresinin 
m asraflarına 135.000 dolar m alî yardım la katılacağı
nı Birleşmiş M illetler Genel Sekreterliğine bildirmiş- 
itr.

BİR TAHKİKAT HEYETİNİN TÜRKİYE’YE 
GÖNDERİLMESİ İLE İLGİLİ YAKOVAS’IN  
İSTEĞİ

Yunan gazetelerinin Newyork’taıı ald ık ları ha
berlere göre, Kuzey ve Güney Amerika Başpiskoposu 
Yakovas, 24 M ayıs’ta Türkiye’nin Birleşmiş M ille tler’- 
deki daimî delegesi Eralp vasıtasiyle Ankara ya yaptı
ğ ı bir müracaatta, Yunan unsurunun içinde bulundu
ğu şartların ve patrikhaneye yapılan muamelenin ye
rinde incelenmesi için m illetlerarası kilise şahsiyetle
rinden kurulu bir hey’etin İstanbul İmroz ve Bozca
ada’ya gitmesine izin verilmesini istemiştir. Türk hü
kümeti bu müracaatı cevaplandırmamıştır.
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12 Haziran 1966 SAĞLIK BAKANININ YUGOSLAVYA GEZİSİ

Sağlık ve Sosyal Yardım  Bakanı Dr. Edip Somu- 
noğlu, Yugoslavya’ya hareket etmiştir. Yugoslavya 
hükümetinin davetlisi olarak giden Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı sağlık tesislerinde incelemelerde bu
lunacaklardır.

13 Haziran 1966 DIŞİŞLERİ BAKANININ İKİLİ GÖRÜŞMELER
İLE İLGİLİ DEMECİ

Brüksel’de yapılan Nato Bakanlar Konseyi top
lantılarına katıldıktan sonra yurdan dönen Dışişleri 
Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil, bir demeç vererek, 
özetle şunları söylemiştir : «A tina Havaalanında Y u
nan Dışişleri Bakanı Tumbas ile görüştüm. Bundan 
evvel Nato toplantısı münasebetiyle Tumbas ile Brük
sel’de iki defa özel olarak görüşmek fırsatını bulmuş
tum. Bu görüşmelerimizde büyükelçiler seviyesinde ve 
bir üçüncü devlet başkentinde yapılması kararlaştırı
lan İkilİ görüşmelerle ilg ili prosedürü tesbit ettik».

13 Haziran 1966 U T HANT İN KIBRIS’TAKİ BARIŞ GÜCÜ İLE
İLGİLİ RAPORU

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri UThant Kıb
rıs’taki Birleşmiş M illetler barış gücünün görev süresi
nin 26 A ralığa kadar uzatılmasını Güvenlik Konse
yinden resmen istemiştir.

U Thant’ın raporunda belirttiğine göre, Güven
lik Konseyine verdiği son rapordan beri geçen son üç 
ay içinde bazı olaylar meydana gelmiştir. Bu bakım
dan düzelmeler göze çarpsa bile bunlar ancak Kıbrıs 
hükümeti ile  Kıbrıslı Türk yöneticiler arasında endişe 
verici bir uzlaşmazlığın mevcudiyetine işaret olabilir. 
Silâhlı çatışmalar azalacağına artmaktadır. H atta tah
kim edilmiş yeni mevziler hazırlanması eğilim leri de 
artmıştır.
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14 Haziran 1966

Thant daha sonra büyük bir iig i ile  Yunan ve 
Türk hükümetleri arasında cereyan eden görüşmelere 
işaret etmekte ve bu görüşmelerin Kıbrıs meselesine 
çözüm bulmak yolunda ileri bir adım teşkil edeceği 
umudunu belirtmektedir. Genel Sekretere göre, barış 
gücü için gerekli mali destek belirsiz ve yetersizdir. 
Barış gücü m asraflarına gönüllü katkıda bulunmak 
metodu en iyi şartlarda bile fazla sıhhatli bir yol değil
dir, Birleşmiş M illetlerin barışın muhafazası yolunda
ki bir harekâtının m alî bakımdan desteklenmesi için 
kesin olmayan bir metottur. ■

Raporda ayrıca ada’daki barış gücünün mevcu
du hakkında teferruatlı bilgi verilmektedir. Döküm 
şu şekildedir : İngiltere (1053), Kanada (992), İsveç 
(757 ), Danimarka (659 ), Finlandiya (652 ), İrlanda 
(522), Avusturya (52 sahra hastahanesi personeli). 
Kuvvete ayrıca Avusturalya, İsveç ve Danimarka 40’ar 
Avusturya 34 ve Yeni Zelanda 20 sivil polis memuru 
vererek katılmaktadır.

DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN U T HANT A 
TELGRAFI

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Kü
çük, Birleşmiş M illletler Genel Sekreteri Thant’a bir 
telgraf göndererek, Kıbrıs Rum yönetiminin Kıbrıs’lı 
Tiirklerin yaşama imkânlarını ortadan kaldırmak ve 
«Türkiye ile Yunanistan arasındaki ik ili görüşmeleri 
zedelemek» amacını güden tedbirler ald ığını b ildir
miştir.

Dr. Küçük bu telgrafında, Türk topluluğunun 
tam bir abluka altına alındığını, Lefkoşe /e M agosa’da 
ki yeni kesimlerde yollara barajlar kurulduğunu açık
lamıştır.
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14 Haziran 1966

14 Haziran 1966

15 Haziran 1966

15 Haziran 1966

MAKARİOS’UN TÜRK YARGIÇLARINA 
ÇAĞRISI f

Başpiskopos Makarios adanın Türk yargıçlarını, 
cumhuriyet mahkemelerindeki görevlerinin başına dön
meye davet etmiştir. Kıbrıs’lı Türk yargıçlar, Lefko
şe’nin Türk kesiminin 2 Haziran günü Rumlar tarafın
dan abluka altına alınmasından sonra görevlerini bı
rakmışlar ve Rum kesimindeki kontrol noktalarında 
maruz kaldıkları muameleyi şiddetle protesto etmiş
lerdi.

Başpiskopos Makarios, çağrısında, Türk yargıç
larına yapılan muamelenin bir yanlış anlamadan doğ
duğunu ileri sürmüştür.

KANADA’NIN KIBRIS’TAKİ BİRLİĞİ İLE İLGİLİ 
KARARI

Kanada Başbakanı Lester Pearsoıı’un açıkladığı
na göre, Birleşmiş M illetlerin Kıbrıs’taki barış gücü
nün ada’da kalma süresi altı ay daha uzatıldığı takdir
de Kanada hükümeti, Kanada birliğinin Kıbrıs’ta a l
tı ay daha kalmasını kabul edecektir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ İKİLİ ANLAŞMALAR 
İLE İLGİLİ DEMECİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, bir so
ru üzerine Amerika Birleşik Devletleri ile  ik ili anlaş
maların gözden geçirilmesi konusunda teknik seviye
deki görüşmelerin yakında başlıyacağım bildirmiştir.

NORVEÇ’İN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ 
MASRAFLARINA YARDIMI

Norveç, Kıbrıs barış gücü m asraflarına 50.000 
dolar vererek katılacağını açıklamıştır. Norveç ayrıca 
güç masraflarındaki büyük açığın kapatılması amacı 
İle 10.000 dolarlık ek bir bağışta bulunacaktır.
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16 Haziran 1966

16 Haziran 1966

16 Haziran 1966

B. M. GÜVENLİK KONSEYİNDE KIBRIS BARIŞ 
GÜCÜ KONUSUNUN GÖRÜŞÜLMESİ

B. M. Güvenlik Koııseyi’nin 8 üyesi Genel Sek
reteri U Thant’ın Kıbrıs konusunda Konseye sunduğu 
raporu inceledikten sonra, adadaki barış gücünün gö
rev süresinin altı ay daha uzatılmasını öngören ortak 
bir karar tasarısını (Bk. Belge 6) Konsey başkanlığına 
sunmuşlardır.

Karar tasarısı ittifakla kabul edildikten sonra 
konu üzerinde söz alan delegeler dinlenmiştir (Bk. 
Belge 7).

DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN MAKARİOS’UN TÜRK 
YARGIÇLARI İLE İLGİLİ ÇAĞRISINA CEVABI

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Kü
çük, Kıbrıs Türk yargıçlarının görevleri başma dön
meleri için Başpiskopos Makarios’un yaptığı çağrıyı 
cevaplandırmıştır. Dr. Küçük, Türk yargıçlarının gö
revleri başına ancak bir şartla dönebileceklerini söyle
miş ve bu şartı da şöyle açıklamıştır : Makarios, mah
kemelerin anayasaya uygun olarak normal şekilde ça
lışacakları konusunda teminat vermelidir.

Dr. Fazıl Küçük, Türk yargıçların bu ayın başın
da «Rumların siyasi bir amaçla yarattıkları şartlar do- 
layısiyle» görevlerini bıraktıklarını söylemiştir.

IRAK BAŞBAKANININ VERDİĞİ BİR DEMEÇTE 
TÜRKİYE İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Irak Başbakanı Abdürrahman El Bazzaz m illete 
hitaben yaptığı bir radyo konuşmasında (Bk. Belge 8 ), 
Türkiye-Irak münasebetleri hakkında şunları söyle
miştir :

«Ankara ile Bağdad arasındaki münasebetler
fevkelâde iyidir. K arşılıklı ziyaretler yapılmaktadır. 
Ben de Türk hükümetinin daveti üzerine yakında An
kara’ya gideceğim. Bize karşı dostluk hisleri besleyen 
bir devletle temas ve münasebetlerde bulunmamız, 
paktlar siyasetine dönmek istediğimiz manâsına ge l
memektedir.»
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16 Haziran 1966 KIBRIS SAVUNMA BAKANI OSMAN ÖREK’İN 
DEMECİ

17 Hazıra 1966

17 Hazıra 1966

Kıbrıs Savunma Bakanı Osman Örek Londra’nın 
bağımsız televizyon haberleri muhabirine bir demeç 
vermiştir (Bk. Belge 9).

Osman Örek bu demecinde Kıbrıs Cumhurbaşka
nı yardımcısının son altı ay içinde Rum liderliğine çe
şitli konuları kapsıyan bir çok teklifler yaptığını, an
cak, bunların hepsinin de reddedildiğini hatırlatmıştır.

DIŞİŞLERİ BAKANININ MİLLET MECLİSİNDE 
YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, M il
let Meclisinde gündem dışı bir konuşma yaparak, bazı
muhalefet m illetvekillerinin sordukları suallere cevap 
vermiştir (Bk. Belge 10). Konuşmasında özetle siyasî 
görüş ayrılık ları ve ideolojik farkların m illetlerarası 
münasebetlerin gelişmesini önleyemeyeceğini, Nato 
üyelerinin Doğu Avrupa ile İktisadî, siyasî ve kültürel 
bağlarını kuvvetlendirmeyi arzuladıklarını, son y ıllar
da Türkiye ile  Sovyetler B irliği arasındaki münasebet
lerin de büyük gelişmeler kaydettiğini ve bunun dış 
politikamızın icaplarından olduğunu açıklamıştır.

G. KORE MİLLİ SAVUNMA BAKANININ 
ZİYARETİ

Kore savaşlarında 1950’den beri birlik bulundu
ran Türkiye’ye K orelilerin  m inettarlığını bildirmek
üzere Güney Kore M illî Savunma Bakanı Kim - Sung 
başkanlığında bir hey’et, yurdumuza gelmiştir.

Hava alanında bir beyanat veren Kore M illî Sa
vunma Bakanı «eskiden olduğu gibi bugün hâlen dün
yanın en kahraman askeri mehmetçİk’tir. Kore ordu
sunun, kahraman mehmetçik ile  omuz-omuza yaptığı 
savaştan hissettiği şeref sonsuzdur» demiştir.
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Kim Sung konuşmasına şöyle devam etmiştir

«Kore’deki Türk birliğinin büyük ve şerefli gö
revine devamını, hükümetimiz ve bütün Kore m illeti 
istemektedir. Birliğiniz 1960 yılına kadar bir tugaydı 
şimdi ise sadece bir bölüktür. Buna rağmen bizim için 
büyük bir değer ifade etmektedir.»

17 Haziran 1966 TÜRKİYE’YE YARDIM KONSORSİYUMU 
BAŞKANININ DEMECİ

Başbakan Süleyman Demirel, Ankara’ya mutad 
ziyaretlerinde bulunan Türkiye’ye yardım konsorsiyu
mu Başkanı von Mangold ile görüşmüştür. Görüşme
den sonra bir demeç veren von Mangold, 1966 yılının 
ilk  yarısının plan ve program bakımından çok uygun 
geçtiğini ifade etmiş, «çok çalışılmış, Keban barajı ile 
Kütahya azot sanayii ek tesisleri programa göre zama
nında başlanmış» demiştir.

17 Haziran 1966 KIBRIS YÜKSEK MAHKEMESİ TÜRK
BAŞKANININ İSTİFASI

Kıbrıs yüksek mahkemesinin Türk başkanı yar
gıç Mehmet Zeki görevinden istifa etmiştir. Kıbrıs 
Rum yönetiminden verilen bilgiye göre, geçen yıl bu 
göreve atanmış olan Mehmet Zeki Başpiskopos Maka- 
rios’a bir mektup göndererek istifasını sunmuştur. 
Kıbrıs yüksek mahkemesinin diğer altı Türk yargıcı, 
Rumların Türk kesimini abluka altına almasından son
ra, iki hafta kadar önce görevlerinden çekildiklerini 
açıklamışlardı.

18 Haziran 1966 RAUF DENKTAŞ IN DEMECİ

Kıbrıs Türk cemaati lideri Rauf Denktaş, Türki
ye ile  Yunanistan arasında Kıbrıs konusunda yapıla
cak olan ikili görüşmelerle İlgili olarak bir gazetecinin 
sorusuna, « ik ili görüşmelerden endişeliyim. Y unanlı
ların zaman kazanmak için çalıştıkları kanaatindeyim. 
Temennim, bu kanaatimde yanılm ış olmamdır» diye
rek cevap vermiştir.
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19 Haziran 1966

19 Haziran 1966

Rauf Denktaş, M akarios’un «kısm î muhtariyet 
vermeğe hazırız» şeklindeki demeci hakkında ne dü
şündüğünü soran bir başka gazeteciye de şu cevabı 
vermiştir:

«M akarios yeni birşey söylememiştir. Muhtariyet veri
rim dediği sahalar, Kıbrıs Türk cemaatini, Rum idare
sinde azınlık olarak tescil etmeğe matuf bir ağız oyu
nundan ibarettir ve Kıbrıs’ta Rum hâkimiyetini kur
mak, Enosis kapısını açık tutmak gayesinden zerre ka
dar ayrılm adığını göstermektedir. Kıbrıs dâvasının 
halli, Enosis’in kat’i bir şekilde önlenmesine bağlıdır 
ve bu ilk  şarttır. Bu yapılm adığı takdirde, çift enosis 
»taksim » en tabiî bir hal çaresi olur.

İkinci şart Türk cemaatinin anayasa altındaki
haklarının tanınması ve Türk cemaatinin emniyetinin, 
yaşama hakkının yeterli derecede korunmasıdır. Bu 
da bağımsız bir Kıbrıs’ta T iirkler için ayrı coğrafi bir 
idareyi icap ettirmektedir.

M akarios’un self— deteminasyon iddiası ve tale
bi, tek taraflı olduğu müddetçe, Kıbrıs mes’ el esine bir 
hal çaresi bulunamaz. Hukuken Türk cemaatinin de 
self—determinasyona hakkı vardır. Bu hak, her iki 
cemaat tarafından, Birleşmiş M illetler murakabesi 
altında, ayrı ayrı ku llan ıld ığı takdirde, bu mes'ele der
hal halledilm iş olur.,

TÜRKİYE— İRAN KARAYOLUNUN AÇILIŞI

Türkiye — îran ve Pakistan’ı birbirine bağlayan, 
CENTO ortak projesi, Bağışlı - Esendere - Rızaiye kara 
yolu törenle açılmıştır.

MAKARİOS’UN İKİLİ GÖRÜŞMELER 
HARKINDAKİ GÖRÜŞÜ

Başpiskopos Makarios Lefkoşe'nin bir banliyö
sünde düzenlen bir m itingde yaptığı konuşmada, pek 
yakında Kıbrıs konusunda Yunanistan’la  ik ili görüş
melere girişecek olan Türkiye’nin niyetlerinden «şüp
he ettiğini» söylemiştir.
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Makarios Türkiye’nin «taksim » ve «Kıbrıs üze
rinde toprak iddiası» plânlarından vaz geçmemiş oldu
ğunu iddia ederek «Kıbrıs mes'elesine bir çözüm ola
rak taksimin her çeşidine her türlü fedekârlığa katla
narak muhalefet edeceğiz» demiştir.

19 Haziran 1966 VALİLER KADEMESİNDE TÜRKİYE - SURİYE
SINIR ANLAŞMASI

Hatay Valisi Nuri Teoman, Suriye’nin İdlip şeh
rinde valiler kademesinde düzenlenen sınır m ülakatı
na katılm ıştır.

Toplantıda görüşülen çeşitli sınır mes eteleri ara
sında, Türkiye'den Suriye’ye ve Suriye’den Türkiye'ye 
kaçmış olan suçluların biran önce yakalanıp iade edil
memeleri, Pasavanla veya idari mektupla iki memle
ket arasındaki gidiş gelişlerin daha muntazam ve or
ganize bir şekle sokulmaları Türkiye’den arazileri olan 
Suriye’lilerin ve Suriye’de arazileri olan Türklerin da
ha kolayca topraklarına girip çıkmaları ve ziraat yap
maları konuları etrafından karşılıklı anlaşmaya varıl
mıştır.

20 Haziran 1966 B. A. C. MUHRİPLERİ KONUSUNDA
DIŞİŞLERİNİN BİR AÇIKLAMASI

İstanbul limanına gelen BAC deniz kuvvetlerine 
mensup iki muhrip ile ilg ili olarak Dışişleri Bakanlığı 
tarafından şu açıklama yapılm ıştır :

«Karadeniz ve Akdeniz’de takriben bir aylık bir 
geziye çıkmış olan Birleşik Arap Cumhuriyeti deniz 
kuvvetlerine mensup iki muhrip, 19 Haziran sabahı 
İstanbul limanına gelmişlerdir. Birleşik Arap Cumhu
riyeti büyükelçiliği, gem ilerin, Karadeniz’e geçebilme
si İçin, Montreux sözleşmesinin ön gördüğü müraca
atı ayni gün yapmıştır.

B ilindiği üzere, gemilerin Karadeniz’e intikali 
için, müracaat tarihinden itibaren en az sekiz günlük 
bir müddetin geçmesi lâzımdır. İki gemi, bu müddeti
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İstanbul limanında misafirimiz olarak geçirmeye da
vet edilmiştir. Birleşik Arap Cumhuriyeti hükümeti, 
bu daveti büyük bir memnuniyetle kabul etmiştir.

Bu vaziyette, resmî ziyaretin 21 Haziran sabahı 
saat 9’da başlaması ve 26 Haziran sabahı nihayçte er
mesi hususunda mutabakata varılmıştır.

20 Haziran 1966 U T HANT’İN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ İLE İLGİLİ 
DEMECİ

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, 
Kıbrıs sorununun yıl sonuna kadar çözümlenebileceği 
ümidinde olduğunu söylemiştir. U Thant, ilg ili taraf
lara çözüm yolları teklif ettiğini, ancak, bu yolla ba
şarıya ulaşılm adığını açıklamıştır. Birleşmiş M illetlerin 
Filistinde olduğu gibi Kıbrısta da süresiz olarak bulun
masını uygun görmüyorum diyen Genel Sekreter 
«ümidederim ki, ilgili taraflar, yıl sonundan önce an
laşmaya varırlar» demiştir.

20 Haziran 1966 DE GAULLE’UN SOVYETLER BİRLİĞİNİ
ZİYARETİ

Fransa Cumhurbaşkanı General Charles De Ga- 
ulle, aylardan beri merakla beklenen Sovyetler B irliği 
gezisine başlamıştır.

Fransız resmi çevrelerinin ifadesine göre, gene
ral De Gaulle, bu tarihi ziyareti sırasında doğu ile ba
tı arasındaki engelleri yıkmaya ve Avrupa'da barış 
imkânlarını arttırmaya gayret edecektir.

21 Haziran 1966 ORGENERAL CEMAL TURAL’A KORE LİYAKAT
MADALYASI VERİLMESİ

M isafir G üney-Kore Genel Kurmay Başkanı 
tarafından Kore Cumhurbaşkanı adına Genel Kurmay 
Başkanımız Orgeneral Cemal T ural’a «Kore Liyakat 
M adalyası» verilmiştir.
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21 Haziran 1966 SOVYET RUSYA’NIN YENİ ANKARA 
BÜYÜKELÇİSİNİN MUVASSALÂTI

Sovyet Rusya’nın yeni Ankara Büyükelçisi And- 
rer Andreievıç Smirnov Ankara’ya gelmiştir. Büyükel
çi Havaalanında gazetecilere özetle : «Türk-Sovyet 
münasebetlerinin gelişip kuvvetlenmesi iki memleket 
halkının menfaatlerine olduğu kadar dünya barışına 
da fayda sağlayacaktır.» demiştir.

21 Ham-an 1966 PETROL KONUSUNDA TÜRK  - İRAN  - PAKİSTAN
GÖRÜŞMELERİ

R. C. D. çerçevesinde Ortak bir petrol araştırma 
ve çıkarm a■ şirketi kurulması ile ilg ili T ürk iye-P ak is
tan - İran görüşmelerine Tahran’da başlanmıştır.

Bahis konusu şirket İran’ın Kuzey Doğusunda 
bulunan, Türkiye sınırı yakınındaki Mogan ovasında
ki geniş bir bölgede petrol araştırmaları yapacak ve 
işletilebilir petrol yatakları bulunduğu takdirde istih
salin büyük bir kısmı Türkiye’ye ait olacaktır.

22 Haziran 1966 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ İM ROZ VE
BOZCAADA İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Dışişleri B akan lığ ın ın  açıklaması :

Bugünkü bazı gazetelerde İmroz ve Bozcaada’da
ki Rum asıllı vatandaşlarımızın Yunanistan tarafından 
silahlandırıldığı, ayrıca Yunanistan’ın bu iki adayı a l
mak istediği ve buralarda Enosis teşebbüslerinde bu
lunduğu durumun ortaya çıkması üzerine de, söz ko
nusu adalar hakkında Türkiye ile Yunanistan arasın
da çok gizli müzakereler yapıldığı yolunda haberler 
çıkmıştır.

Evvelemirde belirtilmek gerekir ki, m illî hudut
larımız içinde bulunan topraklar üzerinde herhangi 
bir görüşmeye girebilecek bir Türk hükümeti hiçbir za
man mevcut olmayacaktır. D iğer taraftan, dışardan 
vaki olacak teşebbüslerle ada sakinlerinin silâhlandı-
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rılması veya Enosis ilân edilmesi gibi iddiaların ger
çekle bir ilg isi yoktur. Bu konularda resmi makam ları
mıza bugüne kadar intikal etmiş en küçük bir bilgi 
yoktur. Böyle olunca da adaların gizli ikili görüşme 
konusu yapıld ığı yolundaki haber, tabiatiyle, herhan
gi bir esasa istinad ettirilmez.

Diğer taraftan, İmroz ve Bozcaada dan kaçan 
birkaç kişinin buralarda Rum asıllı vatandaşlarım ıza 
baskı yapıld ığına dair son derece m übalâğalı ve mak
satlı beyanlarının Yunan basınında neşri üzerine, Y u
nan hükümeti, konu hakkında şifahen bilgi rica etmiş 
ve tarafımızdan verilen cevapta, bu gibi hareketlerin 
gerçekle hiçbir ilg isi olmadığı, ada sakinlerinin kanun
larımızın tam himayesine mazhar olduğu ve anayasa
mızın tanıdığı bütün haklardan yararlandıkları ve ya
rarlanmaya devam edecekleri ifade edilm iştir.»

TURAN TULUYTJN YUNAN DIŞİŞLERİ 
BAKANI NEZDÎNDE TEŞEBBÜSÜ

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Turan Tuluy Y u
nan Dışişleri Bakanı Yani Tumbas nezdinde bir teşeb
büste bulunmuştur. Turan Tuluy, bu görüşümde Kıb
rıs Rum yönetiminin Lefkoşe’deki Türk mahallesinin 
bir gün evvel tekrar kuşatılmasiyle ilg ili emrini ele 
almıştır.

U T HANT’IN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ ÎLE İLGİLİ 
ÇAĞRISI

Birleşmiş M illetler sözcüsünün açıklamasına gö
re, Genel Sekreter U T Bant, Kıbrıs barış gücüne asker 
ve polis göndererek katkıda bulunan dokuz ülkeden, 
bu birliklerini hiç olmazsa yıl sonuna kadar çekmeme
lerini istemiştir. Adada, Avusturya, Avusturalya, Ka
nada, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Yeni Zelanda, 
İsveç ve İngiltere’den gelmiş 4500 asker ve polis bu
lunmaktadır.
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22 Haziran 1966 AİLE PLANLAMASI İÇİN A. İ. D. KREDİSİ

23 Haziran 1966
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M illetlerarası Kalkınma Teşkilâtı «A ID », köy 
sağlık merkezlerine 1400 motörlü vasıta satmalmak 
ve yeni aile plânlaması programının uygulanmasında 
kullanılm ak maksadiyle memleketimize 3 milyon 600 
bin dolarlık bir kredi açmıştır.

DR. KÜ ÇÜ K’ÜN U T LIANT A MEKTUBU

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Kü
çük, Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thaııt a 
gönderdiği bir mektupta, «Güvenlik Konseyi ne sundu
ğunuz son raporunuzda bahsettiğiniz ablukadan 15 
gün sonra, Lefkoşe Türk kesiminin yeniden abluka a l
tına alınması, Rumların, Türk cemaatine karşı zaman 
zaman cezaî tedbirlere baş vurmaya kararlı o ldukları
nı gösteriyor» demektedir.

U Tftarit’tan, «Rum yöneticilerinin bu çeşit ted
birlere baş vurmalarım engellemek için» mücadelede 
bulunmasını isteyen Dr. Küçük, Türk kesiminin h aya
ti ihtiyaç maddeleri yönünden ikmal görmesine imkân 
verilmediğini belirtmektedir. Fazıl Küçük, Lora köyü 
yakınlarında altı Kıbrıslı Türkün tutuklanmasının an
cak bölgede gerginliğin artmasına yarayacağını söyle
mekte ve Kıbrıslı Türk devriyelerin bundan sonra ay
nı bölgede iki Rumu tutukladıklarını belirtmektedir.

Dr. Küçük, mesajında, Lefkoşe’nin Rum kesi
minde meydana gelen patlamadan Kıbrıs’lı Türklerin 
sorumlu olmadıklarını ifade ile, sorumluluğun, Kıb
rıs’ta durumu normalleştirmek yolunda Birleşmiş M il
letlerin harcadığı çabaları başarısızlığa uğratmak için 
böyle olaylardan yararlanmayı düşünen Kıbrıs’lı Rum 
yöneticilere ait olduğunu söylemektedir.

LEFKOŞE’DEKİ ABLUKANIN KALDIRILMASI

Kıbrıs Rum yönetimi, son üç gündenberi Lefko 
şenin Tiirk kesimine karşı uygulanan ablukayı kaldır 
mıştır.
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23 Haziran 1966 KIBRIS İRLANDA BİRLİĞİ İLE İLGİLİ KARAR

Dublin hükümetinin yayınladığı bir bildiride, 
500 İrlanda askerinin, yıl sonuna kadar, Birleşmiş M il
letler Kıbrıs barış kuvvetinde kalmaya devam edeceği 
açıkl anmaktadır.

İrlanda hükümeti, Birleşmiş M illetler m Kıbrıs'
taki barışı sağlama görevine 1 milyon sterlin gibi yük
sek bir katkıda bulunmasına rağmen, bu kuvveti mu
hafazayı kabul etmiştir. Buna karşılık Birleşmiş M il
letler Genel Sekreteri de, İrlanda’ya, Kıbrıstaki askeri 
masraflarının ödenmesi için elinden geleni yapmayı 
vadetmiştir.

23 Haziran 1966 HOLLANDA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ
MASRAFLARINA YARDIMI

Birleşmiş M illetlerdeki Hollanda hey’eti, Genel 
Sekreter U Thant’a H ollanda’nın 26 H a2İran’da sona 
erecek olan süre için Kıbrış barış gücüne 400 bin Tl.

. bağışta bulunacağını, genel kurul kararınca 26 A ralık ’a 
kadar uzatılan süre için de ayrıca katkıda bulunacağı
nı lâkin bunun son olmasını temenni ettiğini bildirm iş
tir.

23 Haziran 1966 KIBRIS’TAKİ KANADA BİRLİĞİ İLE İLGİLİ
KARAR

Kanada D ışişleri Bakanı Paul M artin ’m bild ir
diğine göre, Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyinin 
kararma uyarak Kanada hükümeti Kıbrıs’taki barış 
gücü hizmetindeki b irliğin i 6 aylık yeni bir devre için 
daha ada’da bırakmağa karar vermiştir.

Bununla beraber, ada’daki Kanada birliğinden 
120 kişi Ekim ayı başında K aııada’ya dönecek ve bun
ların yerine yeni asker gönderiİmiyeceğİ için Kanada 
birliğinin mevcudu 870 kişiye inecektir.
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N ijerya hükümeti, Kıbrıs barış gücü m asrafları
na katkıda bulunmak amacıyla 5.000 dolar vereceğini 
Birleşmiş M illetler Genel Sekreterine bildirmiştir.

23 Haziran 1966 NİJERYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ
MASRAFLARINA YARDIMI

24 Haziran 1966 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ ARAP BİRLİĞİNİN 
ANKARA BÜROSU HAKKINDA AÇIKLAMASI

Bir yabancı ajans «Türk hükümetinin, BirleşİK 
Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı kanaliyle Arap 
Birliğine verdiği notada, Arap Birliğinin Ankara’da 
büro açmasını kabul ettiğin i» bildirmiştir.

Bu haber üzerine, D ışişleri Bakanlığının bir yet
kilisi «bu konuda vaki teklif, henüz tetkik edilmekte 
olup, herhangi bir karar alınmış değild ir» demiştir.

24 Haziran 1966 DÜNYA BANKASININ TÜRKİYE'YE AÇTIĞI 
KREDİ

Dünya Bankasının açıkladığına göre, Türkiye’de 
özel endüstrinin kalkınması için Türkiye’ye 250 milyon 
lira lık  kredi açılacaktır. Banka parayı özel teşebbüsle
re dağıtmak üzere Türkiye sınaî kalkınma bankasına 
tahsis edecektir.

Paranın 100 milyon lirası Dünya Bankasından 
doğrudan doğruya geri kalan 150 milyon lira da Ban
kanın m illetlerarası şubelerinden kredi olarak veril
mektedir.

24 Haziran 1966 IJ THANTEN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ İÇİN BAĞIŞ 
İSTEĞİ

Genel Sekreter U Thant, Birleşmiş M illetler üye
si 117 ülkeye, bu arada kuruluşa üye olmadığı halde 
gözlemci bulunduran altı devlete başvurarak Kıbrıs 
barış gücü masraflarının karşılanabilmesi için derhal 
ve cömertlikle bağışta bulunmalarını istemiştir.
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U Thant, bu ülkelere gönderdiği mektuplarda, 
1964 M art’mdan 1966 Haziran’ına kadar, Kıbrıs’taki 
barış gücü için 46,778,000 dolarlık bağış ve söz alındı
ğını halbuki dokuz ülkeden gönderilen 4500 askerin 
bu süre içindeki masraflarının 49.800,000 dolar oldu
ğunu açıklamaktadır. Barış gücii masraflarında böyle- 
ce 3,022,000 dolarlık bir açık ortaya çıkmıştır.

Barış gücünün A ralık ayına kadar uzatılan görev 
süresi içinde ise, tahminen 10,240,000 dolarlık masraf 
yapılacaktır. Şimdiye kadar alınan bağışlar, 2,003,000 
dolardır.

24 Haziran 1966 BATI ALMANYA’NIN TÜRKİYE’YE ASKERİ 
YARDIMI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Federal A lmanya Savunma Bakanlığı sözcüsünün 
açıklamasına göre, Batı Almanya Türkiyeye askerî yar
dımda bulunmaya devam edecektir.

Alman askeri uzmanlarının Ankara’da geçen haf
ta görüşmeler yaptıklarım  bildiren sözcü, yapılacak yar
dımın miktarı üzerinde ayrıntılı bilgi vermekten kaçın
mıştır. Şimdiye kadar Batı A lm anya’nın Türkiye’ye cep
hane, ulaşım araçları ve uçaklar (bu arada Amerikan 
jetleri) olmak üzere 100 milyon mark tutarında yar
dımda bulunduğu bildirilmektedir.

26 Haziran 1966 SURİYE’DE MÜSADERE EDİLEN MALLAR 
KONUSUNDA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ  
AÇIKLAMASI

Türkiye’de bulunan Suriye lilerin  hak ve men
faatleriyle, menkul ve gayri menkul bütün m allarına 
el konularak, Suriye’de m allan  bulunup Suriye hükü
metince el konulan ve parası ödenmiyen Türk vatan
daşlarına dağıtılacağı haberi ilgili çevrelerde memnun
luk uyandırmıştır.

Dışişleri Bakanlığı ilg ilileri, «Suriye lile rin  mal
larına el konulma» konusunda prensip olarak karara 
vardıklarını ifade etmiş ve «bunu bir yönetmeliğe isti- 
nad ettirmek istiyoruz» demişlerdir.
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Öğrenildiğine göre M aliye, İmar ve İskân Bakan
lık ları ile Tapu Kadastro Genel M üdürlüğü ve idari 
teşkilâtta ki görevliler ilk olarak Türkiye’deki Suriyeli
lerin mallarının bir dökümünü yapacaklardır.

Bu arada Suriye’de m allarına el konulan Türk- 
lerin kurduğu bir dernek'de, üyelerinin hakların ı sağ
lam bir şekilde ve ellerindeki belgelere göre tesbit et
miştir.

Bütün işlemler sonuçlandıktan sonra, bir nisbet 
dahilinde, Suriye’de m allarına el konulan vatandaşları
mızın karşılığı, elde edilecek hasılattan taksim edile
cektir.

PAKİSTAN İSLAM PARTİSİ İKİNCİ 
BAŞKANININ DEMECİ

Üç aydan beri Ortadoğu ülkelerinde inceleme
lerde bulunan Pakistan İslâm Partisi İkinci Başkanı 
Gulâm Muhammed, Konya’da gazetecilere şu demeci 
vermiştir :

«Türkiye’nin bütün sorunlarını ve bu arada özel
lik le Kıbrıs sorununu kendi sorunumuz saymaktayız. 
Kıbrıs konusunda olabileceği gibi, bütün konularda da, 
bizden yardım istenirse, bütün gücümüzle Türkiye’nin 
yanında olacağız. Türkiye’ye yapılacak bir sa ld ırıy ı,' 
Pakistan’a yapılmış kabul edeceğiz.»

İslâm dünyasın ın zayıflad ığı bir zamanda, İs lâ 
miyet bayrağını Avrupa’nın ortasına diken Türklerin 
700 yıldanberi İslâm ülkelerinin önderliğini yaptığını 
da kaydeden Gulâm Muhammed, konuşmasını şöyle 
tamamlamıştır : «Türkler kuvvetli oldukça, İslâm ülke
leri ve Ortadoğu istikrar bulmakta, kuvvetli olmakta
dır.»

ERALFIN ROSSİDESTN İDDİALARI İLE İLGİLİ 
MEKTUBU

Birleşmiş M illetlerdeki Türkiye temsilcisi Orhan 
Eralp, Genel Sekreter U Thant’a yazdığı mektupta Kıb
rıs delegesi Zenon Rossides’in, Tiırkiyeye turist çek
mek için bastırılan bir broşürdeki haritayı dolayısiyle
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asılsız bir propaganda kampanyası için kullan ıld ığın ı 
bildirmektedir. Eralp, «Türkiye’nin yayılm a amaçlarına 
gelince, şimdiye kadar Kıbrıs sorununu sadece duymuş 
olanlar bile Y unan-R um  yönetiminin adanın Yunan 
ordusu tarafından işgalini memnunlukla karşılaması
nın ve kendi silâh lı kuvvetlerini yabancı bir ülke komu
tanlarının emrine verişinin, Elen yayılm a arzularının 
ortaya çıkışından başka birşey olmadığını farketm iştir» 
demiştir.

TÜRKİYE  - MACARİSTAN SİVİL HAVACILIK 
ANLAŞMASI

Türkiye ile  Macaristan arasında bir sivil Havacı
lık  anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma ile  Türk Ha
va yollarının Budapeşte’ye iniş ve kalkış dahil olmak 
üzere Macaristan üzerinden Orta ve Batı Avrupa’ya ta
rifeli seferler yapması sağlanmış bulunmaktadır.

ARJANTİN’DE ASKERİ DARBE

Arjantin Cumhurbaşkanı Arturo İllia , silâh lı kuv
vetlerin ültimatomu karşısında görevinden istifa ederek 
bütün yetkilerini ordu komutanlarına devretmiştir.

Süvari Generali Juan Carlos Ongania, A rjantin ’in 
yeni Cumhurbaşkanı olmuştur.

SURİYE TOPRAK REFORMU BAKANININ  
DEMECİ

Suriye Toprak Reformu Bakanı Abdülkerim Cun- 
di, Türkiye’deki Suriye lilerin  m allarına el konması ko
nusunda El Baas gazetesine verdiği demeçte şunları 
söylemiştir :

«Suriye hükümeti, Suriye’deki Türk m allarına el 
konması ile  ilg ili hiç bir özel tedbir almamış, sadece 
topraklarının yüzölçümü kanunî sınırı aşanlara, toprak 
reformu kanununun hükümlerini uygulamıştır. »
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29 H az .- 9  T em . 1966 İRAN SENATO BAŞKANININ ZİYARETİ

îran  Senato Başkanı Cafer Şerif Emamî, Türkiye 
Cumhuriyeti Senato Başkanınm misafiri olarak mem
leketimizde on günlük resmi bir ziyarette bulunmak 
üzere Ankara’ya gelmiştir.

29 Haziran 1966 İNGİLTERE’NİN TÜRKİYE’YE AÇTIĞI KREDİ

İngiliz hükümeti, memleketimize, konsorsiyom 
çerçevesinde 3 milyon sterling (takriben 75 milyon 
Türk Lirası) faizsiz kredi açmıştır. Kredi, İngiliz hü
kümetinin, 1966 yılı içinde memleketimize yapmayı 
taahhüt ettiği yardımın bir kısmını teşkil etmektedir. 
25 y ıl vadeli olan kredi, 1966 yılı ithalât programımıza 
dahil m alların finansmanında kullanılacaktır. Kredi 
için iki buçuk yıl herhangi bir ödeme yapılm ıyacaktır.

2.9 Haziran 1966 FEDERAL ALMANYA’NIN KEBAN BARAJI İÇİN
AÇTIĞI KREDİ

Keban barajı ve hidroelektrik santralinin finans
manında kullanılm ak üzere, Federal Almanya'nın mem
leketimize açtığı 80 milyon D M ’lik  (takriben 240 m il
yon Türk Lirası) kredinin kullanılm ası ile  ilg ili muka
vele imzalanmıştır.

Ayrıca, Federal A lm anya’nın, memleketimize, 
konsorsiyum çerçevesinde, 1966 y ılı için vermeyi taah
hüt ettiği 175 milyon DM ’lik kredinin 40 milyon DM'- 
lik  kısmına ait tatbikat mukavelesi de İmzalanmıştır.

Program kredisi olarak alınan 40 milyon DM  
(takriben 120 milyon Türk Lirası) y ıllık  ithalât progra
mımızın finansmanında ve Almanya'dan, yapılacak it
halâtta kullanılacaktır.

Kredinin vadesi, 7 y ılı ödemesiz devre olmak üze
re, 25 yıldır. Faiz nisbeti de yüzde 3’tür.
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30 Haziran 1966 DIŞİŞLERİ BAKANININ B. A. C. MUHRİPLERİ 
KONUSUNDAKİ SENATO KONUŞMASI

Dışişleri Bakanı İhsan Sâbri Çağlayangil, Cum
huriyet Senatosunun toplantısında yaptığı gündem dı
şı konuşmayla, CHP İstanbul Senatörü Ekrem Özden'in 
23 Haziran tarihinde yaptığı gündem konuşmayı cevap
landırarak Çanakkale Boğazı’ndan geçen ve İstanbul’
da 8 gün m isafir edilen Birleşik Arap Cumhuriyeti 
muhripleri konusunda b ilg i vermiş, «bu olay dolayısıy
la  devlet itibarı asla zedelenmemiş, aksine tutumumuz 
diğer devletlerce takdir edilm iştir.» demiştir. (Bk. Bel- 
ge  11) .

30 Haziran 1966 tRAK’TA BAŞARISIZ BİR DARBE TEŞEBBÜSÜ

Bağdat radyosu Cumhurbaşkanı Abdülrahman 
A rif adına yayınladığı bir bildiride, hükümet darbesi
nin başarısızlığa uğradığın ı belirtmiştir.

Irak Cumhurbaşkanı Abdülrahman A rif adına 
okunan kısa bildiride küçük bir grup «muhteris mace
raperestlin  cüretkâr bir harekete giriştikleri belirtile
rek, halka silâhlı kuvvetlerin bu «m aceraperestlerin» 
karşısında birleşmiş olarak durduklarına dair teminat 
verilm iştir.

Cumhurbaşkanı «halkım ız barış içinde iken ve 
saadet yüzlerinden okunurken» böyle bir harekete g ir i
şilmesini kınamıştır.
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B E L G E L E R





B E L G E  1 1 Haziran 1906

Pakistan’ın yeni Ankara Büyükelçisi Korgeneral Khalad Masoud Sheikh, 
Cumhurbaşkanına itimatnamesini sunuşu dolayısiyle şu demeci vermiştir :

«Pakistan hükümet ve halkının, Türk hükümeti ve halkına karşı bes 
lemekte olduğu derin sevgi ve iyi niyet duygularını muhterem devlet başka
nınız a iletmiş bulunuyorum.

İtimatnamesi takdim etmekle hayatımın en önemli bir safhasını idrak 
etmiş bulunuyorum. Büyük vatanınızı daha evvel de ziyaret etmiş olmamla 
beraber, Türkiye’de bir büyük elçi sıfatiyla aranızda yaşamak ve bu büyük 
vesileyle iki kardeş memleketimizin müşterek menfaatleri için çalışmak her 
zaman en büyük bir iştiyakım olmuştur.

Hepinize m illetim in derin sevgi ve hürmet mesajını getiriyorum. Biz 
PakistanlIlar Türklerin bizim için besledikleri samimi sevgiden haberdarı/. 
İki m illet esasen birbirini asırlardan beri yakından tanımaktadır. H alk ları
mız arasında daima kültürel ve ticarî ilişkiler olmuştur. Fakat Pakistanin ku
ruluşundan sonra bu yakın ilişkilerim iz bir kat daha kuvvet ve önem kazan
mıştır. Müşterek geleneksel görüşlerimiz ve kültürel bağlarım ız ve em elleri
miz son yıllar zarfında iki memleketi daha fazla yakınlaştırmış oldu.

Sulh ve kalkınma gayelerim izle el ele vererek hedefimize müşterek he
defimize doğru ilerlemekteyiz. M illetlerim iz daha iyi ve daha parlak bir is
tikbal elde etmek için azimli ve kararlıdırlar. Bu sulhsever tutumumuz hem 
kendi bölgelerimize hem de bütün dünyaya şamildir.

Pakistan m illeti büyük önder Atatürk için her zamaıı sonsuz sevgi ve 
saygı hisleriyle meşbu olmuştur. Biz Atatürk’ü tarihin en büyük bir çağdaş 
devlet kurucusu olarak tanıdık, onu  yüce bir beynelmilel önder ve ilksel biı 
devir yaratan büyük bir kalkınmanın sembolü gördük.

Pakistan halkı Türkiye’nin kalkınma alanında sağlad ığı büyük başarı
yı ve hükümetlerinizin daha yüksek bir hayat seviyesi temin yolunda sarfetti- 
ğ i büyük gayretleri hayranlıkla takibetmektedir.

Kıbrıs konusu ve Kıbrıs geleceği hakkında çok ciddi bir ilg i duymaktayız. 
M illetlerarası andlaşma ve taahhütlere bağlılık  ve saygı gösterilmesini ve 
müstakbel bir hal çaresinin de Kıbrıs Türklerinin arzu ve meşru hakları mu
vacehesinde gerçekleştirilmesini istiyoruz.

YENİ PAKİSTAN BÜYÜKELÇİSİNİN DEMECİ
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Türkiye ve Pakistan yalnız pakt ve andlaşm alarla birbirine bağlı ol
mayıp, m illetlerim iz de derin bir anlayış ve kardeşlik duygularıyla tam bir 
b irlik halindedir. Aramızdaki işbirliği sulh ve kalkınmanın önemli bir faktö
rü olup, hür devletlerimiz tarafından meydana getirilen örnek bir harekettir.

Aramızdaki bu birlik, geçen yıl Pakistanın maruz kald ığ ı harp ve teca
vüz sırasında yaptığınız yardım larla perçinleşmiş ' bulunuyor. En kritik bir 
devremizde hükümetiniz ve halkınızın Pakistana yapmış olduğu maddi ve 
manevî yardım ları, her zaman sonsuz şükran ve hayranlıkla yadedeceğiz. Bu 
büyük destek ve bize verdiğiniz cesaretledir ki halkımız ve silâh lı kuvvetleri
miz istilâcıları geri püskürtmeye muvaffak olmuştur.

Memleketlerimiz büyük ve çetin problemlerle karşı karşıya bulunmak
tadır. İktisadî kalkınma konumuz çok geniş bir önem taşımaktadır. İktisadî 
kalkınmamız için memleket dahilinde istikrar ve hariçte barış elzem olan bir 
ihtiyaç faktörüdür.

Memleketimiz, komşu devletlerle olan ihtilâflarım ızın barış yollarıyla 
halledilm esi için hiç bir gayretten geri kalmamıştır. Birleşmiş M illetlerin  bi
rer üyesi sıfatıyla, m illetlerin tesanüdü konusundaki sorumluluğumuzu müd
rik olarak,daima bir savaşa yol açacak bir hareketten uzak kaldık ve mesele
lerimizi iyi niyetle halletme yoluna gittik. Bİz bölgesel genişlemeler peşinde 
koşmuyoruz. Biz her zaman meşru haklarından yoksun bırakılm ış halk kitle
lerinin hayatî hak ve hukuku ile  ilgilendik.

Müşterek gayretlerim izin tahakkuku İçin gerek saygı değer hiikûmeb- 
nizle, gerekse halkınızla yakın bir işbirliği halinde bulunmak şiarım olacak
tır. Memleketlerimiz arasındaki işbirliği temposu her geçen gün biraz daha 
hız kazanacağından şüphem yoktur»

B E L G E 2 7-8 Haziran 1966
NATO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTILARINDAN 

SONRA YAYINLANAN TEBLİĞ

1 ■— Konsey, Brüksel’de 7 ve 8 Haziran 1966 tarihlerinde Bakanlar 
seviyesinde toplanmıştır.

2 — Konsey, İttifakın durumunu gözden geçirmiştir. Samimi görüş 
teatisinden sonra Bakanlar, m illetlerinin demokrasi, ferdi hürriyet, ve kanun 
hükümranlığı prensiplerine dayanan hürriyet ve müşterek m irasını korumak 
gayesiyle A tlantik İttifakının, eskiden olduğu kadar bugün de idamesinin zarürî 
olduğu hususunda mutabık kalm ışlardır. A tlantik İttifakının birinci gayesi, 
üye memleketlerin müşterek savunmasıdır. Bu maksatla üyeler, ayrı ayrı ve
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müştereken, devamlı ve tesirli bir şekilde, ferdî kalkınma ve karşılık lı yar
dım yolu ile, silâhlı taarruza karşı, ferdî ve kollektif mukavemet güçlerini 
idame ettirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt etmişlerdir.

3 — Bakanlar, geçen M art ayında verilmiş olan Fransız, muhtırasının 
ortaya çıkardığı problemleri, mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda, ilg ili 
bütün taraflarca kabule şayan görülecek ve devamlı güvenliği sağiıyacak bir 
çözüm yoluna bağlamak amacı ile , Antlaşma’da öngörülen prensip ve mü
kellefiyetlerin ışığ ı altında ve bir işbirliği zihniyetiyle incelemişlerdir. Bu 
toplantıda konsey :

A ) Mr. Luns’un, 6 H aziranda, ondört Bakan arasında vukubulan gö
rüşmelerle ilgiÜ açıklamasını kaydetmiş,

B) NATO Askerî Karargâhlarının, Fransa’dan başka bir yere naklini 
kabul etmiş,

C) «Shape» Karargâhı için yeni bir yer bulunması hususunda, Benelux 
ülkelerine müracaatta bulunmuş,

D) Kumanda strüktüründe bazı birleştirmelerin yapılmasına karar ver
miştir. Bu da ilk  merhalede, Avrupa’d a . Kara ve Hava Kuvvetleri Başkuman
danları ve Merkezî Avrupa’daki NATO Başkumandanlığı K arargâhları ara
sında bölünmüş olan personelin tek bir kumandan ve karargâh altında bir
leştirilmesi şeklinde gerçekleştirilecektir. Bu yeni karargâh da bir Benelux 
ülkesine, ya da A lm anya’da bir yere nakledilecektir.

E) Konsey, değişik memleketlerde kat’i ihtiyaçların ve evsahipliği im
kânlarının tesbiti hakkında araştırmalar yapılmasının lüzumu hususunda mu
tabık kalmıştır. Benelux memleketlerin, Federal Almanya Cumhuriyeti, Ge
nel Sekreter ve NATO Askerî Yetkililerine, bu araştırm alara derhal başla
mak hususunda ricada bulunduğunu ve ayrıca, gerekli malûmat temin edilir 
edilmez, nihaî kararların müstaceliyetle alınması gerektiğini kaydetmiştir.

F) «NATO Savunma K olleji» için yeni bir yer temini hususunda İtal
ya ’ya İttifakla bir teklifte bulunmuştur.

G) «D aim î Grubun» lâğvedilmesi ve bunun yerine b irliğe dahil dev
letlerin, entegre edilmiş bir askerî personel düzeni de dahil olmak üzere uy
gun alternatifleri ihtiva eden düzenlerin ikamesi hususunda anlaşılm ıştır.

H ) Mr. Luns’un Konseyin yeri konusu ile  ilg ili beyanatı ile keza ay;n 
konudaki Fransız D ışişleri Bakanının beyanatını kaydetmiştir.

4 — Müzakere usulleri konusunda, Bakanlar şu hususlarda mutabık 
kalm ışlardır.

A ) Fransa’nın NATO muvacehesindeki tutumu neticesi meydana ge l
miş olan ve müştereken halli icap eden meseleler Konseyin daimî toplantı
sında ilk  elde görüşülecektir.
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B) Bu meselelerden başlıcaları A lm anya’daki Fransız kuvvetlerinin
vazifeleri ve bu kuvvetlere ait misyonlarla, bunların NATO kuvvetleri ve
kumanda düzeni ile işb irliğ i konularıdır.

C) Fransa’nın Nadge ve NATO enfrastüktür projelerine katılması
gibi diğer meseleler de aynı şekilde görüşülecektir.

D) Konsey, toplantıları sırasında, bu meselelerin görüşülmesi için bit
tabi gerekeni yapabilir. Meselâ, bazı veya bütün meseleleri ele alacak dana 
küçük gruplar teşkiline karar verebilir. Siyasî problemler görüşülüp üzerle
rinde yeteri nisbette anlaşmaya vardıktan sonra, gerekli askerî tertiplerin 
alınması hususu, Fransız Yüksek Kumandanlığı ve Saceur arasında yapılacak 
görüşmelere talik  edilecektir.

E) Konsey, daimî toplantıları sırasında bir neticeye varam adığı takdir
de, görüşmeler Bakanlar seviyesinde ele alınacaktır.

5 — M illetlerarası durumunun gözden geçirilmesi sırasında Bakanlar, 
memleketlerinin Sovyetler B irliği ve Doğu Avrupa ülkeleriyle olan ilişk ileri 
konusunu görüşmüşlerdir.

6 — Sovyetler B irliğinin temel hedefleri, S ilâh lı Kuvvetlerinin seviye
si, İktisadî ve teknolojik kaynaklarından yüksek bir oranın devamlı şekilde 
askerî m aksatlara tahsis etmesi keyfiyeti karşısında, Bakanlar, Batının cay
dırma ve müdafaa m aksatları için, yeteri kadar askerî kuvvet idamesinin za
ruretine kanaat getirmişlerdir.

7 — Bakanlar, Avrupa güvenliği ile  ilg ili başlıca problemleri, enine 
boyuna müzakere etmişler ve bu arada 16 A ralık 1958 tarih li deklerasyonea 
mündemiç Berlin’le ilg ili kararları teyid eylemişlerdir. Önemli bir konu olan 
«A lm anya’nın birleştirilm esi» meselesinde hiçbir gelişme sağlanmamış olma
sını ve Federal A lmanya Cumhuriyetinin itibarını sarsmaya m atuf devamlı 
bazı teşebbüsleri esefle kaydetmişlerdir. A lman Hükümetinin 25 M art 1906 
tarihli notasında ifadesini bulan miisbet tutumunu dikkat nazarına alan Ba
kanlar, A lmanya meselesinin çözümünün Doğu - Batı münasebetlerindeki te
mel anlaşmazlık konularından biri olduğunu teyid etmişler ve Alman hak la
rının temel birleşme haklarını tatmin edecek barışçı bir çözüm yolunun, de
vam lı ve İsrarlı bir şekilde aranması gerektiği hususunda ittifak etmişlerdir.

8 — Kuzey Atlantik Antlaşmasının tedafüi mahiyeti İnkâr edilmez bir 
hakikattir. Bu mahiyet antlaşmaya katılanların m illetlerarası ih tilâfların  h a l
linde kuvvet kullanmaktan sarfınazar ederek, Birleşmiş M illetler yasasının 
ilkelerine riayet edecekleri yolunda verdikleri taahhütle açıkça belirtilm iştir. 
İttifakın tedafüi esası, ayrıca üyelerin Antlaşma bölgesine müteveccih teca
vüz veya düşmanca hareketlerle karşılaştıkları zamanlarda dahi izledikleri
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mutedil ve ölçülü davranışlarla müteaddit defalar sabit olmuştur. Kuzey A t
lantik bölgesini kaplıyan etkili bir müşterek müdafaa sisteminin siyasî ma
hiyetteki istişareleri sadece Doğu - Batı ilişkilerin istikrarı değil, ve fakat 
bütün insanlığın refahı uğrunda teşebbüslerin yapılabilmesini mümkün k ıl
maktadır.

9 — Eğer Avrupa’nın g irift sorununu çözmek yolunda bir ilerleme 
kaydedilebilecekse, davaları halletmek azmi bütün taraflarda bulunmalıdır. 
Avrupa’nın bölünmesini barışçı bir şekilde sona erdirmek, İttifakın başlıca 
gayelerinden biri olmakta devam etmektedir. İttifakın hedefi ise tek bir Av
rupa ile tekrar birliğine karışan bir Almanya kurmaktır.

10 — Diğer taraftan, ittifak üyesi memleketler, Doğu Avrupa ile  Batı 
Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirmek, karşılık lı şüphe ve korkula
rı izale etmek üzere çabalarına devam etmektedirler. Kültürel, ekonomik, 
bilimsel ve teknik alanlarda, elle tutulur, daha birçok sonuçların bugün bile 
elde edebileceklerine kanidirler.

11 — Bakanlar, Doğu - Batı ilişkileri konusunda beliren sağlam gelişme 
ihtimallerini yakinen izlemeye devam etmeleri ve imkân dahilinde çeşitli ü l 
kelerin D ışişleri Bakanlarının katılacağı toplantılarda görüşülmek üzere, bu 
meselelerle ilg ili şumullü bir rapor hazırlamak üzere daimî delegelerini gö
revlendirmişlerdir.

Doğu - Batı ilişkileri konusunda girişilebilecek her teşebbüsü inceleye
cek olan bu rapor, diğer sorunlar meyanında, Avrupa Güvenliği ve A lman
ya’nın birleştirilmesi meselelerini de içine alacaktır.

12 —-  Bakanlar, Kontrollü tam bir genel silâhsızlanma mevzuunda 
kaydedilen terakkiler muvacehesinde devamlı ilg ilerin i izhar etmişlerdir. B a 
kanlar, nükleer silâhların yayılması sonucu ile  bunun dünya çapındaki tesir
leri karşısında kaygularını belirtmiş ve fakat bu problemin halli için devam
lı çaba göstermeye kararlı olduklarını ifade etmişlerdir. Özellikle onsekiz 
ülke Cenevre Konferansına katılan memleketler, olumlu neticelere varabil
mek için azami gayret sarfedeceklerini teyid etmişlerdir.

X3 — Bakanlar, Türk - Yunan münasebetleri ile  ilg ili olarak Genel 
Sekreterin gözlemci görevi üzerindeki raporunu nazarı dikkati alm ışlar ve 
bu konudaki faaliyetlerinin devamı için desteklerini teyit etmişlerdir. Kıbrıs 
sorununu barışçı ve taraflarca kabule şayan bir çözüm bulunmasını kolaylaş
tırmak ve karşlıklı ilişkileri geliştirmek arzusu ile Türk ve Yunan Hükümet
lerinin bu iki konu İle ilg ili temas ve fikir teatisi yoluna gideceklerine dair 
iki ülke D ışişleri Bakanlarının vaki beyanlarını memnuniyetle karşılam ışlar
dır. Bu temaslarda takip edilecek usul karşılık lı olarak tesbit edilecektir. Ba
kanlar, Kıbrıs’da Birleşmiş M illetler Barış Gücünün devamlı mevcudiyetin
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den duydukları memnuniyeti teyid ve A da’da barışın korunması ve durumun 
düzeltilmesi için Birleşmiş M illetlerce sarfedilen çabaları desteklediklerini 
beyan etmişlerdir.

14 — Bakanlar, Kuzey Atlantik Antlaşmasının ikinci maddesinin ru
huna uygun olarak İktisadî İşbirliğini geliştirme khususundaki arzularını te
yit etmişlerdir. İlmî, teknik ve istihsal alanlarında araştırmayı teşvik ve ilm i 
terakkinin hızla geliştiğ i dünyamızda teknik alanda Avrupa İle Kuzey Ameri
ka arasında teknik alanda mevcut farkın azaltılması için daha geniş işbirliği 
ve bilg i teatisini gerçekleştirmek üzere sarfedilmekte olan çabalarda daha 
geniş bir elbirliği sağlanması lüzumunu belirtmişlerdir.

15 — Gelişme halindeki ülkelerin halen karşı karşıya bulundukları 
ana problemlerin çözülmesinde işbirliği yapmaları için Doğu ve Batı’nm ik- 
tisaden gelişmiş bütün ülkeleri ortak bir sorumluluk taşımaktadırlar. Silâh
sızlanma ve siyasi hal çareleri bulma yolunda kaydedilecek gayretler, insan 
refahının artırılması için son derece elzem kaynak ve enerjileri serbest bıra
kacağı cihetle maksada büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

16 — Konsey, Ortak savunmaya olumlu bir katkıda bulunm alarındı 
yardımcı olmak amacıyla ittifak çerçevesinde Türkiye’ye ve Yunanistan’a sa
vunma yardım ları yapma çabalarının devam etmesi hususunda mutabık ka la
rak, sözkonusu yardım programına daha geniş iştiraki öngören bir karar a l
mıştır.

17 — Bakanlara, 1965’de Konsey tarafından kurulan Özel Savunma 
Bakanlan Komitesinin faaliyetleri hakkında bir gelişme raporu sunulmuş
tur. Konseye ayrıca gelecek Aralık, ayı Bakanlar Toplantısında bir rapor da
ha sunulacaktır.

18 — Bakanlar, ilim  ve tekniğin İttifakın askerî gücü ve üyelerin İkti
sadî durumları bakımından önemini gözönünde tutarak araştırmaların art
masından ve askerî malzeme İstihsalinde ittifak üyeleri arasında işbirliği 
usullerinde yakın zamanda kararlaştırılm ış gelişmeleri memnuniyetle kayde
derek, ortak hareket için uygun projeler öne sürmeleri hususunda üye mem
leketleri teşvik etmişlerdir.

19 — 5 yıl süreli bir plân projesi hazırlanmasına ve y ıllık  tatbikatın 
düzenlenmesine müteallik usullerin tayin veya plânlamasını ele almak ve yü
rütmek üzere Temmuz ayında bir Savunma Bakanları toplantısı yapılmasını 
kararlaştırm ışlardır.

20 — Konseyin Bakanlar seviyesindeki müteakip toplantısı Aralık 
1966’da yapılacaktır.
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TÜRK SÜRYANİ CEMAATİ SÖZCÜSÜNÜN BAŞPİSKOPOS 
YAKOVOS’UN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ DEMECİ

Diyarbakır Meryamana Kilisesi papazı Aziz Günel, bir basın toplan
tısı yaparak Amerika Ortodoks Başpiskosu Yakovos’un Türkiye aieyhindeşi 
faaliyetlerin i protesto etmiştir. Türkiye’de bulunan Süryaniler adına konuş
tuğunu belirten Aziz Günel, Süryani cemaatının bu konuda kendisine yazılı 
yetki verdiklerini, Yakovos’un Times gazetesinde çıkan yazısında Türkiye 
aleyhinde birçok asılsız iddiada bulunduğunu söylemiş ve demiştir k i :

«T ürkiye’de yaşıyan biz gayrimüslimler, yüzyıllardan beri dini müsamaha
nın en büyük örneklerini vermiş bulunan Türk idaresi altında ve huzur için
de dini ibadetlerimizi hiç bir müdahaleye maruz kalmadan ifa  etmekteyiz. 
Türkiye cumhuriyeti anayasası ve kanunları müsliiman olsun, hristiyan olsun 
vatandaşlar arasında hiç bir fark gözetmeksizin, herkese eşit şekilde muame
le yapılmasını emretmekte ve bugüne kadar cumhuriyet hükümetleri bunu 
titizlikle tatbik etmektedirler. Bütün mezhep saliklerinin çocukları, T ü rk i
ye’de mevcut olan ve ruhani yetiştiren okullarda serbestçe tahsil yapabilmek
te ve bütün hristiy anlar hiç bir baskıya maruz kalmadan ibadetlerini serbest 
çe ifa  edebilmektedir. New - York Tim es'gazetesindeki Ortodoks Başpisko
posu Yakovos Kukuzis de diinya’da bir çok ruhban yetiştiren İstanbul Hey- 
beliada ruhban okulu mezunu ve eski bir Türk vatandaşıdır. Türkiye’deki din 
hürriyetinden azami derecede faydalanmış bir kimsedir. Fakat görüyorumki, 
o sadece bir din adamı değil, aynı zamanda dini politikaya âlet etmek iste
yen, yolunu şaşırmış bir kimsedir. Yaptığım ız tetkiklere göre Türkiye’yi z i
yarete karar vermiş olan Yakovos Kukuzis, buraya gelmeden önce 25.1.1966 
tarihinde Pan American’m New - York acentasına müracaatla İstanbul’dan 
6 .2.1966 tarihinde saat 11.30’da kalkacak uçak için rezervasyonunu yaptır
mıştır. Bu husus, Pan Amerikan New - York acentasından lütfen tahkik bu
yurulsun. Yakovos’un 6.2.1966 tarihinde İstanbul’daki Aya Yorgi kilisesin
de yapılan âyinde esasen bulunması zaman bakımından mümkün değilken, 
ayini İdare etmesine mâni olunduğu yolundaki maksatlı beyanatın samimiye
tini anlamakta güçlük çekmekteyiz.»

Papaz Aziz Günel daha sonra, bu konuda Türk Süryani cemaati adına, 
Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant ve Cenevredeki K iliseler B irli
ğine birer telgraf çekerek, Yakovos’un siyasî tertipler peşinde koştuğunun 
açıklandığım , ayrıca Times gazetesine de bir açıklama gönderildiğini söyle
miştir.

B E L G E 3 8 Haziran 1966
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B E L G E 4 10 Haziran 1966

TEKNİSYENLER HEYETİNİN SOVYETLER BİRLİĞİNDEKİ 
İNCELEMELERİYLE İLGİLİ BİLGİ

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon M üdürlüğü, Sovyetler Birliğinden dö
nen Teknisyenler Heyetinin incelemeleri ile  ilg ili olarak şu bilgiyi verm iştir:

«H eye t geçen Ekim ayında A nkara’ya gelmiş bulunan Sovyet hey'eti 
ile  memleketimizde bazı sınaî tesislerin kurulması maksadiyle akdedilmiş 
bulunan 7 adet teknik protokolla, bir hizmet mukavelesinin tatbikatiyle ilg ili 
çalışmalarda bulunmak üzere Sovyetler B irliğine gitmişti. H ey’etimizin Sov
yetler Birliğindeki temas ve incelemeleri üç kısımda cereyan etmiştir. î lk  
önce Moskova’da Sovyetler B irliğ i hükümeti ilg ile ri ve projeleri yürütmekle 
görevli teşekküllerin yetkilileri ile  projeler etrafında görüşmelerde bulunul
muş, bunu müteakip teknisyenlerimiz beş gruba ayrılarak Sovyetler B irliğinin 
muhtelif bölgelerinde, Türkiye’de kurulacak tesislere mümasil tesisler üze
rinde incelemeler yapmışlardır. Bu incelemelerin akabinde Moskova'ya avdet 
eden hey’etimiz, Moskova ve Leningrad’da Türkiye için hazırlanmakta olan 
projeler üzerinde projeleri hazırlayan Sovyet teşekkülleri ile  müşterek çalış
m alarda bulunmuşlardır. Hey’etimiz mensupları, Sovyetler B irliğinde demir- 
çelik, alüminyum, rafineri, lif-levha, sülfrik asit sanayilerini ve alkollü iç
kiler imâl eden tesisleri incelemişlerdir.

Teknisyenlerimiz bu incelemeler sırasında tesbit ettikleri hususları, 
memleketimizde kurulacak tesislere ait projelerin hazırlanmasında nazarı 
dikkate alınmak üzere, projeleri hazırlayan Sovyet teşekküllerine bildirmişler, 
ayrıca proje çalışmalarının teferruatı ve varmış olduğu safha hakkında bilgi 
alm ışlardır. Bu temaslar projelerin Türkiye bakımından matlup şartlarla ha
zırlanabilmesi yönünden faydalı olmuş ve çalışmaların süratlenm esini sağla
mıştır. Teknisyenlerimiz inceledikleri sanayiler ve proje çalışmalarının duru
mu hakkındaki teferruatlı raporlarını önümüzdeki günlerde mensup bulun
dukları Bakanlıklara, D ışişleri Bakanlığı ve Devlet P lânlam a Teşkilâtına 
tevdi edeceklerdir.

Hey etimiz Moskova’da bulunduğu sırada, ele alınan işlerle ilg ili ola
rak, Sovyetler Birliğinin muhtelif bakanlıkları ile  de görüşmelerde bulunmuş
lar ve protokollerin tatbikati ile  ilg ili mevzuları bir arada incelemişlerdir.

Evvelce tesbit edilmiş olan proğrama göre Haziran sonuna kadar demir 
çelik projesi hariç, protokole bağlanmış bulunan tesislere ait projeler Sovyet 
ilg ili teşekkülleri tarafından yetkili teşekküllerimiz tevdi edilmiş olacaktır. De
m ir-çe lik  sanayiine ait ön proje, Temmuz ayı içinde ikm al edilecektir.

Sovyetler Birliğinde yapılan çalışmalar sırasında edinilen kanaate göre, 
Sovyet teşekkülleri projeleri protokollarda tesbit edilmiş müddetler içerisinde 
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hükümetimize intikal ettirmiş olacaklardır. Esasen asit sülfirik telli ye empri
me cam fabrikaları ile, votka tesislerine ait projeler şimdiden yetkili teşekkül
lerimize ulaştırılm ış bulunmaktadır.

Sovyetler Birliğinde bulunduğu sırada hey’etimiz, büyük bir ilg i gör
müş ve Sovyet sanayii üzerinde etraflı incelemeler yapmak imkânını bulmuş
tur. Ele alınan projelerin ön görülen müddetler içerisinde gerçekleştirilebilme
si yönünden hey’etimizin Sovyetler B irliğindeki inceleme ve temasları çok fay
dalı olmuştur. Hey’et Moskova’da bulunduğu sırada evvelce protokole bağ
lanmış bulunan sınaî tesislere ilâveten alüminyum tesisine enerji vermek 
üzere Homa’da kurulması derpiş edilen baraj ve enerji santralı ile  hâlen detay 
projeleri hazırlanmakta olan Arpaçay barajı konularında da Sovyet ilg ilile ri 
ile  görüşmelerde bulunmuştur. Her iki konuda da gelişmeler kaydedilmiştir.

B E L G E 5 , 11 Haziran 1966

DIŞİŞLERİ BAKANININ ELEFTERİA GAZETESİNE 
VERDİĞİ DEMEÇ

D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, A tina’da Elefteria gazetesine 
özel olarak şu demeci vermiştir :

«Yunanistan’la  Türkiye arasında kırk yıldan beri devam eden dostluk, 
kardeşlik ve samimiyet bağları inkişaf ettirilmişti. Hiç şüphe yok ki iki mem
leket arasındaki bu münasebetler Kıbrıs meselesi yüzünden sarsılmıştır. 
Tabiatiyla yine şüphe yokki bu münasebetler, Kıbrıs meselesinde bütün ilg i
li tarafları tatmin edecek âdil bir çözüm bulunması ile  geçmişte olduğu gibi 
yeniden düzelecektir. Türk Yunan ilişkileri Elefterias Venizelos ile Atatürk 
tarafından kurulan parlak bir binadır. Bu münasebetler realist esaslara dayan
dığından olumlu meyveler vermiştir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu 
eski dostluğun yeniden canlandırılması iki memleketin menfaati icabıdır. 
NATO’nun bugün içinde bulunduğu durum, Atina - Ankara arasındaki dost
luk bağlarının yeniden kurulması geçmişe nazaran çok önemli kılmaktadır. 
Şimdi başlamakta olan Türk - Yunan diyalogunda muhakkak ki; başlıca konu
yu Kıbrıs meselesi teşkil etmektedir. Fakat bunu parelel olarak da eski Türk 
Yunan dostluğunun yeniden canlandırılarak edilmesi şekilleri de araştırılacak
tır. Şurası muhakkaktırki, Türk - Yunan ilişkilerinin bugünkü safhayı geçe
rek yeniden samimi bir hale gelmesi sadece Atina ile  Ankara arasındaki men
faatlere hizmet etmekle kalmayacak, ayni zamanda iki memleketin mensup 
olduğu Atlantik İttifakı menfaatlerine de hizmet edecektir. T ürk-Y unan  
dostluğunun sağlanması ve sarsılmaz temellere yerleştirilmesi İçin bu dostlu
ğu zehirleyen sebepler ortadan kaldırılm alıdır.
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Her iki taraftaki görüş ayrılık ları sadece tarafların menfaatlerini gözönünde 
tutan uzun vadeli ve daimi çözümlerle ortadan kalkabilecektir. T ürk-Y unan  
ilişkilerinden bahsederken Kıbrıs’ı etkilemiş olan esas unsuru dikkate alma
mamız, mümkün değildir. Kıbrıs Cumhuriyeti Yunanistan ve Türkiye Hükü
metleri arasındaki bir uzlaşmanın mahsulüdür. Bu bakımdan ortaya çıkmış 
olan çatışma ancak bir Türk - Yunan diyalogu ile halledilebilir. İk ili görüş
melerin iyi başladığına ve ik i Hükümetin mevcut güçlükleri sonunda atlata
bileceklerine inanıyorum. Türkiye’nin Kıbrıs meselesinin çözümü hakkindeki 
görüşleri malûmdur. Bu konuda eklenecek bir şey yok. Bu meseleye de temas 
etmeyi isabetli görmüyorum. »

Çağlayangil, bundan sonra, Kıbrıs Hükümetinin geçen A ralık ayında 
Türk azınlığı hakların ı m illetlerarası garantiler altına almaya matuf memor
andumunu tasvip edip etmediği yolundaki bir soruya cevaben, bu konudaki 
cevabını B. M. Genel Kurulu önünde verdiğini ve T ürk-Y unan  görüşmeleri 
sırasında bu memorandumun bahiskonusu edilmediğini söylemiştir. Genel 
Kurul Kararının Yunan D ışişleri Bakanı ile  yaptığı görüşmelerde ele alınıp 
alınm adığı yolundaki bir soruyu da cevaplandıran Çağlayangil, Genel Kurul 
Kararının Türkiye tarafından kabul edilmediğini hatırlatm ış ve Türkiye’nin 
Kıbrıs’daki şartlar hakkındaki tutumunun bilindiğini söylemiştir.

B E L G E 6 16 Haziran 1966
B. M. KIBRIS BARIŞ GÜCÜNÜN GÖREV SÜRESİNİN 

UZATILMASI İLE İLGİLİ KARAR TASARISI

B. M. Güvelik Konseyinin bazı üyeleri, Kıbrıs’taki barış gücünün gö
rev süresinin altı ay daha uzatılmasını öngören ortak bir karar tasarısını Kon
sey’e sunmuşlardır.

Arjantin, Japonya, Ürdün, M ali, H ollanda, Yeni Zelanda, N ijerya, 
ve U ganda’nın ortak imzalarını taşıyan karar tasarısının metni şöyled ir:

Güvenlik konseyi,
a ) Kıbrıs’taki Birleşmiş M illetler barışı koruma kuvvetinin görevine 

devam etmesinin, mevcut şartlar altında, barışın devamı için gerekli olduğu
na dair Genel Sekreterin 10 Haziran 1966 tarih li raporunda yer alan görüşü,

b) Kıbrıs hükümetinin, kuvvetin görevine devam etmesini mevcut şart
lar altında kabul etmiş bulunduğunu, kaydettikten sonra,

1 — 4 Mart. 20 Haziran 9 Ağustos, 25 Eylül ve 18 A ralık 1964 tarihli 
kararları ile  Konseyin 11 Ağustos 1964 tarihinde aktettİği 114. toplantısında 
varılan görüş birliğin i ve gene 19 M art ve 15 Haziran 1965 toplantıları ile 
bunu izliyen Öbür toplantılarda kabul edilen kararlarım  teyit eder,
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2 — Güvenlik Konseyinin 4 M art 1964 tarihli kararı ile  kurulan Kıbrıs 
barışı koruma kuvvetinin görev süresini, kuvvetin o vakte kadar adadan çe
kilmesini veya hiç olmazsa mevcudunda indirim yapılmasını mümkün kılacak 
bir anlaşma yolunda olumlu bir ilerleme kaydedileceği ümidi ile  23 A ralık 
1966 tarihine kadar altı ay daha uzatır.

B E L G E 7 16 Haziran 1966
KIBRIS KONUSUNDAKİ KARAR TASARISININ 
B. M. GÜVENLİK KONSEYİNCE MÜZAKERESİ

Kıbrıs’taki Birleşmiş M illetler barışı koruma harekâtının altı ay daha 
uzatılmasını öngören «sekiz li» ortak karar tasarısı, üzerinde herhangi bir tar
tışma cereyan etmeden sıfıra karşı 15 oyla kabul edilmiştir.

Karar metnini Konseye sunan Hollanda delegesidir. J. B. Beus, taraf
ların aralarındaki uyuşmazlığı barışçı yollardan çözecekleri temennisinde bu
lunmuştur.

İngiliz baş delegesi Lord Caradon ise, barış gücünün m âli imkânsız
lık lar içinde görevine devam etmesinin esef edilecek bir durum olduğunu 
söylemiştir. Lord Caradon bu münasebetle, İngiltere’nin barış gücü masraf
larına 2 milyon dolarla katılacağını ve bütçe açığının kapatılması için de 
bundan ayrı olarak bir milyon dolar daha vereceğini açıklamıştır. İngiliz de
legesi, masa başında tedbir istiyenlerin çok olduğunu, fakat bu tedbirlerin 
uygulanmasına geçildiği vakit mâli yardımda bulunma isteğinin ortadan 
kaybolduğunu işaret ederek, barış harekâtı m asraflarına katılm ayanları, söz
lerini fiili hareketle desteklemeye davet etmiştir.

Kıbrıs Rum yönetiminin temsilcisi Zenon Rossides, «ülkesinin karşı 
karşıya bulunduğu mes’elenin sun’î bir şekilde yaratılm ış olduğunu» öne sür
müş, «gerçekte Kıbrıs halkını bölen bir şeyin mevcut olm adığını» iddia ede
rek «eğer dış müdahele olmasaydı ortada bir mes’ele olmazdı Kıbrıs halkı 
barış ve ahenk içinde yaşamak istiyor. Genel Sekreterin raporu da bu görüşü 
desteklemekte ve aynı yargıya varmaktadır» demiştir.

Rossides, Kıbrıs halkına kendi kaderini tâyin hakkı tanıması gerektiğim  
kuruluşundan sonra dünya teşkilâtına katılan 50 ülkenin hepsin n, sadece Kıb
rıs hariç, self - determinasyon yoluyla bağımsızlıklarını elde ettiklerini söyle
miştir.

Rossides’ten sonra konuşan Türkiye’nin daimi temsilcisi Orhan Er alp, 
Konsey kararını memnunlukla karşıladıktan sonra Rossides'm görüşüne katı
larak Kıbrıs’a dışarıdan bir müdahelenin mevcut olduğunu kabul etmiş, fakat 
Rossides’in iddiasının aksine bu müdahalenin Yunanistan'dan geld iğini, Y u
nanistan’ın genişleme emellerinin m eselenin esasını teşkil ettiğini söylemiştir.
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Daha sonra, söz alan Yunan temsilcisi Aleksis Liatis, Kıbrıs meselesine 
bir çözüm bulabilmek için yeni çabalar harcandığından «bu çabaları tehlikeye 
düşürecek birşey söyleyemiyeceğini ve aynı şekilde eski dostu Orhan Eralp’m 
pan -helen ik  emperyalizmi emelleri isnadı hakkında da susacağını» söylemiş
tir.

Konsey, Amerikan baş delegesi Arthur Goldberg,in adadaki barış gücü
nün çabalarını öven ve Sovyet temsilcisi Platon Morozov’un K ıbrıs'taki yaban
cı üslerin tasfiyesini isteyen ve meseleye «N ato ’nun yararına bir çözüm bulma 
çabalarını» yeren konuşmalarını dinledikten sonra çalışmalarına son vermiştir.

B E L G E 8 16 Haziran 1966
IRAK BAŞBAKANININ VERDÎĞÎ BÎR DEMEÇTE 

TÜRKİYE İLE İLGİLİ SÖZLERİ

İrak Başbakanı Abdürrahman El Bazzaz m illete hitaben yaptığı bir rad
yo televisyon konuşmasında, sağlık sebepleri ile  istifasına müsaade edil
mesini cumhurbaşkanından bir kaç kere istediğini, fakat cumhurbaşkanının 
bunu kabul etmediğini söylemiş, Irak’ta vahim bir hükümet buhranı mevcut oldu 
ğu hakkmdaki haberleri yalanlıyarak demiştir k İ : «bütün bu söylentilerin asılsız 
olduğunu açıklamak vazifemdir. Hükümet ile ordu arasındaki ih tilâf mevcut ol
duğu hakkında da söylentiler olmaktadır. Ordunun kendi görevi vardır: vatan 
topraklarını savunur. Bütün bu söylentilerin, ayni vatanın çocukları arasına nifak 
sokmak için ortaya atıld ığ ı anlaşılmaktadır. Bunları yayanların maksadı va
tanın menfaatlerini Korumak değil, iktidarı elde etmekten ibarettir.»

Kürt meselesinden bahseden Başbakan, M areşal A rif'in  bir kazada ölme
sinden sonra, «Kürt m illiyetçiliğini, ve eşit haklara sahip Kürt vatandaşların 
m illî menfaatlerini kabul ettiğini »  belirten bir demeç vermiş olduğunu hatır
latmış «henüz tam zafere varamadık. Fakat yolun yarısına gelmiş oldu
ğumuzu söyleyebilirim, Kuzeydeki kardeşlerimizden çoğu samimi olduğumu
zu anladılar ve çağrımıza cevap verdiler» demiştir.

Ellerinde henüz silâh bulunanların da silâhların ı iade edecekleri 
ümidini belirten ve hükümet makamlarına teslim olanların affedilecekleri 
huşunda teminat veren Abdürrahman El Bazzaz Irak’m Kürtlere karşı takip 
ettiği siyaseti tenkit edenlere şöyle cevap verm iştir: «bazı Irak’lı kardeşlerimiz 
ve bazı Arap ülkeleri Kürtlere karşı tutumumuzu tenkid etmekte ve zayıf dav
randığımız ileri sürerek âsilerin ezilmesi başarılmadan meselenin halledil- 
miyeceğinİ ileri sürmektedirler. Bunlara şöyle cevap verebilirim : Kuzeydeki 
durum akıl yoluyla ve tarafların anlaşmaları İle halledilebilir. Başka bir yol
dan halli ise ümİd eedilmez. Kuzeye ölüm saçaçak kuvvetli bir ordu göndere
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biliriz. Fakat maalesef sınırların ötesinde, hesaplarına uygun düştüğü için 
savaşın devam etmesini isteyenler var. »

Abdürrahman El Bazzaz T ürkiye-Irak münasebetleri hakkında da şun
ları söylem iştir:

«A nkara ile Bağdad arasındaki münasebetler fevkelâde iyidir. K arşılık
lı ziyaretler yapılmaktadır. Ben de Türk hükümetinin daveti üzerine yakında 
Ankara’ya gideceğim. Bize karşı dostluk hisleri besleyen bir devlete temas ve 
münasebetlerde bulunmamız, paktlar siyasetine dönmek istediğimiz mânası
na gelmemektedir.»

İran İle münasebetler konusunda İse, bu memleketle münasebetlerin, 
Türkiye ile olduğu kadar iyi yolda bulunmayışından esefle bahsetmiş ve söz
lerine şöyle son verm iştir:

«Şimdiye kadar sarfettiğimiz gayretler bir sonuç vermedi. Fakat ümidi
miz kırılm ış değildir. Komşumuz İran’ın, samimî bir işbirliği ve anlayışın, 
halklarım ızın yararına olacağınıanlamasını temenni ederiz : biz kendi bakım ı
mızdan İran’la  dost olmayı istiyoruz. Bununlaberaber samimi bir dostluk ar
zusunun, haklarım ızı terketmemiz fikri ile karıştırılmaması g e rek ir .:

B E L G E 9 fd Haziranl966

KIBRIS SAVUNMA BAKANININ DEMECİ

Kıbrıs Savunma Bakanı Osman Örek, Londra’nın bağımsız televizyon 
haberleri servisine verdiği bir demeçte «Türk liderliğin in Rum liderliğ i ile  
hangi şartlar altında buluşmağa hazır o lduğu» şeklindeki bir soruya karşılık 
Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Kiiçük’ün bakanlar kurulunun meşru 
üyelerinin anayasada öngürüldüğü şekilde toplanmaları yolundaki teklifine 
dikkati çekmiş, bu teklifin daima ön şartlar ileri süren Rumlar tarafından 
kabul edilmediğini söylemiştir.

«Bizim meselemiz, Rumları Enosisten, sadece kâğıt üzerinde vaz geçir
mek değil, fakat ileride toplumumuza karşı girişecekleri saldırı 7e baskı hare
ketlerine karşı etkili bir şekilde korunmaktır» diyerek sözlerine devam eden 
Savunma bakanı «Enosis’in tahakkulu halinde Türk toplumunur durumunun 
ne olacağı» şeklindeki diğer bir soruya şu cevabı verm iştir:

«Rum larla çok açı tecrübelerimiz olmuştur. Nerde kuvvet ve şiddet 
yolu ile  Yunan İdaresi tesis edilmişse orada yaşıyan Türklerin imha edild iği
ni pek iyi biliyoruz. Girit adası bu örneklerden biridir. Rumlar Giritin Kıbrıs 
için Örnek alınması yolundaki niyetlerini de gizleyememişlerdir. Son üç yılın  
olayları şüphelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu ispatlam ağa kâfid ir.»
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Birleşmiş M illetler barış gücü kuvvetlerinin çekilmesi halinde Türk 
toplumu aleyhindeki şiddet hareketlerinin artacağına göre hiç şüphesiz Türk 
cemaatini koruma ihtiyacının başka tedbirlerin alınmasını gerektireceğine İşa
ret eden Bakan Örek, muhabirin «böyle bir durumda Türkiye müdahale ede
cek mi ?» sorusuna şu cevabı verm iştir:

«Türk Hükümeti Rumların yeniden hücuma geçmeleri halinde duru
ma seyirci kalm alarının beklenemiyeceğini» söylemekle görüşünü açıklamış
tır.

B E L G E 10 17 Haziran 1966
DIŞİŞLERİ BAKANININ MİLLET MECLİSİNDE 

YAPTIĞI KONUŞMA

M illet m eclisin in toplantısında yaptığı gündem dışı konuşmayla, CHP 
M anisa M illetvekili M ustafa Ok’un geçen birleşimdeki konuşmasını cevap
landıran D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil şunları söylemiştir :

«Sayın M ustafa Ok Brüksel’de yapılan Nato Bakanlar Konseyi sonun
da yayınlanan bildirinin, Batı ve Doğu Avrupa ilişkilerinden ve bunların ge
liştirilmesi lüzumundan bahseden kısmı üzerinde durmaktadır. Tabiatıyla 
toplantıda varılan mutabakatın tam bir değerlendirmesini yapabilmek için 
bildirinin diğer kısım larını da gözönünde bulundurmak ve bildiride ifade 
edilen esas temayı tah lil etmek gerekir. Bu ana fikir ise dünyanın ve Avru
pa’nın bugünkü durumunda müşterek bir savunma sistemi olarak N ato’nun 
devam etmesinin üyelerin güvenlikleri ve dünya barışı için zaruri bulunduğu 
ve üye devletlerin bir yandan ittifak içindeki işbirliğini devam ettirirken di
ğer yandan da barışın takviyesi ve Avrupa’da hakikî bir detant’m yerleşmesi 
için gerekli her türlü gayreti sarf etmeleri gerektiğidir. Bu çerçeve içinde itti
fakın Avrupa’daki siyasî gayesi de tarif edilmiştir. Gaye Avrupa'daki ve A l
manya’daki bölünmenin barışçı yo llarla sona erdirilmesidir. Bu gayeye mü
teveccih olarak üye devletlerin Doğu Avrupayla kültürel, ekonomik, İlmî ve 
teknik münasebetlerini geliştirmelerinin faydası üzerinde durulmuştur.

N ato’nun bildirisinde yer alan bu düşünceler hiç şüphesiz hükümetimi
zin esasen takip etmekte olduğu ve hükümet programında ifadesini bulan 
siyasete uygundur. Nitekim son zamanlarda Sovyetler B irliğ i ve Doğu Av
rupa devletleriyle ilişkilerim iz devamlı bir inkişaf kaydetmektedir. Sayın Ok'- 
un da işaret etmiş olduğu gibi Romanya Başbakanı yakında memleketimize 
gelecektir. Ayrıca Bulgaristan D ışişleri Bakanı da memleketimize gelecektir. 
Bu temaslar neticesinde Türkiyenin bu memleketlerle münasebetlerinin çe
şitli alanlarda daha da gelişeceğini ümit etmekteyiz.
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Sovyetler B irliğ i ile  münasebetlerimize gelince, bilhassa İktisadî ve ti
carî alanda bu münasebetlerin sü ra tli bir inkişafa mazhar olduğu malum
dur. Devlet adamları seviyesinde karşılık lı ziyaretler devam edecektir.

Sayın O kun suallerine teker teker cevap vermeden önce Doğu ve Batı 
Avrupa memleketleri arasında son zamanlarda münasebetlerin sü ra tle  iler
lediğini ve birkaç sene önce düşünülmİyecek bir vüsat kazandığını bilhassa 
belirtmek isterim. Bu inkişafın özelliği karşılık lı münasebetlerde, bilhassa 
İktisadî alanda ideolojik engellerin artık kalkmaya temayül etmesidir. Şaya
nı dikkat olan nokta Doğu Avrupa memleketlerinin Batıdan sermaye akım ı
nı kabul etmeleri ve buna talip olmalarıdır. Bildiğiniz gibi meselâ Batı A l
manya’daki Krupp müessesesi Polonya ve başka Doğu Avrupa memleketle
rinde kurulacak çelik ve diğer bazı endüstrilere yatırım  yapmaktadır. İta lya ’
daki Fiat müessesesi Sovyetler B irliğ inde yılda 70.000 otomobil im âl edecek 
tesisleri krediyle kurmaktadır. Bulgaristan’da birçok yabancı sermaye tesisi 
şimdiden kurulmuş bulunmaktadır.

Doğu ve Batı Avrupa ülkeleri arasındaki ticaret ve kültür münasebetle
ri gün geçtikçe artmaktadır. Bütün bu sebeplerle siyasî görüş ayrılık ları ve 
ideolojik farklar bugün diğer alanlarda m illetlerarası münasebetlerin inki
şafına mani teşkil etmemektedir.

Şimdi suallere teker teker cevap veriyorum :

Doğu Avrupa ülkeleriyle ilişkilerim iz Nato Bakanlar Konseyi b ild iri
sinden çok evvel, hükümet programı çerçevesi içinde geliştirilm eye başlan
mıştır. Komşularımız için tehlikeli bir tahrik sayılacak her türlü faaliyete hü
kümetimiz müsaade etmemektedir.

Sovyetler B irliği ile  ilim  ve san’at sahasındaki münasebetlerimiz devam 
■etmektedir.

Sovyetler B irliğine bir ziyaret yapan teknik hey’etimizin ekonomik pro
jeleri üzerindeki tetkiklerini olumlu bir başlangıç telâkki etmekteyiz.

Ekonomik ve ticarî ilişkilerim izin geliştirilmesi dış politikamızın başlı
ca hedeflerinden biridir. Dış münasebetlerimizde bu faktör daima önemlidir 
ve göz önünde bulundurulmaktadır.

Romanya D ışişleri Bakanının ziyaretinden olumlu sonuçlar çıkması için 
gayret sarfedeceğİmiz tabiidir.

Suallere bu şekilde cevap verdikten sonra, sayın M ustafa Ok un işaret 
ettiği gibi Nato içinde bulunmanın şahsiyetli bir politika takibine mani teşkil 
etmediğini önemle belirtmek isterim. Bu nokta hükümet programında esa
sen 'ifade edilmişti. İcraatımız da tamamen bu istikamette olmuştur ve olmak
ta devam edecektir.

63



B E L G E  11 30 Haziran 1966

Dışişleri -Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Cumhuriyet Senatosun da 
yaptığı gündem dışı konuşmayla Çanakkale Boğazından geçen ve İstanbul’da 
m isafir edilen Birleşik Arap Cumhuriyeti muhripleri konusunda bilg i vermiş
tir.

D ışişleri Bakam, B. A. C. donanmasına mensup ik i muhrip’in 19 Hazi
ran gecesi saat 03.15’de, yüksek süratle- Çanakkale Boğazına girdiklerini, Bo
ğaz komutanlığınca durumu Kuzey saha deniz komutanlığı ve deniz kuvvet
leri komutanlığına bildirmesi ve deniz kuvvetleri kom utanlığın ın emri üze
rine, avcı botlarımız tarafından muhriplerin İstanbul Boğazı’nda durdurula
rak dem irletildiğini, Divizyon A m iral’e Montrö andlaşmasının hükümleri
nin hatırlatıld ığın ı anlattıktan sonra, özetle demiştir ki :

Montrö andlaşmasına göre, Boğazlardan giren harp gem ileri kontrol 
altına alınır, Boğazlardan geçiş süresi olan asgari 6 saat içinde de hükümet 
karar verir. BAC gem ileri hakkında da mutad işlem yapılm ıştır. M uhripler 
Çanakkale Boğazı’ndan itibaren kontrol altına alınmış, Biiyiikdere önlerinde 
durdurulmuştur. BAC Büyükelçisi çağırılm ış, durum kendisine anlatılm ıştır. 
M uhriplerin Karadenize çıkması isteniyorsa, Montrö andlaşmasına göre ge
reken ikazın yapılması lüzumu belirtilm iş, bu arada 8 gün için muhripler İs
tanbul limanında m isafir kalm aya davet edilm işlerdir. Büyükelçi de, Türk 
hükümetinin gösterdiği anlayıştan dolayı memnuniyetini belirtm iştir.»

Çağlayangil bundan sonra, Montrö andlaşması muvacehesinde mes’ele- 
nin hukuki cephesi üzerinde durmuş ve özetle şunları söylemiştir : «(B oğaz
la r) deyiminin anlamı, andlaşmanın dibacesinde de belirtild iği üzere (ik i 
Boğaz) dır. Herhangi bir Boğazdan giren yabancı harp gem iler, diğer Boğaz
dan geçmek istemedikçe, durum Montrö andlaşmasının kapsamına girmez. 
Yanİ bir Boğazdan geçmek için 8 gün önceden ikazda bulunmak mecburiyeti 
yabancı devletlere yükletilemez. Bu konuda da böyle olmuştur.

Bu olay dolayısıyla devlet itibarı sarsılmamış, aksine, tutumumuz ya
bancı devletlerce takdir edilmiştir. Birleşik Arap Cumhuriyeti konu dolayı
sıyla lehimizde beyan ve neşriyatta bulunmuş, hatta gösterdiğimiz m isafir
perverliğe bir karşılık olmak üzere, Türk deniz kuvvetlerine mensup gem ile
ri BAC lim anlarını gezdirmek üzere davet etm iştir.»

DIŞİŞLERİ BAKANININ B. A. C. MUHRİPLERİ KONUSUNDAKİ
SENATO KONUŞMASI

64



Sahife

S İ Y A S İ  O L A Y L A R .........................................................  .5 —  7

— NATO Konseyinin Brüksel T o p la n t ıs ı ............................... 5 —  6

— Kıbrıs ve İkili G ö rü şm e ler................................................ 7

İ K T İ S A D İ  V E  T E K N İ K  O L A Y L A R ............  8

— Federal Almanya’nın Keban Barajı için açtığı Kredi . . .  8

—• Türkiye - Macaristan Sivil H avacılık Anlaşması . . . .  8

K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R .........................................  9 —  10

İ D A R İ  K O N U L A R . . . ...................................................... 1 1 — 14

— Haziran Ayında Tayin ve T e r f i le r .........................................13

— G en e lg e le r ....................................................................................... 14

H A Z İ R A N  1966’D  A  T Ü R K İY E ’N İ N  DIŞ İLİŞKİLERİ VE  

M İLLETLER ARASI O L A Y L A R  K R O N O L O J İS İ ......................15 —  46

B E L G E L E R ..........................................................................47 —  64

İ Ç İ N D E K İ L E R





T. C. 
Dışişleri Bakanlığı

Enform asyon  Dairesi 
G enel M üdürlüğü

31 Temmuz 1966





A Y I N  O L A Y L A R I
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S İ Y A S Î  O L A Y L A R

K I B R I S

Y u n an  D ışişleri B a k a n ı, bazı p rofesörler ve  a y d ın la r la  b e rab e r, K ıb rıs için 
b ir b ild iri ya y ın la m ış  bu lunan  A tin a  ve  Pire Beled iye  B aşk an la rın ı a y ıp la m ış tır . 
D ışişle ri B akan ı «Sorum lu k iş ile r , so ru m lu luk ların ı a n la y a ra k  h areket e tm e lid ir
ler» dem iştir . «Sorum lu k im seler b ilm ed ik le ri şey le r h akk ın d a  tepki gösterem ez
ler» . A t in a  ve  Pire Be led iye  B aşkan la rın ın  öncü lük ettiğ i p rofesö rler ve  a y d ın 
ların  b ild ir is in d e  «K ısm î yah u t da ta m a m iy le  fe d a  ed ilecek  K ıbrıs h a kk ın d a k i ik ili 
görüşm elere  son ve rilm e s i»  istenm ekteyd i.

K ıbrıs C u m h u rb aşkan ı M ak a rio s , kend isin i Tem silc ile r M eclis ine  yen id en  
b îr sene için C u m h u rb aşkan lığ ın a  seçtirm esin i protesto e ttiğ im iz D ışişle ri B a k a n 
lığı G enel Sekreteri Kunera lp  ta ra fın d a n  sö ylen ilm iştir .

K ıb rıs Tü rk le r, C u m h u rb aşkan ı M akario s 'u n  ve  K ıbrıs Tem silc ile r M eclis i 
üye le rin in  görev süresin in  b ir yıl u za tılm as ın a  d a ir  o lan  kanunu tan ım ad ık la rın ı 
b ild irm iş le rd ir . K ıbrıslı Türk le rin  sözcüsü «Bu kanun her türlü m eşru ve  m oral 
esastan  m ahrum dur» dem iştir.

K ıbrıs M ille t M eclisi Türk üyeleri y a p tık la rı to p lan tıd a , C u m h u rb aşkan ı Y a r 
d ım cısı ve  M ille t M eclis in in  Türk üye le rin in  görev sü re le rin in  Türk  C em aati A n a y a 
sas ın a  uygun o la ra k  b ir C u m h u rbaşkan ı Ya rd ım cıs ı ve M ille t M eclis in in  Türk  ü ye 
lerin i seçene k a d a r uzatm a kararı a lm ıştır.
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IRAK BAŞBAKANININ TÜRKİYE’YE YAPTIĞI RESMÎ ZİYARET

Irak  B aşb akan ı A b d u rrah m an  El B a zza z  ve  b e rab erind ek i heyet m em leke
tim iz i 3 - 1 0  Tem m uz ta rih le ri a ra s ın d a  z iy a re t e tm iştir .

3 Tem m uz günü B a şb a k a n la r  se v iyes in d e  b a ş la y a n  görüşm eler sonradan  
tekn ik  kom ite lere in tika l ederek 6 Tem m uz günü sona e rm iştir. G örüşm eler so 
nunda b ir o rtak  b ild iri yay ın la n m ış tır .

FEDERAL ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARETİ

Federa l A lm a n y a  D ışişle ri B akan ı Dr. G erh a rd  Schroeder 1 0 - 1 3  Tem m uz 
ta rih le r i a ra s ın d a  m em leketim iz i resm en z iy a re t e tm iştir. İk i gün d evam  eden 
T ü rk -A lm a n  görüşm eleri sonunda b ir o rtak  b ild ir i ya y ın la n m ış tır .

İTALYAN DIŞİŞLERİ BAKANI FANFANİ’NİN ZİYARETİ

T ü rk iy e ’ye 1 5 - 2 0  Tem m uz ta rih le r i a ra s ın d a  resm î b ir z iya re tte  bu lunan  
İtaya  D ışişle ri B akan ı A m intore  Fa n fa n i A n k a ra ’ya  v a r ış ın d a  Türk - İta lya n  iş 
b irliğ i h akk ın d a  b ir dem eç ve rm iştir . G ö rüşm e ler 18 Tem m uz ta rih in d e  sona e r
miş ve  o rtak  b îr b ild iri y a y ın la n m ış tır .

ROMANYA BAŞBAKANI’NIN ZİYARETİ

Romanya B aşb akan ı İon G eorge M au re r b e rab e rind e  b ir Romen heyeti ile 
H üküm etim iz in  d ave tlis i o la ra k  T ü rk iy e ’ye  20  - 31 Tem m uz ta rih le r i a ra s ın d a  
resm i b ir z iya re tte  bu lunm uştur.

26 - 27 Tem m uz ta rih le ri a ra s ın d a  y a p ıla n  görüşm eleri m üteak ip  b ir o rtak  
b ild iri ya y ın la n m ıştır .

30 Tem m uz ta rih in d e  iki ü lke  a ra s ın d a  Kültü r ve  Turizm  A n la şm a la r ı im 
za lan m ıştır .



İKTİSADİ VE TEKNİK KONULAR

RCD’nin İKİNCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

.1

R. C. D .’n in kuruluşunun ikinci y ıldönüm ü m ün aseb etiy le  P ak istan  C u m 
h urb aşkan ı M areşa l Eyüp H an , D ışişleri B akan ım ız  Ihsan  Sab ri Ç a ğ la y a n g il ve  
İran  D ışişle ri B akan ı A b b a s  A ram  b ire r m esaj ya y ın la m ış la rd ır .

TÜRKİYE AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİ ANLAŞMASI

O rta k  p a za r ile , O rtak lığ ım ız  çerçevesinde A v ru p a  y a t ır ım la r  B an ka s ın d an  
cem ’an 5 9 .2 2 5 .0 0 0 d o la r lık  uzun vad e li yatırım  kred isi s a ğ la y a n  m uhte lif m u
kave le le r B rükselde im za lan m ıştır (28 Tem m uz 1966).

FEDERAL ALMANYA - TÜRKİYE ARASINDA İMZALANAN İKİ 
YARDIM ANLAŞMASI

Federa l A lm a n ya  ile Türk iye  a ra s ın d a  15 Eylü l 1964 ta rih li T ekn ik  İşb ir li
ği A n la şm a s ı çerçevesinde Tekn ik  ya rd ım  an laşm as ı am acı ile iki a n la şm a  im 
za lan m ış tır . Sözkonusu a n la şm a la rd a  Federa l A lm an  H üküm eti T ü rk iye ’ye  3 ,5  
m ilyon DM. tu tarınd a tekn ik  ya rd ım d a  b u lu nacak tır. A n la şm a  gereğ ince İzm ir 
Y ü k se k  Tekn ik  O ku lu  bünyesinde b ir tekstil okulu ku ru lacak  ve  ay rıca  Radyo 
H aber Se rv is le rim ize  a it tesisle r g e liştirilecektir.

TÜRK - ÜRDÜN TİCARET ANLAŞMASI

Tü rk iye  ile Ürdün a ra s ın d a  A m m a n ’da 28 Tem m uz ta rih in d e  b ir ticare t 
an la şm a s ı im za lan m ıştır .

AİD’NİN AÇTIĞI KREDİ

B irle şik  A m erika 'n ın  M ille tle ra ras ı K a lk ın m a Teşk ilâ tı (AİD) köm ür ve  lin 
y it is tih sa lin in  arttırılm ası için tesisle rin  d eğ iştirilm esi am a c ıy la  Tü rk iye 'ye  40  yıl 
vad e li 2 8 .1 0 0 .0 0 0  d o la r lık  kredi açm ıştır. Bu m eb lâğ ın  2 1 .4 0 0 .0 0 0  d o la rı Zom  
g u ld ak  Köm ür İşle tm esin in  te fs it p rogram ı için Türk iyen in  d ö v iz  ih tiyac ın ı k a r
ş ıla y a c a k  geri ka lan  Tunçb ilek  ve  Seyitöm er L iny it o cak la rın d a  is tih sa lin  a rttı
rılm asın ı sa ğ la y a c a k  teçh izata ya tır ıla ca k tır .
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KÜLTÜREL KONULAR

T ü rk iye  ile  A rn a vu tlu k  a ra s ın d a  1966 y ılı için Kültürel M übade le  Protoko
lü , T ira n ’da N az ır  Ya rd ım cıs ı Reis M a lile  ile  Tü rk  heyeti B aşkan ı D ışişle ri B a k a n 
lığı G enel Sekreter S iya s i İşle r Ya rd ım c ıs ı Â li B in k a ya  ta ra fın d a n  im za lan m ıştır .

TÜRKİYE - ARNAVUTLUK KÜLTÜR PROTOKOLÜ

HİNDİSTAN KÜLTÜR İŞLERİ GENEL SEKRETERİNİN ZİYARETİ

H in d istan  Kü ltü r İşle r Konseyi G enel Sekreteri İnam  R ah m an , m em leketi
m izde te tk ik  ve  te m as la rd a  b u lu n m ak  üzere A n k a ra ’ya  g e lm iştir .

CEZAYİR’İN ESKİ VAKIFLAR BAKANININ ZİYARETİ

C e za y ir 'in  eski V a k ıf la r  B akan ı ve  B a ğ d a t B üyüke lç is i b u lunan  T e v fik  El - 
M a d a n î, H üküm etim iz in  d ave tlis i o la ra k  26  Tem m uz ta rih in d e  A n k a ra 'y a  g e l
m iştir. A n k a ra , Konya ve  İs ta n b u l’un ta rih i ye rle r in i z iy a re t eden El - M ad a n î 
C e za y ir ’de Türk le rin  m evcut o lduğu devren in  ta rih in i inceleyen  tan ınm ış b ir 
tarih çid ir.
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İ D A R İ  K O N U L A R





TEAAMUZ 1966’dca TAYİN VE TERFİLER

T. C,
DIŞİŞLERİ B A K A N LIĞ I 
Personel D a iresi G n . M d. 
1 0 0 0 0 4 -  Sicil

K a ra r ta rih i : 4  Tem m uz 1966 

K a ra r say ıs ı : 4469

1 —  Londra Büyükelç isi iken M erkeze n ak le d ilm iş  bu iunan  Büyükelç i 
Zeki K un e ra lp  D ışişleri B akan lığ ı Genel Sekreterliğ ine  tay in  ed ilm iştir .

2 —  Bu kararı D ışişleri B akan ı yürütür.

K A R A R  S U R E T İ

Cevdet S U N A Y  
Reisicum hur

B aşb akan  
Sü leym an  DEM İREL

D ışişleri B akan ı 
İhsan  Sabri Ç A Ğ LA Y A N G İL

Aslın ın  ayn ıd ır .
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K A R A R

K a ra r  ta rih i : 1 4 / 7 /  1966 
K a ra r  say ıs ı : 451 8

1 —  Paris  B üyüke lç iliğ i M a s la h a tg ü za rı C e lâ l ÇA L IŞLA R , B ağ d at B üyük
e lç iliğ i M a s la h a tg ü za rı S a it S A H İP O Ğ LU , N ew  Y o rk  B aşkon so lo sluğ u nd a M a i
yette Başkonso los Fa ru k  C ELİLO Ğ LU , C a k a rta  B üyü ke lç iliğ in d e  O rta e lç iIik  M ü s
teşarı N ih a t Bozkurt ERM A N , Kudüs B aşkon so lo sluğ u nd a  M aiye tte  Başkonso  
los H a lil K a y a  P IRN AR, Lâhey B üyü ke lç iliğ in d e  O rta e lç iIik  M üsteşarı Kâm il 
URAS, Bonn B ü yü ke lç iliğ i B aşkâ tib i M u sta fa  A ŞU LA , M osko va B üyüke lç iliğ in d e  
O rtae lç i i i k B aşkâ tib i A yd o ğ an  TU N C ER , B irleşm iş M ille tle r Teşk ilâ tı N ezd inde  
Tü rk iye  D a im î M isyo n u nd a  O rta e lç iIik  B aşkâ tib i A yh a n  KA M EL, R a w a lp in d i Bü
yü ke lç iliğ in d e  O rta e lç iIik  B aşk â tib i Teom an SÜ R EN K Ö K , A tin a  - Pire B aşkon so 
lo slu ğun da Konso los Ertuğru l G U R B U Z , T a y p e y  B ü yü ke lç iliğ in d e  O rtae lç i 1 ik B a ş
kâtib i U luğ ÇERÇEL, Lizbon B ü yü ke lç iliğ in d e  O rta e lç iIik  B aşkâ tib i Tan ju  Ü LG EN , 
C e za y ir  B ü yü ke lç iliğ in d e  O rta e lç ilik  B aşkâ tib i Erd inç K A R A S A P A N , Stokhoim  
B ü yü ke lç iliğ in d e  O rta e lç ilik  B aşkâ tib i Iş ık  ERİM , So fya  B ü yü ke lç iliğ in d e  O rta e l
ç ilik  B aşkâ tib i N urver N UREŞ, A v ru p a  Ekonom ik Top lu luğu  N ezd inde  Türk iye  
D a im î D e leg e liğ ind e  O rta e lç ilik  B aşkâ tib i İsm et BİRSEL, F ran kfu rt B aşko n so lo s
luğu M u avin  Konsolosu H a lû k  A K M A N  m e rk e ze ;

M erkezden N e ja t H âm it B A LK A N  Berlin  Başkonso lo sluğunu  Ted vire  M e
m ur M a s la h a tg ü za r lığ a , M u sta fa  K A Y A G İL  S e lâ n ik  B irinci S ın ıf B aşko n so lo s lu 
ğ u n a , Şah in  K EK EV İ K a ra k a s  B ü yü ke lç iliğ i M ü ste şa rlığ ın a , S a h ir  A R M A O Ğ LU  
Bonn Büyüke lç iliğ i M ü ste şa rlığ ın a , N ecdet TEZEL V aş in g to n  B üyüke lç iliğ i M üs
te şa r lığ ın a , Refik  İLERİ Şam  B ü yü ke lç iliğ i M ü steşa rlığ ın a  Y a lç ın  K U R TB A Y  Bağ- 
dad  B üyüke lç iliğ i M ü ste şa rlığ ın a , Behçet TÜ REM EN  V iy a n a  B ü yü ke lç iliğ i M üste
şa r lığ ın a , Fahrettin  TA ŞA N  Sa lzb u rg  Konso losluğunu  Ted v ire  M em ur Başkon 
so lo s lu ğ a , Reha A Y T A M A N  N ap o li B aşkon -so lo sluğ u nd a M aiye tte  B aşko n so lo s
lu ğ a , N e ja t UÇTUM  Lizbon B ü yü ke lç iliğ in d e  O rta e lç ilik  M ü ste şa rlığ ın a , Behiç 
H A ZA R  Bükreş B ü yü ke lç iliğ in d e  O rta e lç ilik  M ü ste şa rlığ ın a , M u sta fa  A K Ş ÎN  ve 
Y ü kse l Cem âlettin  SÖ YLEM EZ  B irle şm iş M ille tle r Te şk ilâ tı N ezd inde  Tü rk iye  D a i
m î M isyo n u nd a B ü yü ke lç ilik  B a şk â t ip lik le r in e , M ekin  B A YER  A tin a  - Pire Baş- 
Konso losluğuna Birinci S ın ıf K o nso lo s luğ a , Ecmel BARUTÇU Londra B üyüke lç iliğ i 
B a şk â tip liğ in e , N azm i A K IM A N  K uzey A tla n tik  A n d la şm a s ı Te şk ilâ tı N ezd inde 
Tü rk iye  D a im î D e leg e liğ inde  B ü yü ke lç ilik  B a şk â tip liğ in e , H ikm et ŞEN G EN Ç  C a 
karta  B ü yü ke lç iliğ i B a şk â tip liğ in e , C enap  Y ılm a z  KESK İN  Bonn B üyüke lç iliğ i 
B a şk â tip liğ in e , N e ja t ŞAH İN  Lâhey B üyüke lç iliğ i B a şk â t ip liğ in e , A lp tek in  
Ü N LÜTÜRK M oskova B üyüke lç iliğ i B a şk â t ip liğ in e , Üner K IRD AR  Cenevre  B aş
konso lo sluğund a K o nso losluğ a , Y a lım  ERALP B irleşm iş M ille tle r Te şk ilâ tı N ezdin-
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de Tü rk iye  D a im î M isyonunda İkinci K â tip liğ e , Tuncer TO PU R V aşin g to n  B ü y ü 
ke lç iliğ i İkinci K â tip liğ in e , Erdem  U ğur A LA K A N T  V iy a n a  B ü yü ke lç iliğ i Üçüncü 
K â tip liğ in e ;

Tah ran  Büyüke lç ilin d e  Elçi - M üsteşar İlh am i M ÜREN Bonn B ü y ü k e lç ili
ğ inde  Elçi - M ü ste şa rlığ a , S e lâ n ik  B aşkonso losluğunu  Tedvire  M em ur Elçi Recep 
Y A Z G A N  Barse lon  Başkonso losluğunu  Ted vire  M em ur E lç iliğ e , Şam  Büyükelç î- 
ği M üsteşarı Kem al KO Ç N ürnberg Konso losluğunu Ted v iye  AAemur B irinci S ın ıf 
B aşko n so lo s luğ a , Baturn Birinci S ın ıf Başkonsolosu  Rasim  FEN M EN  Kudüs B i
rinci S ın ıf Başko n so lo s luğ u na , R abat B üyüke lç iliğ i M üsteşarı O rh an  ERM ETE 
M adrit B üyüke lç iliğ i M üsteşarlığ ın a , Şam  B üyüke lç iliğ in d e  O rta e lç iIik  M üste
şarı Çetin O RAN  Batum  B aşkon so lo sluğ u na , V aşin g to n  B üyüke lç iğ ind e  O rtae l- 
çe lik  M üsteşarı C a v it TA RA KÇ I Esasen Konso losluğunu Ted vire  M em ur B aşko n so 
lo slu ğ u n a , M ünih  B aşkonso lo sluğund a M aiyette  Başkonso los İ. Fevzi D İCLELİ 
Tah ran  B üyüke lç iliğ in d e  O rta e lç ilik  M ü ste şa rlığ ın a , Ko lo nya B aşko n so lo s lu ğ u n 
da M aiye tte  Başkonso los Ertuğrul O ğuz Ç IR A Ğ A N  Bonn B ü yü ke lç iliğ in d e  O rta 
e lç ilik  M ü ste şa rlığ ın a , Bonn B üyüke lç iliğ i B aşkâ tib i Turgut Ç O R A TEK İN  Stokhoim  
B üyüke lç iliğ i B a şk â tip liğ in e , B irleşm iş M ille tle r Teşk ilâ tı N ezd inde  Tü rk iye  D a 
im î AAisyonunda B üyüke lç ilik  B aşkâtib i A yd ın  Y EĞ EN  M ünih  B aşko n so lo s lu ğ u n 
da Birinci s ın ıf Konso losluğ a , Bükreş Büyüke lç iliğ i B aşkâ tib i A rgun  Ç O BA N  S o f
ya  B üyüke lç iliğ i B a şk â tip liğ in e , B ağd ad  B üyüke lç iliğ in d e  O rta e lç ilik  B aşkâ tib i 
Şevk i Ö ZM EN  H annover Başkonso lo sluğund a K o nso losluğ a , So fya  B ü yü ke lç ili
ğ inde O rta e lç ilik  Başkâtib i C ih a t A LPAN  Zürih  B aşkon so lo sluğu nd a Konso los
lu ğ a , Kuzey A tla n t ik  A n d laşm as ı Teşk ilâ tı N ezd inde Tü rk iye  D a im î D e le g e li
ğ inde  O rta e lç ilik  B aşkâtib i H alil D A Ğ  C idde  B ü yüke lç iliğ in d e  O rta e lç ilik  B a ş
kâ tip liğ in e , B e lg ra d . B ü yüke lç iliğ in d e  O rta e lç ilik  B aşkâ tib i Ü lkü K A R A T A Y  N ew  
Y o rk  Başkonso lo sluğund a Konso losluğ a , Şam  B üyüke lç iliğ in d e  O rta e lç ilik  B a ş
kâtib i Servet K âm il G O R A L Frankfu rt Başkonso lo sluğund a K o nso lo s luğ a , V iy a 
na B üyüke lç iliğ in d e  O rta e lç ilik  Başkâtib i H a lit G Ü V EN ER  Tah ran  B ü yü k e lç iliğ in 
de O rta e lç ilik  B aşk â tip liğ in e , Frankfu rt B aşkon so lo sluğu nd a Konso los Turgut 
Fazlı G ELEG EN  Kah ire  B ü yüke lç iliğ in d e  O rta e lç ilik  B a şk â tip liğ in e , T ah ran  Bü
yü ke lç iliğ in d e  O rta e lç ilik  B aşkâ tib i B ilâ l ŞİM ŞİR Şam  B ü yü ke lç iliğ in d e  O rta e lç i
lik  B aşk â tip liğ in e , Paris B üyüke lç iliğ i İkinci K âtib i G üner Ö Z TEK  D a ka r B ü yü k
e lç iliğ i İkinci K â tip liğ in e , V aşin g to n  B üyüke lç iliğ i İkinci K â tib i Erdil A K A Y  Y e n i 
Delhi B ü yüke lç iliğ i İkinci K â tip liğ in e , Bonn B üyüke lç iliğ i İkinci K âtib i Zeynel 
ÇELİK  Tel A v iv  E lç iliğ i İkinci K â tip liğ in e , V aşin g to n  Büyükelç iIiğ  İkinci K âtib i 
A li Suat Ç A K IR  R aw a lp in d i B üyüke lç iliğ i ik inci K â tip liğ in e , Buenos A ires  B üyük
e lç iliğ i İkinci Kâtib i Ülkü BA ŞSO Y Brüksel Başkonso losluğu  M uavin  Konso los
lu ğ u n a , H am burg  Başkonso losluğu  M uavin  Konsolosu Zeki Ç EL İK K O L Rabat 
B üyüke lç iliğ i İkinci K â tip liğ in e , N ap o li Başkonso losluğu  M u av in  Konsolosu 
Babür T A R IK Â H Y A  T a y p e y  B üyüke lç iliğ i İkinci K â tip liğ in e , Seul B üyüke lç iliğ i 
İk inc i Kâtib i O kan  G EZER  Ko lonya Başkonso losluğu  M uav in  K o nso losluğ una ,
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K ah ire  B ü yüke lç iliğ i İkinci Kâtib i A k ın  K O C A G İL  S tuttgart B aşkonso losluğu  M u 
av in  K o nso losluğ un a , C idde B üyüke lç iliğ i İkinci K âtib i Ş a r ık  A R IY A K  Seul Bü
yü k e lç iliğ i İkinci K â tip liğ in e , Yen i Delhi B üyüke lç ilğ i Üçüncü K âtib i M uam m er 
O Y A N  O tta w a  B üyüke lç iliğ i Üçüncü K â tip liğ in e  derece le riy le  ta y in , n ak il ve  
m em ur e d ilm iş le rd ir .

2 —  Bu kararı D ışişleri B akan ı yü rütü r.

C evdet SU N A Y  
CU M H U R BA ŞKA N I

Sü leym an  DEM İREL İhsan  Sab ri Ç A Ğ LA Y A N G İL
B A ŞB A K A N  DIŞİŞLERİ B A K A N I

A slı g ib id ir .
1 5 /7 /1 9 6 6

M Ü Z E K K E R E

Bonn B üyüke lç iliğ in d e  O rta  E lç ilik  M üsteşarı H a lû k  S A Y IN S O Y 'u n  40 37  
S ay ılı Kanun  gereğ ince M erkez ’de v a z ife  görm esi hususunu o n a y la r ın a  arze- 
derim , . . jtJ

PERSO N EL DAİRESİ REİSİ Y .

M u v a fık  m ü ta lâa  ile
takd im

19 .7 .19 66
K. Gürün

M u va fık  
1 9 .7 .1 9 6 6  

Z. K un era lp

A slın ın  ayn ıd ır .
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T. C.
B A Ş B A K A N L I K  

KANUNLAR VE KARARLAR TETKİK DAİRESİ

Karar Sayısı: 6/6802

KARARNAME SURETİ

C idde Büyükelç isi H a lû k  Kocam anın  ayn ı za m a n d a  D ev le tim iz i Som ali 
Cum huriyeti nezd inde de tem sil etm esi; D ışişleri B akan lığ ın ın  4 .7 .1 9 6 6  ta rih lî 
ve  1 0 0 0 0 /2 8 8  say ılı ya z ıs ı üzerine , B a k a n la r  Kuru lunca 2 1 .7 .1 9 6 6  k a ra r la ş t ı
rılm ıştır.

B a k a n la r  Kuru lunun im za la r ı.

M ilano  Başkonso losluğunu tedv ire  m em ur M a s la h a tg ü za r C e lâ l Z iy a l ’ in 
m erkezde ; Kudüs B irinci s ın ıf Başkonsolosu Rasîm  Fenm en ’ in M ilano  B irinci S ı
n ıf B aşkon so lo sluğu nd a ; Şam  B üyüke lç iliğ i M üsteşarı Refik  İle ri'n in  Kudüs B ir in 
ci S ın ıf Başkonso lo sluğund a 4037  say ılı kanun gereğ ince v a z ife  gö rm eleri hu
susunu o n a y la r ın a  arzederim .

Aslın ın  ayn ıd ır .

T. C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Sicil - 100004/

M Ü Z E K K E R E

PERSONEL DAİRESİ REİSİ Y . 
S a lih  D iler

Takd im  
2 6 .7 .1 9 6 6  
K. Gürün

A rz .
2 6 .7 .1 9 6 6 U ygundur.

2 7 .7 .1 9 6 6Z. K unera lp
İ. S. Ç a ğ la y a n g il

A slın ın  ayn ıd ır .
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TEMMUZ Ü966’DA TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE 

BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR 

KRONOLOJİSİ





1 Temmuz 1966 İRAN  SEN ATO  BAŞKAN IN IM  TÜ RK —  İRAN  
İLİŞKİLER İ KO N U SU N D A Kİ DEM ECİ

İki günden beri m em leketim izde  Cum huriye t S e n a
tosu B aşkan ın ın  d a ve tlis i o la ra k  b u lunan  İran Senato  
B aşk an ı, C a fe r Ş e rif İm am i K o n ya 'y ı z iy a re t etm ekte iken 
verd iğ i b ir dem eçte şun ları sö y le m iş t ir :

«Türk  - İran  dostluğ u , norm al d o stluk  ö lçü lerinden  
yu k a r ıy a  çıkm ış ve tam  b ir k a rd eş lik  ilişk is i h a lin e  g e lm iş
tir. Esasen iki ü lke a ra s ın d a  ta rih  ve kültür b a ğ la rı do la- 
y is iy le  dostluğum uz norm al sev iyen in  üzerinde o lacak tır  
ve  bu durum  iki ü lken in  de fa y d a s ın a d ır . Türk - İran dost
luğu rahm etli A ta tü rk  za m a n ın d a , rahm etli Rıza Şah  K e 
b irin  Türk iyey i z iya re tle ri ile m an a la şm ış  ve  kuvve t k a 
zan m ıştır. Bu dostluğun ışığı a ltın d a  son y ılla rd a  her a la n 
d a , ö ze llik le  kültür ve u laştırm a a la n la r ın d a  ilişk ile r im iz  
h ız la  ge lişm iştir . D ostluk ların  en iyi ö rneğ in i Bölgesel 
K a lk ın m a İşb ir liğ i iç inde T ü rk iy e - İra n  ve  Pak istan  v e r
m ekted ir.

2 Tem m uz 1966 SU R İYE 'D E M A LLA R IN A  EL KO N U LA N
V  A T  A D A N  ŞL A R IM IZ  İLE İLG İLİ D IŞİŞLERİN İN  
A Ç IK LA M A SI

D ışişleri B akan lığ ı En form asyon  D airesi G enel M ü 
dürü O ktay  işcen, S u riye ’de m a lla r ın a  el konu lan  v a ta n 
d aşla rım ız ın  d ah a  fa z la  z a ra ra  u ğ ram am ası iç in , h ükü
m etim izce bazı ç a lışm a la ra  b aş la n ılm ış  bu lunduğunu  
aç ık lam ıştır .

Türk hüküm etin in  m ukabe lesi b ilm iş i! o lm ak  üzere , 
Su riye  u yruk lu ların  T ü rk iy e ’deki m a lla r ın a  el koym oya k a 
rar ve rd iğ ine  d a ir  çıkan  h ab erle rle  ilg ili o la ra k , Su riye  T a 
rım B a k a m ’nın (sadece S u riye lile re  hedef tu tan  b ir ted b ir 
a lınd ığ ı) m ea lin dek i dem eci h a k k ın d a , basın  m en su p la rı
nın sorusunu ce va p la n d ıran  İşcen, şun la rı sö y lem iştir :
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« E v ve la  şu hususu be lirtm ek g erek ir k i, Türk  h ükü
m eti, Su riye  hüküm etin in  1958 y ılın d a  ç ıka rd ığ ı z ira î re
form  kanunu  karş ıs ın d a  herhang i b ir m ukabe led e  b u lu n 
m ak  düşüncesinde d e ğ ild ir . Z ira î reform  m evzuatı S u riye 
’nin b ir iç m eselesi o lup T ü rk iye  buna karşı b ir it ira z  ser- 
detm em ekte , a n ca k , söz konusu kanun  ta tb ika tı sonucun
da z a ra r  gören v a ta n d a ş la r ın ın  ko ru n m asıy la  ilg ile n m e k 
ted ir. Böylece T ü rk iy e ’nin is t ih d a f ettiğ i g aye  z ira î reform 
kanunun  ta tb ika tı neticesinde bedeli ödenm eden toprağ ı 
e linden  a lın a n  v a ta n d a ş la r ım ız ın  bu h ak la rın ın  ka rş ılık s ız  
ka lm asın ı ö n lem ekted ir. S u riye ’deki yab an c ı m â lik le rin  
ekse riye tin i teşkil eden ve  sa y ıla r ı b in leri bu lan  v a ta n d a ş 
la rım ız ın  e m lâk in in  her hang i b ir ta zm in a t verilm eden  
is tim lâke  tab i tu tu lduğu ve  bu konuda hüküm etim iz in  
Su riye  hüküm eti nezd inde yap m ış bu lunduğu  m üteadd it 
m ü ra ca a tla r  ce vap s ız  b ırak ılm ış  bu lunduğu  da ay rıca  b i
linen bir gerçektir,

Bu b ak ım d an  v a ta n d a ş la r ım ız ın  d a h a  fa z la  m u ta
za rr ır  o lm am as ı için hüküm etim izce bazı ç a lışm a la ra  b a ş 
lan ılm ış  b u lu n m aktad ır.

Bunun la be rab e r, bu m eselen in  m üzakere  yo lu y la  
ve  k a rş ılık lı a n la y ış  h avas ı iç inde h a lle d ile b ile ceğ in e  in a 
nan h üküm etim iz in , Su riye  hüküm eti ta ra fın d a n  getirilecek  
her türlü  m üsbet te k lif i de iyi n iyetle  te tk ik  edeceği a ş i
kârd ır.»

2 Temmuz 1966 İRAK BAŞBAKANININ TÜRK-İRAK  
İLİŞKİLERİNE AİT SÖZLERİ

Ira k  B aşb akan ı A b d u rah m a n  El - B a zza z , B ağ d a t te
lev izyonu  ta ra fın d a n  da y a y ın la n a n  basın  to p lan tıs ın d a , 
T ü r k - Ir a k  ilişk ile rin e  de değ inm iştir .

El - B azzaz  bu konuda şun la rı sö y le m iş t ir :

« K o m şu la rım ız la  düşm an  o lm a k  m en faatle rim ize  
u ya r m ı? B iz p a k t la r ın ■ a le yh in d e y iz . Y a ln ız  şunu b e lirte 
yim  k i, b ağ ım sız  dev le tle r hareket ta rz la r ın d a  da serbest
tirle r. B iz d ev le tim ize  a it iş le rde serbesttiz . A n c a k , A rap  
d ev le tle riy le  m ün asebetle rim iz i gözden u za k  tu tm ad an , 
kom şu la rım ız la  da  dost geçinm ek m ecb u riyetin d ey iz .
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So ran ın , ko m şu la rım ız la , İk tisad î, kültürel ve  turizm  
sa h a la r ın d a  ya rd ım la şm a  ve kaşı11kiı z iya re tle rd e  b u lu n 
m ak  niçin h ata lı b ir d a vran ış  o lsun . T ekra r şunu işare t ed e
yim  ki, kom şum uz Türk iye  ile  ilişk ile r im iz  iy id ir . Tü rk iye
kendine, has bir s iyase t güder, bu iş ona a ittir . V e  bu da 
her b ağ ım sız  d e v le rin h akk ıd ır. B iz de b ağ ım sız  b ir d e v le 
tiz  m en faatle rim iz i m üd rik iz .

Sözüm ün geçtiğ i k a d a r, (Tü rk iye  ile İk t isad î, kü ltü 
rel, tu ris tik  a la n la rd a  ilişk ile rim iz  iy id ir} d iyeceğ iz  v e - i l iş 
kileri d a h a  da g e liştireceğ iz . Türk  d ev le t a d a m la r ın a , aç ık  
b ir ifad e  ile sizin  ka ra rla ştırm ış  o lduğunuz s iyase ti gü t
m ek h akk ın ızd ır , bunun İk tisad î, kültüre! ve  tu ristik  a la n 
la rd ak i ilişk ile rim iz le  ilg is i ^yoktur, d iyeceğ im . Şunu da 
belirteyim- k i, Türk d ev le t a d am la r ın d a n  hiç k im se b ize 
(Cento 'ya g irin iz) d iye  b ir ta lep te  b u lu n m ad ı.»

2 Tem m uz 1966 İRAN  SEN ATO  BAŞKAN IN IM  BASIN  TO PLA N TISI

Bir süreden beri m em leketim izde konuk o la ra k  b u 
lunan İran  Senato B aşkan ı b ir basın  top lan tıs ı yap m ıştır 
(Bk. Belge 1).

3 - 1 0  Temmuz 1966 IRA K  B A ŞB A K A N IN IN  T Ü R K İY E ’YE  YAPTIĞI 
ZİYARET

İrak  B aşb akan : A b d ü rrah m an  El - B a zza z  ve  b e ra 
berindeki heyet T ü rk iye ’yi 3 - 10 Tem m uz ta rih le ri a r a 
sında z iy a re t etm iştir.

K a rş ıla m a  tören inde B aşb ak an  Sü leym an  Dem irel 
ve  Ira k  B aşb akan ı ta ra fın d a n  b irer konuşm a y a p ılm ış 
tır (Bk. Belge 2).

4 Tem m uz ak şam ı, B aşb akan  Sü leym an  D em ire l'in  
Irak  B aşb akan ı şe re fine  verd iğ i yem ekte , Dem irel b ir ko
nuşm a yap m ıştır (Bk. Belge 3).

5 Tem m uz günü K o n y a ’yı z iy a re t den Ira k  B a şb a 
kanı gazetecile rin  çeşitli kon u la rd ak i so ru ların ı c e va p 
land ırm ıştır. (Bk Belge 4).

Türk  - Irak  Turizm  an la şm a s ı 6 Tem m uz günü D ev
let B akan ı C îhad  B ilgehan  ve  Irak  Tarım  İslah  B a k a n ı
nın b irer konuşm a ya p tık la rı b ir törende im za lan m ıştır 
(Bk. Belge 5).
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3 Tem m uz günü B a şb a k a n la r  se v iyes in d e  b a ş la ya n  
resm i gö rüşm eler, so n rad an , tekn ik  kom ite lere in tika l 
ederek 6 Tem m uz günü n ih aye tien m iştir . G ö rüşm elerle  
ilg ili b ir o rtak  b ild iri ya y ın la n m ış tır  (Bk. Belge 6).

7 Tem m uz günü İzm ir'den  sonra B u rsa ’yı z iya re t 
eden Irak  B aşb akan f A b d ü rra h m an  El - B azzaz  Iran Se
nato B aşkan ı ile İzm ir'd e  te sad ü fi b ir görüşm e yap m ıştır .

8 Tem m uz'da B u rsa ’dan  İstan b u l'a  gelen Irak  B a ş
b akan ı m em leketim iz i z iy a re ti İle ilg ili o la ra k  b as ın a  b ir 
dem eç verm iş (Bk . Belge 7) ve  T ü rk iy e ’den ay rıld ığ ı 10 
Tem m uz günü de b ir basın  top lan tıs ı y a p m ışt ır  (Bk . Belge 8).

4 Tem m uz 1966 STEFMJOPULOS’UN MİLLİYET GAZETESİNE DEMECİ

M illiye t g aze tesin e  ya z ılı b ir dem eç veren  Y u n an  
B aşb akan ı S te fan o p u lo s , g aze ten in  so ru la rın a  özetle  şu 
cevab ı v e rm iş t ir : « C o ğ ra fy a  ve  ta rih  Y u n a n is ta n  ile Tü r
k iye  a ra s ın d a  b irçok b a ğ la r  ya ra tm ıştır . Buna göre , so 
rum lu dev le t ad a m la r ı ile d ev le t a ra s ın d a  sıkı ve sam im i 
işb ir liğ in i gerek li k ılan  d evam lı m en faa t o rtak lığ ın ın  v a r 
lığ ın ı gözönünden u za k  tu tm am a lıd ır . Elen h üküm eti, K ıb 
rıs m ese lesin in  Türk iye  ile Y u n an is ta n  a ra s ın d a k i il iş k ile 
rin kesilm esi ve y a  harbe  yol a ça b ilm e s i görüşünü a s la  
p ay la şm am ış tır . Bu a n la y ış  iç inde barış fik r in e  sıkı s ık ıya  
b ağ lı o lan  Y u n an is ta n  T ü rk iye 'ye  karşı her türlü  tehd it ve  
•tahrikten d a im a  kaçınm ıştır. H ed e fim iz  K ıbrıs h a lk ın ın  a r 
zu la r ıd ır . B iz g ö rüşm e le rim iz i sır o la ra k  m u h a fa za y a  k a 
ra rlıy ız . Bu b ak ım d an  görüşm eleri teh likeye  düşürecek 
tah rik le rd en  kaç ın ılm ası lâz ım d ır.

4 Temmuz 1966 ' M Â K A R İO S ’UN İKİLİ G Ö R Ü ŞM ELER  İLE İLGİLİ D EM ECİ

M ak ario s , Lefkoşe ya k ın ın d a  yap tığ ı b ir ko n uşm ad a , 
«Türk iye  ile Y u n a n is ta n  a ra s ın d a , K ıb rıs h a kk ın d a k i m ü
za ke re le r b a şa r ıs ız lık la  so n u ç lan ırsa , T ü rk iye 'n in  K ıb rıs la  i l 
g ili p lân la r ın ı u yg u la m a y a  geçm esi ve  a d a ’nın b ir k ısm ı
na a y a k  b a sm a ya  teşebbüs etm esi b e k le n e b ilir . Bu d u 
rum da , b iz  de m ücade le  edeceğ iz . Her türlü  fe d e kâ rlığ a  
ve  ö lm eye h az ırız»  dem iştir .

M ak a rio s , K ıb rıs ’ 11 R um ların , ken d ile rine , d em o kra
t ik  o lm ayan  herhang i b ir çözüm  şek lin in  kabu l e ttirilm e
sine karşı k o yacak la r ın ı ilâ v e  etm iştir.
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4 Temmuz 1966 TÜRKİYE —  BELÇİKA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI

B e lç ika ’d a k i Türk işç ile rin in  sosyal h ak la rın ı g a ra n 
ti a lt ın a  a la n  ik ili a n la şm a , B rükse l’de iki ü lke te m silc ile 
ri a ra s ın d a  im za lan m ış ve  8 bin işç im iz A lm a n y a 'd a n  
sonra B e lç ika 'd a  da iş g ü ven liğ in e  kavuşm uştu r.

6 Temmuz 1966 ARJANTİN HÜKÜMETİ İLE DİPLOMATİK
İLİŞKİLERİMİZİN DEVAMI

D ışişleri B akan lığ ın d an  b ild ir ild iğ in e  göre, hüküm e
tim iz  A r ja n t in ’ in yeni hüküm etin i tan ım ıştır .

A r ja n t in ’ in yen i hüküm etiyle  d ip lo m atik  ilişk ile rin i 
devam  ettirm eğe kara r veren ü lke lerin  say ıs ı Tü rk iye  ile 
b irlik te  dokuza yü kse lm iştir .

6 Temmuz 1966 İRAN SENATO BAŞKANININ İZMİR’DE IRAK
BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞMESİ

Cum huriyet x Senatosu B aşkan ı Dr. İb rah im  Şevk i 
A ta sa g u n ’un dave tlis i o la ra k  b ir süreden beri m em leke
tim izi z iy a re t etm ekte o lan İran Senato Başkan ı C a fe r Şe
rif İm am i, İzm ir’de Irak  B aşb akan ı A b d u rrah m an  
E l-Bazzaz ile a ra la r ın d a  cereyan eden görüşm e h akk ın d a :

«Bu önceden h az ırlanm ış b ir top lantı d e ğ ild i. T e sa 
düflerin  o rtaya  attığ ı b ir k a rş ıla şm a  ve bunun neticesi y a 
p ılan  bir f ik ir  tea tis id ir»  dem iştir.

İran Senato Başkan ı d a h a  sonra şun ları sö y le m iş t ir : 
«Tü rk iye , Irak  ve İran 'ın , üç İslâm  m em leketi o la ra k  b ir
likte ça lışm ası lâz ım d ır. Bu her üç m em leketin  m e n fa a t
lerin in  is tikam etlend ird iğ i a n la y ış t ır .»

M em leketim izden b ir gün sonra ay rılış ın d a  verm iş 
o lduğu b ir dem eçte, İran  Senato Başkan ı T ü rk iy e ’de k a l
dığı süre iç inde C u m h u rb aşkan ı, Senato ve M eclis Baş- 
ka n la rı, B aşb akan  ve  D ışişleri B akan ı ile yap tığ ı gö rüş
m elerden m em nun ka ld ığ ın ı ifad e  e d e re k : «Türk dev le t 
ad am la r ın ı, İra n 'a  karşı fe vk a lâ d e  ya k ın  ve  ilg ili b u l
dum » dem iştir . T ü rk iye ’ye yap tığ ı se yah a tin , b ir iade i z i 
ya re t o lduğunu belirten  Ş e rif Em am i, sözlerine  şun ları ek- 

. lem iştir
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«Bu seyah atim  s ıra s ın d a , Türk  h a lk ı ile ya k ın d an  
tem as etm ek im kân ın ı bu ld um . Kardeş m ille t o la ra k , İran 
u lu suna karşı dostça ilg i gö ste rild iğ in i m üşahad e  etm ek, 
benim  için b a h tiy a rlık  o ldu. Tü rk iyed en  o lum lu iz le n im 
lerle ay rılıyo ru m .»

6 Temmuz 1966 ROS5İDESİN U-THANT’A PROTESTO MEKTUBU

Kıbrıs Rum hüküm etin in  B irleşm iş AAiIletler’deki tem 
silc is i Zenon Rossides, G enel Sekreter U -Thant'a  B ü yü k
elçi O rh an  E ra lp 'ın  d a h a  önce verm iş o lduğu m ektuba 
cevaben  b ir m ektup gönderm iştir . O rhan  Era lp  G enel Sek
retere sunduğu m ektupta T ü rk iye 'n in  son ç ıka rd ığ ı b ir h a 
r itad a  K ıb rıs ’ ı da  Tü rk iye 'n in  b ir p arçası o la ra k  g ö ste rd i
ği yo lu n d ak i Rum id d ia la rın ı reddetm işti. Rossides ise 
T ü rk iye 'n in  «bu çeşit istilâc ı h a r ita la r  ç ıka rm asın ın  K ıbrıs 
Rum hüküm etine karşı g ir iş tiğ i sistem li yık ıcı ve tecavüz î 
h arekâtın  b ir parçası o ld uğ u n u , T ü rk iye 'n in  a d a d a  iç bö
lünm e ve a y a k la n m a  ç ıka rm ıya  ça lış tığ ın ı»  ileri sü rm üş
tür.

7 Temmuz 1966 TÜRK BİRLİĞİNİN GÜNEY KORE’DEN AYRILMASI
'  '  ' ■ .

i!
G ü n ey Ko re 'de  gö rev li son Türk  b irliğ i sam im i b ir 

törenden sonra üç te p k ili n a k liye  uçağ ı ile G ün ey K o re '
deki üsten h areket etm iştir.

7 Temmuz 1966 TRİPİMENİ OLAYLARI

Kıbrıs Rum hüküm eti, a d an ın  K uzey  - D oğusundaki 
Trip im eni bö lgesinde  m evcut g e rg in liğ i a z a ltm a k  için 
B irleşm iş M ille tle r G enel Sekreterin in  ya p tığ ı te k lifi kabul 
etm iştir.

K ıb rıs lı Tü rk le r ve  Rum lar T rip im en i e tra fın d a  ta h k i
m at ya p m ış la rd ır . B irleşm iş M ille tle r gücü de b u ra ya  ta k 
v iy e  b irlik le r sevketm işti.

24



7 Temmuz 1966 İNGİLİZ BAŞBAKANININ AKŞAM GAZETESİNE DEMECİ

İn g iliz  B aşb akan ı H aro ld  W ilso n , .Akşam  gazetesine  
verd iğ i bir dem eçte, K ıbrıs konusundak i so ruya  cevaben  
K ıb rıs 'tak i a ske rî güçlerin i a sg a riye  ind irm eye  ka ra rlı o l
d u k ların ı fa k a t , kuvve tle rin i A d a ’dan  tam am en  çekm eyi 
d üşün m ed ik le rin i, Tü rk iye  ile N ATO  ve CEN TO  d o la y ıs ıy 
la ya k ın  b ağ la n  o lduğununu ve  İng ilte re ’nin O rta  Doğu 
b arış ın a  büyük b ir ehem m iyet ve rd iğ in i ileri sürm üştür.

7 Tem m uz 1966 M İLLETLERARASI F İN A N SM A N  K O R P O R A SY O N U ’NÜN
FİN A N SM A N  YA RD IM I

M ille tle ra ras ı İm ar ve K a lk ın m a  B an kas ın ın  b ir ko
lu o lan  M ille tle ra ras ı F inansm an  Korporasyonu  (IFC) m em 
leket içindeki tekstil sa n a y ii için naylon  ip lik  istihsa l eden 
b ir Türk firm ası o lan  Sentetik  İp lik  Fa b rik a la r ı (SİFAŞ)ni 
f in a n se  etm ek üzere Türk iye  ve  A v ru p a ’d ak i se rm a y e d a r
la ra  ilt ih ak  etm ekted ir. IFC y a k la ş ık  o la ra k  5 .9 0 0 .0 0 0  d o 
la ra  m al o lacak  b ir tevsi p rog ram ın da şirkete  kredi ve 
h isse senedi o la ra k  ta k rib an  1 .3 7 0 .0 0 0  d o la r lık  b ir ya tırım  
ya p aca k tır .

IFC taahhüdünün  900  bin d o la ra  ba liğ  o lan  kredi 
kısm ını A v ru p a  Ya tırım  B an kasın ın  1.3 0 0 .0 0 0 d o la r  k a rş ılı
ğı uzun vad e li b ir ikraz ın  ilâ ve  o lacak tır.

8 Tem m uz 1966 FEDERAL A LM A N Y A  - TÜ RK İYE A R A S IN D A  İKİ
YA RD IM  A N LA ŞM A SI

Federal A lm a n ya  ile Türk  H üküm eti a ra s ın d a  15 
Eylül 1964 ta rih li Tekn ik  İşb ir liğ i A n la şm a n  çerçevesinde 
tekn ik  ya rd ım  sağ la n m as ı am acı ile iki a n la şm a  İm z a la n 
m ıştır.

D ışişleri B akan lığ ın d a  im za lan an  a n la ş m a la d a  Fe
dera l A lm an  Hüküm eti T ü rk iye ’ye  3 ,5  m ilyon  DM. tu ta 
rında tekn ik  ya rd ım d a  b u lu nacaktır.

A n laşm a  gereğ ince İzm ir Y ü k se k  Tekn ik  O ku lu  
bünyesinde bir (Tekstil O ku lu ) ku ru lacak  ve ay rıca  Radyo 
H aber Se rv is le rine  a it  tes is le r ge liş t ir ile cektir .
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8 Temmuz 1966 U THANT’IN ÖZEL SİYASİ TEMSİLCİSİNİN KIBRIS ZİYARETİ

B irleşm iş M ille tle r G enel Sekreteri U T h a n t’ ın özel 
s iy a s î tem silc is i Ralph Bunche Lefkoşeye ge lm iştir . Z iy a 
retin in h içb ir s iy a s î önem i bu lu nm ad ığ ın ı söyleyen  Bunche, 
K ıb rıs ’ta ka ld ığ ı dört gün za rf ın d a , barış gücünde görev li 
b ir lik le r i denetlem iş , bu a ra d a  Türk  ve  Rum lid erle riy le  
görüşm eler yap m ıştır .

8 Temmuz 1966 INGİLTERE’NİN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA 
İŞTİRAKİ

İn g ilte re ’nin B irleşm iş M ille tle rd ek i tem silc is i, m em 
leke tin in , K ıb rıs barış gücünün 26 H az iran  - 26 A ra lık  1966 
a ra s ın d a k i gö rev süresi m a s ra fla r ın a  2 m ilyon  d o la r ile 
iş t ira k  edeceğ in i a ç ık lam ıştır . İng ilte re  a y rıc a , K ıbrıs barış 
gücünün ş im d iye  k ad a rk i m a s ra fla r ın d a  m evcut açığ ın  
kap a tılm as ı için de 1 m ilyon  d o la r lık  b îr ya rd ım d a  b u lu 
n acağ ın ı b ild irm iştir .

8 Temmuz 1966 YAKOVOS’ÜN ATİNA SEYAHATİ

G ü n ey ve  Kuzey A m e rik a  O rto do ksla rı B aşp isko p o 
su Y a k o v o s , A t in a ’y a  g e lm iştir . Y a ko vo s  B aşb ak an  Stefa- 
nopu los'u  z iy a re t etm iş ve  B a şb a k a n a  A tla n t ik  ötesinde 
b u lunan  Rum ların  a n a v a ta n 'a  b a ğ lılık la r ın ı b ild irm iştir .

9 Temmuz 1966 YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANININ YALANLAMASI

Bir kısım  Y u n an  b as ın ın d a  y a y ın la n a n  K ıb rıs ’ ın Y u 
n a n is ta n ’ la b irle şm esine  «En o s is» 'e  karşı T ü rk iye 'n in  Y u 
n a n is ta n ’dan  baz ı to p rak  istek le rind e  bu lunduğu  yo lu n 
d ak i haberle ri Y u n an is ta n  D ışişle ri B akan ı Y a n i Tum bas 
bugün kesin o la ra k  y a la n la m ış t ır . T u m b a s ’ ın « y a la n  ve 
m aksa tlı»  o la ra k  n ite led iğ i h aberle rd e  Tü rk iye 'n in  K ıb rıs ’ 
ın Kuzey D o ğusundak i K a rp a s ia  bö lgesin i b îr Türk üssü 
h a lin e  getirm eği is te d iğ i/Y u n a n is ta n 'ın  bu bö lgeden b a ş
ka M a g o sa ’nın G ün ey D oğusundak i G reco burnunu 34 
yıl için Tü rk iye 'ye  k ira la m a y ı p rensip  b ak ım d an  kabu l et
tiğ i ¡teri sü rü lm ekted ir.
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10 Temmuz 1966 LENİNGRAD BELEDİYE BAŞKANÎNIN ZİYARETİ

Len ingrad  Beled iye  B aşk an ın , V a s il İsa e v  ve  b e ra 
berindeki heyet, İstanbul Beled iye  B aşkan ı H aşım  İşcan 'ın  
geçen yıl yap tığ ı z iya re ti iade  m a k sad ıy la  yu rdum u za 
ge lm iştir .

İs tan b u l’dan  sonra İzm ir'i de z iya re t eden m isa fir  
Beled iye  B aşkan ı, A n k a ra ’da B aşb akan  ta ra fın d a n  k a 
bul e d ilm iş t ir .

10 - 13 Tem m uz 1966 FEDERAL A LM A N Y A  DIŞİŞLERİ B A K A N IN IN
TÜ R K İY E’Yİ Z İYA R ETİ

T ü rk iy e ’ye resmi b ir z iya rette  b u lu nm ak  üzere 10 
Tem m uz günü A n k a ra 'y a  gelen Federa l A lm a n y a  D ışişle ri 
Bakan ı Dr. G erhard  Schroeder, h a v a a la n ın d a  yap tığ ı ko
n u şm ad a , « A lm a n y a ’d ak i Türk işç ile ri, ç a lışk a n lık la r ı ve 
dürüstlük leri ile A lm an la rın  h ak lı ta kd ir le r in i k a za n m ış la r
d ır.»  dem iştir (Bk. Belge 9).

D ışişleri Bakan ı İhsan  Sabri Ç a ğ la y a n g il'in  11 Tem 
m uz akşam ı Federa l A lm a n y a  D ışişleri B akan ı şe re fine  
verd iğ i yem ekte her iki b akan  T ü rk - A lm a n  dostluğunu 
öven kon uşm ala r ya p m ış la rd ır  (Bk. Belge 10).

İki gün devam  eden T ü rk -A lm a n  görüşm eleri so
nunda , 12 Tem m uz günü b ir o rtak  b ild iri ya y ın la m ış tır . 
(Bk. Belge 1 1). Konuk B akan  d a h a  sonra b ir basın  to p la n 
tısı yap m ış  (Bk Belge 12) ve  ertesi günü m em leke tim iz
den ay rılm ıştır .

11 Tem m uz 1966 Y U N A N  DIŞİŞLERİ B A K A N IN IN  İKİLİ G Ö RÜ ŞM ELER
A LEY H TA R LA R IN A  C EV A B Î

Y u n an  D ışişleri B akan ı, bazı p rofesörler ve a y d ın 
la r la  beraber, K ıbrıs için b ir b ild iri y a y ın la m ış  bu lunan  
A tin a  ve Pire be led iye  b aşk an la r ın ı a y ıp la  mıştır. D ışişleri 
Bakan ı «sorum lu k iş ile r , so ru m lu luk ların ı a n la y a ra k  h a re 
ket e tm eled irle r » dem iştir «sorum lu  k im se le r b ilm ed ik le ri 
şey ler h akk ın d a  tepki gösterem ezler.»  A tin a  ve  Pire b e le 
d iye  b aşkan la r ın ın  öncü lük ettiğ i p ro fesö rler ve  a y d ın 
ların  b ild iris in d e  : «k ısm î yah u t ta ta m a m îy le  fe d a  e d i
lecek K ıbrıs h akk ın d ak i ik ili görüşm elere  son ve rilm esi»  
istenm ekteyd i.

27



11-13 Temmuz 1966 NATO PARLAMENTERLER TOPLANTISI

Bu yıl İs tan b u l'd a  1 1 - 1 3  Tem m uz gün le rinde  top
lan an  N ato parlam enterle ri kon feransın ın  ad ı « A tla n tik  
Parlam ento  M eclis i»  o la ra k  d e ğ iş tirilm iş tir .

D ışişleri B ak an lığ ı En fo rm asyon  D airesi Genel M ü
dürlüğünden  a lm an  b ilg iye  göre , İs tan b u l'd ak i to p lan tı
d a , itt ifa k  ile Doğu A v ru p a  ü lke le ri a ra s ın d a k i ilişk ile r 
üzerinde de duru lm uş ve şu k a ra r la ra  va r ılm ış tır  :

—  K onferansın  a d ı, A t la n tik  Parlâm ento  M eclîsi 
o la ra k  d e ğ iş tirilm iş tir .

—  P a r is ’te 1 4 - 1 9  Kasım  ta rih le ri a ra s ın d a  y a p ı la 
cak  ge lecek genel to p lan tıya  ilg ili h a z ır lık la ra  b aş la n a- 
ca ktır.

—  A m e rika  B ir le ş ik  D ev le tle ri’ nin ask e rî te s is le rin e , 
6 - 1 8  Eylü l gün le ri a ra s ın d a , bütün N ato ü lke le rinden  30 
p arlam enterin  k a tıla cağ ı b ir incelem e gezisi y a p ıla c a k tır .

To p lan tıd a  bu a ra d a , Cento G enel Sekreteri Dr. A . 
K h a la tb a ry  ile b irlik te , Cento ü lke le rin  p arlâm ento  m ecli
sin in  ku ru lm ası da  görüşü lm üştür.

G enel b ir s iy a s î görüşm enin  de ya p ıld ığ ı to p lan tı
d a , Tü rk iye  ve  Y u n a n is ta n  hüküm etleri tem silc ile rin in  h a 
len ik ili gö rüşm eler ya p m as ı d o la y ıs ıy la , de leg e le r, m em 
n un iyetle rin i b e lirtm iş le rd ir.

11 Temmuz 1966 A. I. D.’NİN AÇTIĞI KREDİ

B irle ş ik  A m e rik a 'n ın  M ille tle ra ra s ı K a lk ın m a  Teş
k ilâtı (AID) köm ür ve  lin y it is t ih sa lin in  a rttır ılm ası için te
sis le rin  g e liş t ir ilm esi a m a c ıy la , T ü rk iy e ’ye 40  yıl vâ d e li 
2 8 .1 0 0 .0 0 0  d o la r lık  kredi açm ıştır.

Bu m eb lâğ ın  2 1 .4 0 0 .0 0 0  d o ları Z o n g u ld a k  Köm ür 
İşle tm esin in  tevsii p rogram ı için geri k a lan ı Tun çb ilek  ve 
Sey it Ö m er lin y it o cak la rın d a  is tih sa lin  a rttır ılm asın ı sa ğ 
la y a c a k  teçh iza ta  ya tır ıla ca k tır .
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11 Temmuz 1966 DANİMARKA'NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA 
İŞTİRAKİ

1 1 - 1 3  Temmuz 1966

12 Temmuz 1966

13 Temmuz 1966

13 Temmuz 1966

D an im arka  hüküm eti K ıbrıs barış gücünün m a s ra f
la r ın a  iş t ira k  pay ı o la ra k  6 0 .0 0 0  d o la r d a h a  b a ğ ış la m ış 
tır.

FEDERAL ALMANYA PARLÂMENTOSU SAVUNMA 
KOMİSYONU HEYETİNİN İZMİR ZİYARETİ

Federa l A lm a n ya  parlâm entosu  savu n m a kom isyo
nu üye lerinden  dokuz ve S avu n m a , M a liye  ve  D ışişleri 
B akan lığ ı ilg ilile rin d en  de sek iz  o lm ak  üzere 17 üyeden 
kurulu A lm an  parlâm ento  h ey ’eti, üç gün İzm irde  k a ld ık 
tan sonra T ah ra n 'a  hareket etm iştir.

HİNDİSTAN KÜLTÜR İŞLERİ GENEL SEKRETERİNİN 
ZİYARETİ

H ind istan  Kültür İşleri Konseyi G enel Sekreteri İnam  
R ahm an , T ü rk iye ’de te tk ik  ve  te m as la rd a  b u lu n m ak  üzere 
A n k a ra ’ya  ge lm iştir .

İÇİŞLERİ BAKANININ AVRUPA TEMASLARI

İçişleri Bakan ı Dr. Fa ruk  Sü kan , A v ru p a 'd a k i te 
m asla rın ı b itire rek  yu rd a  dönm üştür. İsv içre , A lm a n y a  ve  
B e lç ika 'd a  te m as la r yap tığ ın ı b ild iren  B akan , A v ru p a  y a 
tırım  Bankasın ın  Tü rk iye 'ye  60 m ilyon d o la r lık  b ir kredi 
vereceğ in i aç ık lam ıştır .

ORHAN ERALP’IN YUNAN İDDİALARINI Rl DDEDEN 
MEKTUBU

T ü rk iye 'n in  B irleşm iş M ille tle rdeki d a im i tem silc is i 
Büyükelçi O rhan  E ra lp , G enel Sekreter U Th a n t'a  v e rd i
ği b ir m ektupta Türk ¡et u çak la rın ın  23 N isa n 'd a  Yu n an  
sem aların ı ih lâ l e ttik le rine  d a ir  Yu n an  id d ia la rın ın  ta m a 
men a s ıls ız  o lduğunu be lirtm iştir. Büyükelç i E ra lp , Türk



ye tk ile rin in  id d ia la r la  ilg ili o la ra k  ya p tık la rı soruşturm a 
sonucu b ah sed ilen  ta rih te  böyle b ir ih lâ l o lay ın ın  vuku  
bu lm ad ığ ın ın  an la ş ıld ığ ın ı sö y lem iştir . E ra lp  Gene! Sekre 
te rliğ in  d ik k a t in i, B. M .'d ek i Y u n an  de legesi G enel Se k 
reterliğe  ve rd iğ i m ektupta ih lâ lin  23 N isan d a  vuku  b u l
duğunu ileri sürerken , A n k a ra 'd a k i Y u n an  B ü y ü k e lç iliğ i
nin Türk iye  D ışişle ri B a k a n lığ ın a  ve rd iğ i notada o lay ın  
ta rih in i 23 M art o la ra k  kayd ettiğ in e  çekm iştir. Büyükelç i 
E ra lp , « a n la ş ılıy o r ki T ü rk iy e ’ye karşı g ir iş ilen  bu iki ko l
lu m enfi p ro p ag an d a  teşebbüsünde tam am en  h aya l 
m ahsu lü  o lan  id d ia la r ı o rtaya  a ta rken  Y u n an  hüküm e
tin in  iki o rgan ı tam  b ir işb ir liğ i y a p m a m ış la r»  dem iştir.

14 Tem m uz 1966 Ç A Ğ L A Y A N G İL  - HART G Ö RÜ ŞM ESİ

D ışişle ri B akan ı İhsan  Sab ri Ç a ğ la y a n g il , A m e rika  
B irle şik  D ev le tle rin in  A n k a ra  B üyüke lç is i Parker H art ile 
üç sa a t süren b ir görüşm e yap m ıştır . Ç a ğ la y a n g il , gö rüş
m eden so nra , basın  m ensup la rın ın  sorusu üzerine , « a sk e 
rî ya rd ım , ik ili a n la ş m a la r  ve  Senato da aç ık la n a n  b e lg e
ler m es'e les in in  gözden g e ç ir ild iğ in i»  b ild irm iştir . G ö rü ş
me Ç a ğ la y a n g il ’ in isteği üzerine yap ılm ıştır .

A m e rikan  Büyüke lç is i basın  m en su p la rın ın , «C u m 
huriyet Senato sunda a ç ık la n a n , A m e rik a lı ye tk ilile re  v e r i l
d iğ i ileri sürü len b e lg e le r»  h a kk ın d a k i sorusunu şöyle  
c e v a p la n d ırm ış t ır : « d a h a  önce yap tığ ım ız  resm î a ç ık la 
m a la rım ızd a  da b e lirtild iğ i üzere , böyle  belge h akk ın d a  
b ilg im iz  yoktur. B ü yü ke lç iliğ im iz in  a rv ş iv le r in d e  böyle 
herhang i b ir rapor m evcut d e ğ ild ir. Eski S avu n m a A ta şe 
si A lb a y  Dickson böyle  b ir be lge v e y a  rapor im z a la m a 
m ıştır.»

Öte y a n d a n , Tü rk iye  - B ir le ş ik  A m e rika  a ra s ın d a , 
sa y ıla r ı 5 5 ’e y a k la şa n  ik ili a n la şm a la r ın  gözden g e ç ir il
m esi ve gerek li rev izyonun  ya p ılm a s ı konusunda b ir süre 
önce b a ş la ya n  tekn ik  sev iyed ek i gö rüşm eler devam  et
m ekted ir. A m e rikan  Büyükelç is i bugün bu konud ak i bil
m ekted ir. A m e rikan  Büyükelç is i bu kon ud ak i b îr soru 
üzerine  : «bu konuda tam  b ir m u tab ak a t v a r»  dem iştir.
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14 Temmuz 1966

1 5 - 2 0  Temmuz

D ışişleri B akan lığ ı G enel Sekreteri Zeki K un e ra lp , 
8 H az iran d a  Türk ve Y u n an  D ışişleri B akan la rın ın  o rta k la 
şa ya y ın la d ığ ı b ild irilen  so nra , K ıbrıs konusundak i ik ili 
görüşm elerin  «baz ı m erkezlerde» b a ş la d ığ ı, an cak  bu g ö 
rüşm elerin  ne zam an  biteceğ in i tahm in  edem ed iğ in i sö y
lem iştir.

Genel Sekreter K un e ra lp , «M ille t m en faa ti»  yö n ü n 
den görüşm elerdeki g iz liliğ e  ria ye t ed ild iğ in i b ild irm iş , 
görüşm elerin  seyri h akk ın d a  hiç k im senin  b ilg i verm iye- 
ceğini sö y lem iş , «Şayet b ir gün bu görüşm eler h akk ın d a  
B akan lık tak i a rk ad a şla rım d an  biri b asına  b ilg i verirse , 
ben Genel Sekreter o la ra k  bu a rk ad a ş ın  m em uriyet g ö re
v in e  son ve rilm esin i te k lif  edeceğim » dem iştir.

K unera lp , Birinci Acheson P lânı o la ra k  v a s ıf la n d ı
rılan  eski A m erika  D ışişleri Bakan ı Acbeson 'un  K a rp a t 
bö lgesin in  Türklere ve rilm esi, K ıb rıs ’ ın d iğer kısm ının da 
R um lara b ırak ılm ası yo lu n d ak i b ir hal ta rz ın a  «Razı 
o lam ıyacağ ın ı»  b ir soru üzerine b ild irm iş , sözlerine  
şun ları e k le m iş t ir :

«K ıb rıs , büyük b ir M illî d avam ızd ır. Bu, y a ln ız  tek
n isyen ler veya  B a k a n la r  m eselesi d eğ il, topyekûn m ille t 
m ese lesid ir. K a rp a t Bölgesin in  Tü rk iye 'ye  b ırak ılm ası ile 
hiç b ir şey h a llo lu n m az .»

K un era lp , K ıb rıs ’d ak i so yd a ş la rım ıza  K ız ıla y  kan a lı 
ile y iyecek , g iyecek g ib i çeşitli m alzem e yard ım ı devam  
ed ileceğ in i b ild irm iştir.

DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİNİN İKİLİ GÖRÜŞMELER
İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

1966 İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI AMİNTORE FANF ANİ’NİN 
TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

Tü rk iye 'ye  1 5 - 2 0  Tem m uz ta rih le ri a ra s ın d a  resm i 
b ir z iyarette  bu lunan  İta lya  D ışişleri B akan ı Am intore  
Fan fan i A n k a ra ’ya  va rış ın d a  Türk - İta lyan  işb irliğ i h a k 
kında b ir dem eç verm iştir (Bk. Belge 13),
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D ışişleri B akan ı İhsan  Sab ri Ç a ğ la y a n g il 16 Tem 
m uz Cum artesi ak şam ı İta lya  D ışişle ri B akan ı şe re fine  b ir 
yem ek verm iştir . Yem ekte  ik i D ışişleri B akan ı b irer konuş
m a ya p m ışt ır  (Bk . Belge 14).

Türk  - İta lya n  görüşm eleri 18 Tem m uz Pazartesi g ü 
nü sona erm iş ve  o rtak  b ir b ild iri y a y ın la n m ış tır  (Bk. 
Belge 15). İta lya  D ışişle ri B akan ı bundan  sonra b ir basın  
top lan tıs ı yap m ıştır (Bk. Belge 16).

İta lya  D ışişleri B a k a n ı, İs ta n b u l’u z iy a re t ettikten 
sonra 20  Tem m uz günü m em leketim izden  ay rılm ıştır .

16 Temmuz 1966 GENELKURMAY BAŞKANSNIN BATİ ALMANYA GEZİSİ 
İLE İLGİLİ DEMECİ

Federa l A lm a n y a  G en e lku rm ay  B aşkan ı'n ın  d a v e t
lisi o la ra k , A lm a n y a 'd a  ince lem elerde bu lunan  G en e lku r
m ay Başkan ı O rg en era l Cem al T u ra l, yu rd a  dönm üştür. 
Basın  m en sup la rın a  gez is i ile ilg ili o la ra k  b ilg i veren 
O rgen era l T u ra l, şun la rı sö y lem iştir :

«Bütün ask e rî o to rite ler, Federa l A lm a n y a  M illî S a v u n 
m a ve  K o ord inasyo n  B a k a n la rı ile  gö rüşm eler ya p tım . S i
lâh lı kuvve tle rin  h ep sin in  p arça  parça  y a p tık la r ı ta tb ik a t la 
rı y a k ın d an  iz led im  ve  Batı B e rlin ’e b ir g ü n lü k  z iya re tte  b u 
lundum . A lm a n y a ’d a  e sk idenberî kökleşm iş b ir Türk 
dostluğu her yerde  b iz i k a rş ıla d ı. A sk e rî ya rd ım  konusun
da da büyük a n la y ış la  k a rş ıla ş t ık . Tü rk iye  ve A lm a n y a '
nın b ilh a ssa  s ilâ h lı ku vve tle r yönünden m ünasebetlerin in  
bundan  sonrası için d a h a  da y a k ın lık  ve b e ra b e rlik  iç in 
de yü rüyeceğ ine  in an ıyo ru m .»

16 Temmuz 1966 TÜRKİYE’NİN İRK AYRIMINDAN ZARAR GÖRENLERE 
YARDIMI

B irleşm iş M ille tle r G enel Sekreteri U Th an t, T ü rk iye ’
nin G ü n ey A fr ik a 'd a k i ırk a y rım ın d an  z a ra r  gören lere  y a r
dım  o lm ak  üzere 1 .000 d o la r b ağ ışta  bu lunduğunu  aç ık 
lam ıştır.
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17 Temmuz 1966 CENTG’NUN GEZİCİ GÜBRECİLİK SEMİNERİ

1 8 - 2 0  Tem m uz 1966

19 Tem m uz 1966

21 Tem m uz 1966

21 Tem m uz 1966

A ğu sto s'a  k ad a r devam  edecek o lan  İran  ile  T ü rk i
ye'yi de içine alan CENTO G ez ic i G ü b re c ilik  Sem ineri Do
ğu P a k is ta n ’ ın D akka .şeh rin de  b aş lam ıştır .

C EN TO ’NUN SA Ğ LIK  ALT KO M İTESİ TO PLA N TILARI

CEN TO  S ağ lık  A lt - Kom itesi 18 - 20 Tem m uz ta r ih le 
ri a ra s ın d a  T a h ra n 'd a  to p lan m ıştır . A lt- K o m ite  ile ride  
to p la n a ca k  o lan  şu ko n fe rans la rın  h a z ır lık  ça lışm a la rı 
üzerinde d u rm u ştu r : Sıtm a ile M ücadele  D irektörleri Ko n
fe ra n s ı, Ya rd ım cı S ağ lık  Personeli Ye tiş tirm e  Sem ineri, 
N üfus H areketleri ve  A ile  P lâ n lam a s ı K o n fe ran s ı, G ıd a  
M add eleri Sem posyum u.

Y U N A N İS TA N ’ IN KIBRIS BARIŞ G Ü CÜ  M A SR A FLA R IN A  
İŞTİRAKİ

Y u n a n is ta n , K ıb rıs ’tak i B. M. Barış Gücünün f in a n s 
m anı için 6 0 0 .0 0 0  D olar b ağ ışta  bu lunm uştur.

RCD’NİN İK İN C İ KURULUŞ YILD Ö N Ü M Ü  M Ü N A SEB ETİYLE  
Y A Y IN LA N A N  M ESA JLA R

RCD’nin ikinci kuruluş yıldönüm ü 'm ünasebetiy le  
Pak istan  Cum hurbaşkan ı' Eyüp H an , D ışişleri B akan ım ız  
İhsan  Sabri Ç a ğ la ya n g İl ve İran D ışişleri B akan ı A b b a s  
A ram  birer m esaj y a y ın la m ış la rd ır  (Bk. Belge 17).

İSRAİL H A H Â M BA ŞIN IN  BASIN  TO PLA N TISI

Türk iye  Başh ah am ı Rcıv D av it Asseo  nun d ave tlis i 
o la ra k  İstan b u l'd a  bu lunan  İsra il H ah am b aşıs ı R. Sh ak  
N iş im , yap tığ ı basın  to p lan tıs ın d a  özetle şun ları sö y le 
m iştir :

«B u raya  gelm eden önce, çeşitli ye rle rd e , T ü rk iy e '
de d in î to leransa  ve  hürriyete gem  vu ru ld u ğ u n a  d a ir  sö y 
lenen sözlere in an m ak  istem em iştim . Bu kısa z iya re tim
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s ıra s ın d a , m ü şah ad e le rim , tahm in im d e  ya n ılm ad ığ ım ı 
gösterd i ve dü şün dü kle rim i tey it etti. T ü rk iye 'd e  tam  b îr 
d in hürriyeti va rd ır.

Türk  hudutları iç indeki M usevi cem aatin in  ta rih in i 
b iliyo ru m . Bu ta rih , b ah is  konusu to leransın  ve din h ü rri
yetin in  en iyi isbatıd ır . 14. yü zy ılın  so n la rın d a  M usevile r 
k a t lia m la r  yüzünden  Isp a n y a 'y ı terk  e ttik leri za m a n , S u l
tan B eyaz ıt , ken d ile rine , O sm an lı İm para to rluğunun  k a 
p ıla rın ı açm ıştı. Bundan takrib en  a ltı a s ır  so n ra , N az i k a t
liam la rı yüzünden  A lm a n y a 'y ı terk etm ek zo runda o lan 
M usevi ilim  a d a m la r ı, ulu Türk  önderi A ta tü rk  ta ra fın d a n  
d a ve t ed ilm iş  ve  kend ile rine  Türk  ü n ive rs ite le rin in  k a p ı
ların ı açm ıştı» .

21 Temmuz 1966 TÜRK SEMALARIN İHLÂL EDİLDİĞİNE
DAİR ERALP’SN MEKTUBU

T ü rk iy e ’nin B irleşm iş M ille tle r ’deki D a im i T e m s il
cisi O rh an  E ra lp , G enel Sekreterliğe  ve rd iğ i b ir m ektupta 
18 Tem m uz ta rih in d e  b ir Y u n an  uçağ ın ın  Türk sem a la rın ı 
ih lâ l ettiğ in i b ild irm iştir . M etni bugün aç ık la n a n  m ektup , 
Y u n an  uçağ ın ın  Doğu T ra k y a  üzerinde 9 bin metre y ü k 
se ltide  uçtuğunu hab er ve rm ekted ir.

21 Temmuz 1966 MAKARİOS’UN CUMHURBAKANLIĞI
SÜRESİNİN UZATILMASI

K ıbrıs Rum hüküm eti B aşp isko po s M a k a r io s ’un Cum 
h u rb aşkan lığ ı süresin i b ir yıl d a h a  u zatan  k a ra r  ta sarıs ın ı 
o n a y lam ıştır . M a k a r io s ’un ilk  beş y ıllık  cum h urb aşkan lığ ı 
süresi geçen Ağustos a y ın d a  sona erm iş .ve  bu süre bir 
y ıl İçin u za tılm ıştı.

K ıb rıs Tü rk le ri M akario s 'u n  geçen se ferk i cum h ur
b aşk an lığ ı süresin in  u za t ılm a s ın a , k a ra rd a  Cum hurbaş- 
kan  ya rd ım cıs ı Fazıl Küçük'ün  g ö rev in in  de u zatıld ığ ın a  
d a ir  b ir b ah is  geçm ed iğ i için it ira z  e tm iş le rd i.
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21 Temmuz 1966 5Â V A R O N A  OKUL G EM İSİN İN  
CEZA YİR İ Z İYARETİ

Scıvaroncı okul gem isi C e zay ir  lim an ın a  ge lm iş ve 
büyük b ir h a lk  top lu luğu ta ra fın d a n  te zah ü ra tla  k a rş ıla n 
m ıştır. Kom utanı C e zay ir  den iz kuvvetle ri kom utanı ve 
v a liy e  b irer z iya re t yap m ış ve bu z iya re tle rin  iadesi s ı
ras ınd a  S a v a ro n a 'd a  tören le Barboros H ayre ttin 'in  yağ lı 
boya resmi C e zay ir  den iz kuvvetle rine  b ir a rm ağ a n  o la 
rak  tevd i ed ilm iştir.

22 Tem m uz 1966 Y A B A N C I HARP G EM İLER İN İN  Z İYA R ET İ İLE İLG İLİ
Y EN İ YÖ N ETM ELİK

Y ab an c ı harp gem ileri ile h ava  kuvve tle rin in  Türk 
lim an ve  k a rasu la rın d a  ya p a c a k la r ı z iya re tle re le  ilg ili 
29 Tem m uz 1925 ta rih li yönetm eliğ i yü rürlükten  ka ld ıran  
yen i yönetm elik  yü rü lüğe g irm iştir . Yen i yönetm eliğe  g ö 
re, ziyaretten  15 gün evve l d ip lo m atik  k an a ld an  T .C . hü
küm etinden izin a lın m a k  m ecburiyeti va rd ır .

22 Tem m uz 1966 U TH Â N T’IN TRİPİM ENİ O LA Y LA R ! İLE İLGİLİ RAPOR

Birleşm iş M ille tler Genel Sekreteri U Thant, K ıb rıs ’ ın 
T rip im en i bö lgesindeki ge lişm elerin  Türk ve  Rum ce m a a t
leri a ra s ın d ak i g e rg in liğ i teh like li şek ild e  a rtıracağ ı hu
susunda ika zd a  bulunm uştur.

G enel Sekreter, G ü ve n lik  Konseyine sunduğu b ir 
rap o rd a , ge rg in liğ in  g iderilm esi için B irleşm iş M ille tle r 
Kom utanlığ ı ta ra fın d an  h az ır la n a n  ve  K ıbrıs Türk  ce m a a 
ti ta ra fın d a n  kabul ed ilm em iş o lan  b ir «b arış  p lân ın ın»  
derhal kabul ve ta tb ik  ed ilm esi için ta ra f la ra  çağ rıd a  b u 
lunduğunu aç ık lam ıştır .

B ilind iğ i g ib i, K ıbrıs Rum ların ın  T rip im en i ile V iç a d a  
köyleri a ras ın d ak i b ir p a t ikay ı ka rayo lu  h a lin e  getirm eyi 
teşebbüs etm eleri üzerine K ıbrıs Tü rk le ri, g ü ve n lik  m ü lâ 
h azası ile çevredeki on rnevziyi tu tm uşlard ır.

Bu raporun A n k a ra ’da hayretle  ka rş ılan d ığ ı ö ğ re 
n ilm iştir.
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23 Temmuz 1966 BA TI T R A K Y A ’D A K İ TÜRKLERE U YG U LA M A N  EN GELLER 
ÎLE İLG İL İ PRO TESTO M U Z

D ışişle ri B a k a n lığ ı, Batı T ra k y a ’d a k i'T ü rk le r in  em lâk  
satış v e y a  a lım İa rın ı k ıs ıt la y a n  k a y ıt la r ı, Y u n an  H üküm e
ti nezd inde protesto etm iştir.

24  Tem m uz 1966 - K IZ IL A Y  H EYET İN İN  S O V Y ET  R U SYA ’Y I Z İY A R ET !

Bir K ız ıla y  H eyeti, Sovyet'ler B ir liğ i K ız ılh aç  ve K ız ıla y  
D erneğ in in  d ave tlis i o la ra k  14 gü n lü k  b ir z iy a re t için 
M o sk o va 'ya  hareket etm iştir.

2 5 -3 1  Tem m uz 1966 R O M A N Y A  B A Ş B A K A N IN IN  T Ü R K İY E ’Y İ Z İY A R ET İ

R om anya S o sya lis t Cum huriyeti B a şb ak an ı lon 
G heorge M au re r, H üküm etim iz in  d a ve tlis i o la ra k  Türki
ye 'ye  20  - 31 Tem m uz ta rih le ri a ra s ın d a  resm i b ir z iy a 
rette bu lunm uştur. Bu z iy a re t ile ilg ili o la ra k  D ışişleri B a 
k an lığ ın d an  şu a ç ık la m a  y a p ılm ış t ır : « İk i m em leket a r a 
s ın d ak i m ünasebetlerin  g e lişm esin e  engel o la ca k  h e rh a n 
gi b ir m es'e le  ve  ih t ilâ f m evcut d e ğ ild ir . R o m a n ya ’d ak i 
Türk  e m lâ k  ve a la ca k la r ın ın  ta zm in i hususunda geçen 
y ılın  H az iran  a y ın d a  iki m em leket a ra s ın d a  b ir an la şm a  
im za lan m ıştır . D iğer ta ra fta n  2 M ay ıs  1966 ta rih in d e  
Türk  - Romen s iv il h a va  u la ştırm a a n la şm a s ı a k d e d ilm iş 
tir . A y r ıc a , iki m em leket a ra s ın d a  m evcut tica r î m ün ase
betlerin  d a h a  da g e liş t ir ile b ilm e s i im kâ n la rı ta ra fla rca  
a ra ş t ır ılm a k ta d ır .»

B a şb ak an  Sü leym an  Dem irel ve  R om anya B a ş b a k a 
nı, ka rş ılam a  tö ren inde y a p tık la r ı k o n u şm a la rd a  (Bk. Bel
ge 18) Tü rk iye  ile  R om anya a ra s ın d a k i iy i kom şu luk  il iş 
k ile rin in  g e liş t ir ilm e sin e  v e rd ik le ri önem li b e lirtm iş le rd ir.

B a şb ak an  Sü leym an  D em ire l, 26  Tem m uz akşam ı 
Rom anya B aşb akan ı şe re fine  k a rş ılık lı ko n uşm ala rın  y a 
p ıld ığ ı b ir yem ek verm iştir (Bk . Belge 19).

2 6 - 2 7  Tem m uz ta rih le ri a ra s ın d a  y a p ıla n  T ü rk -R o 
men görüşm eleri sonunda o rtak  b ir b ild iri y a y ın la n m ış 
tır (Bk. Belge 20 ).
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29 Tem m uz günü İstan b u l’a  gelen Romen B a şb a k a 
nı gazetecile re  şu dem eci v e rm iş t ir :

« A n k a ra 'd a  yö n etic ile rin iz le  o rtak  fa y d a  gördüğü
m üz b irçok te m as la rd a  bu lunduk . Ç a lışm a la rım ız ın  sa m i
m î ve  dostça h avad a  geçm esi, sın ırlı b ir a la n  için d a h i, 
o lum lu b ir işb irliğ i ku ru lacağ ın ı gösterm iş kan ıs ın d ay ım . 
Bu te m as la r iki ü lke a ra s ın d a  dostluğu güçlend ireceğ i 
g ib i b iz im  aç ım ızdan  em niyet sa ğ la y a ca k  değerde o l
m uşlard ır. Turistik  ve  kültürel a n la şm a la r  iy i b irer b a ş la n 
gıçtır. Fa ka t, en önem lisi iki ü lke a ra s ın d a  ilişk ile ri g e liş 
tirm ek için gösterilen iyi n iyettir» .

30 Tem m uz günü iki m em leket a ra s ın d a  Kü ltür ve  
Turizm  a n la şm a la r ı im za lan m ıştır .

A yn î akşam  D ışişleri Bakan ı İhsan  Sab ri Ç ağ la ya n -  
g il Rom onya B aşb akan ı şerefine  b ir yem ek verm iş ve  
Romen z iya re ti h akk ınd a  kon uşm ala r ya p ılm ış tır  (Bk. 
Belge 21).

2 5 - 2 6  Tem m uz 1966 N A TO  SA V U N M A  B A KA N LA R I TO PLAN TISI

25 - 26 Tem m uz ta rih le ri a ra s ın d a  ya p ıla n  N A TO  S a v u n 
m a B akan la rı top lantısı ile ilg ili o la ra k  M illi Savu n m a 
Bakan ı Ahm et To p a lo ğ lu , yu rda dönüşünde şu b ilg iy i 
v e rm iş t ir :

«1963  y ılın d a  O tta w a 'd a  to p lan an  N A TO  Savu nm a 
B akan la rı Konseyinde, Nato strate jisi ve N A TO  s ilâ h lı ku v
vetleri statü leri h akk ın d a  a lın a n  k a ra r la r  gereğ ince y a p ı
lan  ça lışm a la r  bu to p lan tıda  gözden geçirilm iş ve m illî 
kuvvet tek lifle ri kabul ed ilm iştir. T o p lan tıya  N ato 'ya  d a 
hil 15 m em leketin  Savu nm a B akan la rı katılm ıştır .

İkinci gün ya p ıla n  Nato Savu nm a B ak an la rı özel 
kom itesi top lan tıs ına  ise Portekiz ve  Norveç Savu n m a B a 
kan la rın ın  iş tira k iy le  12 Savu nm a Bakan ı sa tılm ıştır . Bu 
to p lan tıda  istihba ra t, m uhabere ve  T ü rk iye 'n in  d a h il bu
lunduğu nükleer p lân lam a  kom itesin in  A ra lık  ay ın d an  
bu ya n a  yap tığ ı ç a lışm a la r  üzerinde duru lm uş ve B a k a n 
larca ya p ıla n  te k lifle r te tk ike  a lınm ıştır . P a r is ’te ya p ıla n  
üçüncü to p lan tı, özel nükleer p lâ n la m a  ko-m itesi to p lan 
tıs ıd ır. N ato devle tle rin in  nükleer s ilâ h la rın  ku llan ılm a-
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s ında is tişa re  e sas la r ın ın  ele a lın d ığ ı to p lan tıd a  üye d e v 
letlerin  te k lifle r i in ce lenm iş , bu te k lifle r in  2 3 - 2 4  Eylü lde  
Rom a’da y a p ıla c a k  to p lan tıya  k a d a r te tk ik i ve  g e liş t ir il
mesi istenm iştir.

N A TO  S avu n m a B a k a n la rı to p lan tıs ın d an  sonra b ir 
b ild iri ya y ın la n m ış tır  (Bk. Belge 22).

25 Temmuz 1966 TÜRKİYE —  ARNAVUTLUK KÜLTÜR PROTOKOLÜ

Türk iye  ile A rn a vu tlu k  a ra s ın d a  1966 senesi için 
Kültürel M üb ad e le  Protoko lü , T ira n ’da  N az ır  B a şya rd ım 
cısı Reis AAcı 1 iIe ile  Tü rk  H ey ’eti Başkan ı Â li B in k a ya  ta 
ra fın d an  im za lan m ıştır .

Gene! Sekreter S iy a s î İşler Ya rd ım c ıs ı B in ya , A rn a 
vu tlu k  iz len im le ri h akk ın d a  şu n la rı sö y le m iş t ir :

« A rn a vu tlu k 'a  b ir h a fta lık  resm î b ir z iy a re t için g it
tik . Say ın  B aşb ak an ım ızd an  A rn a vu tlu k  B a şb a k a n ın a  b ir 
m esaj götü rdük.

Z iya re tle r im iz  ve  te m as la r ım ız  s ıra s ın d a  s ıcak  bir 
hüsnükabu l gö rdük . B izza t A rn a vu tlu k  B aşb ak an ı Say ın  
M ehm et Şübe ta ra fın d a n  kabu l e d ild ik .

Bu te m as la r ım ız  s ıra s ın d a , A rn a vu tlu k  H ü kû m e tve  
m ille tince  T ü rk iye 'ye  karşı beslenen  h iss iya tın  ve  ta rih î 
b ağ la rın  o lum lu lu ğ u n a  şah it o ld uk . Z iya re tim iz  s ıra s ın d a 
b ir Kü ltü r M üb ad e le  Protokolünü m üzakere  ve  im za e t
tik . T e m as la rım ızd a  iki m em leket a ra s ın d a k i tica r î i l iş k i
lerle , ik ili i l iş k ile r im iz  h akk ın d a  görüş tea tis in d e  bu lund uk .

Ö zet o la ra k  d iye b ilir im  ki, is t ik lâ lin e , to p rak  ve 
m ille t bü tün lüğüne sa rs ılm a z  b ir şek ild e  b ağ lı o lan  A r 
n a vu tlu k ’u z iy a re t im iz , iki m em leket a ra s ın d a k i ta r ih î ve 
m üşterek m en faatle re  d a y a n a n  b ağ la rın  tezahü rüne  iyi 
b ir v e s ile  teşkil e tm iştir .»

2 5 - 2 6  Tem m uz 1966 A V R U P A  K O N SEY İ S İYA Sİ K O M İS Y O N U  TO PLA N TISI

A v ru p a  Konseyi D an ışm a Kurulu S iy a s î Kom isyonu, 
Be lç ika Senato Başkan ı Paul Struye b a ş k a n lığ ın d a , 17 ü l
kenin tem silc ile rin in  katılm ası İle İs ta n b u l’da  to p lan m ış
tır. T o p la n tıd a , Türk  d e leg asyo n un u  Turhan  Feyzioğ lu  ile
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Ertuğrul A kça  tem sil e tm işle rd ir. Top lantı sonunda D ış iş
leri B akan lığ ı Genel Sekreteri Zeki K un e ra lp , g aze tecile re , 
to p lan tıda  D ışişleri B akan ı ad ın a  konuştuğunu be lirtm iş 
ve şun ları sö y le m iş tir :

«O rtak  P aza ra  da im i o la ra k  katılm am ıza  v e rd iğ im iz  
önem i belirttim . N A T O ’nun savun m a ge lişm e le ri, F ran 
sa 'n ın  durum u ve N ATO 'nun  G üney kanad ın ın  savu n m a

gücüne, batı dünyasın ın  em niyetine  ön p lân d a  önem v e 
rilm esi konu larına değ ind im . A rap  dünyası ile o lan il iş 
k ile rim iz in  önem ini be lirttim .»

Kom isyon Başkan ı Paul Struye, ça lışm a la r la  ilg ili 
o la ra k  bir basın  top lantısı düzen lem iştir . (Bk . Belge 23).

H üküm etim izin  d ave tlis i o la ra k  b ir süre yu rd um u zd a
k a lan  Belçika Senato Başkan ı İzm ir ve  çevresin i z iya re t 
etm iştir.

25 Tem m uz 1966 M A K A R İO S’UN G Ö R EV  SÜRESİNİN UZATILMASI

Kıbrıs Rum Tem silc ile r M eclis i, C u m h u rb aşkan ı Ma- 
karios'un  görev süresin i b ir y ıl d ah a  uzatan  kanun tek
lifin i kabul etm iştir.

Parlâm entonun bu oturum una Türk m ille tvek ille ri 
katılm am ışd ır. T e k lif bu şek ilde  ,tek  yönlü  o la ra k  35 Rum 
m ille tvek ilin in  o yu yla  kabul ed ilip  kanu n laşm ıştır .

26 Temmuz 1966 MAKARİOS’UN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI İLE 
İLGİLİ NOTAMIZ

Kıbrıs Cum hurbaşkan ı M aka rio s , kend is in i T e m sil
cile r M eclisine  yen iden b ir sene için C u m h u rb aşkan lığ ın a  
seçtirm esin i protesto ettiğ im iz D ışişleri B akan lığ ı Genel 
Sekreteri K unera lp  ta ra fın d a n  sö ylen ilm iştir .
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26 Temmuz 1966 M A K A R İO S ’UN C U M H U R B A ŞK A N LIĞ IN IN  U ZA TILM A SI 
İLE İLGİLİ KIBRISLI TÜRK BİLDİRİSİ

Kıb rıs iı Tü rk le r, C u m h u rb aşkan ı M a k a r io s ’un ve  K ıb 
rıs Tem silc ile r M eclis i ü ye le rin in  görev süresin in  b ir yi! 
u za t ılm as ın a  d a ir  o lan  kanunu  ta n ım ad ık la rın ı b ild irm iş 
lerd ir.

K ıb rısiı Tü rk le rin  sözcüsü «bu kanun  her türlü  m eş
ru ve m oral esastan  m ah ru m du r. K ıb r ıs - T ü rk  cem aati 
için m uteber d e ğ ild ir»  dem iştir .

2 6  Tem m uz 1966 C E Z A Y İR ’İN ESKİ V A K IFLA R  B A K A N IN IN  Z İY A R ET İ

C e z a y ir ’ in eski V a k ıf la r  B akan ı ve  Yen i B ağ d ad  
B üyüke lç is i T e v fik  El M a d a m , H üküm etim iz in  d ave tlis i 
o la ra k  A n k a ra ’ya  g e lm iştir . A n k a ra , Ko nya ve  İs ta n b u l'
un ta r ih î ye rle rin i z iy a re t eden El M a d a n î C e zay ir 'd e  
Türk le rin  m evcut o lduğu devren in  ta rih in i ince leyen  ta 
nınm ış b ir ta rih ç id ir .

27  Tem m uz 1966 A T İN A  G A Z ET EC İLER  C EM İY ET İN İN  İD D İA LA R I İLE
İLGİLİ D IŞİŞLERİNİN  C EV A B I

A tin a  g aze tec ile r ce m iye ti’n in , b ir Y u n a n lı g aze te 
cin in  İm roz ve  B o zca a d a 'ya  g itm esin i m ü saad e  ed ilm e d i
ğ in i ileri sürerek , ya y ım la d ığ ı protesto b ild ir is i hakk ınd a- 
ki b ir soru üzerine , b ir a ç ık la m a d a  bu lu nan  D ışişle ri B a
kan lığ ı En form asyon  D airesi G enel M üdürü O k la y  İşcen, 
b ild irid e  yer a la n  hususla rı « tek ta ra flı ve  h aks ız  id d ia 
la r»  o la ra k  n ite lem iştir (Bk Belge 24 ).

İm roz ve  B o zca a d a ’nın ik inci derece a sk e rî y a sa k  
bö lge o lm asın a  rağ m en , zam an  zam an  T ü rk iy e ’deki Y u 
nan s iya s i m em u rla rın ın , bu iki a d a d a  y a ş a y a n  Rum 
as ıllı Türk  v a ta n d a ş la r ın a  herhang i fa rk lı b ir m uam ele  y a 
p ılm ad ığ ın ı b izza t görm eleri için gerek li m ü saad en in  v e 
r ild iğ in i belirten İşçen , 30 bin Türkün bu lunduğu  Batı 
T ra k y a 'n ın  kuzey bö lgesine  değ il Tü rk  g aze tec ile rin in , 
bu bölge d ış ın d ak i so yd aş la rım ız ın  d ah i g ireb ilm esine  
m ü saad e  o lun m ad ığ ın a  işare t etm iştir.
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27 Temmuz 1966 DIŞİŞLERİNİN İKİLİ GÖRÜŞMELER İLE İLGİLİ BİR TEZKİBİ

Dışişleri ye tk ilile ri şu a ç ık la m ay ı y a p m ış la rd ır : 27  
Tem m uz ta rih li bazı gazete le rde  Genel Sekreter Zeki Ku- 
n e ra lp ’ in « K ıb rıs ’d ak i durum un heran p a t la ya b ile ce ğ i, 
T ü rk -Y u n a n  ik ili görüşm elerinden hiç ü m id im iz o lm odı- 
ğ ı» yo lunda b ir beyanet verd iğ i şek linde  hab e rle r g ö rü l
m üştür. H aber doğru d e ğ ild ir. Genel Sekreterim iz sadece 
ik ili görüşm elerin  devam  e ttiğ in i, görüşm elerin  neticesi 
be lli o lm a m ak la  beraber, bunun m üsbet b ir şek ild e  sonuç
lanm asın ı sam im iye tle  tem enni e y led iğ im iz i sö y lem iştir .»

27  Tem m uz 1966 M İLLET M ECLİSİ B A ŞKA N IN İN  S O V Y ET  R U SY A ’Y I Z İY A R ETİ

M ille t M eclisi B aşkan ı Ferruh Bozbeyli b a şk a n lığ ın 
da 16 üyeden kurulu Türk Parlâm ento  Heyeti resm î bir 
z iyare tte  bu lu nm ak için M o sko va 'ya  g itm iş le rd ir. H eyet, 
Sovyet Yü kse k  Şurasın ın  ve m ah a lli idare  m e k a n izm a s ı
nın ça lışm a la rın ı te tk ik  edecektir.

Bozbeyli, h a v a a la n ın d a , « z iya re tim iz in  iki ü lke 
h a lk la r ı için fa y d a lı o lacağ ın a  inan ıyo ruz»  dem iştir.

27 Tem m uz 1966 KIBRIS’IN LO N D RA Y Ü K SEK  KO M İSER LİĞ İN E Y A P ILA N  
TA YİN  İLE İLGİLİ A Ç IK LA M A

Londra 'ya  yeni b ir Y ü kse k  Kom iser tay in  ed ileceğ ine  
d a ir  haberle rle  ilg ili o la ra k  fik ri so ru lan  b ir K ıbrıs Türk 
sözcüsü şu dem eci v e rm iş t ir :

«Bu m esele C u m h u rb aşkan ı ya rd ım cıs ı ile K ıb rıs 'ta 
ki İn g iliz  Y ü kse k  Kom iseri a ra s ın d a  görüşü 'm üştür. B ilin 
d iğ i g ib i K ıbrıs Cum huriyeti A n a y a sa s ı gereğ ince dış ü l
kelere y a p ıla c a k  a ta n m a la rd a  C u m h u rb aşkan ı Y a rd ım 
cısının onayı gerekm ekted ir. M akario s  yö n etim i, son a ld ı
ğı b ir ka ra r la  Londra ’d ak i Y ü k se k  Kom iserin i geri çekm iş 
an cak  Türk Liderlerin in  o nayı o lm ad an  Ach io tis İçin İn g i
liz  Hüküm etinden ag rem an  İstem iştir.»
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28 Temmuz 1966 STEFANOPULOS HÜKÜMETİNİN İKİLİ GÖRÜŞMELER
İLE İLGİLİ DEMECİ

Y u n an  B aşb akan ı Stefan  Ste fan o pu lo s'u n  sözcüsü , 
K ıbrıs konusundak i T ü rk - Y u n a n  görüşm elerin in  devam  
edeceğ in i sö y lem iştir .

« Y u n a n  H üküm eti, gö rüşm elerin in  b aşa rılı o lm ası 
d ile ğ in d e d ir» d iyen  sözcü, b ir A v ru p a  başkentin de  d ü 
zen lenen  g iz li gö rüşm elerin  b a şa rıs ız lık la  sonuçland ığ ı 
sö y len tile rine  değ ine rek , «Bu h aberle rin  gerçekle  ilg is i 
yo k . Bu k a d a r h assas  b ir m es’ lede görüşm eler yap ılırke n  
gü ç lü k le rle  ka rş ıla ş ılm a s ı ve  bu güçlük le rin  h a llin in  z a 
m an a lm as ı ta b iî b irşeyd ir»  d iye  ilâ v e  etm iştir.

28 Tem m uz 1966 T Ü R K İY E -A V R U P A  YA TIR IM  B A N K A SI KREDİ 
A N LA ŞM A SI

O rtak  P aza r ile o rtak lığ ım ız  çerçevesinde  A v ru p a  
Y a tır ım la r  B an kas ın ın  cem an 5 9 .2 2 5 .0 0 0  d o la r lık  uzun 
v a d e li ya tırım  kred isi s a ğ la y a n  m uh te lif m u kave le le r 
B rü kse l’de im za lan m ışt ır  (Bk. Belge 25 ).

28 Tem m uz 1966 T Ü R K -Ü R D Ü N  TİCARET A N LA ŞM A SI

Tü rk iye  ile Ürdün a ra s ın d a  A m m a n 'd a  b ir ticaret 
an la şm as ı im za lan m ıştır .

2 9  Tem m uz 1966 KIBRIS C U M H U R B A ŞKA N I Y A R D IM C ISIN IN  G Ö R E V  
SÜRESİN İN  U ZA TILM A SI

K ıbrıs M ille t M eclisi Türk  üye le ri y a p tık la r ı to p lan 
tıd a , C u m h u rb aşkan ı Ya rd ım cıs ı ve  M ille t M eclis in in  Türk 
üye le rin in  görev süre le rin in  Türk cem aati a n a y a sa s ın a  u y
gun o la ra k  b ir C u m h u rb aşkan ı Ya rd ım c ıs ı ve M îlle t M ec
lis in in  Türk üye le rin i seçene k a d a r u zatm a kararı a lm ıştır.
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29 Temmuz 1966 LÜKSEMBURG’UN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA 
İŞTİRAKİ

Lüksem burg 'un K ıbrıs Barış Gücü m a sra fla r ın a  5000  
d o la r bağ ışta  b u lu n a ra k  ka tılacağ ı aç ık lanm ıştır .

30 Temmuz 1966 TUMBAS’IN İKİLİ GÖRÜŞMELER İLE İLGİLİ DEMECİ

T ü rk -Y u n a n  ik ili görüşm eleri üzerindek i h ab e rle r
le ilg ili o la ra k  Yu n an  D ışişleri Bakan ı Tum bas şu dem eci 
v e rm iş t ir :

«Türk iye  D ışişleri B akan lığ ın ın  da  aç ık la m a s ın d a n
sonra , ik ili görüşm elerin  b aşa rıs ız lığ ı üzerindeki sö y len ti
lerin a s ıls ız  o lduğunu teyid  etm ekle m em nun iyet d u y u 
yorum .»

31 Temmuz 1966 PAKİSTAN’IN TÜRKİYE’DEN PAMUK İTHALÂTI İLE 
İLGİLİ KARARI

K a lk ın m a için Bölgesel işb ir liğ i (RCD) ça lışm a la rı 
sonucunda Pak istan  H üküm eti, uzun e ly a flı p am u k ith a 
lâtında ü lkem iz lehine b ir ka ra r a lm ış ve  «tek m em leket 
lisans ı»  tan ım ıştır.
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B E L G E  1 2 Temmuz 1966

Bir süreden beri m em leketim izde konuk o la ra k  bu lunan  İran Senato B a ş
kanı Em am î, basın  to p lan tıs ında C u m hurbaşkan ı Cevdet Sunay ve B aşb akan  
Sü leym an  Dem irel ile yap tığ ı görüşm elerden son derece m em nun ka ld ığ ın ı be
lirterek «tem ennim , b izim  ü lke le r a ra s ın d a  kuru lan  m ünasebetler d iğ e r ü lk e le 
re de örnek olsun ve d ünya sulhunun kuru luşuna destek o la lım .»  d iye  konuş
m uştur.

D ünya ü lke le rin in  a rtık  kendi b a ş la r ın a , y a şa y ış la r ın a  devam  etm esin in  
im kân sız  o lduğunu ile süren İran Senato Başkan ı RCD'nin üç ü lke a ra s ın d a k i 
m ünasebetlerin  d iğer ü lke lere örnek o lm ası tem ennisinde  bu lunm uş ve- d e m iş
tir ki : d ünya sulhu g ayesi ile m iletler b irb irle rine  d ah a  y a k ın la ş a c a k la r  ve
böylece B irleşm iş M ile tler de kendi g aye le rine  d a h a  k o la y lık la  u la şab ile ce k t ir .»

Em am î d ah a  so nra , gazetecile rin  çeşitli so ru ların ı cevap lan d ırm ıştır . İran 
Senato B aşkan ı ilk  o la ra k  yab an c ı ü lke le rde  bu lunan  îra n 'lı ö ğ rencile rin  d e ğ i
ş ik  d üşünce le riy le  İlg ili so ru larına  şu cevab ı v e rm iş t ir : «Ta leb e le rin  olaylar öze
rindeki h isleri d a h a  ileri ve serttir. Şaye t bir te lk in  yo k sa , bu düşünce n o rm ald ir. 
D ışarda bu lunan  öğrencilerin  b a z ıla r ı, m em leketlerine  d ö nüşlerind e , iyi m ev
k ile rde  gö rev a lıyo r, m em leketleri h akk ınd a  d ah a  geniş b ilg iye  sah ip  b u lu 
nuyor ve  durum u d a h a  ya k ın d an  görünce, düşünceleri d eğ iş iyo r. Bu ö ğ ren c i
le rin , işe b aş la rk e n , m u h a lif b îr görüşe sah ip  o lm a la rı d ah a  iy id ir . Tenk it, ister 
y ık ıc ı, ister yap ıc ı o lsun , fa y d a lıd ır .»

Senato Başkan ı d ah a  sonra İslâm  b irliğ i konusunda so ru lan  b ir so ruya  
şu cevab ı v e rm iş t ir : «B ir  İslâm  b irliğ i kuru lm ası düşünü lm em ekted ir. A n cak , 
K ra l Faysa l İra n ’a g e ld iğ ind e , İslâm  ü lke le rin in  kendi a ra la r ın d a  b ir işb irliğ i 
ya p m as ı f ik rin i ileri sürm üştür.»  Şerif Em am İ, Ira k ’ la ilişk ile r konusunda şun ları 
s ö y le m iş t ir :

«B iz im  arzum uz, Ira k 'la  d a im a  iyi dostluk kurm aktır B ir Kürt m eselesi 
yo k tu r. Kürtler de Ira k ’ ın b ir p arças ıd ır . B izde de , T ü rk iy e ’de de Kürtler va rd ır . 
Tem ennim  odur k i, Irak  da bu m eselesin i h a lled e rek , b ir an önce reform  ç a b a 
la r ın a  g ir işs in .»

Senato  B aşkan ı son o la ra k  İrak 'ın  Doğu bloku ü lke leri ile geniş se rm aye  
ya tırım ı şek linde  b ir ilişk i kurup kurm ıyacağ ı yo lu n d a  soru lan  b îr so ruya şu 
m ükabe led e  b u lu n m u ştu r: « Iran  Ş a h ’ ının Doğu bloku ü lke le rine  ya p aca ğ ı 
g e z ile r , iki b lok a ra s ın d ak i y a k ın la şm a y a  sebep o lacak tır. Bu da  d iğer dünya 
ü lke led in i sev in d irm eh d ir .»

İRAN SENATO BAŞKANININ BASIN TOPLANTISI
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B E L G E  2 3 Temmuz 1966

B a şb a k a n  Sü leym an  D em ire l, Esenboğa h a v a a la n ın d a  b ir konuşm a y a 
p a ra k  dost Ira k  B aşb ak an ı A b d u rra h m an  El - B a z z a z ’ ı A n k a ra ’da k a rş ıla m a k 
ta d u yduğu  m em nun iyeti be lirtm iş ve  şun la rı sö y le m iş t ir :

«M em leketim izde  k a la ca ğ ın ız  k ısa  süre iç inde A n k a ra 'd a n  b a ş la m a k  üze
re z iy a re t ed eceğ in iz  her yerde  şah s ın ıza  ve  d iraye tle  tem sil e ttiğ in iz  m em le
ketin ize  karşı Türk  m ille tin in  içten gelen ilg is in i gö receksin iz . Bunun iki sebebi 
v a r d ır :  Tü rk iye  ile  Ira k  a ra s ın d a  a n ’a n e v î b ir y a k ın lık  bu lu nd uktan  b a şk a  Ira k  
dev le ti b ize  karşı o lan  dostluğunun  en m ükem m el b ir  n işanes in i geçen y ıl B ir
leşm iş M ille tle r gö rüşm eleri s ıra s ın d a  K ıb rıs d â v a m ız d a  b iz i sam im iye tle  des 
te k leye rek  gö ste rm iştir. Tü rk  m ille ti bu h a reke tin iz i a s la  u nu tm ıyacaktır .

Z a t ıâ lin iz e , m uhterem  re fik an ıza  ve  Ira k  h ey ’etin in  seçkin üye le rin e  hoş 
g e ld in iz  d e rken , yu rd u m u zd a  iy i ve  m utlu gü n le r geçirm en iz i can d an  tem enni 
eder, sizi s a y g ıla r la  se lâ m la rım .»

B a şb ak an  D em ire l’den sonra konuşan  Ira k  B a şb a k a n ı şu n la rı sö y le m iş t ir :
«K en d i n am ım a , eşim  ve  b an a  re fa k a t eden h e y ’et n a m ın a , ö tedenberi 

z iy a re t etm eye iş t iy a k  duyduğum  se vg ili kom şu m em leketin izde  b iz i sam im i 
ve  s ıcak  b ir yü rek le  ka rş ılam ış  o lduğunuzu  ifad e  eden n a z ik â n e  sö z le rin ize  te- 
şekür ederim . Bu z iya re ti son gün lerde  vuku  bu lan  can sıkıcı h âd ise le re  rağ 
m en , ye rin e  g e tireb ilm iş o lduğum dan  d o lay ı ay rı b ir sa a d e t ve  huzur d u y
m ak tay ım .

M alûm u nu z o lan  son üzücü h â d ise , sergüzeştçi grubun ca h ilâ n e  teşeb 
büsünden doğm uş o ldu . C enab -ı. H akk ın  in aye ti İle o lay ı b irkaç  sa a t za rfın d a  
b ast ırm aya  m u v a ffa k  o lduk . B ö y le lik le  Ira k , A lla h  e s irg e s in , kötü b ir sonuçtan 
kurtulm uş o ldu . Dün akşam  B ağ d a t te lev izyo n  v e  rad yo su n d a  y a y ın la n a n  bir 
basın  to p lan tıs ı yap tım . Ezcüm le Ira k  ve  T ü rk iye  a ra s ın d a k i d o stluk  b ağ la rın a  
tem as ederek , a ra d a k i b ağ la rın  d a h a  da kuvetlenm esi için ile riye  doğru ge
rekli ad ım la rın  a tılm as ı lüzum u üzerinde durdum . Çünki a ra m ızd a k i m ün a
sebetler ve  m ille tle rim iz i b irb ir ine  b a ğ la y a n  m en fa a tle r bu doğru yo ld a  ile r
lem em izi ge rektirm ekted ir.

T e k ra r sam im î te şekkürle rim i ve  iy i d ilek le rim i zat-ı â lile r in e  ve güze! 
m em leketin iz  h a lk ın a , Tü rk  m ille tine  su n arım .»

IRAK BAŞBAKANININ GELİŞİ DOLAYISİYLE
YAPILAN KONUŞMALAR
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B E L G E  3 4 Temmuz 1966

BAŞBAKAN DEMİREL’İN IRAK BAŞBAKANI
ŞEREFİN E V ER D İĞ İ Y EM EK TEK İ KO N U ŞM ASI

B aşb akan  Sü leym an  Dem ire!, Irak  B aşb akan ı A b d u rrah m an  El - B azzaz  
şere fine  ve rd iğ i yem ekte şu konuşm ayı y a p m ış t ır :

«Türk  hüküm eti ve şahsım  ad ın a  say ın  Ira k  B aşb akan ı ve  B ayan  A b 
d u rrah m an  El - B azzaz 'ı en candan  d u yg u la rla  se lâ m la m ak tan  m üstena b ir 
ze vk  duyuyo rum .

M em leketlerim iz a ra s ın d ak i ilişk ile rin  kökleri a s ır la rın  ta rih î d e r in lik le r in 
de yer a lm a k ta d ır . Türk iye  ve Ira k , m üşterek b ir d in i p a y la şm a k ta d ır la r  ve  ne
s ille r boyunca b irlik te  ya şa m ış la rd ır . G ünüm üzde , m ille tim iz i m uasır m eden iyet 
sev iyes ine  ç ıka rtm ak  ve g e liştirm ek  am acı ile büyük g ayre tle r sarfe tm ektey iz . 
Ekse lan s G enera l A b d u rrahm an  A r i f in  ve onun hüküm etin in  liderliğ i 
a lt ın d a , G ün ey - Doğu kom şum uz Irak  m ille tin in  de ayn i gayre tle ri gösterd i
ğ in i m em nun luk la  iz lem ektey iz . Irak 'ın  say ın  B aşb akan ın ın  seçkin şa h s iy e ti, 
öyle  inan ıyo ruz k i, bu g ayretle rin  am acın a  u la şm as ın d a  büyük tem in at teşkil 
e tm ekted ir.

Say ın  B a şb a k a n , profesör ve seçkin b ir hukukçu o la ra k  m em leketin izde 
ve  m em leketin iz  d ış ında kuvvetle  tem ayüz etm iş bu lunduğunuzu  g a ye t iyi b i
liyo ru z . M esleğ in iz  ve  tecrübeniz, Irak 'ın  O rta Doğu’da bir is tik ra r m erkezi o l
m ası ve m em leketin iz in  d ah a  ileri seviyede  ge liş t ir ilm esi u ğ ru nd a , değerli h iz 
m etlerde b u lu nacağ ın ız  konusundaki inancım ız ı' ta kv iye  etm ekted ir. M em leke
tin iz in  to p rak  bütünlüğünü korum ak ve  m illî b irliğ i idcıme m aksad ı ile , h ükü 
m etin iz in  gösterd iğ i ve  gösterm ekte bu lunduğu büyük g a y re t le r i, bu ves ile  
ile b ilh a ssa  övm ek isterim . B ir a z  önce d eğ ind iğ im  m em leketle rim iz a ra s ın d a k i 
yak ın  ta rih î ve  kültürel b a ğ la r  ve  m üşterek özlem lere  rağm en , m aa le se f, Tü r
kiye ile Irak  a ra s ın d ak i ilişk ile r son y ılla r  za rfın d a  a rzu lan an  g e lişm ey i g ö s
term em iştir. Bu sebep led ir k i, ekse lans A d n an  El - Pachach ı’nın geçen Şubat 
a y ın d a  b iz le re  şe re f veren z iya re tiy le  m üm taz m esai a rd a ka ş ım . Ç a ğ la y a n g il ’ in 
M ay ıs  ay ın d a  bu z iya re ti iad e  m ak sad ıy la  yap m ış o lduğu se yah a t s ıra s ın d a  
ve  bu z iya re tle ri tak ip  eden devrede , b ir seri te m as la ra  şah it o lm aktan  b a h 
tiy a r lık  d u ym ak ta y ız . Sem ereli m üzakere le re  fırsa t y a ra ta n  bu te m as la r e sn a 
s ın d a , ileri ad ım la r atılm ıştır. Bugünde önüm üzdeki a y la r  za rfın d a  y a p ıla c a k  
görüş tea tile rin e  tekaddüm  eden konuşm ala r y a p m a ta y ız . Bütün fa a liy e t  a la n 
la r ın d a  h ak ik î işb ir liğ in i sa ğ la m a k  o lan  n ih a î am a c ım ıza , an cak  bu yo lla  u la 
şaca ğ ız . Komşu m em leketlerim izin  b arışseve r h a lk la r ın ın  İsted iğ i ve b iz le rin  
de hüküm etler o la ra k  tah akku ku  için her türlü gayreti e lden b ıra km a yaca ğ ım ız  
husus, işte budur.»
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B E L G E 4 5 Temmuz 1966
IRAK BAŞBAKANININ KONYA’DAKİ DEMECİ

İra k  B aşb akan ı El - B a zza z  K o n ya 'd a  g aze tec ile rle  gö rüşerek  çeşitli ko 
n u la rd a k i so ru ların ı cevap lan d ırm ıştır .

Konuk B aşb ak an  A n k a ra  ve  Ko nya iz len im le rin i şö y le  an la tm ıştır . « A n 
k a ra 'y ı ye n i, m odern ve g aye t güzel b ir şeh ir o la ra k  gördüm . Her ta ra fın ı g ö 
rem edim . G ö rd ü k le rim  sev inç veric i ve  iç aç ıc ıd ır. H a lk ın ız ı can a  yak ın  ve  hür
m etkar bu ldum . Konya ise ta r ih î b ir şeh ir. İnsan  K o n y a 'd a  ta rih in  iç inde y a ş ı
yorm uş g ib i o luyo r. M e v lân a  m üzesi ku tsa l, insan ı vecde getiren b ir  ye r .»

El - B a zza z , B a şb ak an  Sü leym an  Dem irel ile gö rüşm eleri h akk ın d a  da 
şöyle  konuşm uştur : «Say ın  B a şb ak an  Dem irel ile iki d e fa  bu luştuk  ve  g aye t 
do stane  konuştuk. İki ü lke a ra s ın d a k i bütün konu la r ele a lın d ı. G ö rd ü k  k i, bü
tün ko n u la rd a  tam am en  m utab ık ız . T e kn ik  e le m an la rım ız  da  to p lan tıla r  y a p 
t ıla r . F ırat su la rın d a  b a ra jla r  ku rm ak , tu rizm  ve t ica r î iliş k ile r  konusunda fik ir  
tea tis ind e  b u lu nu ld u . İki ü lke a ra s ın d a  a n la ş m a la r  m evcuttur. F a ka t b iz  bu a n 
la şm a la r ı d a h a  g e liş t irm ek  fik r in d e y iz . Y a rın  A n k a ra 'd a  özel b ir top lan tı y a 
p aca ğ ız . Bu to p lan tıd a  say ın  Dem irel ile Ç a ğ la y a n g il ’ in b an a  so ra cak la rı so 
ru ları ve  h an g i konu la rı kon uşacağ ım ız ı ş im d id en  b ilem em . G örüşm elerden  
so n ra , b ir b ild iri y a y ım la n a c a k t ır . Bu o rtak  b ild ir in in  dostluğum uzu  ifad e  ede
ceğin i san ıyo ru m . Bu dostluğ um uz za m an  geçtikçe d a h a  da kuvvetlenecektir. 
Z ira  kesin k a ra r  ve rd ik . T ü rk iy e ’nin de b iz im le  dostluğunu en İyi dereceye g e
tirm ek isteğ ine inan ıyo ru z .»

Ira k  B aşb ak an ı Ira k ’tak i son b a şa rıs ız  hüküm et d a rb es i teşebbüsü  ve 
T ü rk iy e ’ye g e ld iğ ind en  b u ya n a k i durum  h akk ın d a  da şöyle  d em iştir : «Esasen  
çok b as it o lan  d a rb e  teşebbüsü  hem en b astırılm ış ve  durum  dört sa a t içinde 
tam am en  norm ale  dönm üştür. Dün A n k a ra ’dan  C u m h u rb a şkan ım ız la  te le fo n 
la  konuştum . Durum un tam am en  norm al o lduğunu b an a  tey it e ttile r. H arekete 
teşebbüs edenlerden çoğu ya k a la n m ış t ır . Y a k a la n m a y a n  b irk aç  kişi ka ld ı. H â
len f ira rd a  o la n la r  ta k ip  ed ilm ekted ir . D arbe teşebbüsü  y a p a n la r ın  say ıs ı topu 
topu e lli k iş iy i y a  b u lu r, ya  b u lm az . Ira k  m ille ti bu k ıyam  eden leri nefretle  ka r
ş ıla d ı, h a lk  hüküm ete tam am en  b ağ lıd ır .»

6 Temmuz 1966

IRAK TURİZM ANLAŞMASI DOLAYISİYLE 
• YAPILAN KONUŞMALAR

Türkiye île Irak  a ra s ın d a , turizm  a la n ın d a  işb irliğ in i öngören a n la şm a 
nın im za  tö ren inde Irak  Tarım  Islah  B akan ı M ahm ut H a şan  C u m a ve  Devlet 
B ak an ı C ih a t B ilg eh an  birer konuşm a yap m ışla rd ır .
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İlk  konuşm ayı ya p an  D evlet B akan ı B ilgehan  şun ları söylem iştir :

Tü rk iye  Cum huriyeti ile Irak  Cum huriyeti a ra sn d a  turizm  a la n ın d a  iş 
b irliğ i tesisine  m atu f a n la şm a y ı, bugün Ekse lan s ın ız la  im za etm iş o lm a k la  b ü 
yü k  b ir h az  d u ym aktay ım .

Turizm  a la n ın d a  sağ la m a y ı arzu  e ttiğ im iz işb irliğ i sayes in d e  iki ü lkem iz 
h a lk la r ın ın  b irb irin i yak in en  tan ım a la rı ve  keza bu işb irliğ i sayes in d e  d iğer ü l
ke h a lk la r ın ın  da  m em leketlerim izi tan ıy ıp  görm ek im kân la rın ı b u lm a la rı ü l
ke le rim iz için çok fa y d a lıd ır .

İrak  ve  T ü rk iye ’n in , her iki ü lkede kendi v a ta n d a ş la r ın a , yab an c ı tu ris t
lere ift ih a rla  göstereb ilecekleri ve bazen m üşterek ta rih î m ira s la rd a n  m üteve l
lit büyük zen g in lik le ri m evcuttur. B un lar tu rizm le  ilig ili o la ra k  ku racağ ım ız  iş 
b irliğ i ve yak ın  senelerde gerçekleşecek d irek t yol irt ib a tla r iy le  m em leketle ri
m iz ekonom ileri yönünden de ö ze llik le  d e ğ e rle n d irile b ilir . Ö nüm üzdek i 1967 
y ılın ın  m ille tle ra ras ı turizm  y ılı o la ra k  ilân  ed ilm iş bu lunm ası m uvacehesind e , 
bu y ılın  a re fesin d e  yap tığ ım ız  işbu an laşm a  m üsa it b îr ta rih e  te sad ü f etm ek- 
ted i r.

En yak ın  b ir gelecekte an laşm an ın  f i i l î  sem erelerin i görm ek üm id i ile k a 
dehim i say ın  İrak  C um hurbaşkan ı G enera l A b d u rrah m an  A r if  şe re fine  k a ld ı
rırım .»

Irak  Tarım  Islâh  B akan ı M ahm ut H aşan  Cum a da şu konuşm ayı yapm ış-
tur :

« Ira k  Cum huriyeti ile Türk iye  Cum huriyeti a ra s ın d a  tu rizm i ge liştirm ek  
üzere h az ır la n a n  ve  m em leketle rim iz a ra s ın d ak i kardeşçe işb ir liğ in in  tem eline  
b ir taş d a h a  ilâves i dem ek o lan  an la şm ay ı bugün , Irak  C um huriyeti hüküm eti 
nam ına im za la m a k  benim  için büyük b ir şereftir. Bu işb ir liğ i şüp hesiz herkesçe 
b ilinm ekte  ve B aşb akan ım ız  Prof. A b d u rrahm an  El - B a zz a z ’ ın m em leketin ize  
hâlen  ya p m ak ta  o lduğu z iya re t de dah il o lm ak  üzere , m em leketle rim iz y e tk ili
lerin in  karş ılık lı o la ra k  teati etm iş o ld uk la rı z iya re tle rle  d a h a  da kuvvetlenm iş 
o lan  bu işb ir liğ i, kuvvetli m ünasebetlerden ve  b izi her sa h a d a  b irleştiren  s a 
y ıs ız  b ağ la rd an  fışk ırm a ktad ır . Bu b aşa rılı z iya re tin  m eyva la rın d a n  b iri de bu
günkü a n la şm a la rd ır . Turizm  sah as ın d ak i işb ir liğ in in , h a lk la r ım ız  a ra s ın d a  
doğrudan  doğruya tem as yo lu y la  ve ayn i za m an d a  bütün d ü n yad a n  Irak  ve 
Tü rk iye 'ye  gelecek z iyare tç i say ıs ın ı da arttırm ası b ak ım ın d an , m em leketle rim iz 
a ra s ın d a k i an lay ış ı a rttıracağ ınd an  em in im . Böylece m ille tle ra ras ı a n la y ışa  ve  
d ü n yad a  sevgi ve barışın  ge lişm esine  katk ıd a  bu lunm uş o lacağ ız .

Ekse lân s ın ıza  teşekkür eder, Ekse lâns C u m hurbaşkan ı ve Türk h a lk ın a  en 
iyi d ilek le rim i sunarım .»
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B E L G E  6 7 Temmuz 1966

Ira k  B aşb ak an ı A b d u rra h m an  El - B a zza z  ve  B a şb ak an  Sü leym an  Derni- 
re l’ in b a şk a n lık la r ın d a k i hey 'e tle r a ra s ın d a  y a p ıla n  gö rüşm eler sonunda o rtak  
b ir b ild ir i y a y ın la n m ış t ır .

O rtak  B ild ir i şudur :

Ira k  B aşb ak an ı Ekse lan s Profesör .A bdu l Rahm an El - B a zza z , T ü rk iye  B a ş
b akan ı Say ın  Sü leym an  D em ire l’ in d ave ti üzerine 3 - 6  Tem m uz 1966 ta rih le ri 
a ra s ın d a  T ü rk iy e 'y e  resm î b ir z iya re tte  bu lunm uştur.

Ekse lan s Ira k  B a şb a k a n ın a  Z ira î Reform B akan ı Ekse lan s M ahm ut H aşan  
D jo um a’nın da  d a h il bu lunduğu  b ir Ira k  heyeti re fa ka t e tm iştir.

Ekse lan s Profesör A b d u l Rahm an El - B a zza z , Tü rk iye  C u m h u rb aşkan ı S a 
yın  C evd et S u n a y  ta ra fın d a n  kabu l e d ilm iş tir .

İki B a şb a k a n  a ra s ın d a k i gö rüşm elere  Ira k  ta ra f ın d a n  :

Z ira î Reform  B akan ı Ekse lan s M ah m u t H aşan  D joum a,

Irak 'ın  A n k a ra  B üyüke lç is i Ekse lan s Tariq  Sayed  Fahm i,

Turizm  G enel M üdürü Say ın  Fah im  K am il,

D ışişle ri B ak an lığ ı İk tisad  D a iresi G enel M üdürü Say ın  Dr. T a rık  A l - M ü
te v e lli,

D ış işle ri B akan lığ ı S iy a s î D a ire  G enel M üdür Y a rd ım c ıs ı Say ın  V issam  
A l - Z a h a n i;

T ü rk iye  ta ra f ın d a n  :

D ışişle ri B akan ı Say ın  İhsan  Sab ri Ç a ğ la y a n g il ,

Enerji ve  T a b iî K a y n a k la r  B akan ı Say ın  İb rah im  D eriner,

D ışişleri B ak an lığ ı G enel Sekreter V e k ili Say ın  A li B in k a y a ,

T ü rk iy e ’nin B ağ d a t Büyüke lç is i Say ın  Baha V e fa  K a ra ta y  

ve D ışişle ri B akan lığ ın ın  yü k se k  dereceli m em urları k a tılm ış la rd ır .

İki m em leket D ışişleri B a k a n la rın ın  d a h a  önceki to p lan tıla rın ı m em nun luk
la  kayd ed en  iki B a şb a k a n , bu çeşit z iy a re tle rin , b ö lg e le rin d e  is t ik ra r  ve  barışı 
g e liştirm e  yo lun d a  m em leketleri a ra s ın d a k i do stane  işb ir liğ in in  in k işâ fın a  h iz
m et edecek ve rim li a d ım la r  teşk il e ttiğ in i ifad e  e tm iş le rd ir . Bu m ünasebetle , 
m ille tle ra ras ı durum un gözden geçirilm esi s ıra s ın d a , b ü yü k  ö lçüde b ir görüş 
b irliğ in in  v a r lığ ı b ir kere d a h a  o rtaya  ç ıkm ıştır.

TÜRK - IRAK ORTAK BİLDİRİSİ
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İki B a şb a k a n , H üküm etlerin in , B irleşm iş M ille tle r Y a sa s ın a  uygun o la ra k  
d ü n ya  barış ın ın  devam ın ı tem in d â v a s ın d a , m ille tle ra ras ı a n d la şm a la ra  tam  
ria ye ti, dev le tle rin  iç iş le rine  adem i m ü d ah a le  p rensib ine  say g ıy ı ve  to p rak  b ü 
tü n lü k le rin in  korunm asın ı tem inat a lt ın a  a la c a k  b ir p o lit ika  ta k ib in e  devam  
h usu su n dak i sa rs ılm a z  tu tum ların ı teyid  e tm iş le rd ir.

Tü rk iye  B a şb a k a n ı, H üküm etin in , komşu Ira k ’ ın barış ve  is t ik ra r iç inde 
ekonom ik  ka lk ın m a yo lun d a  ile rlem eye  devam  etm ekte o lduğunu görm ekten 
duyduğu  derin  m em nunluğu ifad e  etm iştir. Irak  B a şb a k a n ı, Ira k ’ ın m illî b ir l i
ğ in i korum a yo lu n d ak i b aşa rılı g ayretle rin e  karşı Türk  H üküm etin in  gösterd iğ i 
a n la y ış  ve  m üsa it tutum için H üküm etin in  derin  ta kd ir ve  şü k ran la rın ı ifad e  et
m iştir. Tü rk iye  B aşb ak an ı, bu takd ird e  lâ y ık  sonuca u la ş ılm as ın d a  H üküm etin in  
gösterm iş o lduğu o lum lu ve  barışçı ic raa t için İrak lı m eslekd aşın ı teb rik  e tm iş
tir.

İki B a şb a k a n , K ıbrıs m eselesin i de gö rüşm üşle rd ir. Tü rk iye  B a şb a k a n ı, 
bö lge barış ı için o lduğu k ad a r d ünya barışı için de teh like  arzeden  A d a ’d ak i 
son ge lişm e leri ve  gerg in  durum u izah  etm iştir. Irak  B a şb a k a n ı, H üküm etin in  
bu m ese ledeki tutum unu tekrar a ç ık la y a ra k  d a h a  e vve lk i b ild irile rd e  de beyan  
e d ild iğ i g ib i, Hüküm etin in  T ü rk iye 'y i d estek led iğ in i teyid  etm iş ve  K ıb rıs ’ ın b a 
ğ ım sız lığ ın ın  korunm asına d a ya n a n  ve  iki m illî cem aatin  m ille tle ra ras ı tem i
nat a lt ın a  a lınm ış meşru h ak la rın ı gözönüne a la n  barışçı b ir hal şek li b u lu n a 
cağ ı üm id in i İzha r etm iştir.

İra k  B aşb ak an ı, Hüküm etin in  F ilistin  m ese lesindeki görüşünü yen iden  te 
yid  etm iştir. Bunun tak ibeden  görüş teatis ind e  Türk iye  B aşb ak an ı, H üküm etin in  F i
l is t in - A ra p  m ültecile rin in  acık lı durum u konusundaki sem pati ve an lay ış ın ı te 
y id  etm iş ve  B irleşm iş M ille tle r ka ra r la rın a  uygun o la ra k  m ültecilerin  h ak la rın ın  
tam am en  iadesi sağ la n m ad an  bu konuda h içb ir hal şek li b u lu n a m ayacağ ı yo 
lun dak i H üküm etin in  tutum unu b ir kere d a h a  be lirtm iştir.

İki B a şb a k a n , m üşterek su la rın  ku llan ılm ası hususunda hukuk ve  tekn ik  
u zm an la rın ın  b ir top lantı yap m ası lüzum u konusunda 26 M ay ıs 1966 ta r ih in 
de B ağ d a t'ta  D ışişleri B akan la rı ta ra fın d a n  ifad e  ed ilen  görüşleri m üzakere  
ve teyid  e tm işle r ve  to p lan tıya  ka tıla cak  tem silc ile rin i b ir a y  iç inde tesb it etm e
ye ve  u zm an la rın  ilk  top lan tıy ı ik i a y  içinde y a p m a la r ın a  k a ra r  ve rm iş le rd ir .

A y rıc a , S u riye ’nin de tem silc ile rin i tesb it etm esi ve  to p lan , 1y a  k a tılm ağ a  
d a ve t o lunm ası hususunda m utab ık  ka lm ış la rd ır .

Tü rk iye  ile Irak  a ra s ın d ak i karşılık lı ilişk ile ri İnceleyen iki B a şb a k a n , son 
b irkaç  a y  za rfın d a  u laş ılm ış o lan  işb irliğ i derecesin i bü yü k  b ir m em nun luk la  
kayd etm iş le rd ir . Bu ves ile  ile , iki B a şb a k a n , turizm  konusund a , iki m em leket 
h a lk la r ın ın  b irb ir le r iy le  ve  d iğer m em leketlerin  h a lk la r île  tem asla rın ı d ah a  çok 
ge liştirecek  m ah iyette  b ir an la şm a  a kd in i m em nun luk la  k a rş ıla m ış la rd ır . Bu
nun la beraber, iki B aşb akan  İk tisad î, tica rî ve kültürel tem asla rın  g e liştir ilm esi
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yo lu n d a  d a h a  fa z la  g a yre t sa rfe d ilm e s in i ta le p  e tm işle r ve  iki m em leketi b ir
b irin e  doğrud an  do ğ ruya b a ğ la y a n  ka rayo lu  in şaatın ın  ta m a m la n m sile  ilg ili 
program ın  u yg u lan m asın ın  önem in i b e lirtm iş le rd ir. Bundan  b a ş k a , ' ilg ili m a 
kam la rın  ya k ın  işb ir liğ in in , b ir sonucu o la ra k  iki m em leket a ra s ın d a  yen i b ir 
te le  - ko m ü nikasyo n  b ağ lan tıs ın ın  kuru lm uş bu lu nm asın ı m üşahad e  etm ekten 
m em nun luk d u ym u şla rd ır . D iğer ta ra fta n , tran s it ticareti konusunda bir a n la ş 
m an ın  k ısa za m a n d a  im za la n m a s ın a  k a ra r  ve rm iş le rd ir .

A n k a ra ’d a k i ikam eti ve K o n y a 'ya  z iya re ti s ıra s ın d a  Profesör El - B a zza z , 
çeşitli ta r ih î ye rle ri ve s ın a î ku ru lu şla rı z iy a re t e tm iştir. Bu z iy a re tle r , ilg ili kuru 
lu ş la rın  ye tk ilile ri ve  b izza t Tü rk  h a lk ı ile d a h a  dostane  ve  sam im î te m as la r ku
ru lm ası a rzu su n a  uygun b ir h a va  içinde cereyan  etm iştir.

Ira k  B a şb a k a n ı, bu ves ile  ile , I ra k ’a resm î b ir z iya re tte  bu lu nm ası için 
Türk m es le kd aş ın a  ya p ılm ış  o lan  d ave ti ye n ile m iştir . Say ın  D em ire l, bu çok n â 
z ik  d a ve t için  şü k ran la rın ı b ild irm iş  ve  ilk  f ırsa tta  Irak 'ı z iy a re t edeceğ in i beyan  
etm iştir.

B E L G E 7 8 Temmuz 1966

IRAK BAŞBAKANININ İSTANBUL’DAKİ DEMECİ

Irak  B aşb ak an ı A b d u rra h m an  El B a zza z  m em leketim iz i z iy a re ti ile  ilg ili 
o la ra k  basın  m en sup la rın a  şu n la rı sö y lem iştir :

«M em leke tin iz i z iy a re t  e tm ekle  fe v k a lâ d e  m em nun ve  m ütehassis  o ldum . 
Kend im e en ya k ın  in sa n la r la  ka rş ılaştım  ve  kend im i m em leketim de hissettim . 
Tü rk  h a lk ın ın  gösterd iğ i s ıcak  m isa firp e rve rliğ e  ve  Ira k  h a lk ın a  gösterilen  y a 
kın ilg iy e  h ay ran  ka ld ım .

T ü rk iy e ’nin her sa h a d a  b ilh a ssa  so sya l sa ğ lık , ta rım  ve  kü ltü r a la n la r ın 
d a  kayd ettiğ i ge lişm ey i ta kd ir le  iz le d im . Türk  ve  Ira k  m em leketle ri a ra s ın d ak i 
ilişk ile rin  ge lişm ekte  o lduğunu görüyoruz. B iz İra k lıla r ın  s iya se ti bütün kom şu
la r ım ız la  her sa h a d a  işb ir liğ i ya p m a k ta d ır . Y a y ın la n a n  m üşterek b ild ir id e  bu
nu en açık  b ir şe k ild e  gö sterm ekted ir.»

Ira k  B aşb akan ı A b d u rra h m an  El B a zza z  b ir soru üzerine  : «ben Ira k ’ ın 
resm î tem silc is i o la ra k  m em leketin ize  g e ld im . Bunula b eraber g a ye m iz , Türk 
ve  A ra p  a lem i a ra s ın d a k i m ünasebetlerin  g e lişm e s id ir . A ra p  d ev le tle rin in  gö
rüşüm ü b en im sed iğ inden  hîç şüphem  yoktur»  dem iştir .

D aha  sonra B a şb a k a n  Sü leym an  D em ire l’ in Ira k ’a  d â ve t e d ild iğ in i açık- 
lıyan  A b d u rrah m an  El B a zza z , basın  a rac ılığ ı ile  Türk  m ille tine  en iy i d ile k le r i
nin u la ştırılm ası tem enn isinde  bu lunm uş, «Tü rk iye 'n in  d a h a  p a r la k  ve  ileri ge
lişm elere  u laşm ası sam im i d ileğ îm d ir . Bu y a ln ız  benim  d e ğ il, bütün A rap  a le 
m inin  tem enn isid ir»  dem iştir.
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B E L G E  8 10 Temmuz 1966

İs tan b u l’da  bu lunan  Irak  B aşb akan ı Dr. A b d u rrahm an  El - B a zza z , b ir  b a 
sın top lan tıs ı y a p a ra k , Türk  - Irak  görüşm eleri h akk ın d a  b ilg i verm iş ve  basın  
m ensup ların ın  sua lle rin i cevap land ırm ıştır . Dr. B azzaz  şun la rı sö y lem iştir :

« B iz  kom şu la rım ız la  işb irliğ i İçinde geçinm ek ve  o n la r la  ya rd ım la şm a k  
arzusu  ta ş ırız . H iç şüp hesiz ki dost m em leket o la ra k  bu z iya re tim iz in  netice le
rini öğrenm ek iste rsin iz . B un lara  m üşterek teb liğ d e  m uttali o ldunuz. M üşterek 
teb liğ , dost m em leketlerim izin  taş ıd ığ ı iyi h is lerin  en küçük b ir k ısm ıd ır.

Dost m em leketlerle  o lan  m ünasebetlerim iz , e ş it lik  esas ına  d a y a n ır . F a 
kat aç ık  o la ra k  b ilin m e lid ir  kî : b iz  ta ra fs ız lık  s iyase ti güderiz . Bunun la  beraber 
her m em leketin  kendine göre b ir s iyaseti va rd ır . Buna inan ıyo ruz .

A y rıca  kağ ıt üzerindeki an la şm a la rd a n  z iy a d e  m ille tleri b irb irine  b a ğ la 
yan  m en faatle r h âk im d ir. Bunun için b iz Tü rk iye  ile  o lan  a n la şm am ızd a  t ica rî, 
ik t isa d i, kü ltürel ve  turizm  konuları üzerinde du rduk ve  bun ları tem ine ça lış tık .»

Dr. B a zza z , d ah a  sonra basın  m ensup ların ın  so ru ların ı cevap land ırm ıştır , 
irak 'ın  Tü rk iye  - İran - Pak istan  a ra s ın d ak i ik tisad i işb ir liğ i an la şm a s ın a  karşı 
tutum u h akk ın d a  bir soruyu ; «b iz  kesin o la ra k  askeri a n la şm a la r ın  d ış ın d a , her 
a n la şm a y a  her devletin  nokta - i n aza rın a  hürm et ederek ka tılm a ya  h az ırız»  
şek linde  ce vap lan d ıran  İrak  B aşb akan ı tavz ih  m ah iye tinde  soru lan  b ir soru 
üzerine  « İra k ’ ın askeri a n la şm a la r  d ış ın d a , her dev le tle  ik ili an la şm a  y a p a b ile 
ceğ in i, R .C .D .'ye  dördüncü b ir devlet o la ra k  d eğ il, bu dev le tle rle  ik ili a n la ş m a 
la r y a p a ra k  ka tılab ileceğ in i»  ifad e  etm iştir.

Irak  B aşb ak an ı, İran  D ışişleri Bakan ın ın  Ira k ’ ı z iyaretin d en  sonra ken d i
sin in  İra n ’a g ideceğ in i söylem iş ve  : «Türk iye  ile o lan  m ü n aseb etle rim iz çok iy i
d ir. İran ile o lan  m ünasebetlerim iz in  de öyle  o lm asın ı tem enni ederim » d e m iş
tir.

Irak  B aşb akan ı Dr. B azzaz , Suudi A rab is tan  K ra lın ın  o rtaya  attığ ı « İs lâm  
b irliğ i»  h akk ın d ak i görüşlerin i soran b ir basın  m ensub una , şu cevab ı v e rm iş 
tir :

« B iz  İslâm  devleti o la ra k , bütün is lâ m la rın  hayrın ı hedef utan m ese le
lerde ya rd ım la şm a ya  ka tılır ız . Faka t ayn ı za m an d a  m üslüm anlrğ ı b ir b a sa m a k  
y a p a ra k  s iya s i g aye le r sağ lam an ın  a le yh in d e y iz . Y a n i d in i s iyase te  â le t etm e
ğe ta ra fta r  d e ğ iliz . Bu b ak ım d an  böyle b ir teşekkü le  k a tılm akta  teredddüt ede
riz .»

Bir basın  m ensubu da «Kürtle rle  b ir an la şm a  o lduğu yo lun d a  haberle r 
g e ld i,»  d iye rek  bu konuda b ilg i istem iş, bunun üzerine , Dr. B a zza z , şu a ç ık la 
m ay ı yap m ıştır :

IRAK BAŞBAKANININ BASIN TOPLANTISI
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«Bu nokta ta vz ih e  m uhtaçtır. Kürtle rle  a ra m ızd a  a n la şm a  d iye  b ir şey 
yo ktu r. Çünkü Kürtle r, va ta n ım ız ın  b ir  p a rça s ıd ır la r . Y a ln ız  hüküm et Kuzey Ira k  - 
ın İs lâ h a tın a  m üted a ir 12 m ad d e lik  b ir p rogram  ya y ın la n m ış tır . U m ulur ki bu ko
nuda güdü len  d iraye tli s iy a se t, m ille tçe  hüsnü kabu l gö rsün . Bu a ra d a  Kuzey 
ille ri île rig e len lenn d en  b ilh a ssa  B a rzan i M u sta fad a n  gelen te lg ra f la r  12 m ad 
d e lik  p rog ram ın  kabu l e d ild iğ in i ifa d e  e tm ekted ir.»

Ira k  B aşb ak an ı bundan  sonra Ira k 'ta  y a ş a y a n  1 m ilyo n a  ya k ın  Türkün 
so sya l g e lişm e leri yo lu n d a  y a p ıla n  ç a lışm a la r , ira k ’ta m eyd an a  gelen  son hü
küm et d a rb es i teşebbüsü  ve F ilistin  m ültecile ri ko n u la rın d a  ki so ru ları şöyle  
ce va p la n d ırm ışt ır  :

« B iz  Ira k ’ta her v a ta n d a ş ım ız ı ayn ı gö rür, her sa h a d a  irşad  etm ek isteriz . 
Ira k ’ta m eyd an a  gelen  son o la y  ise ego izm  ve  sa n d a ly e  k avg as ın d an  b aşka  
b ir şey d e ğ ild ir .»

İsra il e vve lce  aç ıkça  ilân  e tm iştir. B irleşm iş M ille tle rin  m ültecile r konusun
da ve rd iğ i ka ra rı ye rin e  getirm iyeceğ im  d em iştir . B irleşm iş M ille tle rin  tesb it et
tiğ i h u d u tla rd an  fa z la  ye r a ld ığ ı h a ld e  b u n la rı iad e  etm iyeceğ in i de ilân  e tm iş
tir . A y rıca  beş y ıl iç inde 5 m ilyon  nüfusu  F iIistine  ye rle ştirm ek  istem ekted ir. Bü
tün b u n la r  k a rş ıs ın d a  ben size  so rm ak  isterim . O rta  - Doğu d a  sulh ve  sukûnu 
tem in için s îz le r ne ya p a rs ın ız ?  M evzu  m üh im d ir. F a ka t bugün b ü yü k  d e v le t
ler ve  b ilh a ssa  A m e rik a  B ir le ş ik  D evle tle ri seçim  m ese lesin i gözönünde tu ta rak  
m en faa tle rin i fed a  ed ip  hakk ı ve  h a k ik a tle ri gö rm em ekted ir»  dem iştir .

Dr. B a zza z  bu sözlerin i ta vz ih e n , B aşkan  T ru m an ’ ın bu konuda « A ra p la r  
b an a  5 m ilyon  oy s a ğ la y a b ilir  m i» d ed iğ in i ileri sürm üştür.

B E L G E 9 10 Temmuz 1966

FEDERAL ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANININ ANKARA’YA  
VARIŞINDA VERDİĞİ DEMEÇ

T ü rikye 'ye  resm î b ir z iya re tte  b u lu n m ak  üzere A n k a ra ’y a  gelen  Federal 
A lm a n y a  D ışişleri B akan ı Dr. G erh a rd  Schroeder h a v a a la n ın d a  şu konuşm ayı 
ya p m ışt ır  :

« T ü rk iye ’ye ik inci d e fa  ge lm ekten  d o lay ı son derece m em nunum , b ir in 
ci z iya re tim  d a h a  z iy ad e  çok ta ra flı e sasa  d a ya n m a k ta  id i. Şöyle  k î, bu z iy a 
retim  Tü rk iye  ile A v ru p a  Ekonom ik Top lu luğu  a ra s ın d a  Eylü l 1 9 63 ’de im za la 
nan an la şm a  ile v a k i o lm uştu .

Şu rasın ı b ilh a ssa  teb arü z e ttirm ek isterim  ki, bu a n la şm an ın  Tü rk iye  h ak 
k ında h ay ırlı netice ler v e rd iğ in i v e . Tü rk iye 'n in  ik t isad ı h aya tın ın  o günden bu 
y a n a  gün geçtikçe g e liş t ird iğ in i m üşahad e  etm ekten büyük' m em nun luk  du y
m ak tay ım .
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Bugünkü z iya retim  ise Tü rk iye  ile  A lm a n y a  a ra s ın d a  iki ta ra flı a n la ş m a 
la r la  ilg ilid ir . M em leketim  ile  Tü rk iye  a ra s ın d a k i do stluk  200  seneye ya k ın  b ir 
m az iye  sah ip tir . A ram ızd a  bu k a d a r uzun b ir süreye rağm en h a lled ilm em iş 
m üşkül p rob lem ler m evcut d eğ ild ir. B ilâ k is  gün geçtikçe ge lişen  ve  ge lişm ekte  
o lan  b irtak ım  m ese le le rim iz m evcuttur. B un la rd an  b irinc is i A lm a n y a ’nın Tü r
k iye  için en k ıym etli b ir partöner o lm asıd ır .

Ö te ya n d a n , Tü rk iye  ile A lm a n ya  a ra s ın d a k i kültür b a ğ la rı da  m em nun
luk ve ric id ir . A n k a ra 'd a  ya p aca ğ ım ız  m üzakere le r s ıra s ın d a , ik i ü lke a ra s ın d a  
bundan  sonra a t ıla ca k  ad ım ların  hang i e sa s la ra  göre g e liş t ir ilm esi gerektiğ i 
konu ların ı gözden geçireceğ iz .

B ilh assa  şu hususu da be lirtm e liy im  k i, so sya l m ün aseb etle rim iz İçinde 
A lm a n y a 'd a  bu lunan  150 b ine ya k ın  Türk işç is i, ç a lışk a n lık la r ı ve  dü rüstlük leri 
ile A lm an  h a lk ın ın  ta kd ir in i kazanm ıştır ve  yüksek- b îr itibarı v a rd ır .

Son o la ra k , 40  y ıld a n  beri d ü nya  s iyase tin d e  önem li b ir m erkez h ü v iy e 
tin i m u h a fa za  eden A n k a ra 'y a  ik inci b ir d e fa  gelm ekten  son derece m em nun
luk duyduğum u ifad e  etm ek iste rim .»

B E L G E  10 11 Tem m uz 1966

ÇAĞLAYANGİL’İN SCHROEDER ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE 
İKAD EDİLEN N UTUKLAR

D ışişle ri B akan ı Ihsan  Sabri Ç a ğ la y a n g il, Federa l A lm a n y a  D ışişle ri B a 
kanı G erhard  Schroeder şerefine  verd iğ i akşam  yem eği s ıra s ın d a  şu kon uşm a
yı yap m ıştır :

«Dost ve  m ü tte f ik  Fe d e ra l. A lm a n ya  Cum huriyetin in  pek m üm taz D ışişleri 
B akan ın ı ve  say ın  re fika la r ın ı m em leketim izde m isa fir  etm ek ve  se lâ m la m a k  
fırsa tın ı b u lm aktan  duyduğum uz derîn  m em nuniyeti ifcıde etm ek isterim .

Bugün a ram ızd a  cereyan  eden görüşm elerde hâkim  o lan  s ıcak  dostluk  
ve sam im iye t h a v a s ı, m em leketle rim iz a ra s ın d ak i m ünasebetlerin  ne derece 
m ükem m el o lduğunu b îr kere d a h a  gösterm iştir.

A lm a n ya  ile T ü rk iye  a ra s ın d ak i dostluk , uzun b ir m az iye  v e  tab iî â m ille 
re d a ya n m a k ta  ve  pek sağ lam  tem eller üzerine kurulm uş b u lu n m aktad ır. S a ğ 
lam  tem elle r d iyo rum , çünkü Türk le r ve A lm a n la r , bu iki büyük m ille t, bu do st
luğu çok evve ld en  kurm uş ve  kend ile rin in  mcılı yap m ış b u lu n u yo rla r. Bu seb ep 
led ir k i, dostluğum uz, m ille tle rim iz in  m en faatine  o lduğu k a d a r, h iss iya tın a  da 
cevap  verm ekted ir.

Tü rk iye  ile  Federa l A lm a n ya  a ra s ın d ak i işb ir liğ i, ayn ı savu n m a te şk ilâ tı 
iç inde m üttefik  b u lu nm a la rı d o lay ıs iy le  d ah a  sıkı ve ve rim li b ir m ah iye t k a za n 
mıştır.
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D ü nyad a  barış  ve g ü ven liğ in  teessüsü ve  re fah ın  y a y ılm a s ı g a ye s in i g ü 
den m ille tle rim iz , N ato  te şk ilâ tın ı bu m üşterek id e a lle r in in  tah akku ku  için en 
te s irli b ir v a s ıta  te lâ k k i e tm ekted irle r.

Türk  m ille ti, h ak  ve  a d a le t p rensip le ri gereğ ince barış iç inde b irle şm ek  
İsteyen A lm an  m ille tin i bu h ak lı d â v a s ın d a  bü yü k  b ir a n la y ış la  destek lem ek
ted ir. A lm an  m ille tin in  bu sam im i em e lle rin in  gerçek leşm esin in  ayn ı za m a n d a  
A v ru p a ’da d evam lı b ir barış ve  istik rarın  teessüsü için lüzum lu  o ld uğ u n a  k a 
n iy iz . Tü rk iye  h üküm eti, Federa l A lm a n y a  hüküm etin in  bu h a y a tî d â v a y a  âd il 
ve  barışçı b ir hal şek li b u lm a k  için g iriş tiğ i teşeb büsleri ta kd ir le  k a rş ıla m a k ta 
dır.

Tü rk  m ille ti için de h a ya tî b ir ehem m iyeti h a iz  bu lunan  K ıbrıs m ese les i
nin barışç ı şe k ild e  m üzakere  yo lu  ile  âd il b ir çözüm  şek line  b ağ la n m a s ı h usu 
sun d a h üküm etim iz sab ır  ve  m etanetle  g ayre t sarfe tınekten  geri k a lm a m a k ta 
d ır.

B ira z  evve l ka rş ılık lı m ün aseb e tle rim iz in  m ükem m el o ld uğ u n a  işa re t et
tim . F ilh a k ik a  bu m ün asebetle r d e vam lı b ir in k işa f kayd etm ekte , s iy a s î, İk t isa 
d î, kültüre l ve te kn ik  a la n la rd a  çok m üsbet b ir işb ir liğ i h a lin d e  tecelli e tm ekte
d ir. A ra m ızd a k i bu işb ir liğ in i, m uh te lif b eyn e lm ile l te şekkü lle r b ü nyesind e  de 
s ık ıla ş tırm a k  azm in d e y iz .

Tü rk  m ille ti, A lm an  m ille tin in  pek k ısa b ir z a m a n d a  ta h a k k u k  ettird iğ i 
ve  kab iliy e t in in  p a r la k  b ir tezahü rü  o lan  m ucizev î İk t isad î ka lk ın m a y ı büyük 
b ir h a y ra n lık la  ta k ip  e tm iştir.

Federa l A lm a n y a ’nın A v ru p a 'd a  ve bütün d ü n y ad a  lâ y ık  o lduğu  müm- 
ta zm e v k iî işga l e ttiğ in i görm ekten , b iz le r, sam im î dost ve m ütte fiik  o la ra k , derin 
h az ve  m em nun iyet d u ym ak ta y ız .

T ü rk iye , h a lk ın ın  h a y a t se v iye s in i yü kse ltm ek  ve  m ensubu bu lunduğu 
A v ru p a  cam ias ın a  d a h a  iy i b ir şek ild e  en teg rasyonunu  s a ğ la m a k  m a k sad ıy la  
gen iş b ir İk tisad î ka lk ın m a  h am lesine  g irişm iş  b u lu n m a kta d ır .

Federa l A lm a n y a  h üküm etin in , m em leketim ize  karşı izh a r etm ekten geri 
k a lm ad ığ ı a n la y ış ı ve  desteğ i b u rad a  m em nun iyetle  z ik re tm ek  ve  m ese le le ri
m izin  çözü lm esi yo lu n d a  esirgem ed iğ i ya rd ım la r  için d u yd u ğ u m u z derin  ve  sa 
m im î h is le ri ifad e  etm ek isterim .

S a rs ılm a z  ve  a n a n e v î do stluk  tem elle ri üzerine  m üesses işb ir liğ im iz in  de
va m lı b ir şek ild e  ge lişeceğ ine  ve  d a h a  da kuvve tleneceğ ine  in a n m ak ta y ım .

Bu in a n ç la , say ın  B ak an , kadeh im i T ü rk -A lm a n  İşb ir liğ in in  is tikb a lin e , 
do st ve  m üttefik  A lm an  m ille tin in  re fah ı şe re fine  ve  E k se lân s la rın ın  ve  sayın  
B ayan  Schroeder'in  şah s î saad e t ve sıhhatine  ka ld ırıyo ru m .»
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Federa l A lm a n ya  D ışişleri B akan ı G erhard  Schroeder şu cevab ı v e rm iş t ir :
«Türk - A lm an  m ille tleri a ra s ın d ak i sıkı dostluk m ünasebetlerin i d ile  getiren 

pek sam im i sö z le rin iz  beni cidden h eyecan lan d ırd ı. Ş a h ıs la ra  gösterilen  dost
luk ve  it im atla  o n la rd a  bu lunan  iy i v a s ıf la r ın  kaza n ıla cağ ı m alum d ur. Durum , 
m ille tle r a ra s ın d a k i m ünasebetler için de böyled ir.

M ille tle r im iz  b irb ir le rine  karşılık lı o la ra k  d a im a  dostluk  ve  itim atla  b a k 
m ışla r ve  neticede bugünkü dostluğa ve em niyete kavu şm u şla rd ır .

B iz ler sadece geçm iş za m a n la rd a n  ve y a  bugünden d e ğ il, ge lecek z a 
m an la rd an  söz açtığ ım ız iç in , ecdat ya d ig â rı o lan  ve m ille tle rim ize  m âl ed ilen  
bu do stluk  m ünasebetlerin in  devam ı ve d a h a  fa z la  ge lişm esi hususunda neler 
ya p ılm a s ı laz ım ge leceğ in i hüküm etlerim iz in  d ikkate  a lm a la rı pek ye rin d e  ve 
değerinde  o lacak tır. A yn i düşüncenin  Türk  hüküm etine hâkim  o lduğunu gö r
m ekle b a h tiy a rlık  duyduğum u ifad e  etm ek isterim . Y a p tığ ım ız  görüşm elerin  
h a v a s ı, bu yo ld a  ne derece g ayret sarfetm ekte  o lduğum uzun yeni ve  can lı b ir 
ö rneğ id ir. AAilletlerim iz ta ra fın d a n  benim senen ve  desteklenen böyle  b ir v a z i
fen in  b a şa rıy a  u laşm ası elbette gaye t ko lay  o lacaktır. Say ın  B akan  : b ira z  ö n 
ce, Batı itt ifak ın d an  ve  A v ru p a  iktisad i işb irliğ ind en  b ah se td in iz . Her iki konu
ya  b iz  de ayn i derecede önem ve kıym et ve rm ektey iz . Bu pek önem li konuların  
b ilh a ssa  b u ra d a , zeng in  b ir m aziye  sah ip  ve bütün gücü ile ileri h am le le r y a p 
m akta  o lan  b ir m illetin  b a şşe h r i' A n k a ra ’da ele a lınm ış o lm ası büyük m â n a la r  
ta ş ım ak ta d ır . A v ru p a  sın ırla rın ın  Boğaziç inde sona e rd iğ in i a n la ta n  A ti an tla r 
m asa lın ı n ih aye t A ta tü rk  düzeltm iş ve kurduğu m illi Türk  d ev le tiy le  b irlik te  
A v ru p a  s ın ırla rın ı da A n ad o lu ya  n ak le tm iştir. Böylece Türk iye  A v ru p a  m ille t
lerin in  a y rılm a z  b ir p arçası o lm uş ve bu m ille tle rle  a ra s ın d a  pek çok ve çeşitli 
m ünasebetler kurm uştur.

A v ru p a , nasıl A tla n tik  top lu luğunda b ir köprübaşı ise, cesur Tü rk  m illeti 
de sah ip  o lduğu fa z ile t  ve  yü ksek  v a s ıf la r la  A v ru p an ın  m ü d a fa a  burcudur.

Say ın  B akan  : bu akşam  yem eğine Nato ve A v ru p a  M üşterek P aza r ü ye
si dev le tle rin  tem silc ile rin i de d âve t etm ekle beni ve hep im izi a y rıca  ta lt if  b u 
yu rdunuz . Bu n âz ik  jestin izde ben, Tü rk iye  - A lm a n ya  a ra s ın d ak i dostluk  a n la 
yış ın ın  iki m ille t a ra s ın d ak i s ın ırla rı a şa ra k  bugünkü d ü nya  ile her sa h a d a  b ir
lik  ve b e rab e rlik  za ru retine  ışık  tutan b ir sem bol görm ekteyim .

Bu to p lu luğa d ah il m ille tlerin  a ra la r ın d a k i ka rş ılık lı a n la şm a la r  ne kad a r 
iy i ve kuvvetli o lu rsa , netice bütün top lu luk  h akk ın d a  o k a d a r »aydaii ve h a 
yırlı o lacak tır. A ram ızd a  rekabet değ il, m üşterek m en faatle r uğ runa ilerlem e 
g ayreti va rd ır .

Sözlerim e son ve rirken , bu akşam k i d â ve tin iz  için şahsım  a d ın a , eşim  ve 
beraberim de b u lu n an la r ad ın a  b ir kerre d ah a  teşekkür etm ek isterim .

K ad e h im i, m em leketle rim iz a ra s ın d a  bu lunan  ve  a rtm akta  o lan  dostluk 
şe re fine , m ille tle rim iz in  saad e tin e , s izin  ve say ın  eşin iz in  refah  ve s ıhh atin ize  
ka ld ırıyo ru m .»
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B E L G E  11 12 Temmuz 1966

Federa l A lm a n y a  Cum huriyeti D ışişleri B akan ı Dr. G erh ard  Schröder, Tü r
k iye  D ışişleri B akan ı B ay  İhsan  Sab ri Ç a ğ la y a n g il'in  d ave ti ü zerine , 1 1 - 1 3  
Tem m uz 1966 ta rih le ri a ra s ın d a , T ü rk iy e ’ye  resm î b ir z iy a re t ya p m ışt ır . M isa fir  
B akan  A n k a ra 'd a  Tü rk iye  C u m h u rb aşkan ı Say ın  Cevdet S u n ay  ve  B aşb akan  
Say ın  Sü leym an  Dem irel ta ra fın d a n  kabu l ed ilm iştir .

B akan  Schröder, Tü rk  m eslekd aşı ile , b irb ir le rin e  do stluk  b a ğ la rile  b ağ lı 
iki m em leketin  ilişk ile r i ve  m ille tle ra ra s ı s iya se t so run la rı h akk ın d a  e tra flı g ö 
rüşm elerde  bu lum uştu r. İki B ak an , bu konuda sıkı b ir şek ild e  işb ir liğ i y a p a n  ve 
A tla n t ik  İtt ifak ın ın  g a ye le rin e  beraberce b ağ lı b u lunan  iki H ükûm et'in  g ö rüş le 
rindeki a yn iye ti m üşah ad e  e tm iş le rd ir.

İki B a k a n , ezcüm le , A v ru p a ’d a  ve  d ü n y ad a  d e vam lı b ir b arış ın  tem inat 
a lt ın a  a lın a b ilm e s i iç in , A lm a n y a 'n ın  barış  ve  h ürriye t İçinde b irliğ in in  yen iden  
kuru lm ası ge rek tiğ in i b eyan  h ususunda m utab ık  ka lm ış la rd ır .

B a k a n la r , d ü n y a d a k i s iy a s î durum u gözden geçirm ek m a k sa d ile  y a p tık 
ları gö rüşm elerde  b ilh a ssa  N A T O ’nun bugünkü m ese le le ri üzerinde  d u rm u ş la r
d ır. Kuzey A tla n tik  Paktı Teşk ilâ tı a sk e rî en teg rasyon u nu n , İtt ifak  o rtak la rın ın  
hürriyet ve  g ü ve n liğ in in  m u h a fa za s ı için e lzem  b ir şa rt o lduğunu  m üşahade- 
de h em fik ird ir le r . D iğer ta ra fta n  iki B a k a n , Doğu - Batı m ün asebetle rin i ıs lah  
im kâ n la rın ı ince lem enin  fa y d a s ın ı m ü şah ad e  e tm iş le rd ir . B a k a n la r , iki H ükü
m et a ra s ın d a  N A TO  çerçevesi iç inde , her a la n d a  m evcut sıkı işb ir liğ in in  devam ı 
hususunda m u tab ak a ta  v a rm ış la rd ır .

B a k a n la r  K ıbrıs m ese lesine  de tem as e tm iş le rd ir . B irle şm iş M ille tle r G ü 
ve n lik  K o nseyin in  4  M art 1964 ta r ih li k a ra rın a  ve A lm a n y a ’nın m a sra fla r ın a  
ka tk ıd a  bu lund uğu  B irleşm iş M ille tle r Barış G ücünün K ıb rıs 'd a  m evcud iyetine  
B a k a n la rca  işa re t o lunm uştu r. İki B a k a n , T ü rk iye  ile Y u n a n is ta n  a ra s ın d a  g ir i
ş ilen  tem as ve  görüş tea tile rin in  bütün ta ra fla r ın  rızası ile , h a k  ve  ad a le te  u y
gun o la ra k  ve  A d a 'd a k i iki cem aatin  h ak la rın ı ko rum ak su re tiy le  K ıb rıs m ese le
s in in  h a llin e  m üncer o lm ası tem enn is ind e  b u lu n m u şla rd ır .

İki B ak an , Tü rk iye 'n in  m ese le le rine  özel b ir d ik k a t h asre tm iş le rd ir. A lm a n 
y a  İle Tü rk iye  a ra s ın d a k i ekonom ik  işb ir liğ in in  m em nun iyet veric i b ir şek ilde  
g e lişm ekte  o lduğunu m üşahad e  ve  bu işb ir liğ in i d a h a  z iy a d e  ta k v iy e  hususun
d a k i a z im le rin i ifad e  e tm iş le rd ir . B akan  Schröder, Tü rk  m e s le kd aş ın a , A lm a n 
y a ’d a  ça lışm ak ta  o lan  ve  say ıs ı hergün b ira z  d a h a  a rtan  Tü rk  işç ile rin in  b a ş a 
rıla rı k a rş ıs ın d a  duyduğu  ta k d ir  h iss in i ifad e  etm iştir. B a k a n la r , ik i m em leket 
ye tk ili m a k a m la r ın ın , sosya l ve kültüre l p lân d a  bu işç ile re  y a p ıla n  yard ım ın

TÜRK —  ALMAN ORTAK BİLDİRİSİ
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ne derece g en iş le tileb ileceğ in i incelem eleri gerektiğ i hususunda m utab ık  k a l
m ış la rd ır .

G ö rüşm eler son derece sam im î ve  dostâne b ir h ava  içinde cereyan  e tm iş
tir. Federa l B akan  Schröder’ in Tü rk iye 'y i z iya re ti A lm a n ya  île  T ü rk iye  a ra s ın d a 
ki a n a n e v i b ağ la rın ın  d ah a  z iy a d e  ta kv iye s in e  ya rd ım  etm iştir.

İki D ışişle ri Bakan ı görüşm elerine ya k ın d a  Bonn’da d evam  edecek le rd ir.

BE L G  E S 2 12 Tem m uz 1966

FEDERAL ALMANYA DIŞİŞLERİ BAKANININ 
BASIN TOPLANTISI

A n k a ra ’da yap tığ ı basın  to p lan tıs ın d a Federa l A lm a n y a  D ışişleri B akan ı
G erh ard  Schroeder, T ü rk iye ’ye ikinci de fa  gelm ekten duyduğu m em nunluğu be
lirttikten sonra şun ları sö y lem iştir : «bu g ib i z iya re tle rin  fa y d a la r ı va rd ır. B ö y le lik le , 
doğrudan  do ğruya tem as etm ek ve b ilg i a lm a k  im kân ı d o ğ m aktad ır. A y r ıc a , m üş
terek m es'e le le rin  d ah a  uzun b ir zam an  içerisinde e tra flıca  m üzakeresi de im 
kân d a h ilin e  g irm ekted ir. Z ira , bugünkü enform asyon  v a s ıta la r ı île  sa ğ la n a n  
b ilg ile rden  gerek li ve a rzu lan an  am aç elde ed ilem em ekted ir. Ö te ya n d a n  b e y 
nelm ile l ko n fe ran s la rd a  ya p ıla n  k ısa te m as la r da sath î k a lm akta  ve  m es’ele- 
lerin d e rin liğ in e  in ilem em ekted ir. Bu z iya re tim in  verim li o lm asın d an  b a h t iy a 
rım . B urad a görm üş o lduğum  yak ın  ilgi ve  sıcak  a lâ k a y a  teşekkürle rim i su n a 
rım .»

D aha sonra Federal A lm a n ya  D ışişleri Bakan ı ile gazetecile r a ra s ın d a  şu 
ko n u şm a la r g e çm iş tir :

Soru : Bugünkü gazete le rde , A lm an ya 'n ın  Tü rk iye 'ye  harb  tazm inatı ödeyeceği 
konusunda bazı haberle r yer a lm ak ta d ır . Bu borcun nereden doğduğu konu
sunda b ilg i ve rir  m is in iz?

C evap  : Bu eski za m a n la ra  a it b ir m es’e led ir. B u rad ak i m üzakere le r s ıra s ın d a , 
bu m es'e leye  de k ısaca  d eğ in ilm iş , fa k a t  derin ine  pek fa z la  in ilm em iştir. Bu 
borç, ik inci d ünya harb i s ıra s ın d a  F ra n sa ’dan R u sya ’dan ve d iğ e r çeşitli ü lk e 
lerden Tü rk iye 'ye  göç eden Türk le r ile , bu a ra d a  Tü rk iye 'd e  enterne ed ilen  
A lm a n la ra  ya p ıla n  m asra fla rd a n  do ğ m aktad ır. A n cak  şunu d a  b ilh a ssa  b e lirt
m ek isterim  k i, bu m esele bugün - ya rın  h a lled ileb ile cek  b ir durum a g e lm e
m iştir. D aha karış ık  bazı m es’e le ler va rd ır . Bun ların  görüşm elerle  h a lli gerek ir. 
B u rad ak i m üzakere le r s ıra s ın d a , b iz , g en e llik le  harb  za m an ın a  a it  m asra fla r ı 
sa th î b ir şek ild e  görüştük.

Soru : A lm a n y a ’nın T ü rk iye ’ye yap tığ ı a ske rî ya rd ım ı arttırm ası düşünü lüyo r m u? 
C evap  : B izim  görüşüm üz, T ü rk iye ’nin kuvvetli o lm asıd ır . T ü rk iye 'n in  kuvve t
len m esi, y a ln ız  T ü rk iye ’yi ilg ilend iren  b ir m es’ele d e ğ ild ir . N ato  cam ias ı içinde
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T ü rk iye 'n in  kuvvetlenm esi şarttır. Bu sebep le  T ü rk iy e ’yi e lim izden  ge ld iğ i kad a r 
ta k v iy e  edeceğ iz .

Soru : A ra p  ü lke le ri ile s iy a s î ilişk ile rin  düzen lenm esi konusund ak i A lm an  hükü
m eti Tü rk iye 'd en  a rab u lu cu lu k  ya p m a s ın ı istem iş m id ir?
C e v a p : Geçen m üzakere le rde  bu fik ir le r  teati ed ilm iştir . B ilin d iğ i üzere , geçen 
yıl 10 A ra p  ü lke si, A lm a n ya  ile ilişk is in i kesm iştir. B izim  hüküm etim iz , bu iliş k ile 
ri d ü ze ltm ek  ve  iy î yönde yü rü tm ek  a rzu su n d a d ır . A y r ıc a , do stla rım ız  ta ra f ın 
dan b ize  y a p ıla c a k  her türlü  te k lif  ve  tem enn ile ri kabu l ed iyo ruz . Bu görüşm e
lerde de bu konuya tem as ed ilm iştir .

Soru : A lm a n y a ’nın konsorsiyum  çerçevesinde  T ü rk iye 'ye  yap tığ ı ya rd ım ı a rt
tırm ası düşünü lm ekte  m id ir?

C e v a p : M a a le se f bu ya rd ım  a rttırm ak  konusunda e lim izd e  im kân  yo ktu r. Çün- 
ki A lm an  bütçesi bu ve  ge lecek y ıl la rd a  b ir d a r lık  geçirecektir. Bu sebep le  dış 
ya rd ım ı k ısm ak  m ecburiyetinde  k a la ca ğ ız . A n ca k  T ü rk iy e ’nin A lm a n y a  ile  o lan  
özel durum unu gözönünde tu ta ra k , her türlü  g e rek li ya rd ım  im kâ n la rın ı a ra ş 
tıracağ ız .

Soru : İng ilte re 'n in  y a k ın d a  M üşterek P aza ra  g irm esi h akk ın d a  düşüncen iz ne
d ir?

C evap  : A lm an  hüküm eti İn g ilte re ’nin M üşterek P aza ra  ya k ın  b ir za m a n d a  g ir
m esin i a rzu la m a k ta d ır .»

Federa l A lm a n y a  D ışişle ri B a k a n ı, son o la ra k  Doğu - Batı A lm a n y a ’nın 
b irle ştirilm esi konusunun A lm an  h a lk ın ın  a rzu su n a  uygun şek ild e  h a lled ileceğ i 
üm id in i izh a r etm iştir.

B E L G E 1 3 15 Tem m uz t9 6 6

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANININ ANKARA  
HAVÂÂLANINDÂKİ DEMECİ

Tü rk iye 'ye  resm î b ir z iya re tte  b u lu n m ak  üzere A n k a ra 'y a  gelen İta lya  
D ışişle ri B akan ı Am intone  Fa n fa n i k a rş ıla m a  tö ren inde b ir dem eç vere rek  şun
ları sö y le m iş t ir :

«Bu z iy a re t , İ t a ly a ’yı T ü rk iye 'ye  b a ğ la y a n  b ü yü k  dostluğun yen i b ir te
za h ü rü d ü r, dost ve  m üttefik  ü lke le rim iz  a ra s ın d a k i b a ğ la rı d a h a  da s ık la ş 
t ırm a ya  ya rd ım  edecektir. G erçekten , Tü rk  - İta lya n  işb ir iliğ  önünde geniş u fuk
la r  v a rd ır . Bu işb ir iliğ i çağ ım ızın  zo ru n lu lu k la r ın a  cevap  ve rm ek  ve  devam lı 
b ir barış  ku ru lm asın a  ya rd ım  etm ek b ak ım ın d an  d a h a  d a  ve rim li b ir ha le  ge
t ir ile b ilir .
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Bu m üttefik  ü lken in  seçkin yö n etic ile riy le  yap acağ ım  görüşm e ve  to p lan tı
la r , iki hüküm et a ra s ın d a  işb ir liğ in i d a h a  g e liştirm ek  için uygun usu lle ri o rtaya  
ç ıka rm ak  İle Türk iye  ve  İta ly a ’n ın , dost v e  m üttefik  h a lk la r  a ra s ın d a k i işb ir li
ğ ine  ya p ab ile ce k le ri ya rd ım ı ta kv iye  edecektir.

Bu in a n ç la , İta lyan  h a lk ın d an  Türk  h a lk ın a  barış ve  refah  tem ennilerin i
belirten bir m esaj getiriyo rum . Küçük, fa k a t değerli İta lyan  ko lon isine  de v a 
ta n la r ın d a n  se lâm  getird im . D aha önce de b irkaç  d e fa  görüşm ek fırsa tın ı b u l
duğum  ve tekrar görüşm ekten çok m em nun o lduğum  değerli m eslekd aşım  ve  
dostum  Ç a ğ la y a n g il ’e ö ze llik le  teşekkürle rim i be lirtm ek iste rim .»

S E L G E 1 4  16 Tem m uz 1966

Ç A Ğ LA Y A N G İL ’ İN İT A LY A  DIŞİŞLERİ BAKANI ŞEREFİNE 
VER D İĞ İ YEM EK TE YA P ILA N  KO N U ŞM A LA R

D ışişleri Bakan ı İhsan Sabri Ç a ğ la y a n g il, İta lya  D ışişleri B akan ı A m intore  
Fa n fa n i şe re fine  bir yem ek verm iştir . Yem ekte  İki D ışişleri B akan ı b ire r konuş
m a ya p m ış la rd ır .

D ışişle ri B akan ı İhsan Sabri Ç a ğ la y a n g il ’ in yap tığ ı konuşm a ş u d u r :

« E kse lan s la rın ı m em leketim izde se lâ m la m aktan  ve  dost ve  m üttefik  İta l
y a ’nın m üm taz D ışişleri B akan ın ın  A n k a ra ’yı resmen z iya re tin d en  duyduğum uz 
derin  m em nuniyeti ifad e  etm ekten büyük b îr zevk  d u ym ak tay ım .

Z iya re tin iz in , Türk iye  ile İta lya  a ra s ın d a  m evcut b ağ la rın  ö ze lliğ in i teşkil 
eden karş ılık lı a n la y ış  ve  sam im î dostluğun d a h a  fa z la  ta kv iye s in e  ya rd ım  
edeceğ ine kuvvetle  inan ıyo rum .

M ille tle r im iz  a ra s ın d ak i m ünasebetler sağ lam  ve  sa rs ılm a z  tem ellere  is
tin a t etm ekted ir. Bu m ünasebetler a s ır la r  boyunca devam  edegelen  çeşitli se
m ereli te m as la r sonucunda büyük ge lişm e ler kayd etm iştir . Bu ta rih î b a ğ la r  
m îlle tle rim iz in  ka lb le rind e  kökleşen h ak ik î dostluğun sa ik i o lm uştur.

Tarih  boyunca h a lk  to p lu lu k ların ı b irb irle rine  y a k la şt ıra n  ve  m eden iyetleri 
m eczeden A k d e n iz ’ in sah i İdâri bu lunan  m ille tle rim iz , kendi b ö lge le rin de  ve  
bütün d ü n yad a  barış , g ü ven lik  ve  refah id ea lle rin i p a y la şm a k ta d ır la r . Belli - 
başlı m ille tle ra ras ı m es'e le le r karşıs ınd a görüşlerindek i uyg u n lu k  ve  h areket 
h a tla r ın d a k i aheng in  sebebi budur.

Tü rk iye  ve İta lya  Batı cam iası içeris inde ayn ı itt ifa k  İçinde kader b irliğ i 
e tm iş le rd ir. B iz bu ittifak ı, sadece g ü ven lik  ve m ü d afaan ın  tem el unsuru o la rak  
d e ğ il, ayn ı za m an d a  s iy a s î İşb irliğ i ve  İk tisad î ge lişm enin  de m üessir b ir v a 
sıtası te lâkk i ed iyo ruz .
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M ille tle ra ra s ı a la n d a  İta ly a ’nın önem i her gün b ira z  d a h a  a rtan  a k t if  b ir 
rol o yn ad ığ ın ı m üşahad e  etm ekten m em nun iyet d u ym ak ta y ız . Bu yap ıc ı f a a l i 
yetin  değeri Ekse lan s la rın ın  B irleşm iş M ille tle r G enel Kuru lu  B a şk a n lığ ın a  seçil- 
m esile  resm en teslim  b u lu n m aktad ır.

Bu rad a  m üstesna d ev le t ad am ı m ez iye tle rin ize  karşı o lan  ta k d ir  h is le rim i 
b e lirtm ek isterim .

Bütün m ille tle r in , beyn e lm ile l h aya tta  refah  ve  te râkk iye  m atu f e m e lle r i
nin gerçek leşm esin i m üm kün k ıla ca k  d e vam lı b ir  n izam  ve  is tik ra rın  h âk im  o l
m ası üm id in i b es led ik le rin e  k a a n iy im . Bu n izam  ve  is tik ra rın  esas tem eli m il
le tle ra ras ı taah h ü tle re  sayg ı ve  m ille tle r a ra s ı a n la şm a z lık la r ın  barışçı y o lla r
la  h a llin e  tevessü l p rensip le ri o lm a lıd ır .

Tü rk  hüküm eti bu p rensip le re  d a im a  r ia ye t e tm iştir ve  ızd ırap lı K ıbrıs 
m es'e les ind e  ta k ip  etm ekte bu lunduğu  sab ırlı ve  m etin p o lit ika  bunun en ye 
ni m isa lid ir .

A ra la r ın d a  h erhang i b ir ih t ilâ f ve  m es’ele b u lu n m ayan  Tü rk iye  ile İta l
y a ’nın ik ili m ün asebetle rin in  her sa h a d a  b ü yü k  b ir ah en k  içinde ge lişm ekte  
o lduğunu tey it eylem ekten  b a h tiy a r lık  d u ym ak ta y ım .

M ille tle rim iz in  b ağ lı b u lu nd uğ u m uz A v ru p a  cam ias ın ın  y a ra r ın a  o la ra k , 
İta ly a  ile İk t isa d î, s iy a s î ve  kültürel işb ir liğ im iz in  d a h a  kuvve tlenm esin i sa m i
m iyetle  tem enni ed iyo ru z .

Tü rk iye , h a lk ın a  d a h a  iyi b ir h a y a t  sev iye s i sa ğ la m a ğ a  ve  A v ru p a  eko 
nom isine en teg rasyonunu  tem ine m âtu f İk t isa d î ve  so sya l k a lk ın m a  yo lu n a  g ir
m iş b u lu n m a kta d ır . Büyük çap tak i bu teşeb büsü nde , dost m ille tle rin  tesanüt ve 
a n la y ış ın a  g ü ven eb ileceğ in i üm it etm ekted ir.

P a r la k  kültüre l ge leneğ ine  ilâveten  son y irm i y ıl z a rf ın d a  s ın a î, İlm î ve 
tekn ik  a la n la rd a  tecrübe ve  ilharn  kayn ağ ı teşkil edecek b ü yü k  te râ k k ile r  k a y 
deden İta lya  ile T ü rk iye  a ra s ın d a k i işb ir liğ i için pek çok sa h a la r  m evcut bu lu n 
m akta  ve  bu işb ir liğ in e  geniş u fu k la r  a ç ılm a k ta d ır .

Bu h is le rle  m ü teh a llî o la ra k  kad eh im i işb ir liğ im iz in  p a r la k  ge leceğ ine , 
d a im a  d a h a  sa ğ la m la şa n  d o stluğ um u za , dost ve  m üttefik  Ita lya n  m ille tin in  
re fah ın a  ve  e kse lan s la rın ın  şah s î s ıhh at ve  saad e tle r in e  k a ld ırıyo ru m . »

İta lya  D ışişleri B akan ı A m intore  Fa n fa n i de şu konuşm ayı y a p m ış t ır :

H oşg e ld in iz  tem enn is ile  ifad e  buyu rd u ğ u nu z sözlerden  z iy a d e s iy le  m üte
h ass is  o ldum . A y rıca  gösterd iğ i son derece s ıcak  ve  do stâne  hüsnü kabu lden  
d o lay ı b aşken tin iz in  m isa firp e rve r h a lk ın a  m innettarlığ ım ı ve  can d an  teşekkür
lerim i ifa d e  ey lem ek isterim .

İ ta ly a ’nın ve  T ü rk iy e ’nin dış p o lit ik a la r ı, g ü ve n lik  iç inde b arış ın  tesisi ve 
h ürriyet iç inde ge lişm e e sas la r ın d a n  m ülhem  o lm aktad ır.
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Bu a n la y ış  iç inde , her iki ü lke , bugünün ve geleceğin  icap la r ın a  g ittikçe  
uym asın ı ve  h â lih a z ırd a k i güçlük leri aşm asın ı a rzu la d ık la r ı b ir itt ifak  çerçevesi 
iç inde işb irliğ i y a p m a k ta d ır la r . Bu a ra d a  ittifak ım ız ın  denge ve  barış faktö rü  
o la ra k  A v ru p a ’da ve  d ü n yad a  o rtaya  koyduğu n im etleri de u nu tm am ak gere 
kir.

İta ly a , bahsettiğ im  bu g aye le re  b ağ lı o lo rak , bütün dost ü lke le rin  g e liş 
m esine aç ık  bu lunan  ve ö ze llik le  ta rih î ve  co ğ rafî fak tö rle rin  b irb ir ine  y a k la ş 
tırd ığ ı dost ü lke le r a ra s ın d a  işb ir liğ in i ta kv iye  b ak ım ın d an  m üessir b ir 'a ra ç  s a y 
d ığ ım ız A v ru p a  İk tisad i Top lu luğuna T ü rk iye ’nin o rtak üye o la rak  iltih ak ın ı k a y ıt
sız ve  şa rts ız  o la ra k  ta sv ip  ey lem iştir .

Dost ve  m üttefik  ü lke le rim iz  ilişk ile rin e  tesir etm esi ve â d ilâ n e  b ir çözü 
me b ağ la n m a d ığ ı ta kd ird e , m üşterek refah ım ızın  şartı o lan  A kd e n iz  bö lge sül- 
hünde k a r ış ık lık  ya ra tm as ı m elhuz bu lunan  ve bundan  do lay ı da  İta ly a ’yı i lg i
siz b ıra k m a ya ca k  b ir m es’e leye  tem as buyurdunuz.

B irleşm iş M ille tle r 2 0 ’ inci Genel Kurul Başkan ı s ıfa tıile  zatı â lin iz le  vâk i 
ko n u şm ala rd a  ifad e  ey led iğ im  veçh ile , an la şm a lı b ir hal ta rz ın a  m üncer o la 
cak  barışa  yo lla rın  so n u n a ka d ar denenm esin i ve m üsbet neticelere u laşm asın ı 
h arare tle  tem enni ettiğ im i bir kere d ah a  teyit ey lem ek isterim .

Böylece , kesa fet ve evsa fın ı b ihakk ın  tebarüz ettirm iş o lduğunuz karş ılık lı 
ilişk ile rim iz in  d ah a  da takv iye s i için ve ayn ı z a m a n d a , kom şu ve  m ütte fik le ri
m izle  barış ve  huzur içinde b ir a ra d a  y a şa m a k  ilkesine  uygun o la ra k , özel 
g ayre tle r sarfe tm ek  im kânın ı bulm uş o lacağ ız .

Geçm işte yap tığ ım  incelem eler ve  bu kere v â k i tem asla rım  neticesinde , 
Türk m ille tin in , hürriyet ve is tik lâ lin i kazand ık tan  sonra , g ittikçe  artan  b ir refah 
ve ge lişm e sev iyes ine  u la şm a k  üzere, A ta tü rk ’ün ç izd iğ i yo ld a  ne k a d a r büyük 
b ir az im  ve şevk le  yürüdüğünü m üşahade etm ek fırsa tın ı bu ldum .

İta ly a , im kân la rın ın  m üsaadesi ö lçüsünde böylesine önem li b ir g ayen in  
ta h a kk u k u n a  tecrübe ve kap asites i ile yard ım cı o lm aktan  d a im a  büyük b ir 
b a h tiy a rlık  d u yacaktır .

Ü lke le rim iz  a ra s ın d a  m evcut ve ge lişen  İk tisad î, s ın a î, b ilim se l, tekn ik  ve 
kültürel sa h a la rd a k i ve rim li işb ir liğ in in , gerek karş ılık lı m e n fa a tle rim iz , gerek 
A kd e n iz  ü lke leri a ra s ın d ak i işb irliğ i ile in san la rın  barış iç inde te râkk is i için g it
tikçe güçlü ve  y a ra rlı o lm asın ı candan  tem enni ederim .

Bu h is le rle  m eşbu o la rak , kad eh im i, Ekse lânsın ız ın  saad e t ve s ıhh atin e , 
Türk  m ille tin in  refah ve  saadetine  ve ü lke le rim iz a ra s ın d a k i dostluğ a k a ld ır ıyo 
rum . »
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B E L G E  15 18 Temmuz 1966

TÜRK - İTALYAN ORTAK BİLDİRİSİ

Tü rk  - İta lya n  o rtak  b ild ir is in in  metni şud ur :

« İta ly a  D ışişleri B akan ı M . A m intore  F a n fa n i, Tü rk iye  D ışişle ri Bakan ı 
İhsan  Sabri Ç a ğ la y a n g il'in  dave ti üzerine  1 5 - 2 0  Tem m uz 1966 ta rih le rin d e  
T ü rk iy e ’ye resm î b ir z iy a re t yap m ıştır .

İta lya  D ışişle ri B a k a n ı, Tü rk iye  C u m h u rb aşkan ı say ın  C evdet S u n a y  ve 
B a şb a k a n  say ın  S ü leym an  Dem irel ta ra fın d a n  kabu l e d ilm iş tir .

İk i B a k a n , bü yü k  b îr sam im iye t h avas ı iç inde cereyan  eden görüşm elerde 
b u lu n m u şla r ve  bu görüşm elerde  m ille tle ra ras ı durum  ile  Tü rk  - İta lya n  m ü n a
sebetle rin i e tra flı şek ild e  te tk ik  e tm iş le rd ir .

İk i b a k a n , bütün a la n la rd a  en geniş b ir a n la y ış  z ih n iye tin e  d a ya n a n  
Türk  - İta lya n  işb ir liğ in in , iki m em leketin  m en faa ti icab ı o lm a k la  ka lm ay ıp  a y 
nı barış  ve  te rakk i z ih n iye ti ile m eşbu b u lunan  m ille tle r a ra s ın d a , iki m em leke
tin sıkı surette b ağ lı o ld u k la rı B irleşm iş M ille tle r ya sas ın ın  p rensip le ri gereğ ince, 
do stluk  ve  tesanüd ün  y a y ılm a s ı g a ye s in i güttüğünü m üşah ad e  e tm iş le rd ir.

M ille tle r a ra s ı durum u gözden geç irirken , B a k a n la r  s ilâ h s ız la n m a  m ese le
sinde h erhang i b ir te rekk in in  gecikm esin i esefle  kayd etm iş le rd ir . İki B akan , 
b ilh a ssa  nükleer s ilâ h la rın  d a h a  fa z la  y a y ılm a s ın ın  ön lenm esin i tem inen , C enev
re s ilâ h s ız la n m a  kom itesin in  ça lışm a la r ın ın  m üsbet şe k ild e  so nu ç lanm asın a  
ya rd ım  etm enin  önem ini b e lirtm iş le rd ir. Bu m ün aseb etle , Tü rk iye  D ışişle ri Baka 
nı İta lya 'n ın  sa rffe ttiğ i yap ıc ı g ayre tle r h ususunda İta lya n  m eslek taş ın a  ta k d ir
lerin i b ild irm iş  ve  bu g a yre tle rin in  m u v a ffa k iy e t i tem en n is ind e  bu lunm uştur.

İki B a k a n , A t la n tik  itt ifak ın ın , A v ru p a ’da  barış  ve  g üven in  ve  d ü n yad a  
is tik ra rın  id am esi iç in , b aş lıca  v a s ıta y ı teşk il ettiğ i ve  bunun m üessİriye tinm  
aske rî en teg rasyon a b ağ lı bu lunduğu  inancın ı tey id  e tm iş le rd ir . Bu düşünce İle 
B a k a n la r , son g e lişm e le r m uvaceh esind e , itt ifak ın  G ü n ey - Doğu k an a d ın a  hu
susi d ik k a t gösterilm esi gerektiğ i h uşu nda m u tab ak a tla rın ı b eyan  e tm iş le rd ir.

İki B a k a n , h ak ik i ve d evam lı b ir b arış ın  sa ğ la n m a s ı için A v ru p a  m esele
lerin in  h a ili h uşu nda bütün A tla n t ik  itt ifak ı ü ye le rin in  b irlik te  d e vam lı g a y re t
ler sa rfe tm ele ri ge rektiğ i h uşu nda d a  m utab ık  k a lm ış la rd ır .

Doğu A v ru p a  m em leketle rile  m ünasebetlerin  m em nun iye t veric i şekilde  
g e liş t iğ in i m üşah ad e  eden B a k a n la r , barış ın  ta k v iye s in e  ya rd ım  g a ye s île  bu 
m ün aseb etle rin  devam  e ttirilm esi gerektiğ i k a n a a t in i ifad e  e tm iş le rd ir .

T ü rk iye  D ışişle ri B akan ı Ç a ğ la y a n g il , Tü rk iye 'n in  K ıb rıs m ese lesindeki 
tu tum unu izah  etm iştir. İta lya  D ışişle ri B akan ı Fa n fa n i bu izah a tı İlg i ile k a y 
detm iş ve  m ese ley i m u tab ak a ta  m üsten it b ir hal şek line  v a rd ırm a k  g ayretle rin in
m üsbet b ir sonuca u la şm ası tem ennisinde  bu lunm uştur. B ay  F a n fa n i, bütün 
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m üttefik leri ve  hususiyetle  İta ly a 'y ı sevind iren  b ir z ih n iye tle  Tü rk iye  ile Y u n a 
n istan  a ra s ın d a  g iriş ilen  tem asla rd an  d o lay ı m em nun iyetin i ifad e  etm iştir. İki 
B a k a n , bu te m as la r neticesinde K ıbrıs m ese lesin in , ilg ili bütün ta ra fla r ın  meşru 
m en faa tle rin in  korunm asın ı sa ğ la ya n  h ak  ve ad a le te  uygun b ir hal şek line  
u la şm ası tem ennisinde bu lu nm u şla rd ır.

B a k a n la r  M üşterek P aza r m ese le lerine  ve  o rtak  m em letke lerle  d a h a  sıkı 
İk tisad î b a ğ la r  kuru lm ası konusuna hususi b ir d ik k a t a tfe tm iş le rd ir .

İki B a k a n , Türk  - İta lya n  iktisad ı m ünasebetlerin in  m üsbet ge lişm esin i 
bü yü k  b ir m em nuniyetle  m üşahade  e tm işler ve  bu işb ir liğ in i d a h a  sıkı ve  v e 
rim li k ılm ak  için en fa y d a lı çare leri te tk ik  e tm iş le rd ir. T ü rk iye ’nin İk tisad î k a l
k ınm ası için en esaslı b ir teşebbüs o lan  Keban b ara jın ın  ta h a kk u k u n a  İta lya 'n ın  
iş tirak i üzerinde duru lm uş .ve İta lya  ta ra fın d a n  T ü rk iy e ’nin k a lk ın m a  p lân 
la r ın a  gösterilen  ilg i teyid  ed ilm iştir.

B a k a n la r , İki m em leket a ra s ın d ak i tekn ik  ve  tu ristik  işb ir liğ in in  teksifi 
gerektiğ ine  işa re t e tm işle rd ir.

Kültürel m eselelere özel b ir ilg i b ah sed ilm iştir . Bu m ese le le r, ka rm a kü l
tür kom isyonunun Rom a'da ya p aca ğ ı gelecek to p lan tıda  görüşü lecektir.

İki m em leket a ra s ın d ak i m ünasebetleri v a s ıf la n d ıra n  dostluk  z ih n iye ti 
iç inde , iki D ışişle ri Bakan ı ka rşılık lı istişare le re  devam  hususunda m utab ık  k a l
m ış la rd ır . Bu m aksa tla  İta lya  D ışişleri Bakan ı F a n fa n i, Tü rk iye  D ışişleri Bakan ı 
Ç a ğ la y a n g il'i İ ta ly a ’ya  d ave t etm iştir. Bu d ave ti kabu l eden Tü rk iye  D ışişleri 
B a k a n ı, önüm üzdeki a y la rd a  Rom a'da vuku  b u la cak  b u lu şm ad a , ş im d ik i gö
rüşm elere d e vam a ve  bunları ge liştirm eğe h azır o lduğunu ifad e  etm iştir .»

B E L G E 1 6 H8 Temmuz 1966

İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANININ BASIN TOPLANTISI

İta lya  D ışişleri Bakan ı Am intore Fa n fa n i, Tü rk iye  - İta lya n  o rtak  b ild ir i
s in i o k u ya ra k  basın  to p lan tıs ın a  baş lam ıştır . İta lya  D ışişleri B ak an ı, b ild irid e  
de ifad e  ed ild iğ i üzere, z iya re tin in  İki ü lke a ra s ın d a k i dostâne ilişk ile rin  ta k v i
yesine  yard ım cı o lduğunu b ild irm iş , T ü rk iye ’de gördüğü hüsnükabu ld en  büyük 
m em nun luk duyduğunu be lirtm iştir.

F a n fa n i, T ü rk iy e -- İta ly a  a ra s ın d ak i s iya s î a la n d a n , kültürel a la n a  kad a r 
bütün konu la rın , önüm üzdeki a y la r  içinde Rom a’ya  g idecek D ışişle ri B akan ı 
Ç a ğ la y a n g il ile görüşü lm esine devam  ed ileceğ in i b ild irm iştir.

B iz gazetecin in  «O rtak  P aza r çerçevesinde T ü rk iye ’nin kon ten jan ları İta lya  
ta ra fın d a n  enge llenm ekteyd i. Bu konuda, iki hüküm et a ra s ın d a  görüşm eler 
de ya p ılm ış tır . A n k a ra 'y ı z iy a re tin iz  s ıra s ın d a  İta ly a ’nın aç ık  tutum u b ild irilm iş
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m id ir?»  şe k lin d e k i sorusu üzerine  F a n fa n i, şun la rı sö y le m iş t ir : «şunu m em 
n u n lu k la  be lirtm ek isterim  k i, A n k a ra ’nın h arare ti b uzları çözdü , güçlük le ri ber
ta ra f  e tti. O rta k  P aza r çerçevesind e , g lo ba l ko n te n jan la rd a , öte ya n d a n  İ ta ly a '
ya  y a p ıla n  üzüm , incir ve  tütün k o n te n jan la r ın d a  a rtm a o lm uştu r.»

F ınd ık  konten jan ı h a kk ın d a k i soru üzerine  F a n fa n i, şöyle  d e m iş t ir : «bu 
konud a , k an tita tif ko n ten jan la rd a  tam  b ir m u ta b a k a t o lm ad ı baz ı gü ç lü k le r 
v a r . Z ira  İta ly a ’d a , bu m ahsu lü  geçim  v a s ıta s ı ya p a n  b in lerce  a ile y i düşünm ek 
zo ru n d ay ız . R om a’y a  v a rd ığ ım ız d a , bu konuda o lum lu  b ir sonuca u la şa c a ğ ı
m ızı üm it e d iyo ru z .»

Fa n fa n i sö zlerine  d e v a m la , İta ly a  o la ra k  O rta k  P aza rın  g en iş le tilm esin e  
ta ra fta r  o ld u k la rın ı aç ık la m ış  ve  dem iştir ki : «bu ' gen iş lem en in  b ir arm oni 
iç inde o lm asın ı istiyo ruz. Ö ze llik le  O rtak  P aza r çe rçevesind e , A k d e n iz  bö lg e
sinde tarım  konusunda a n la ş m a z lık la r  m evcuttur. Em inim  k i, b ir arm oni s a ğ la n 
d ığ ı a n d a  g ü ç lü k le r de o rtadan  k a lk a ca k t ır .»

İta lya  D ışişleri B a k a n ı, «o rtak  b ild ir id e  K ıbrıs konusundan  b ah sed ilirken  
ilg ili ta ra f la r , d e n iliyo r. Bu deyim e  a d a ’d a k i cem aatle r de d a h il m id ir?»  y o 
lan d ak i soruyu da şö y le  ce v a p la n d ırm ış t ır : « ilg il i  ta ra f la r , Tü rk iye  ve  Y u n a n is 
ta n ’ la b ir lik te , bütün K ıbrıs h a lk ıd ır .»

Soruyu soran  g aze tec i, cevap tan  ta tm in  o lm ad ığ ın ı b e lirte rek , «K ıb rıs  h a l
kı d e rken , ik i cem aatin  v a r lığ ı mı ka ste d iliyo r»  d em iştir . Bunun üzerine Fan fan i 
şu n la rı s ö y le m iş t ir : « h a y li k itap  - ya z ı o kudum . B iliyo rum  ki, K ıb rıs a d as ın d a  
Türk le r ve  Rum lar v a rd ır . Türk  ve  Y u n a n  h üküm etlerin in  görüşm e yap tığ ı konu 
da budur. O rta k  b ild irid e  de b e lirtild iğ i üzere , a n la şm a lı b ir hal çaresinde  ısrar 
ed iyo ru z . Türk  ve Y u n an  h üküm etlerin in  tecrübe ve  irad es i v a rd ır . G ö rü şm e ler
den b ir sonuç a lın a cağ ın ı üm it ed iyo ru z . G ö rüşm e lerin  d evam  ettiğ i b ir s ırad a  
b ize  konuyu b a şk a  b ir  yöne götü rm em ek düşer.»

«N ato  çe rçevesind e , İ t a ly a ’nın T ü rk iye 'ye  a sk e rî ya rd ım  ya p m a s ı söz 
konusu o ldu m u?» şe k lin d e k i b ir soru üzerine  İta ly a  D ış iş le ri B akan ı şöyle 
ko n u şm u ştu r: «N a to ’nun b ir üyesi o la ra k ,, itt ifak ın  bütün k a ra r la r ın a  u ym ak
ta y ız . B ild ir id e  de be lirtilen  « ittifak ın  G ün ey - Doğu k an a d ın a  özel d ik ka t»  söz
le r iy le , ya rd ım  konusunda h azır o lduğum uzu  ifad e  etm iş b u lu nu yo ruz .»

F a n fa n i, « A v ru p a ’da  s iy a s î b ir lik»  ile ilg ili b ir so ruya  da şu cevab ı verm iş
t i r :  « İta ly a , bu kon ud ak i tutum unu y ılla rc a  önce aç ık la m ıştır . S iy a s i b ir lik  ko
nusunda baz ı m üşkü lle r v a r . B iz bunun b erte ra f ed ileceğ ine  in an ıyo ru z . İta lya  
o la ra k  b irliğ e  ta ra fta r ız . »

V ie tn am  buhran ı kon usu nd ak i b ir s o ru y a : «m es'e len in  barış  yo lu y la  
h a lle d ilm e s in i istiyo ruz»  şek lin d e  k a rş ılık  veren  İta lya  D ışişle ri B a k a n ı, « H in d is
ta n  B a şb a k a n ı B ayan  G a n d i’ nin M o sko va ’d a ,V ie tn a m  için C e n e v re ’de b ir kon
fe ra n s  to p lan m ası te k lifin d e  b u lu nd uğ u , yo lu n d a k i soru üzerine  şö y le  d e m iş t ir : 
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«bu konuda, bütün u nsu rla r benim  için şim d i m alûm  d eğ il, an cak  bu ko n ud a , 
o lum lu b ir sonuca va rm an ın  güçlük le rin i kabu l ed iyo rum . »

Bir g aze teci, F a n fa n i’nin ya k ın d a  V a rş o v a ’yı z iy a re t edeceğin i be lirte rek  
«bu g e z in iz , Doğu - Batı ya k ın la şm a s ı konusunda b ir g ayre t o la ra k  y o ru m la n a 
b ilir  mi ?»  d iye  sorm uştur. Fa n fa n i, bu soruyu şu şek ild e  c e va p la n d ırm ışt ır : 
« b iz , D o ğ u -B a tı a ra s ın d a  yu m u şak lık  istiyo ruz. Z iya re tim in  b ir am acı da b u dur.»

O rtak  b ild irid e  be lirten , Keban b a ra jın ın  tah akku ku  konusunda yen i b ir 
an laşm an ın  o lup o lm ad ığ ı yo lu n d ak i b ir soru d a , İta lya  D ışişleri B akan ı ta ra 
fın d an  şöyle  c e va p la n d ır ılm ış t ır : «zaten  b ir an la şm a  v a rd ır . Bu m uazzam  ese
rin ge lişm esi için b izim  de ya rd ım ım ız  o lacak tır. O rtak  b ild ir id e , bu husus e lle  
tu tu lur şe k ild e , m em nuniyet veric i o la ra k  be lirtilm iştir . B ild iğ in iz  g ib i, İta lya  
konsorsiyum un ü yesid ir. Y a p ıla c a k  ya rd ım , b u raya  üye o lm ak la  ken d iliğ in d en  
d o ğ m ak tad ır.»

Bir yab an c ı gazetecin in  « İta lya 'n ın  T ü rk iye ’de otom obil fa b rik a s ı ile e le k 
trik  c ih a z la r ı tesisle ri kuracağ ın ı öğrend ik . Bu konuda hang i İta lya n  firm a la rı
iş y a p a c a k ? »  sorusu üzerine de B akan  Fa n fa n i, şu cevab ı v e rm iş t ir : «bu konu
d a k i seçim i Türk  hüküm etine b ıraktık .»

B E L G E  1 7  21 Temmuz 1966

RCD’NİN İKİNCİ YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE 
YAYINLANAN MESAJLAR:

Tü rk iye , İran  ve  Pak istan  a ra s ın d a  K a lk ın m a İçin Bölgesel İşb ir liğ i T e şk i
lâtı (RCD) kuruluşunun ikinci y ıldönüm ü m ünasebetiy le  ya y ın la n a n  m e sa jla r  şu n 
la rd ır :

P ak istan  C u m hurbaşkan ı M areşa l Eyüp H an 'ın  m e s a jı:

« İk i sene önce, bugün , M ajeste  Şeh in şah , C u m h u rbaşkan ı Cem al G ürsel 
ve  ben İstan b u l'd a  bu luşm uş ve  o rtak  inanç ve  kadere  sah ip , ayn ı düşünced e
ki üç ü lke a ra s ın d a  ekonom ik ve kültürel İşb irliğ in i g e liş t irm ek  m aksad ı ile 
K a lk ın m a  için Bölgesel İşb irliğ i ku ru lm asına  k a ra r ve rd ik .

Bu te şk ilâ tın , iki sene lik  m azis ine  rağm en , 3 ü lkeyi bö lgesel işb ir liğ i y o 
lundan  hareket ettiren tesirli b ir kuvvet o lduğunu görm ek, b an a  b ü yü k  b îr m em 
nun iyet verm ekted ir.

Endüstri ve  g em ic ilik  sah a la r ın d a  ve d iğer bazı sektörlerde m üşterek te
şebbüsle r yü rütü lürken  b ir çok d iğer teşebbüs üzerinde de ince lem eler y a p ıl
m akta  o lup , bu sa h a la rd a  da  yak ın  b ir gelecekte fa a liy e te  geçilecektir. G erek  
u la ştırm a ve gerekse kültürel kon u la rd ak i İşb irliğ in d e  bü yü k  m u a ffa k iye t k a y 
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d e d ilm iş tir . Bölge içi ticare tin  a rt ır ılm as ın a  engel o lan  m ese le lerin  h a llin e  c idd î 
b ir d ik k a t a tfed ilm ekte  o ld uğ u n d an  ve  ya k ın d a  yen i b ir ted iye  usu lünün kuru- 
la cağ ıd n a n  m em nun iyet d u ym ak ta y ım .

Bir çok ve s ile  ile be lirttiğ im  üzere , b u ra d a  d a , ü lke le rim iz i b irb ir ine  b a ğ 
la y a n  bağ ın  hüküm etlerin  ve  s iy a s î teşekkü lle rin  ötesinde h a lk la r ım ız  a ra s ın d a 
ki y a k ın lı l ık  o lduğunu  R. C. D. 'n in  fa y d a la r ın ın  sadece  m ad d î ö lçü lerle  d eğ e r
len d irile m eyece ğ in i, ve  b ir kav ram  o la ra k  R. C. D .'n in  d a ya n d ığ ı fe lfe sen in  ç o k  

d a h a  yü ksek  ve  üstün b ir sev iyed e  o lduğunu b ir kere d a h a  tey ide tm ek  iste rim .»

İran  D ışişle ri B akan ı A b b a s  A ram 'ın  m esa jı :

« K a lk ın m a  için Bölgesel İşb ir liğ i T e şk ilâ tın ın  ik inci kuruluş yıldönüm ü 
m ü n ase b e tiy le , g a ye le r in i b aşa rılı o larak , gerçek leştirm esi h usu su n d ak i en c a n 
dan  d ilek le r im i ifad e  etm ekle  m em nun luk d u ym a k ta y ım . R .C .D .'n in  h a y a t ın d a 
ki g e ç ird iğ im iz  ik i sene , b ize üçlü işb ir liğ in in  y a ra t ılm a s ın a  yol açan  sa ik  ve 
h iss iya tı h a t ır la tm a k  fırsa tın ı b ah şe tm ekted ir.

K ad e rim iz in  g e rek tird iğ i y o ld a , sü r 'a tle  ile rleyen  çağ ım ız la  b a şa  baş y ü 
rüyeb ilm ek  ve  üç m em leket h a lk ın ın  d a h a  İyi ve  d a h a  m ükem m el b ir h a y a t y a 
şam a  a rzu la r ın ı ye rin e  getirm ek  iç in , İra n , P ak is tan  ve  T ü rk iy e ’nin sah ip  o ld u k
ları ta b iî k a y n a k  p o tan siye lle rin d en  a z a m î ö lçüde fa y d a la n m a k  elzem  g ö rü l
m ekted ir.

21 Tem m uz 1964 'd e  İra n , T ü rk iye  ve  P a k is ta n ’ ın ayd ın  lid erle ri m ille tle 
rim iz için yen i b ir işb ir liğ i, te rakk i ve  refah  çağ ın ın  b aş la d ığ ın ı gösterm ek üze
re İs tan b u l’d a  to p la n d ıla r .

RCD'nin ça lışm a la r ı ile ya k ın d a n  ilg ile n m e k , benim  için b ir şe re f ve  ta t
m in kayn ağ ı o lm uştur. RCD iş le r in in , rasyo nel ve  o b jek tif b ir şek ild e  ile r le y iş i
n i, en b aş ın d an  beri derin  b ir İlg i ile m ü şah ad e  e tm ektey im . D ikkate  değer bir 
ge lişm e ve  ilerlem e k ayd e d ilm işt ir . İstanbu l z irve  ko n fe rans ınd an  beri RCD, 
uzun v a d e li İk tisad î kültürel ve tekn ik  işb ir liğ i p ro g ra m la rın d a  e sas lı b ir ile rle 
me kayd etm iştir . Bu, RCD ça lışm a la r ı île  ilg ili k im se le rin  fe ra g a t ve  ran d ım a
nının h ak ik i b ir k a rş ılığ ıd ır  ve te şk ilâ tım ız ın  ge leceği için iyi b ir işa re ttir .»

D ışişle ri B akan ı İhsan  Sab ri Ç a ğ la y a n g il ’ in m esa jı :

« Z a m a n ım ızd a , d ü n ya  üzerinde  ik tisad en  ileri ü lke le r ile a z  g e lişm iş  ü l
keler a ra s ın d a  m evcut ve  g ittikçe  a rtan  fa rk ın  iza le s i iç in , a z  g e lişm iş  ü lke le 
rin a ra la r ın d a  işb irliğ i y a p m a k  su retiy le  İk tisad î p o tan s iye lle r in i a rttırm ak  zo
runda o ld u k la rı kabu l ed ilen  b ir  h a k ik a tt ir .

A ra la r ın d a  ta rih î ve  kültürel b a ğ la r  b u lunan  üç m em leketin  m üm taz d ev
let b a ş k a n la r ı, böyle  b ir işb ir liğ i g e liş t irm ek  m a k sa d ile , 21 Tem m uz 1964 ta 
rih înde  b ir a ra y a  ge le rek  ilk  ad ım ı a tm ış la r  ve  K a lk ın m a  için Bölgesel İşb ir li
ğ in i ku rm uşla rd ır.
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K a lk ın m a  yo lun d a m ünferit g ayre tle r sarfe tm ekte  o lan  m em leketle rim iz , 
bu g ayre t ve  ça lışm a la rın ı RCD çerçevesi içersinde to p lam ak  ve b irb ir le rin i t a 
m a m la m a k  suretiy le  bu g ayen in  tahakkukun un  d a h a  çab u k la şm as ın ı ve d a h a  
k o lay la şm as ın ı sa ğ lıy a c a k la rd ır . Bu işb ir liğ i bö lgen in  insicam lı o la ra k  k a lk ın 
m asın ı tem in edecek ve böylece üç m em leketin  ta b iî k a y n a k la n  en e lve riş li b ir 
şek ild e  k ıym etlend irilecektir.

N itek im , iki y ıld an b e ri İk tisad î ve  kültürel s a h a la rd a  y a p ıla n  ç a lışm a la r , 
RCD 'nin p a r la k  bir is tikb â le  sah ip  o lduğunu düşünm ekte ve üm it etm ekte ne 
kad a r h ak lı bu lunduğum uzu gösterm ekted ir. Kültürel sa h a d a , İra n , P ak istan  
ve  Türk iye  a ra s ın d ak i ta rih î ve kültürel b ağ la rın  önem ini gösteren sem inerler 
te rtip len m iş , ilim  ad am la rı ve  s a n ’a tkâ r için z iya re t p rog ram lan  h az ır lan m ış 
ve  bu a la n d a  a ra ş t ırm a la r  ya p m a k  ve işb ir liğ in i kuvve tlend irm ek  g a ye s iy le  
RCD kültür enstitüsü tesis ed ilm iştir.

İk tisad î a la n d a  ise, b ir ya n d an  m evcut m illî m üesseselerin  bö lge çap ın d a  
d eğ e rlen d irilm esi, öte ya n d an  yeni o rtak  ça lışm a sa h a la r ı tesb iti için ince le 
m eler ya p ılm a k ta  ve  b ilg i teati ed ilm ekted ir. Bunun neticesinde , RCD ticaret 
ve  san ay i o d as ı, s igorta  m erkezi ve den izc ilik  h izm etleri kurulm uş ve  ç a lışm a 
ya  b aş lam ıştır .

H âlen  ça lışm a la rın  büyük çoğunluğu te tk ik  sa fh as ın d a  o lm a k la  b erab er, 
m üteakip  y ılla rd a  peyderpey ta tb ika ta  geçilm esile  RCD içersinde k a ra r la r  d a 
ha b ir istek ve  şevk le  yürütü lecek ve  d o lay ıs ile  m em leketle rim iz için d a h a  f a y 
d a lı o lacak tır .»

B E L G E 18 25 Temmuz 1966

R O M A N YA  B A ŞB A K A N I İÇİN TERTİPLENEN  K A R Ş ILA M A  
TÖRENİNDEKİ KONUŞMALAR

B aşb akan  Sü leym an  Dem İrel, Esenboğa h a v a a la n ın d a , hüküm etim iz in  
d a ve tlis i o la ra k  A n k a ra ’ya  gelen komşu Rom anya B aşb akan ı o lan  G heorghe 
AAaurer'e h itaben şu konuşm ayı y a p m ış t ır :

«Kom şu R om anya ’nın m üm taz B aşb akan ı ile b e raberind ek i h e y ’etin  seç
kin ü ye le rin i, Türk hüküm eti ve şahsım  ad ın a  se lâ m la m a k , ben,m  için büyük 
b ir b ah tiya rlık t ır .

Türk  m ille ti, kend isile  geleneksel iyi kom şu luk b a ğ la rı bu lunan  Romen 
m ille tine  ka rş ı, d a im a  en h â lisa n e  h isleri taş ım ıştır.

Bu h is le rin  ve  ya k ın  a lâ k a n ın  m üşahhas te za h ü rle rin i, m em leketim izdeki 
k ısa ikam etin iz  esnasın d a  m üşahade  etm ek fırsa tın ı b u lacağ ın ızd an  em in im .
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G ö rü şm e lerim iz in  Tü rk iye  ile R om anya a ra s ın d a  d a h a  bü yü k  b ir a n la y ış  
ve  itim ad ın  teessüsüne ya rd ım  edeceğ ine ve  z iy a re t in iz in , T ü rk iye  ile  Rom anya 
a ra s ın d a k i iy i kom şu luk  m ün asebetle rin in  ge lişm esin d e  önem li b ir m erha le  te ş
kil ey leyeceğ ine  k an iim .

Bu suretle  de y a ln ız  m em leketle rim ize  d e ğ il, bö lgem izin  ve  d ü nyan ın  b a 
rış ına da  h izm et etm iş o lacağ ım ız  m u h akka k tır .

E k se lan s ın ıza  ve  Romen h e y ’e tin in  m üm taz ü ye le rin e  T ü rk iy e ’ye  hoş g e l
d in iz  de rken , yu rd u m u zd a  iy i ve  m utlu g ü n le r geçirm en izi can d an  d ile r im .»

R om anya B aşb ak an ı ise şun la rı sö y lem iştir :

« G ö ste rd iğ in iz  s ıcak  kab u ld en  ve  Romen hcılk ı, heyetim  ve  şahsım  için 
izh a r b u yu rd u ğ u nu z dostane  sözlerden  ötürü te şekkü rle rim i sun arım .

Romen h a lk ı ve  hüküm eti a d ın a , Tü rk  h a lk ı ve  hüküm etine  en sam im î 
s e lâ m la r ım la , re fah  ve  b arış  d ile k le r im iz i ile tiyo ruz ,

T ü rk iye  C um huriyeti hüküm eti ve  b a şb a k a n ı E kse lan s Sü leym an  D em ire !’ - 
in lü tu fkâ r d â ve tin e  u y a ra k , Romen h eyeti, ü lk e le r im iz  ve  h a lk la r ım ız  a ra s ın d a 
ki iy i kom şu luk  m ünasebetleri ve  barışç ı işb ir liğ in i ta k v iy e  etm ek konusunda 
sam im î arzu  iie  dolu o la ra k  T ü rk iye 'ye  ge lm ekted ir.

Ç a ğ d a ş  T ü rk iy e ’nin ge rçek le ri, h a lk ın ın  m eşg a les i ve  m ese le le ri h akk ın d a  
b ilg i sah ib i o lm am ız ı s a ğ la y a c a k  o lan  z iy a re t ve  gö rüşm eleri sa b ırs ız lık la  ve 
ilg i île  b ek liyo ruz . Bu gö rüşm elerde , iki ü lke a ra s ın d a k i m ünasebetleri ve  iki 
ü lken in  k a rş ılık lı m en fa a tle rin i ilg ile n d ire n  baz ı m ese le le r ve  günüm üzün  m il
le tle rarası' konu ları e tra fın d a  f ik ir  te a tis in d e  b u lu n a cağ ız .

R om anya h üküm eti, g e rg in liğ in  a za lm a s ı ve  m ille tle ra ra s ı an lay ış ın  te
essüsü iç in , ü lke le r a ra s ın d a  m illî eg em en lik  ve  b ağ ım s ız lığ a  s a y g ı, d iğe r ü l
kelerin  iç iş le rin e  k a rış ılm am as ı ve  m ille tle ra ra s ın d a  e ş it lik  ilke le r in e  b ağ lılığ ı 
şart sa y m a k ta d ır . D evlet a d a m la r ı a ra s ın d a  do ğrud an  d o ğ ru ya  tem asla rın  ve 
k a rş ılık lı o la ra k  b irb ir le rin in  ü lke le rin i tan ım an ın  bu g a ye ye  u la ş ılm a s ın d a  en 
tesirli yol o ld uğ u n a  inan ıyo ru z .

Bu z iy a re t ve  g ö rüşm e le rim iz in , T ü rk iye  ile R om anya a ra s ın d a k i m ünase
betlerin  ge lişm esi yönünde yen i b ir ile rlem e k ayn ağ ı o lacağ ın ı ve  bu g e lişm e
nin B a lk a n la rd a , m ille tle ra ras ı barış ve g ü ve n liğ in  y a ra r ın a  b ir a n la y ış  iş b ir l i
ğ in in  g e liş t ir ilm e s in e  katk ıd a  b u lu nacağ ın ı üm id ed e riz .»
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BAŞBAKANIN ROMANYA BAŞBAKANI ŞEREFİNE 
VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

B E L G E  19 26 Temmuz 1966

H üküm etim izin  d a ve tlis i o la ra k  A n k a ra y a  gelen Rom anya B aşb akan ı İon 
G heorghe M aure r şerefine  B aşb akan  Sü leym an  Dem irel b ir ak şam  yem eğ i v e r
m iş ve  bu yem ek s ıra s ın d a  a şa ğ ıd a k i konuşm ayı yap m ıştır :

«Ekse lan s ın ız ı ve  Romen heyetin in  m üm taz üye le rin i se lâ m la m ak tan  bü
yü k  m em nun iyet d u ym aktay ım . Tü rk iye  Cum huriyeti hüküm etin in  d ave tin i k a 
bul ederek a ram ızd a  b u lu nm an ız , m em leketle rim iz m ünasebetlerin in  son z a 
m an la rd a  m üsbet ge lişm eler kayd ettiğ in in  en b a riz  ifad e s id ir.

Rom anya ile en iyi m ünasebetleri idam e ettirm ek ve g e liştirm ek  Türk iye  
Cum huriyeti hüküm etin in  sam im î arzu sud ur, bu suretle ya ln ız  m em leketle rim iz 
m en faatine  uygun hareket etm ekle ka lm ay ıp , bö lgem izin  ve dü nyan ın  sulh ve  
is tik ra r ın a  da ya rd ım  ettiğ im ize  kaan iy im .

A yn i arzu  ve  kan aatin  Rom anya hüküm eti ta ra fın d a n  d a  p a y la ş ıld ığ ın 
dan em in im . Bunun en canlı d e lilin i geçen N isan  ay ın d a  say ın  Bozbeyli r iy a 
setinde R om anya 'y ı z iya re t eden Türk parlâm ento  heyetine gerek Romen id a 
recileri, gerek Romen h a lk ı ta ra fın d a n  gösterilen  çok sam im î ve s ıcak  kabu l teş
kil etm ekted ir.

D iğer ta ra fta n , son za m a n la rd a , m em leketle rim iz a ra s ın d a  ticare t, ik t i
sat turizm  ve n a k liya t sah a la r ın d a  fa y d a lı b ir işb irliğ in e  g ir iş ilm iş  o lm ası m ü
nasebetle rim iz in  is tikb a li b ak ım ından  çok üm it veric i b ir unsurdur.

A yn i bölgede ya şa y a n  ve  ta rih î ve  ge leneksel b ağ la rı bu lunan  Türk iye  
ile Rom anya a ra s ın d a  ih t ila flı m eseleler m evcut o lm ad ığ ın ı m üşahade  etm ekle 
b ah tiya rım .

D ünya m eseleleri karşıs ınd a ayn ı görüşü p a y la şm a sa k  dah i bunun ik ili 
m ünasebetlerim iz in  ge lişm esine  m ani teşkil etm em esi gerektiğ i k an a a tin d e y im .

Bugün m ille tle ra ras ı a la n d a , ha lled ilm em iş b ir çok m ese le ler m evcut o l
duğu b ir v a k ıa d ır . B un ların , h ak  e ş it liğ i, karşılık lı sayg ı ve  itime t, m ille t le ra ra 
sı taah hü tle re  ria ye t ve ad a le t p rensip le ri çerçevesinde barışçı yo lla r la  ve m ü
zake re  suretiy le  h a lled ileb ile ceğ in e  inan ıyo ruz .

Kuru lduğu günden beri Türk iye  C u m huriye ti, su lha d a im a  sa d a k a tla  
bağ lı ka lm ış , e ş it lik , ad a le t ve em niyet içinde m ille tle ra ras ı işb ir liğ in in  g e liş t i
rilm esin i sam im iye tle  arzu lam ış  ve barışı korum a yo lun d a  g ayre t sarfetm ek- 
ten geri ka lm am ıştır .
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Türk iye  Cum huriyeti hüküm etin in  barış id ea line  b ağ lılığ ın ın  say ıs ız  m i
sa lle rin d en  b iri ve  en yak ın ı m u h ak ka k  ki K ıbrıs m ese lesindeki tutum u ve bu 
ızd ırap lı ih t ilâ fın  m üzakere  yo lu  ile  h ak  ve  ad a le te  uygun b ir şek ild e  h a lli için 
sa rfe ttiğ i hudutsuz sab ır ve g ayrettir.

M em leketin izd ek i İk t isa d î, kü ltürel ve  so sya l g e lişm e leri ilgi ile tak ip  
ed iyo r ve  b ilh a ssa  sa n a y i sah as ın d a  e lde ed ilen  b a şa r ıla r  sayes in d e  Romen 
m ille tin in  refah  yo lu n d a  ile rled iğ in i m üşahad e  etm ekten m em nun iyet d u yu 
yo ruz . B ö lgem izdeki m em leketle rin  b a rış , is t ik ra r , b ağ ım s ız lık  ve  refah  içinde 
b u lu nm ası h ep im iz in  m en faati icab ıd ır.

Bu z iy a re tin iz in  m em leketle rim iz a ra s ın d a  k a rş ılık lı a n la y ış  ve  m üsbet 
şe k ild e  ge lişen  m ünasebetlerin  d a h a  da ileri b îr se v iye ye  u la şm as ı yo lun d a  
önem li b ir m erh a le  teşk il edeceğ ine o lan  inancım ı ifad e  etm ek iste rim . Bu İnanç
la  kadeh im i d ü n ya  su lhüne , m em leketle rim iz a ra s ın d a  g e lişm ekte  o lan  dostane 
işb ir liğ in e , Romen h a lk ın ın  re fah ı şe re fine , E kse lan s ın ız  ve  Romen hüküm eti
nin m üm taz ü ye le rin in  s ıh h at ve  saad e tin e  k a ld ırıyo ru m .»

R om anya B aşb akan ı şu K o nuşm ayı y a p m ış t ır :

«E le  g eç ird iğ im  bu fırsa ttan  y a ra r la n a ra k , Ekse lan s Sü leym an  D em ire l'e  
ve  Türk  h üküm etine , T ü rk iy e ’y i z iy a re t etm em iz için v a k i n â z ik  dâvetten  d o la 
yı te şekkürle rim i b ild irm em e izin  v e r in iz . G üze l b aşken tin ize  g e ld iğ im izd en  bu 
y a n a  henüz b ir gün geçti. H eyetim iz kend is in i çevre leyen  ih tim am  ve  m is a f ir 
p e rve rliğ i ş im d id en  h isse tm iş d u ru m d ad ır .

Ekse lân s , R om anya ve Romen h a lk ı iç in , h e y ’e tim iz için söy lem iş o ld u ğ u 
nuz çok güzel ve  teveccü hkâr sözlerden  d o lay ı da  te şekkü rle rim i b ild ir ir im .

Türk  h a lk ın ın , m em leketin in  ekonom ik  ve kültürel k a lk ın m a s ı a la n ın d a 
ki ç a b a la r ı ve  e lde ettiğ i b a şa r ıla r ı, m em leketin  san ay ile şm e s i için y a p ıla n  ç a 
lışm a la r ı, d ev le tle rin  b ü yü k  çoğun luğu için son derece aktüe l ve  önem li o lan  bu 
m ese le leri do ğ rud an  d o ğ ruya  ta n ım a k  fırsa tın ın  b ize  sağ la n m ış  o lm asın d an  
ö ze llik le  b a h tiy a rlık  d u yu yo ru z . H iç şüp hesiz  bu z iy a re t im iz , Türk  h a lk ın ın  y a 
şay ış  ve  fa a liy e t i, m em leketin i her v a k it  b ira z  d a h a  m üreffeh  k ılm ak  için g i
riştiğ i ç a b a la r  konusunda b ild ik le r im iz i fa m a m la m ıy a  ya rd ım cı o lacak tır.

Son y irm i y ıl , Romen h a lk ı iç in , bütün yu rtta ş la ra  ya şa d ığ ım ız  çağ a  lây ık  
m ad d î, top lum sa l ve  kültüre l şa rtla r ı s a ğ la m a y ı am aç  ed inen  b ir ça lışm a  dö
nem i o lm uştur. Romen ekonom isin in  ş im d ik i y a p ıs ı, bütün ekonom i kes im le rin 
de m odern ku ru lu ş la ra  ve  d o n atım a , ta rım ın  k im y a sa lla ş t ır ılm a s ın a , h a lk ın  tü
ketim  m ad d e le ri ih tiyac ın ı b ü yü k  ö lçüde sa ğ la m a m ıza  m eyd an  ve rm ekted ir.

Romen h a lk ın ın  u lu s la ra ra s ı m üb ad e leye  k a tılm a  im kâ n la r ın ı g e n iş le ttiğ i
ni ve  çe şitlen d ird iğ in i b e lirtm ek , bu m üb ad e le  çerçevesinde  T ü rk -R o m e n  işb ir
liğ in in  her an  b ira z  d a h a  fa z la  ge lişm esin i isted iğ im iz i o rtaya  ko ym ak  a m a 
c ıy la , Romen h a lk ın ın  b aş lıca  gö rüşlerin i a ç ık la m a m a  iz in  v e r in iz .
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Romen hüküm eti, u lu s la ra ras ı işb ir liğ in in  g e lişm e sin in , barış ın  ko run m a
sının ve  u lu s la ra ra s ı m eselelerin  çözüm ünün an cak  u lu s la ra ra s ı ilişk ile rd e  u lu 
sa l b ağ ım sız lık  ve  egem en lik  ilke le rin e , b aşka  dev le tle rin  iç iş le rine  k a r ışm a 
m aya  h ak la rın  eşitliğ ine  ve  karşılık lı ç ıka rla rın  gözetilm esine  sayg ı g ö ste rilm e
si şa rt ıy la  m üm kün o lduğu görüşünded ir.

Bu ilke lerden  ilham  a la n  Rom anya So sya lis t Cum huriyeti to p lum sa l d ü 
zen leri ne o lursa olsun bütün devle tle rle  ekonom ik, s iy a s î ve  kültürel ilişk ile rin i 
ge liştirm eye  ça lışm akta , u lu s la ra ra s ı barış ve  işb irliğ in i destek lem ekted ir.

Romen hüküm eti, k ıtam ızın  h aya tî m eselesi o la ra k  A v ru p a  g ü ven liğ in in  
gerçek leştirilm esine  öze! b ir önem verm ekted ir. Bu m ese le , d o la y ıs iy le  bütün 
u lu s la ra ra s ı durum u da etk ilem ekted ir. Bu am acı gerçek leştirm ek için m ese
leyi yap ıc ı b ir şek ilde  ele a lm a k , büyük b ir so run luk  duygusu  gösterm ek, g e r
g in lik  kayn ak la r ın ın  tem izlenm esi için ye rli ye rinde  te k lif le r öne sürm ek zo ru n 
ludur.

U lu s la r ve  in sa n lık  önündeki so ru m lu luk la rım ız  eşittir ve İster küçük, is 
ter b ü yü k  olsun hiç b ir ü lke bu sorum lu luktan  kaç ın am az.

U lu s la ra ras ı durum un şim d ik i şa rtla rı a lt ın d a , büyük dev le t ad am ı M us
ta fa  Kem al A ta tü rk ’ün şu sözleri bütün değerin i m u h a fa za  etm ekted ir : in sa n 
lık  tek b ir vücut her m ille t bu vücudun b ir uzvu o la ra k  te lâkk i ed ilm ek  g erek ir. 
Bir p arm ağ ın  ucundaki b ir acı bütün vücut ta ra fın d a n  h isse d ilir . D ünyan ın  şu 
ve y a  bu noktasında b ir kötülük m evcutsa , bunun sizi a lâ k a d a r  e tm ed iğ in i sö y
leyem ezsin iz . Böyle b ir kötülük m evcutsa , kendi iç im izde m evcutm uş g ib i onun
la m eşgûl o lm a lıy ız .

Ne y a z ık  ki bugün d ü n yad a  h â lâ  insan lığ ı derinden kayg ılan d ıran  böyle 
kötü lük ler m evcuttur, ve  barış için c idd î b ir tehd it m eydana getirm ekted ir. Hiç 
k im se , u lu sa l b ağ ım sız lık la rı ve  hürriyetleri için d ışa rıd an  hiç b ir m ü d ah a le  o l
m aksız ın  kendi ge leceklerin i seçm ek g ib i v a z  geçilm ez h ak la rı uğ runda m üca
dele eden h a lk la ra  karşı zor ku llan ılm asın ın  d ünya barışı için m eyd ana  g e tird i
ği teh like  karşıs ınd a kay ıts ız  ka la m a z .

Bö lgem izdeki öbür devle tle rle  e lb ir liğ i y a p a ra k  Rom anya iyi kom şu luk 
ilişk ile rin in  ve ge leneksel b a ğ la rla  b irb irine  b ağ lan m ış o lan  B a lka n  ü lke le ri 
a ra s ın d a k i işb ir liğ in in  ge lişm esi için sürekli çab a  h a rca m a k la d ır . Rom anya 
bütün iştirakçi ü lke le rin  tam  hak eş it liğ in e , egem en liğ ine  karşıl klı s a y g ıy a , iç 
iş le rine  k a rışm am a ya  d a ya n a n  b ir bölgesel ko llek tif paktın  g e rçe k le ştir ilm e si
ni işte bu a n la y ış la  te k lif  etm iştir.

R o m anya ’nın y ıl la r  boyunca İzlem iş o lduğu dış s iya se tin , B a lka n  d e v le t
leri a ra s ın d a k i işb irliğ i konusunda Romen hüküm etin in  te k lifle rin e  yol açan  sa 
m im iyeti o rtaya  koym aktan  geri ka lm ad ığ ın a  inan ıyo ruz .
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T ü rk -R o m e n  k a rş ılık lı ilişk ile ri son y ı l la r  iç inde o lum lu  b ir ge lişm e gös
te rm iştir . T ica re t ilişk ile r i y ıld a n  y ıla  a rtm ış , kültürel ve  b ilim se l m üb ad e le  g e
n iş le tilm iş , çeşitli a la n la rd a  her ik i ta ra f  için de y a ra r lı o lan  b ir işb ir liğ in in  te
m elleri a tılm ıştır.

Tü rk iye  M ille t M eclis i B aşkan ı Ekse lan s Ferruh B o zb ey li'n in  b a şk a n lığ ın 
d ak i Tü rk  parlâm ento  heyetin in  geçen lerde R o m an ya ’ya  ya p m ış  o lduğu z iy a 
retten en iy i a n ıla r ı m u h a fa za  ed iyo ru z . Bu z iy a re t , iki ta ra flı işb ir liğ in in  gerek 
B a lk a n la r  gerekse  A v ru p a  çap ın d a  g e liş t ir ilm e s i konusunda b ir çok o rtak  d ü 
şün ce le rim iz  o lduğunu  an la m a m ız ı sağ la m ıştır .

Seçkin  Türk  d ev le t a d a m la r ıy la  ya p m a k ta  o ld uğ u m uz görüşm eler, Romen 
hüküm eti heyetin in  m em leketin ize  yap tığ ı bu z iya re tin  T ü rk -R o m e n  do stluk  ve 
işb ir liğ i yo lu n d a  önem li b ir ad ım  o lduğu ve  k a rş ılık lı d ilek le r im ize  ve  m ille tle 
rim iz in  y a ra r ın a  uygun  o la ra k  ilişk ile r im iz i a rt ıra ca k  ve  çeşitlend irecek  d ah a  
b a şk a  yo lla r ı e lb ir liğ iy le  b u la cağ ım ıza  o lan  inancım ız ı a rtırm ıştır .

Bu a n la y ış  ve  b arış  z ih n iye t iy le , kad eh im i T ü rk -R o m e n  do stluğ u , Türk 
h a lk ın ın  re fa h ı, C u m h u rb aşkan ı Ekse lan s C evd et S u n a y ’ ın sa ğ lığ ı, s iz in  ve  gü
z id e  e ş in iz  B ayan  D em ire l’ in m utlu luğu , say ın  B a k a n la rın  ve bütün b u rad a  bu
lu n an la rın  s ıhhati için ka ld ır ıyo ru m .»

B E L G E  20 30 Temmuz 1966

TÜRK - ROMEN ORTAK BİLDİRİSİ

H üküm etim iz in  d a ve tlis i o la ra k  yu rd u m u za  gelen R om anya B aşb akan ı 
Ion G heorg he M au re r ile  B a şb a k a n  Sü leym an  D em ire l’ in b a şk a n lık la r ın d a k i 
h ey 'e tle r a ra s ın d a  y a p ıla n  gö rüşm elerden  so n ra , o rtak  b ir b ild ir i y a y ın la n m ış 
tır.

B ild ir in in  m etni ş u d u r :

«Tü rk iye  C um huriyeti hüküm etin in  d ave ti üzerine  R om anya So sya list 
C um huriyeti B aşb ak an ı Ekse lan s İon G heorghe M au re r r iyase tin d e  b ir Romen 
hüküm et h ey 'e ti, 2 5 - 3 1  Tem m uz 1966 ta rih le r i a ra s ın d a , T ü rk iy e ’ye  resm î b ir 
z iy a re t yap m ıştır .

D ışişle ri B akan ı Ekse lan s Corne liu  M anescu , Petrol S a n a y iî B akan ı Ekse
lans A le xan d ru  B o ab a , Tü rk iye  Cum huriyeti nezd inde R om anya S o sya lis t Cum 
huriye ti B üyüke lç is i Ekse lan s îon D rinceanu , Dış T ica re t B irinci B akan  Yard ım cıs ı 
Ekse lan s D im itru  B e ja n , M âden  S a n a y iî B akan  Y a rd ım c ıs ı Ekse lân s Stefan 
C o nstan tin escu , K im ya  S a n a y iî B akan  Y a rd ım c ıs ı Ekse lân s N ico lae  Stere m ez
kûr h e y ’ete d a h il b u lu n m a k ta yd ıla r .
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M üm taz Romen m isa fir le r, A n k a ra , İzm ir ve  İstanbu l şe h irle r in i, kültür 
ve  sa n ’a t m üessese lerin i, ta r ih î âb id e le ri ve  tu ris tik  m a h a lle r i, s ın a î teşeb b üs
leri z iy a re t e tm işler ve T ü rk iye ’nin İk tisad î ve  kültürel ge lişm esindeki b aşa rıla r ı 
gö rm üşlerd ir.

Romen m isa fir le r, Türk  hüküm etinden ve  h a lk ın d an  görm üş o ld u k la rı s ı
cak  m isa firp e rve rlik ten  do lay ı şü k ran la rın ı ifad e  e tm işle rd ir.

B a şb akan  ¡on G heorghe M aurer, İstan b u l'd a  Türk iye  C u m h u rb aşkan ı s a 
yın  Cevdet Su nay ta ra fın d a n  kabu l ed ilm iştir.

R om anya S o sya lis t Cum huriyeti B aşb ak an ı, D ışişle ri B akan ı ve  Petrol B a 
kanı ile  Romen h ey ’etinin d iğe r üye le ri, A n k a ra 'd a  Türk iye  B aşb akan ı say ın  
Sü leym an  D em ire l, D ışişleri B akan ı say ın  İhsan  Sabri Ç a ğ la y a n g il, Enerji ve  T a 
b iî K a y n a k la r  Bakan ı say ın  İb rah im  Derİner ve d iğer resm î Türk şah s iye tle ri ile 
gö rüşm elerde b u lu nm u şla rd ır. G örüşm elere Türk ta ra fın d a n . D ışişle ri B akan lığ ı 
Genel Sekreteri say ın  Zeki K unera lp  ve  T ü rk iye ’nin Bükreş Büyükelç is i say ın  
Şem settin  A . M ard in  de katılm ış la rd ır.

K a rş ılık lı a n la y ış  ve  sam im iye t havas ı iç inde geçen görüşm eler e sn a s ın 
d a , m ille tle ra ras ı ve T ü rk -R o m en  m ünasebetlerin in  ge lişm esi h akk ın d a  görüş 
teatis ind e  bu lunu lm uştu r. İki hüküm et a ra s ın d ak i tem asla rın  karş ılık lı a n la y ış  
ve iki m em leket a ra s ın d ak i işb ir liğ in i arttırd ığ ı ve  bö lgede sulhün ta kv iye s in e  
h izm et ettiğ i m em nuniyetle  m üşahade  o lunm uştur.

T a ra f la r , iki hüküm etin , a ra la r ın d a k i iyi kom şuluk m ünaseb e tle rin i, eg e
m en lik , m illî b ağ ım sız lık , to p rak  bütünlüğü , h ak  eşitliğ i ve  iç işlere  adem i m ü
d a h a le  prensip leri çerçevesinde ge lişm eyi sam im iye tle  a rzu la d ık la rın ı m em 
nun iyetle  kayd etm işle rd ir.

Türk  Parlâm ento  h ey ’etinin R om anya ’ya  ah iren  v â k i z iy a re t i, a sk ıd ak i 
m a lî m es’e le lerin  h a lle d ilm es i, b ir h ava  an laşm as ın ın  a k d i, ik t isa t e ksp e rle rin 
den m üteşekkil h ey ’etlerin  z iy a re t te a tis i, sa n ’at ve  ilim  m ünasebetlerin in  g e 
lişm esi ve d iğer ik ili te m as la r , her iki dev letin  ve  m illetin  a ra la r ın d a k i işb ir liğ i 
m uh te lif a la n la rd a  ge liştirm ek  a rzu sun da o lduk ların ı o rtaya  koym uştur.

İki ta ra f , Tü rk iye  ile Rom anya a ra s ın d ak i İk tisad î ve  tica r î m ünasebetleri 
ge liş t irm ek  a m a c ıy la  verim li b ir işb irliğ i im kân la rın ı a raştıran  ik i m em leket 
h ey 'e tle rin in  görüş teatis i sonucunda e lde ed ilen  neticeleri in ce h m iş le rd ir .

İki B a şb a k a n , ta ra fla r ın  m en faatle rine  uygun m üşterek b ir hareketin  
m üm kün o lduğu b irçok sahan ın  m evcud iyetin i m em nun iyetle  m üşahade  e tm iş
ler ve  tesb it ed ilen  çeşitli im kân la rın  T ü rk iye ’de ve  R o m an ya ’da  en k ısa z a m a n 
d a  tem asa  geçecek o lan  iki m em leket u zm an la rın a  İncelettîrİlm esi yo lun d a 
Tü rk  ve  Romen h e y e tle r in in  v â k i te k lifle rin i ta sv ip  ey lem işle rd ir .
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İki B a şb a k a n , z iy a re t  e sn a s ın d a , ilim  ve  s a n ’a t m ün asebetle rin i tanz im  
eden b ir a n la şm a  ile  b ir tu rizm  an la şm as ın ın  im za lan m ış  o lduğunu m em nun i
ye tle  k ayd etm iş le rd ir .

A y r ıc a , den iz  n a k liya t ı ve  ka ra  u la ştırm ası a la n la r ın d a  ve  bîr s a ğ lık  ve  
veterine r sözleşm esi akd i hususunda m üzakere le rd e  b u lu n m ak  ve a n la ş m a la r  
im za la m a k  üzere ye tk ili u zm an la rın ı g ö rev len d irm ey i ka ra r la ş tırm ış la rd ır .

Her iki ta ra f , sulh d â va s ın ın  ve m ille tle ra ras ı işb ir liğ in in  y a ra r ın a  o la ra k , 
iki kom şu m ille t a ra s ın d a  ka rş ılık lı a n la y ış  ve  itim ad ın  g e liş t ir ilm e s i ve  d o stâ 
ne m ünasebetlerin  ta k v iye s i için Romen ve  T ü rk  d ev le t a d a m la r ı a ra s ın d a k i 
te m as la r ın  fa y d a s ın a  işare t e tm iş le rd ir .

T a ra f la r , B a lka n  d ev le tle ri a ra s ın d a k i m ünasebetlerin  ıs lâh ın ın  bu b ö l
gede ve  bütün d ü n y a d a  sulh İçin b ü yü k  önem  taş ıd ığ ı h a k k ın d a k i k an a a tle r in i 
ifad e  e tm iş le rd ir .

Romen hüküm et h ey ’e tin in  T ü rk iye  z iya re tin in  k a rş ılık lı a n la y ış ın  ve  iyi 
kom şu luk  m ün aseb etle rin in  a rtm as ın a  önem li ka tk ıd a  bu lunduğu  m üşahad e  
e d ilm iştir .

Rom anya S o sya lis t C um huriyeti B a şb a k a n ı, Tü rk iye  C u m h u rb aşkan ı sa 
yın  Cevdet S u n a y 'a  m ü n asip  b ir ta rih te  R o m an ya 'y ı z iy a re t etm esi hususunda 
R om anya So sya lis t C um huriyeti D evle t Şû rası B aşkan ı Ekse lân s Ch ivu  Sto ica 'n ın  
d a ve tin i ile tm iştir. Romen hüküm et hey 'e ti ayn ı z a m a n d a , B a şb ak an  say ın  
Sü leym an  Dem ire! r iyase tin d ek i b ir Tü rk  hüküm et h e y ’etin i 1967 senesi içinde 
R om anya S o sya lis t C u m h u riye tin i z iya re te  d a ve t e tm iştir . Her iki d a ve t de 
m em nun iyetle  kabu l e d ilm iş tir .»

B E L G E 2 1 30 Temmuz 1966

ROMANYA BAŞBAKANI ŞEREFİNE VERİLEN YEMEKTE 
DIŞİŞLERİ BAKANIMIZ İLE MİSAFİR BAŞBAKANIN 

KONUŞMALARI

Rom anya So sya lis t Cum huriyeti B a şb ak an ı G heorg he M au re r şe re fine  v e r i
len yem ekte  b ir konuşm a y a p a n  D ışişle ri B akan ı İhsan  Sab ri Ç a ğ la y a n g il şun ları 
sö y le m iş t ir :

«Tü rk iye  ile R om anya a ra s ın d a k i m ünasebetler b ak ım ın d an  son derece fa y 
d a lı ve  ve rim li o lan  z iy a re t in iz  ya rın  sona erecektir. M em leketim izd ek i ika m e tin iz 
den m em nun ka ld ığ ın ız ı ve  bunu , s iz in  için iy i b îr h a tıra  o la ra k  sak laya cağ ın ız ı 
u m arız . Türk  h a lk ı ve  hüküm etin in  R o m an ya ’ya  karşı ne derece sam im i du yg u la r 
beslem ekte  o lduğunu m üşahede e ttiğ in iz i sa n m a k ta y ım . Z iy a re t in iz , iy i b ir yo 'a 
g irm iş  o lan  Türk  - Romen m ün asebetle rinde  yen i b îr m erh a le  o lm uştur.

B iz i ilg ilen d iren  çeşitli ko n u la ra d a  cereyan  eden m ü zakere le r, ü lke le rim iz 
a ra s ın d a , m ün aseb etle rim iz i g e liş t irm eye  m üsa it b ir zem in  bu lund uğunu  ve
78



fa rk lı s iy a s î s istem lerim izin  d a h a  geniş b ir işb irliğ in e  engel teşkil e tm ed iğ in i
teyid  etm iştir.

Değerli devlet ad am ın ız  say ın  N ico las Ceausescu da ayn ı hususu m ü şa
hede etm iş ve bunu Türk iye  M ille t M eclisi B a şkan ın a  söylem işti.

D evrinde Türk iye  - Romen ya k ın la şm as ı için çok çalışm ış o lan  R o m an ya ’nın 
bü yü k  dev le t ad am ı N ico las T itu lescu ’ya  da sayg ı İle  an m ak  isterim .

G ünüm üzde , dev le tle r a ra s ın d a  öyle  k a rş ılık lı b a ğ la r  m evcuttur k î, m a 
h a llî b ir ih t ila f bu yü zd en , kaç ın ılm az  o la ra k  dünya b a rış ın a  z a ra r  verm ekte  
iki ta ra f lı m ünasebetlerin  düze lm esi ise barış ın  idam esine  d ikka te  değer şe k il
de yard ım cı o lm aktad ır.»

D aha sonra Rom anya B aşb akan ı Ç a ğ la n g il’e cevaben şu konuşm ayı ya p  
m ış t ır :

« E v v e la , Rom anya h a lk ı ve hüküm eti ile , d a ve tin iz  üzerine  Tü rk iye 'ye  g e l
m iş bu lunan  heyetim iz h akk ın d a  dostane sözlerin ize  teşekkürle rim iz i ifa d e  ef- 
m ek isterim .

M em leketin ize  yapm ış o lduğum uz bu z iya re t, Türk ha lk ın ın  h aya tı, m eş
g a le le r i ve  ü lken in  ka lk ın m ası yo lu n d ak i ça lışm ası h akk ın d a  bir f ik ir  ed inm em i
ze im kân  verm iştir . B ize gösterilen ve  gerçek do stla r a ra s ın d a  bu lunduğum uzu  
h issettiren  sam im i ilg iden  son derece m ütehassis olm uş bu lunuyoruz . B u rad a , 
b iz im  g ib i, dostluk ve  işb ir liğ i m ünasebetlerim iz i g e liştirm ey i arzu  eden iyi 
kom şu la r a ra s ın d a  bulunduğum uzu her ves ile  île h issettik .

R om anya hüküm et heyetin in  T ü rk iye ’ye yap tığ ı z iya re tin  ve rim li o lduğu 
ve  T ü rk -R o m e n  m ünasebetlerinde yen i b ir ç ığ ır açtığ ı görüşünüze tam  m anası 
ile k a tılm a ktay ım .

Tü rk iye  C u m h u rb aşkan ı Ekse lans Cevdet Su n ay , B aşb akan  Sü leym an  
Dem îrel ve  s iz in le  yap tığ ım ız  görüşm eler, ay rıca  heyetim iz m ensup ların ın  d i
ğer Türk  resm î şah siye tle ri ile yap tığ ı te m asla r, kan aa tim izce , h ü küm etle rim i
z in , h üküm ran lık  ve  m illî b ağ ım sız lığ a  sayg ı, b aşk a la rın ın  iç iş le rine  m üd ah a le  
etm em e, h ak la rın  e ş it liğ i, h a lk la r ın  hür o la ra k  kaderle rin i tay in  etme p ren s ip le 
rine d a ya n a n  işb ir liğ i m ünasebetlerin i ge liştirm e a rzu sun a  tercüm an o lm uştur.

T ü rk -R o m e n  y a k ın la şm a s ın a  Ö nayak o lan  değerli d ip lo m a ’- N ico las Titu- 
lescu ’nun hatıras ın ı an m an ız  vesiles i ile ben de T îtu lescu ’nun v a k t iy le  söylem iş 
o lduğu şu sözleri h a tır la tm ak  isterim  :

«Türk  m ille ti d iğer b îr çok m eziyeti a ra s ın d a  b ilh a ssa  şu üç v a s fı île  te
m ayü z  e tm ek te d ir : fe vk a la d e  b îr dürüstlük , Tanrı ve rg is i b îr cöm ertlik  ve  büyük 
b îr m illiye tç ilik  du yg u su .»  T itulescu bu özel v a s ıf la r ın  Romen h a lk ın d a  d a  k o la y 
ca b u lu nab ileceğ ine  işare t etm işti.

Bu gün b iz  de ayn i görüşte o lduğum uzu ifad e  etm ek isteriz . A yn ı za m a n d a , 
görüş te a t ile rim iz , B a lk a n la rd a  ve  d a h a  geniş a la n la rd a , ya n i m ille tle ra ras ı saha-
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d a k i işb ir liğ in e  b ü yü k  ya rd ım ı o la ca k  iy i kom şu luk  ve do stluk  m ünasebetlerin i ge
liştirm ek  h usu su n dak i m üşterek a zm im iz i tey id  etm esinden m em nun luk  d u yd u ğ u 
m uzu da b e lirtm ek İste riz .»

B E L G E  2 2 26  Tem m uz 1966

N A TO  SA V U N M A  B A K A N LA R ! TÖ PLAN TSSIN D ÂN  SO N RA 
Y A Y IN L A N A N  BİLD İR!

B ild ir in in  m etni ş ö y le d ir :

« K u ze y  A tla n t ik  itt ifa k ın a  üye m em leketle rin  S avu n m a B a k a n la rı Genel 
Sekreter AAanlio Brosionun b a şk a n lığ ın d a  25 Tem m uz 1966 d a  Pariste  to p la n 
m ış la rd ır . B a k a n la r  barış ve  g ü ve n liğ i id am eye  m atu f g aye le re  u la şm a k  için 
harb i ö n leyecek ve  K uzey  A tla n tik  b ö lg esin in  savu n m a  v e  bütün lüğünü  s a ğ la 
m aya  y a ra y a c a k  bütün ted b irle r a lm a y a  d e vam d a  a z im li b u lu n d u k la rın ı teyit 
e tm iş le rd ir .

1963 AAayısında O tta w a 'd a  B a k a n la r  ta ra fın d a n  m üşterek strate ji m ese le
le riy le  kuvve t ve  k a y n a k  ih tiyaç la r ın ın  tesb iti konusunda a lın m ış  o lan  ka ra r 
üzerine  1965 A ra lık  ay ın d a n  bugüne k a d a r  kayd ed ilen  ge lişm e leri gözden g e 
ç irm iş le rd ir. B a k a n la r  m ü k e lle fiye ile rîn  üye d e v le tle r a ra s ın d a  m u vazen e li b ir 
şe k ild e  ta k s im i za ru reti ve  d enk  kuvvetle rd en  m üteşekk il b ir  bünyen in  önem ine 
işa re t ederek  üye dev le tle rin  it t ifa k  için ö ng ördükle ri kuvve tle ri e sas lı b ir ta h li
le tab î tu ttuktan  sonra 1970 'e  k a d a r  u za y a c a k  b ir devre  için düşünü len  g e liş
m eleri d ik k a t n a za rın a  a lm ış la r  ve  G ün eyd o ğ u  bö lgesin in  özel durum unu gö- 
zönünde tu ta rak  bu devre  için ön sa fta  savu n m a e sas ın d a  b ir N ato kuvve t p lâ 
nını kabu l e tm iş le rd ir . A yn ı devre  iç inde  N ato ku vve tle rin in  m ü essirîye tî ile ilg i
li d iğ e r bazı ted b irle ri de tesb it ederek  1970 'den  so n rak i y ı l la r  za rf ın d a  bunun 
g e lişm esi g a ye s in e  m atu f ta lim a tı ve rm iş le rd ir . A yn ı z a m a n d a  1975 y ılın a  k a 
d a r N atonun iç inde b u lu n acağ ı a sk e rî şa rtla r ın  d a  d e ğ e rle n d ir ilm e s in i kabu l et
m iş le rd ir . A y rıca  m evcut k a yn a k la r ın  en iy i şe k ild e  ku llan ılm as ın ı tem ine y a ra y a 
cak  b ir  a ra ş t ırm a  se rv is in in  g e liş t ir ilm e s i için  luzum lu  a ra ş t ırm a la r ın  ya p ılm a s ı 
ta lim a tın ı d a  ve rm iş le rd ir .

B a k a n la r  F ran s ız  ku vve tle rin in  itt ifa k a  iştirak i ile  bu kuvve tle rin  N ato kuv
ve tle r i île  işb ir liğ i şa rt la r ın ın  tesb îtin în  a y rı b ire r ince lem e konusu o lacağ ı husu
sunu not e tm iş le rd ir .

B ir le ş ik  K ra llık  Savu n m a B akan ı m em leketin in  N ato ya  iş tirak ind en  doğan 
ted iye  m uvazen esi g ü ç lü k le rin in  h a lle d ilm es i ta kd ir in d e  a sk e rî ve  m a lî b ak ım 
la rd an  itt ifa k a  tesir edeb ilecek  m ese le le r ü zerinde  d ik ka ti çekm iştir.

B a k a n la r  K uzey A tla n tik  paktın ın  k an a t bö lg e le rin in  s a v u n m a s ı n d a k i  

önem e İşa re t etm işle r ve  G üneydoğu  b ö lg es iy le  İlg ili savu n m a p lân la r ın ın  ta 
m am lan m as ı yo lu n d a k i ge rek li ta lim a t ı ye m iş le rd ir .
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B a k a n la r  A v ru p a  m üttefik  kum an dan lığ ı çev ik  kuvvetin in  harb i önlem ek 
ve  Kuzey A tla n tik  ittifak ın ın  istina t ettiğ i tesanüt ve  m üşterek g aye  z ih n iye tin in  
tezahürü  o la ra k  o ynad ığ ı rol üzerinde ehem m iyetle  d u rm u şla rd ır . Bu kuvvetin
fin an sm an ı ile ilg ili yeni tedb irle ri ta h a kku k  e ttirilm esin i m atu f d irek tifle ri 
de ve rm işle rd ir .

B a k a n la r , d iğe r ta ra fta n , beş y ıll ık  esas üzerine kurulu savun m a p lâ n la 
rının her y ıl incelenm esi p rensib in i b ir kere d a h a  teyid  e tm iş le rd ir. 1967 O cak  
ay ın d an  itibaren  her yıl itt ifa k  kuvvetle rin in  ve  üye dev le tle r p lân la rın ın  m üte
ak ip  beş yıl içindeki hedeflerin i ih tiva  eden tedb irle rin  yü rürlüğe  konu lm asın ı 
k o la y la ş lıra c a k  ve  böylece üye devletlerin  savun m a g ayretle rin in  y ıllık  te tk ik i
ne ve  kuvve t ka tk ıla rın ın  o n a y lan m as ın a  değinen işlem in ıs lâh ın a  y a ra y a c a k  
tedb irle rin  a lın m asın ı kabul etm işlerd ir.

26  Tem m uz öğleden evve l on Savu nm a B akan ın d an  kurulu özel kom ite 
to p lanm ıştır . Bu to p lan tıda  geçen A ra lık  ay ın d a  teşkil ed ilen  1 ve 2 n um ara lı 
m uhabere  ve  is tih b a ra t kom itesin in  rap o rla riy le  3 num ara lı nükleer p lâ n la m a  
kom itesin in  ça lışm a la rı kom iteye izah ed ilm iştir. Ö ğleden sonra 3 n u m a ra 
lı nükleer p lâ n la m a  kom itesi to p lan a rak  kom itede üye bu lunan  m em leketlerin  
nükleer s ilâ h la rın  istişare  ve p lân lam ası h akk ın d ak i görüşleri üzerinde m ü za
kere lerde bu lunu lm uştu r. G elecek to p lan tıla rın  23 - 24 Eylül ta rih le rin d e  Ro- 
m ad a ya p ılm a s ı kabu l ed ilm iştir.»

N ükleer p lân lam a ça lışm a grupunun savun m a b a k a n la r ı sev iyes ind e  y a p 
tığı top lantı sonunda basına verilen  b ild iri ş ö y le d ir : «Ö zel kom itenin nükleer 
p lân lam a  ça lışm a grupuna dah il beş Savu nm a B akan ı 25 ve  26 Tem m uz t a 
rih lerinde  ya p ıla n  N ato Savunm a B akan la rı ve özel kom ite to p lan tıla rın a  iş tirak  
için Pariste  b u lu nm a la rın d an  b ilis tifa d e  m üzakere le rine  d evam  etm işle rd ir. 
A lm an  Savu nm a Bakan ı Kai - Uw e von> H asse l, İta lya  Savunm a- B akan ı Roberto 
Trom ellon i, Tü rk iye  Savunm a Bakan ı Ahm et Topa loğ lu, B irle şik  K ra llık  S a v u n 
m a Bakan ı Denis H ea ley ve B aşkan  o la ra k  v a z ife  gören Amerika^ B irle ş ik  Dev
letleri Savu nm a Bakan ı Robert S: M cN am ara , Nato Genel Sekreteri M an i ¡o 
Bros i o ile b irlik te  grupun m üstakbel ça lışm a la rın ı p lâ n la m a k  üzere 26 Tem m uz 
sa lı günü öğleden sonra to p lan m ış la rd ır .

Şubatta ya p ıla n  W ashington to p lan tıs ında strate jik  nükleer m ese lelerin  
ve N isan d a  ya p ıla n  Londra top lan tıs ında da tak tik  nükleer m ese lelerin  te fe rru 
atlı b ir şek ilde  ele a lınm ış o lduğunu gözönünde tu ta rak  B a k a n la r  d ikka tle r in i 
nükleer küvetlerin  Natonun savunm ası için p lân lan m as ı işine m üttefik lerin  
a rtan  ö lçü lerde katılm a m etod larına teks if e tm işle rd ir. B a k a n la r  ya rd ım c ıla rı 
ta ra fın d a n  kayd ed ilen  te rakk ile ri gözden geçirerek ya rd ım c ıla r ın a  ek ta lim a t 
verm işle r ve İta lyan  Savu nm a Bakan ın ın  daveti üzerine Eylü lde Rom ada tekrar 
to p lan m aya  k a ra r a lm ış la rd ır .»
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AVRUPA KONSEYİ SİYASİ KOMİSYONU 
BAŞKANININ BASIN TOPLANTISI

B E L G E  2 3 26 Temmuz 1966

İs tan b u l'd a  to p lan an  A v ru p a  Konseyi D an ışm a Kuru lu  S iy a s î K o m isyo 
nunun ç a lışm a la r ı ile ilg ili o la ra k  Kom isyon B aşkan ı ve  Be lç ika Senato  B a şk a 
nı Pau l Struye b ir dem eç ve rm iştir .

D ışişle ri B ak an lığ ım ız  a d ın a  kon uşan , G enel Sekreter Z ek i K u n e ra lp 'ın , 
Tü rk iye 'n in  dış p o lit ikas ın ın  sın ırın ı çizen sö zlerine  değ inen  Pau l S truye , «K ıb rıs  
p rob lem in in  ik ili gö rüşm elerden  d o la y ı, bu to p lan tıla rd a  ele a lın m a d ığ ın ı, f a 
kat Eylü l a y ın d a  P aris 'te  y a p ıla c a k  to p lan tıd a  bu konu üzerinde  d u ru lacağ ın ı»  
b ild irm iştir .

Kom isyon  B aşkan ı bu a ra d a , K u n e ra lp ’ in dünkü k o n u şm asın d a , Tü rk iye  - 
nin A sy a  ile A v ru p a  a ra s ın d a  b ir bağ  v a z ife s i gördüğünü  ve  bu görevi şuurlu  
b ir şe k ild e  b aşa rd ığ ın ı b e lirttiğ in i kayd ed e rek , bu fik re  katıld ığ ın ı ifad e  e tm iş
tir. A y rıca  K u n e ra lp 'in  « F ra n s a ’sız b ir A v ru p a  d ü şün em iyo ruz»  şe k lin d e k i ifadesi 
ü zerind e  de du ran  Paul S truye , Eylü l a y ın d a  y a p ıla c a k  gö rüşm elerin  göndem in ı 
de tesp it etm iş o ld u k la r ın ı ve  bu a ra d a  R o m a n ya ’d a k i son g e lişm e lere  de deği- 
n ild iğ in i, bu ü lke  ile  iyi iliş k ile r  ku ru lm ası d ileğ in d e  bu lu nd uğ u n a sö ylem iştir .

T o p la n tıla r s ıra s ın d a  V ie tn am  konusunun da ele a lın d ığ ın ı b ild iren  K om is
yon B a şk a n ı, bu konuda d e ğ iş ik  fik ir le r in  m evcut o lduğunu  ve  b u n ların  gelecek 
to p lan tıd a  g ö rüşü leb ileceğ in i b e lirtm iştir .

Paut S truye  ay rıca  B irleşm iş M ille tle r G enel Sekreteri U - Than t'ın  Strasburg 
to p lan tıla rın a  g ö nderd iğ i ve  A v ru p a ’nın B irleşm iş M ille tle rd ek i va r lığ ın ın  d aha  
kesin  b ir şe k ild e  gö ste rilm esine  işa re t eden m esa jın ın  to p lan tıla rd a  geniş gö
rüşm elere yo l açtığ ın ı a ç ık la m ıştır . S a v a ş la r ın  n eden le rin in  a ra ş t ır ılm a s ı konu
sun da enstitü ler aç ılm ası yo lu n d a  b ir raporun  e le  a lın d ığ ın ı d a  b ild iren  K om is
yon B aşkan ı geçm iş sa v a ş la r ın  seb eb le rin in  a ra ş t ır ılm a s ı ile  m uhtem el s a v a ş 
ların  ön lenm esine  im kân  h a z ır la n a b ilm e s in i hedef tu tan  bu e tüd le rin  devam  
etm esine k a ra r  v e r ild iğ in i sö y lem iştir .
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B E L G E  2 4 27 Temmuz 1966

ATİNA GAZETECİLERİ CEMİYETİNİN İDDİALARI 
İLE İLGİLİ DIŞİŞLERİNİN CEVABI

22 Tem m uz 1966 ta rih li Y u n an  gaze te le rinde  çıkan b îr habere göre , A tin a  
gaze tecile r cem iyetin in , b îr Y u n an lı gazetecin in  İm roz ve B o zcaa d a ’y a  g itm esine 
m üsaad e  ed ilm em esi o lay ı ile ilg ili o la ra k  ya y ım lad ığ ı protesto b ild ir is i h a k 
kında m üta lâasın ı soran gazetecile re  Enform asyon D airesi Genel M üdürü 
O k ta y  İşcen şun ları sö y le m iş tir :

«Bah iskonusu  b ild ir iye  m uttali o lduk . Y u n an  gazete le rinde  ç ıkan  h ab e rle 
re göre, A tin a  gazetecile r cem iyetin in  bu b ild iris in d e , önce, b ir Yu n an  gazeteciye  
Tü rk iye 'ye  g ireb ilm esi için gerekli V ize ’nin A tin a  B üyü ke lç iliğ im iz  ta ra fın d a n  
b irkaç  gün lük  gecikm e ile ve rild iğ i ileri sürü lm ekted ir. Hemen ifad e  edeyim  ki, 
son za m a n la rd a  ayn ı şek ilde  gaze tecilik  görevi ya p m a k  m aksad ile  Y u n a n is ta n 'a  
g itm ek isteyen b ir Türk gazetecis ine , b irkaç  gün lük  gecikm e ile d e ğ il, b u ra d ak i 
Yu n an  B üyüke lç iliğ i nezd inde yap tığ ım ız ısrarlı ve  m üteadd it teşebbüsler üze
rine , an cak  üç ha fta  sonra v ize  a lın a b ilm iştir .

«D iğer ta ra fta n , herkesçe b ilin d iğ i g ib i İmroz ve  B o zcaad a , ik inci derece 
a ske rî y a s a k  bö lged ir. Ayn ı şek ilde , Batı T ra kya 'n ın , bu rada y a şa y a n  Türk  a z ın 
lığ ın ın  25 - 30 bin kadarın ı barınd ıran  kuzey bölgesi de Y u n a n is ta n ’da y a s a k  
bö lged ir. Her iki bö lgeye g iriş özel İzne b ağ lıd ır . Batı T rakya 'n ın  bu kısm ına 
herhang i b ir Türk gazetecisin in  g irm esine bugüne kad a r izin verilm em iştir . Türk  
az ın lığ ın ın  m ühim  bir kısm ının m eskûn bulunduğu bu bö lgeye Türk g aze teci
lerin in  g irm esine m üsaade ed ild iğ i takd ird e  veya  hattâ böyle b ir m üsaaden in  
verileceğ i b ild ir ild iğ i takd ird e , b iz de Yu n an  gazetecile rin in  İmroz ve B o zca a d a '
y a  g itm e lerine  m üsaade  etm ekte m üşkü lât çekm eyiz ; Batı T ra k y a ’nın bu bö lg e
sinde ta tb ika t edilen  rejim o kad a r sıkıd ır ki, bölge d ış ınd ak i ırkd aşla rım ız ın  d a 
hi b u raya  g ireb ilm esine  m üsaade  o lun m am aktad ır . Bu konu ile ilg ili o la ra k  
şu hususu da be lirtm ek İsterim  k i, Y u n an  m akam ların ın  Batı T ra k y a 'd a k i y a s a k  
bölge üzerinde gösterd iğ i bu şek ildek i hassas iye te  rağm en b iz , za m an  zam an  
T ü rk iye 'd ek i Y u n an  s iy a s î m em urların ın , İm roz ve B o zcaa d a ’da ya şa y a n  Rum 
a s ıllı Türk  v a ta n d a ş la r ın a  herhang i fa rk lı b ir m uam ele  ya p ılm a d ığ ın ı b izza t 
m üşah ad e  etm eleri için bu iki a d a y a  g itm eleri için gerek li m üsaad ey i ve rm ek
ten çekm m em işizd îr.

«Yu n an lı gazeteciye  Ç an ak ka le  v a lis i ta ra fın d a n  kab a  m uam elede bu
lunu lduğu  id d ias ı ise , keza v a r it  d e ğ ild ir. A k s in e , kend isine  gerek li a lâ k a  ve 
hüsnü kabu l gösterilm iştir .

« B ild ir id ek i tek ta ra flı ve  h aks ız  id d ia la rın  a k s in e , h ak ik i durum  budur.»
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B E L G E  25 28 Temmuz 1966

A v ru p a  Y a t ır ım la r  B an kas ı çeşitli p ro je ler içîn T ü rk iy e ’ye  60 m ilyon  d o la r 
kredi ve rm işt ir ,

İm za lan an  an la şm a  ve  m u kave le le r ş u n la rd ır :

a -—  Keban  b a ra jı m u kave le s i. Tutarı otuz m ilyon  d o la r, ödem e süresi
otuz y ıl , ödem esiz devre yed i y ıl, fa iz  h add i yü zd e  üç'tür.

b —  G ed iz  m u kave le s i. G ed iz  bö lgesinde  96 bin h ek ta rlık  a ra z in in  su 
lan m asın ı s a ğ la y a c a k  o lan  bu m u kave le  ile tem in ed ilen  kred in in  tu tarı 15 
m ilyon  d o la rd ır. İlk  yed i y ılı ö dem esiz devre  o lm a k  üzere m üddeti otuz y ıld ır . 
F a iz  h add i yü zd e  üç’tür.

En frastü rktere  ta a llu k  eden bu iki p ro jeden ayrı o la ra k  dört ad et s in a i y a 
tırım  pro jesi için y a p ıla n  kredi m u kave le le r i ise şu n la rd ır :

a  —  Z o n g u ld a k  c iva rın d a  Ç a y c u m a ’da ku ru lacak  ve  y ıld a  80 bin ton 
kağ ıt h am uru , 50  bin ton da k ra ft kağ ıd ı im âl edecek o lan  Seka pro jesi için 
1 0 .3 0 0 .0 0 0  d o la r.

b —  Ç a y ıro v a ’da  pencere cam î fa b rik a s ın ın  kap as ite s in i 37 bin tondan
72  b in  tona ç ıka rta cak  o lan  p ro je  için 2 .1 2 5 .0 0 0  do la r.

c —  İzm ir c iva rın d a k i P îre lli lâ s t ik  fa b r ik a la r ın ın  k a p as ite s in in  140 b în ’den 
280  b in e  ç ıka rılm as ı için 500  bin d o la r .

d —  S ifa ş  suni ip lik  fa b rik a s ın ın  tevsii ile  k ap as ite s in in  bin tondan 2600 
tona ç ıka rılm as ı iç in  1 .300 .0 00  do la r.

Keban  ve  G e d iz  d ış ında bu d iğer s in a i p ro je lere  a it  kredi m ukave le le rin in  
ödem e süresi otuz y ıl , ödem esiz devresi yed i y ıl fa iz  h ad d i yü zd e  dört buçuk 
tur. Bu suretle , bugün A v ru p a  Y a t ır ım la r  b an kas ı ile im za lan m ış  o lan  5 9 .2 2 5 .0 0 0  
d o la r lık  kredi m ukave le le ri ile  b irlik te  o rta k lık  an la şm am ız ın  yü rü  lü ğ e  g ird iğ i 
ta rih  o ian  T A ra lık  19 64 ’ten bu ya n a  O rta k  P aza r K a y n a k la r ın d a n  hüküm eti
m izin  fiile n  sağ la m ış  o lduğu uzun v a d e li ve  düşük fa iz li k red ile rin  yekünü 
6 6 .5 9 0 :0 0 0  d o la ra  b a liğ  o lm uştu r. A v ru p a  Y a t ır ım la r  B an kas ı ku ru lu şu n d an  bu 
y a n a  b ir tek dev le te  ve rd iğ i kred ile rin  en ö n em lis in i T ü rk iy e ’ye verm iş bu lun
m aktad ır .

TÜRKİYE —  AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİ ANLAŞMASI
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Belleten, g aze te lerd en , a ja n s  b ü lten lerin d en  ve  B akan lıkça  y a y ın la n a n  me

tin lerden  is tiiad e  ed ilm ek suretile  hazırlanm ak tad ır. R eferans m ah iyetin d e  olup resmi 
bir belge değildir.
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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

K I B R I S

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük, Belçika ve Lüksem- 
burg’da yayınlanan iki gazetenin muhabirine bir demeç vermiştir.

Dr. Küçük, muhabirin ENOSÎS’in ilân ı halinde Türkiye ve Ada Türkle
rinin reaksiyonunun ne olacağı şeklindeki bir sualine özetle şu karşılığı ver
miştir :

«ENOSİS’in ilân ı en azından asırlık Yunan gelişme politikasının ve Ada 
Türklerini bütün hak ve hürriyetlerinden mahrum etme teşebbüslerinin başa
rıya ulaşması demek olacaktır. ENOSİS’in ilân ı gerek Ada içinde, gerekse ha
riçte sulhü ciddî şekilde tehdit edecektir. Son üç yılın olayları Ada Türkleri
nin böyle bir durumu kabul etmeyeceklerini göstermiştir. Türkiye de, U luslar
arası mükellefiyetlere meydan okuyarak böyle bir oldu bitti yaratılmasına ta
hammül göstermiyeceğini zaman zaman tekrarlam ıştır.»

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel Müdür Yardımcısı, Kıb
rıs'ın Baf şehrinde Rum polislerin bir Türkü öldürmesi üzerine A da’da ger
gin lik çıktığını, ancak Hükümetimizin B. M. Genel Sekreterliği /e Atina Hü
kümeti nezdinde yaptığı enerjik teşebbüslerden sonra muhtemel bazı olayların 
önlendiğini açıklamıştır.

Lefkoşe’deki Birleşmiş M illetler Enformasyon Merkezi, Ağustos ayı 
içinde Kıbrıs’ta bulunan Birleşmiş M illetler Personeli hakkında resmî ra
kam lara dayanan bilgi vermiştir.
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Buna göre Kanada, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç ve İngiliz 
kuvvetlerinden teşekkül eden 4.498 mevcutlu bir askeri kuvvetle 52 kişilik 
AvusturyalI sağlık ekibi ve çeşitli ülkelere mensup 173 sivil polis Barış Gü
cünde görev yapmaktadır.

51 kişiden sivil memurlarla Kıbrıs’taki Birleşmiş M illetler personel 
mevcudu 4.774’e baliğ olmaktadır.

1965 yılının Ağustos ayında ise Birleşmiş M illetlerin Kıbrıs’taki per
sonel yekûnu 5.893 idi. Buna göre bir yıl içinde 1119 kişilik bir azalma kay
dedilmiştir.

Türkiye’nin B. M. nezdindeki Başdelegesi Orhan Eralp Genel Sekreter 
U Thant'a bir mektup göndererek, Kıbrıs’lı Rumların «Adanın havasını dai
mi ve tehlikeli bir şekilde gergin tutmaya çalıştık ların ı» belirtmiş, bu çapra
şık meselenin barışçı yollardan çözümünü mümkün kılacak çabalara devam 
edebilmesi için «K ıbrıs’daki Barış Gücünün daimi olarak uyanık bulunma
sını» istemiştir (Bk. Belge 10).

Kıbrıs Savunma Bakanı Osman Örek Kıbrıs Türklerinin tezini anlat
mak ve durumlarını izah etmek amacı ile Ağustos ayı içinde Helsinki, Stok- 
holm ve Kopenhag’ı ziyaret etmiştir.

Çok başarılı geçen bu seyahatinde Örek ziyaret ettiği ülkeler Devlet 
adam ları ile görüşmüş, çeşitli basın toplantıları düzenlemiştir.

BİR TÜRK PARLÂMENTO HEYETİNİN ORTA VE UZAK 
DOĞU GEZİSİ

\

M illet Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Balıkesir M illetvekili Dr. İhsan 
K ırım lı İle Karma Bütçe ve Plân Komisyonu Başkanı Aydın M illetvekili İs
met Sezgin ve Türkiye Turizm Merkezi Basın ve H alkla Münasebetler Ko
misyonu Başkanı Necdet Evliyagil’den kurulu bir heyetimiz, Orta ve Uzak 
Doğu memleketlerinde, «H alk  Sağlığ ı Tesisleriyle, nüfus plânlam ası hazır
lık  ve uygulamasını tetkik etmek ve bu konuda bir rapor hazırlam ak» üzere, 
uçakla T ah rana gitmiştir. Heyet, İran, Pakistan, Hindistan, Burma, Tayland, 
Filipin, H ong-K ong, M illiyetçi Çin, Kore ve Japonya’da incelemelerde bu
lunmuştur.

Heyet Başkanı, Pakistan’da iken, M areşal Eyüp Han’a Başbakan Süley 
man D em irel’in özel bir mesajını tevdi etmiştir.
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FERRUH BOZBEYLÎ’NÎN RUSYA ZİYARETİ

Sovyetler Birliğinin davetlisi olarak Rusya’da tetkiklerde bulunduktan 
sonra yurda dönen Parlâmento Heyetimiz Başkanı Ferruh Bozbeyli, havaala
nında verdiği bir demeçte özetle şunları söylemiştir :

«Bu ziyaretimizin bundan evvel yapılan parlâmento hey’etlerinin kar
şılık lı ziyaretlerinden daha ileri bir merhale teşkilettiği kanaatindeyim. Sov
yet idarecileri tarafından da bu kanaatimizin paylaşıldığını görmekle mem
nunuz. îk i memleket arasındaki iyi komşuluk münasebetlerinin geliştirilm e
sinde her iki memleketin menfaati büyüktür.»

SUUDÎ ARABİSTAN KRALININ TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

Suudî Arabistan Kralı Faysal İbni Abdülaziz A l Suud, 29 Ağustos - 4 
Eylül tarihleri arasında Türkiye’yi resmen ziyaret etmiştir.

Devlet Başkanları seviyesindeki resmi görüşmeler 30-31 Ağustos ta 
rihlerinde yapılmıştır.

Kral Faysal’a 31 Ağustos günü Ankara Belediye Başkanı tarafından 
şehrin fahri hemşehrilik beratı verilmiştir.

VATİKAN İLE İLİŞKİLER

Vatikan Hükümeti Orta Elçiliğe tekabül eden Ankara’daki Enternons- 
luk seviyesindeki temsilciliğini Büyükelçiliğe tekabül eden Nonsluk seviyesi
ne yükseltmeğe karar vermiştir.

İki devlet arasındaki dostane münasebetlerin yeni bir tezahürünü teşkil 
eden Vatikan’ın bu kararı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından mem
nunlukla karşılanmıştır.

B ilindiği üzere Türkiye Cumhuriyetinin Vatikan’da Büyükelçilik sevi
yesinde bir temsilciliği bulunmaktadır.



K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

Her sene yapılm akta olan Yugoslavya’nın Üsküp şehrindeki «Tesanüt 
buluşması festivali»ne iştirak etmiş bulunan 21 kişilik  M illi Türk Talebe Bir
liğ i Folklor ekibimiz, 29 Temmuz ve 2 Ağustos tarihinde temsiller vermiş ve 
ikinci temsil televizyon programında yer almıştır.

Ekibimiz, Festivale katılan 22 m illi ekip arasında en ziyade başarı gös
teren ekip olmuştur.

Brüksel Turizm ve Tanıtma Büromuz tarafından organize edilen bir 
fo lklar temsili 3 Ağustos 1966 tarihinde Brüksel Belediye sarayı önünde 
meşhur ve tarihî Grand Palace’de verilm iştir. 3 bine yakın bir seyirci kitlesi
nin izlediği gösteri çok başarılı geçmiş olup Belçika basınında müsbet yankı
lara sebebiyet vermiştir.

Pakistan m illi bayramı dolayısiyle K araçi’de düzenlenen U luslararası 
müzik festivaline Türkiyeden piyanist Gülseren Sadak ile devlet balesinden 
Meriç Güventürk, Jale Akyüz, İnay Berkan, Engin Akaoğlu katılm ışlardır.

Üç gece devam eden gösterileri sırasında bale sanatçılarım ız Türk ba
lesi Çeşmebaşı ve diğer klasik balelerden gösteri yapmışlardır.

Pakistan’da ilk  defa olarak bir bale gösterisini artistlerimizin yapmış 
olm aları sebebiyle sanatçılar büyük bir ilg i ile  karşılanm ışlardır. Dünyaca 
tanınmış piyanistimiz Gülseren Sadakın pazar gecesi verdiği Chopen ve Ulvi 
Cemal Erkin’in eserlerinden kurulu konser’de büyük ilg i toplamıştır.

Sanatçılarım ıza Pakistan m illi müzik konseyi tarafından birer altın ma 
dalya ve birer sertifika verilmiştir. Sanatçılarımız Pakistanm eski başbakan 
larmdan olan Liyakat A li Hanın eşi Begüm Liyakat Aİİ Hanı ziyaretle, Tür
kiye ev kadınları derneğinin gönderdiği kıymetli bir el işlemesi örtüyü ver
mişlerdir. Kısa süre önce Türk kadınlar b irliğ i tarafından yılın  kadını seçil
diği açıklanan ve 13 yıldan beri Büyükelçi olarak Pakistanı Hollanda ve 
îta lyada temsil etmiş bulunan Begüm Liyakat A li Han, sanatçılarım ıza ilti
fatta bulunmuş ayrıca gösterilerini izlemiştir.
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EKONOMİK VE TEKNİK OLAYLAR

35. İZMİR ULUSLARARASI FUARI

Bu seneki fuara, geçmiş yıllara oranla rekor seviyede yerli ve yabancı 
iştirakçi sağlanmıştır. Yabancı devlet sayısı 43’e yükselmiş ve geçen yıla  na
zaran 8devlet artışı ile  yeni bir rekor kırılmıştır. İştirakçi devletlerden Arna
vutluk, Filipin, İrlanda, Kuveyt, Panama ve Suriye, İzmir Fuarına ilk  defa 
katılmaktadır. Bu altı devlet dışında fuara katılan diğer devletler ise şunlar
dır :

«Pakistan, Federal Almanya, İtalya, Birleşik Amerika, Danimarka, Lüb
nan, Fîabeşistan, Gabon, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Hindistan, Japonya, 
Libya, Brezilya, Avusturya, Fransa, Sovyetler B irliği, İsviçre, Yugoslavya, Ro
manya, Macaristan, Bulgaristan İsrail, İngiltere, Polonya, Portekiz, Meksika, 
İspanya, İsveç, Finlandiya., Norveç, Çekoslovakya, Irak Mısır, Cumhuriyetçi 
Çin ve Endonezya.»

AVRUPA YATIRIM BANKASI İLE İMZALANAN BEŞ KREDİ
ANLAŞMASI

Avrupa Yatırım  Bankası Türkiye ile (biri sulama, öteki dördü sinaî) beş 
tasarının kısmî finansmanı ile ilg ili ve toplamı 29, 23 milyon doları bulan beş 
ayrı kredi anlaşması imzalanmıştır.

Sözleşmeler, yeni borcun, 7 yıllık  bir ara da dahil olmak üzere 30 yılda 
ödenmesini öngörmektedir. Borcun faizi, Gediz Ovası sulama tasarısı için % 3, 
öteki sınaî tasarılar için % 4-,5’tür.

Krediden yararlanacak sınaî tesisler şunlardır : İzmit yakınlarındaki bir 
otomobil lâstiği fabrikası, bir naylon iplik fabrikası, Çaycuma kâğıt fabrika
sı, Çayırova cam fabrikasıdır.

PAKİSTAN’IN TÜRKİYE’DEN İTEIAL ETTİĞİ BAZI MADDELER
HAKKINDA KARARI

Pakistan Hükümetinin bazı maddeleri yalnız Türkiye’den ithal edilme
sini kararlaştırdığı Karaçi Ticaret Ataşeliğinden bildirilmiştir.
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Buna göre, ilâç ham maddesi ve tababette kullanılan nebatlar ile  çi
mento im alâtında kullan ılan ham maddelerin ithali için Türkiye tek mem
leket olarak tanınmaktadır.

DÜNYA SAĞLIK TEŞKİLÂTI İLE İMZALANAN ANLAŞMA

İstanbul ve civarındaki bölgenin su ve kanalizasyon probleminin çözü
münü hedef tutan master p lânlar ve fizibilite etüdlerinin hazırlanabilmesi 
maksadıyla teknik yardım sağlanması için Hükümetimizle Birleşmiş M illet
ler Kalkınma Programı arasında bir süreden beri yapılan görüşmeler ahiren 
müsbet olarak sonuçlanmış ve, proje icracısı Dünya Sağlık Teşkilâtı adına 
Teşkilât Avrupa Bölge Bürosu Müdürü M. Van de Calseyde ile Hükümeti
miz adına D ışişleri Bakanlığı İkinci İktisat Dairesi Başkanı N azif Cuhruk 
tarafından D ışişleri Bakanlığında bir Uygulama Plânı Anlaşması imzalan
mıştır.

Proje aşağıdaki hususların plânlanmasında Hükümetimize yardımcı 
olmak amacını gütmektedir :

a) İstanbul şehri ve civarının su ve kanalizasyon tesislerindeki aksaklık 
ve bozuklukları yola koymak üzere derhal ve ilerde girişilecek genişletme ça
lışm aları,

b) Artan nüfusun, halen mevcut ve ilerde kurulacak sanayinin ihtiyaç
larını karşılamak üzere halihazır tesislerin genişletilmesi, su kanalizasyon 
mevcut olmadığı yerlere bu hizmet ve tesislerin götürülmesi,

c) Bu teşebbüslerin sağlam bir İdarî ve m alî temele dayandırılması.

Proje gereğince, bölgenin su ikmalinin kaynaktan tüketiciye ve kana
lizasyon tesisatının konuttan dökülme noktasına kadar bütün ara m erhalele
ri kapsayacak şekilde Master plânlar ve fizibilite etiidleri yapılacak ve bunla
rın ışığında bölgenin 2015 yılm a değin gelişme ihtim alleri alınarak bir inşaat 
programı hazırlanacaktır. Master plânlar çerçevesinde proje bölgesinin önü
müzdeki 15 y ıllık  acil ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla bir inşa ve yatırım 
programına ilişkin teklifler hazırlanacak ve Hükümetimiz buna dayanarak 
kredi talebinde bulunabilecektir.

Proje, İstanbul şehrini, civar bölgelerini, İzmit ve Adapazarı’nı kapsa
maktadır.

Projenin gerçekleşmesi için Birleşmiş M illetler Kalkınma Progra- 
m ı'ndan sağlanan yardım cem’an 1.171.200 dolardır.

Hükümetimizin katılm a payı ise, aynî olarak 980.000, m ahalli masraf
lar için nakden 80.000 dolar karşılığıdır.
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Sözkonu.su Uygulama Plânının süresi üç yıldır. Projeyi Birleşmiş M il
letler adına Dünya Sağlık Teşkilâtı uygulayacaktır. Hükümetimizin proje
nin uygulanmasından sorumlu organı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığa 
Devlet Su İşleri Genel Müdürüdür.

AMERİKA’NIN KEBAN BARAfI İNŞASI İÇİN VERDİĞİ KREDİ

A. B. D. Hükümeti, Keban Barajı için 40 milyon dolarlık yeni bir kredi 
vermiştir. İmza töreninde yaptığı konuşmada, M aliye Bakanı İhsan Giirsan 
memleketimizin kalkınma hamlelerine şimdiye kadar çeşitli yo llarla yardım
da bulunmuş olan Amerika Birleşik Devletleri Hükümetine Türk Hüküme
tinin teşekkürlerini bildirmiş, sözlerine şunları eklemiştir :

«Anlaşmasını bugün imzaladığımız 40 milyon dolarlık kredi, A lman
ya, İtalya, Fransa, Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası gibi devlet ve 
U luslararası kuruluşların da kıymetli yardımları ve müstesna işbirliği sayesin
de, projenin gerçekleşmesi, öngörülen süre içinde sağlanacaktır.»
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AĞ U STO S 1966’DA T Ü R K İYE ’N İ N  D İŞ İLİŞKİLERİ

V E  BELLİ BAŞLI M İLLETLERARASI O L A Y L A R  KRO NO LO JİSİ





1 A ğu s to s  1966 MAKARÎOS YÖ N ETİM İN E VERD İĞİM İZ NOTA  
H AKKIN DA DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAM ASI

1 Ağustos 1966

3 Ağustos 1966

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Kıbrıs Rum Yöneti
minin Rum temsilciler meclisi üyeleri ile Makarios’un 
görev sürelerinin birer yıl uzatmalarının Kıbrıs Anaya
sasının bir ve elli ikinci maddelerine ve ayni zamanda 
ruhuna aykırı olması dolayısıyla yaratılmış olan gayri 
hukuki durumu protesto etmek amacı ile hükümetimi
zin 28 Temmuz günü Rum yönetimine bir nota vermiş 
olduğunu açıklamıştır.

Diğer taraftan B. M. Genel Sekreterliği ile  de va
ki temaslar hakkında şu bilgi verilmiştir :

«Birleşmiş M illetler daimi delegemiz Orhan Eralp,
B. M. Genel Sekreterliği ile temas ederek, Rum yöne
timinin son günlerde Türk cemaatine karşı giriştiği ba
zı gayrı insani davranışların adada gerginlik yarattığı
na dikkati çekmiş, bu tutuma son verilmediği takdirde 
önemli olayların çıkabileceğine işaret ederek Genel Sek
reterlikten Rum yönetimi nezdindeki teşebbüslerde bu
lunmasını istemiştir.»

NİJERYADA İKİNCİ ASKERİ DARBE

Orduda çıkan bir ayaklanma sonunda, Cumhur
başkanı General İronsi’nin iktidarı devrilmiş ve ülke
nin yönetimi Albay Yakubu Gowon’un eline geçmiştir.

KIBRIS KONUSUNDAKİ MUHALEFETİN 
GENSORU ÖNERGESİNİN GÖRÜŞMESİNDE 
DIŞİŞLERİ BAKANININ KONUŞMASI

Kıbrıs konusu dolayısiyle hükümet hakkında gen
soru açılmasını isteyen önergenin gündeme alınması, 
M illet Meclisinde konuşulmuş, muhalefet partileri ik 
tidar sözcüsü ve hükümet adına da Bakanımız Çağla- 
yangİl’in konuşmalarından sonra önerge oylanarak
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3 A ğu s to s  1966

3 A ğu s to s  1966

reddedilmiştir. Bakan konuşmasında özetle Kıbrıs’da 
adı tescil edilmemiş bir Türk idaresinin mevcut oldu
ğunu ve adının tescil edilmeyişinin ise M akarios’un 
suçlarına şerik olmamak İçin olduğunu, muhalefet söz
cülerinin sözleri h ilâfına K ıbrıslı T iirklerin sefalet ve 
zaruret içinde bulunmaktan çok uzak olduklarını ifa 
de etmiş ve Türk cemaatine yapılm ış olan yardım ları 
seneler itibariyle mukayese ederek 1960 yılında sekiz 
milyon, 19ö5’de yedi milyon, 1966’da ise 113 milyon 
lira  yardım yapılm ış olduğunu açıklamıştır (Bk. Bel
ge ! ) •

KORE MECLÎSİNİN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR 
MESAJI

Türk Askeri B irliğin in Kore’den ayrılması dolayı 
siyle Kore M illi Meclisi 57.ci toplantısında Türkiye’ye 
bir teşekkür mesajı sunmuştur. M esajda özetle : «Kah 
raman ve çok kıymetli Türk Birliğinin Kore'den ayrıl
ması dolayısiyle, biz Kore M illet M eclisi mensupları ve 
Kore M illeti en samimi teşekkür ve saygılarım ızı asil 
Türk M illetine sunmakla bahtiyarız. Türk B irliği çe
tin savaşlarda dökmüş olduğu mukaddes kanlarla m il
letim izin hayranlığın ı kazanmıştır», demektedir (Bk. 
Belge 2).

FERRUH BOZBEYLİ’N İN  SOVYET YÜKSEK  
ŞURASINDA KONUŞMASI

Sovyetler B irliğin i resmen ziyaret etmekte olan 
Türk parlâmento heyetinin başkanı M ille t Meclisi Baş
kanı Ferruh Bozbeyli, Sovyet Yüksek Şurasında konuşa
rak Türk-Sovyet ilişk ileri üzerinde durmuştur.

(Moskovadaki siyasi çevreler, Bozbeyli’nin Sov
yet Yüksek Şûrası önünde konuşmaya davet edilen na
dir yabancı devlet adamlarından biri olduğunu belirt
mektedirler. H atırlanacağı gibi bugünün Sovyet Devlet 
Başkanı olan N ikolai Podgorni, ik i y ıl kadar önce, mer
kez komitesi sekreteri sıfatı ile  Ankara’yı ziyaret ettiği 
vakit Türk parlâmentosunda bir konuşma yapmıştı.)
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4 A ğu s to s  1966

4 A ğu s to s  1966

M illet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli, konuş
masına kendisine ve heyetine gösterilen yakın ilg i ve sı
cak kabule teşekkür ederek başlamış ve şöyle devam et
miştir :

«Belirli bir itimatsızlık devresinden sonra ik ili iliş
kilerimizin olumlu bir devreye girmiş olmasını mem
nunlukla kaydetmiş bulunuyoruz. Görevimiz, ülkeleri
miz arasında tam bir güven ve karşılıklı anlayış havası 
yaratabilmektir. Bu amacın gerçekleşmesine doğru 
olumlu adımlar atılmakta olduğuna şahit olmaktan da 
ayrı bir kıvanç duyuyoruz.

YUNANİSTAN BÜYÜKELÇİSİNİN İMROZ VE 
BOZCAADA ZİYARETİ

Associted Press muhabiri H ail Mc Clure’in elli 
gün önce İmroz adasına giderek yaptığı temaslar sonun
da, İmraz adasındaki Rum asıllı vatandaşlarımızın 
Türk hükümeti tarafından baskıya maruz bırakıldığı 
yolundaki yayınladığı haber üzerine, Yunanistan'ın An
kara Büyükelçisi Delivaııis, Dışişleri Bakanlığından a l
dığı özel izinle İmroz ve Bozcaada’da incelemelerde bu
lunmuştur. Büyükelçi, Bozcaada’da Rum asıllı vatan
daşlarımızla görüşmüş, Rum Ortodosk kilisesini ziya
ret etmiş ve bir demeç vererek Bozcaada’yı ziyaret et
mekten büyük memnunluk duyduğunu ve ada halkının 
sevgi içinde ve iyi yaşadıklarını görmekten hoşnut kal
dığını ifade etmiştir.

ONİKİ ADADAKİ İK İ  TÜRK UYRUKLUNUN  
SINIRDIŞI EDİLMESİ

Yunan hükümeti sözcüsü, Rodos ve îstanköy ada
larındaki Türklerden ikisine Yunanistanı bir hafta için
de terketmeleri hususunda ihbar yapıldığı yolundaki 
haberleri doğrulamış ve Türkiye’deki Yunan uyruklu
ların smırdışı edilmesi devam edildiği takdirde oniki 
adada yaşayan altı-yediyüz kadar Türk uyruklunun da 
ikamet ve çalışma müsaadeleri uzatılmadığından pey
derpey sınırdışı edileceğini açıklamıştır.
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4 A ğu s to s  1966

4 A ğu s to s  1966

Dışişleri Bakanlığım ız sözcüsü ise, bu konuda 5 
Ağustos günü şu açıklamada bulunmuştur. «İk ili müza
kerelerin devam etmekte olduğu ve neticeleri hakkında 
her iki tarafça henüz birkaç gün evvel iyi temenniler 
ishar edilmiş bulunduğunu gözönüne alarak, Yunan hü
kümetinin bu sırada böyle bir yol seçmiş olmasının 
saiklerini anlamakta güçlük çekiyor ve bunu olumlu 
bulmuyoruz.

Aldığım ız bilgilere göre, 12 adalarda mukim ve 
ikamet tezkerelerinin geçerlik süreleri geçen Haziranda 
sona ermiş bulunan Türk vatandaşlarından 40 kadar 
a ile reisine Yunanistanı terke hazırlanam aları için teb
ligatta bulunulmuş, buna İlâveten 3 vatandaşımızı da 
Rodos’u terketmeleri için süre tayin edilmiştir.

Sözkonusu kararların şumuiü ve uygulama tarz
ları hakkında şu anda sarih b ilgilere sahip değiliz. Ko
nu ile ilg ili teşebbüs yapması için Atina Büyükelçimiz 
görevlendirilm iştir.»O ->

İSVEÇ’İN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA 
İŞTİRAKİ

İsveç Kıbrısta’ki Birleşmiş M illetler barış gücü
nün m asraflarına 180 bin dolar katkıda bulunacağını 
bildirmiştir.

BELÇİKA SENATO BAŞKANININ DEMECİ

Hükümetimizin davetlesi olarak yurdumuzda bulunan 
ve Konya’ya gelen Belçika Senato Başkanı özetle şun
ları söylemiştir :

«Türkiye, bol güneşi ve sayısız güzellikleriyle 
tam bir turizm cennetidir. Önümüzdeki yıllarda, bu 
dost ülkede turizm çok gelişecektir. Türkiye, toptan ge
lişme ve yenileşme çabası içindedir.

Türk ordusunun gücü ve şöhreti bilinmekte, 
Türk askerlerine her bakımdan güvenilmektedir. Tür
kiye kahraman ve güçlü ordusuyla N ato’nun Güney- 
D oğuda en sağlam kalesidir.
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5 A ğu s to s  1966

9 A ğu s to s  1966

\

Belçika’da çalışan birçok Türk işçisi var. Bu ko
nuda 1 iirkiye ile kısa bir müddet önce yaptığımız sos
yal güvenlik anlaşması, bizi sevindirmiştir. Türkiye'nin 
Ortak Pazara katılmasından da memnunluk duyacağız. 
Ve Belçika, Türkiye'm Ortak Pazar’a girmesini her 
zaman destekliyecektir.»

TÜRK PROTESTO NOTASININ KIBRIS RUM  
YÖNETİMİ TARAFINDAN REDDEDİLMESİ

Cumhurbaşkanı Makarios’uıı ve temsilciler mec
lisindeki Rum milletvekillerinin görev sürelerinin tek 
taraflı bir kararla uzatılmasını protesto eden Türk no
tasını Makarİos idaresi reddetmiştir.

Lefkoşe’deki Türkiye Büyükelçiliğine verdiği ce
vabi notasında, Kıbrıs Rum idaresi «Türkiye'nin notası
nın Kıbrıs cumhuriyetinin içişlerine açık bir müdahale 
teşebbüsü mahiyetini taşıdığını ve bu kararı Birleşmiş 
M illetlerin tam haklara sahip bir üyesi olan bağımsız 
Kıbrıs devleti parlâmentosunun almış olduğunu» be
lirtmektedir.

Türkiye’yi Kıbrıs’ın toprak bütünlüğünün temi- 
natçısı büyük ülkelerden biri olarak kabul eden andlaş- 
malar konusunda da, Makarios hükümeti, 1960 yılında 
imzalanmış olan andlaşmaların geçerli olmaktan çıktık
larını iddia etmektedir.

PROFESÖR BAADE’NİN KİEL'DE TÜRK FAHRİ 
BAŞKONSOLOSLUĞUNA ATANMASI

Almanya’nın Kiel şehrinde açılan Türkiye fahri 
başkonsolosluğuna Türk-A lm an dostluk derneği Baş
kanı Prof. Baade atanmıştır.
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Başbakan Süleyman Demirel, düzenlediği basın konfe
ransında Türkiye’nin siyasî ve iktisadi durumu hakkın
da geniş bilgi verdikten sonra çeşitli soruları cevaplan
dırmış ve bu arada«hükûmet Batı Trakya’da soydaşla
rımızın varlığın ın idamesine en büyük önemi affetmek
te ve durumu yakından izlemektedir» demiştir.

Başbakan, Patrikhanenin bir Türk müessesi oldu
ğunu ve Türk kanunlarına tabii bulunduğunu belirttik
ten sonra, Amerika Birleşik Devletleri ile  ik ili anlaşma- 
la r ’ın teknik teferruatı üzerinde yetkili makamlarımızca 
yapılan geniş hazırlık çalışmalarının tamamlanmış sa
yılabileceğini ve ihzarî mahiyetteki temaslara devam 
edildiğini bildirm iştir (Bk. Belge 3).

IRAK’TA KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

Abdürrahman El Bazzaz’m İstifası üzerine, Cumhur
başkanı General Abdülrahman A rif yeni hükümeti kur
m akla Naci T alib ’i görevlendirmiştir.
Naci T alib ’in 18 kişilik «m illi b irlik» kabinesi 10 Ağus
tos günü yemin ederek göreve başlamıştır.

Yeni bakanlar kurulunda eski kabineden sadece 
iki üye bulunmaktadır ,bunlar D ışişleri Bakanı Adnan 
Paçacı ile  Savunma Bakanı Şakir Mahmut Şükrü’dür.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ İHRAÇ 
K O N U S U N D A K İ KARARLARLA İLGİLİ DEMECİ

Yunan uyruklarının Türkiye’den ve Türk uyruk
luların da Yunanistan’dan ihracı üzerinde konuşan Dı
şişleri Bakanı Yani Tumbas, Ankara hükümetinin Yu
nan uyruklu kimseleri İstanbul’dan sınır dışı etmeye 
son vermesini Yunanistan’ın memnunlukla karşıladığı
nı belirtmiştir.

Dışişleri Bakanı Tumbas, Ankara hükümetinin 
aldığı bu tedbir sayesinde gerginliğin giderileceğini ve 
İstanbul’daki 1000 kadar Yunan uyruklu kimsenin ko
runacağını söylemiştir.
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Türk hükümetinin bu son kararından geçen Cu
martesi günü Atina Büyükelçisi Turan Tuluy vasıtasiy- 
le haberdar olduğunu söyliyen Tumbas, Ankara’nı..! 
olumlu tutumuna karşılık Yunan hükümetinin de, Öniki 
adada yaşıyan Türk uyruklular hakkında tasarladığı ted
birleri uygulamaktan yaz geçtiğini açıklamıştır.

Dışişleri Bakanı Tumbas, son gelişmelerin özetim 
yaparken, bundan ön gün kadar önce, ikamet müsade- 
si sona eren iki Yunan’İımn İstanbul'dan sınır dışı edil
diğini öğrendikleri vakit, Oniki ada’da yaşayan Tiirk- 
lere karşı da aynı şekilde hareket edilmesine, Türk uy
rukluların ikamet müsadelerinin yenilenmemesi ve ik i
sinin de derhal sınır-dışı edilmesine karar verdiklerini 
belirtmiş, durumu daha sonra Türk Büyükelçisi Turan 
Tuluy’a izah ettiğini ve Türk hükümeti Yunan , uyruk
lu ları sınır dışı ettiğ i. müddetçe, Yunanistan'ın da ayni 
şekilde hareket etmeye mecbur olacağını söylediğini be
lirtmiştir.

Yani Tumbas karşılıklı, ihraçlara son verilmesine 
rağmen, Türk hükümetinin çıkardığı iki Yunan uyruk
luya karşılık, iki Türkün de onİki adadan ihraç edildik
lerini ve bunlar hakkında alman karardan geri dönme
nin artık mümkün olmadığını açıklamıştır.

DR. KÜÇÜK’ÜN ENOSİS KONUSUNDA BİR  
DEMECİ

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük 
Belçika ve Liiksemburg’da yayınlanan iki gazetenin mu 
habirine bir demeç vermiştir.

Dr. Küçük, muhabirin Enosis’in ilâm  halinde Tür
kiye ve ada Türklerinin reaksiyonunun ne olacağı şek
lindeki bir sualine özetle şu karşılığı vermiştir :

«Enosis’in ilânı en azından asırlık Yunan gelişme 
politikasının ve ada Türklerini bütün hak ve hürriyet
lerinden mahrum etme teşebbüslerinin başarıya ulaşma
sı demek olacaktır. Enosis’in ilânı gerek ada içinde, ge
rekse hariçte sulhü ciddî şekilde tehdit edecektir. Son
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üç yılın olayları ada Türklerinin böyle bir durumu k a 
bul etmeyeceklerini göstermiştir. Türkiye de, u luslar
arası m ükellefiyetlere meydan okuyarak böyle bir oldu 
bitti yaratılmasına tahammül göstermiyeceğini zaman 
zaman tekrarlam ıştır.»

SUUDİ ARABİSTAN BA SIN -Y A YIN  GENEL 
MÜDÜRÜNÜN DEMECİ

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının davetlisi olarak 
İstanbul’a gelen Suudi Arabistan’ın B asın -Y ayın  Ge
nel Müdürü Galip Abu El Farac, Tercüman gazetesine 
verdiği özel demeçte, «biz, beş yüz yıl beraber yaşadı
ğımız Tiirkleri kendi öz kardeşlerimiz gibi kabul etmek
teyiz. Son günlerde Türkiye ile Suudi Arabistan arasın
da gelişmekte bulunan siyasî, İktisadî ve kültürel mü
nasebetleri gayet normal olarak kabul etmek lâzımdır. 
Her iki müslüman devletin her zaman birbirine yardım 
cı olması bir zarurettir. Suudi Arabistan hem Türkiye 
için iyi bir pazardır hem de turistik bakımdan Türki
ye’nin dikkatini çekmelidir» demiştir.

CEZAYİRLİ MÜCAHİTLERİN TÜRKİYE'Yİ  
ZİYARETİ

Hükümetimizin davetlisi olarak 13 Cezayirli genç 
mücahit İstanbul’a gelmişlerdir. Kafile başkanı gazete
cilere «dost ve kardeş Türkiye’ye ayak basmaktan duy
duğumuz mutluluğu İfade etmekten aciziz. Kardeş 
Türk milletine selâm getirdik. Ziyaretimiz Türkiye ile 
Cezayir arasındaki tarihi bağların kuvvetlenmesi için 
atılan bir ilk adımdır. Cezayir’de herkez Türkleri sever. 
Fakat yakinen tanımaz. İşte biz, şimdi bu fırsata sahip 
olduğumuz için mutluyuz. Tarihimizdeki müşterek bağ
ları tesbit etmek için Türkçe yazılmış kıymetli kitapla
rını orijinallerinden okuyabilmek için üniversitelerimiz
de Türkçe lisan kursları açılmıştır» demiştir.
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Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından onaylan
mış bulunan Af Kanunu, Resmî Gazetede yayımlana
rak yürürlüğe girmiştir.

9 A ğu s to s  1966 FERRUH BOZBEYLİ’NİN RUSYA ZİYARETİ 
HAKKINDA DEMECİ

Sovyetler Birliğinin davetlisi olarak Rusya’da tet
kiklerde bulunduktan sonra yurda dönen Parlâmento 
heyetimiz başkanı Ferruh Bozbeyli, havaalanında ver
diği bir demeçte şunları söylemiştir :

«Bu ziyaretimizin bundan evvel yapılan parlâmen
to hey’etlerinin karşılıklı ziyaretlerinden daha ileri bir 
merhale teşkil ettiği kanaatindeyim. Sovyet idarecileri 
tarafından da kanaatimizin paylaşıldığını görmekle 
memnunuz. İki memleket arasındaki iyi komşuluk mü
nasebetlerinin geliştirilmesinde her iki memleketin m en
faati büyüktür.

9 A ğu s to s  1966 HİNDİSTAN’IN PAKİSTAN'A SİLAH 
VERMEMİZİ DOSTÇA BİR HAREKET 
ADDETMİYECEĞİ HUSUSUNDA BİR BEYANI

Hindistan Dışişleri Bakanı, Washİngton’un Pa
kistan’a silâh yardımına tekrar başlamayı tasarladığı 
yolunda çıkarılan haberler hakkında Parlâmentoda so
rulan bir suale cevaben, Hindistan’da Amerika 11111, Pa
kistan’a silâh vermesinin «Hindistan’ın güvenliğine çok 
ciddî bir tehdit teşkil edeceği» hususunu bildirdiğini 
söylemiştir.

Dışişleri Bakanı ayrıca, Türkiye ve İran'ın Pakis
tan’a silâh şevkettik!eriııe dair haberlerin bu iki hükü
metle görüşüldüğünü ve Pakistan’a silâh seSkiyâtıııııı 
Hindistan’a karşı dostça olmayan bir hareket addedİle 
ceği hususunun belirtildiğini söylemiştir.
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Endonezya ile M alaysia, aralarında üç buçuk yıl 
dır sürüp gelen ilân  edilmemiş savaşı resmen sona er
diren barış anlaşmasını Cakarta’da imzalamışlardır. 
Anlaşma hükümleri şöyledir :

1 — M alaysia hükümeti, Saravak ve Sabah halk
larına (Kuzey Borneo) bağımsız ve demokratik genel 
seçimler vasıtasiyle M alaysia federasyonundaki duru
munu teyit etme imkânı tanıyacağını taahhüt eder,

2 — İki ülke arasında diplomatik ilişk iler derhal 
kurulacak ve diplomatik temsilciler mümkün olan en 
kısa zamanda teati edilecektir.

3 — İki hükümet de, husumete son vermeyi taah
hüt ederler.

AVUSTURYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ  
MASRAFLARINA İŞTİRAKİ

Avusturya, K ıbrıs’taki Birleşmiş M illetler barış 
kuvveti için 40.000 dolar yardımda bulunacağını Genei 
Sekreter Thant’a bildirm iştir.

DÜNYA BANKASININ TÜRKİYE’YE AÇTIĞI  
KREDİ

Maliye Bakanı İhsan Gürsan’ın bu konudaki de
meci şöyledir :

«Özel sektör yatırım projelerinin dış finansmanı
nı karşılamak üzere, Dünya Bankası grubu tarafından 
hükümetimize açılacak olan 25 milyon dolarlık kredi lie 
ilgili anlaşmalar, dün Washingtonda imzalanmıştır.

Kredinin 15 milyon dolarlık kısmı, bankanın bir 
filiyali olan Milletlerarası Kalkınma Birliğinden (İDA), 
10 yıl ödemesiz devre dahil, 50 yıl vâdeli ve yüzde bİr’in
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dörtte üçü oranında bir hizmet ücreti ile, 10 milyon do
larlık  kısmı da, Bankanın kendi kaynaklarından 2 yıl 
ödemesiz devre dahil, 15 yıl vâde ve yüzde altı faizle te
min olunmuştur.

Banka kendi kaynaklarından, 1952’den bu yana, 
ilk  defa Türkiye’ye kredi açmaktadır.»

İTALYA’NIN TÜRKİYE’YE AÇTIĞI KREDİ

Keban Hidroelektrik projesi için İtalyan Hükü
meti Türkiye’ye 10 milyon dolarlık bir kredi açmıştır.

CUMHURBAŞKANI SUN AY’IN DÜNYA  
GENÇLİK KURULTAYINA MESAJI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Tokya’da yapılan 
Dünya Gençlik Kurultayına gönderdiği mesaj’da (Bk. 
Belge 4) Kıbrıs konusuna değinmiştir.

MAKARİOS’UN KIBRIS’TAKİ İNGİLİZ 
ÜSLERİ İLE İLGİLİ DEMECİ

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios Kıbrıstaki iki 
İngiliz üssünden biri olan D ikelia üssünün hemen hemen 
çalışmaz hale geldiğini, her iki üssün terkedilmesinin 
yakında kaçınılmaz hale geleceğini söylemiştir.

Makarios bu üslerin terkedilmesi halinde İngilte- 
renin bunları kanunen Kıbrıs cumhuriyetine geri verme
ğe mecbur olduğunu ileri sürmüştür.

Kıbrıs’taki İngiliz üslerinden İkincisi olan Akrotiri 
üssü anavatan dışındaki en önemli İngiliz üslerinden 
biridir. Ve bu üste devamlı olarak atom bombası taşıyan 
uçaklar bulundurulmaktadır.

ROSSİDES’İN GENEL SEKRETER U T h  A N I ’A 
MEKTUBU

Kıbrıs Rum yönetiminin B. M .’deki baş delegesi 
Zenoıı Rossides Genel Sekreter U Thant’a gönderdiği 
bir mektupta, Türk hükümeti hakkında asılsız iddialar
da bulunmuş, Ankara’nın bir yayılma politikası izlediği-
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ni ve bu politika çerçevesinde Kıbrıs’a karşı bir saidırı 
hazırlığ ı içinde bulunduğunu öne sürmüştür.

Rossides, Büyükelçi Orhan Eralp’ın mektubunda 
şikâyet konusu edilen Rum askerî tatbikatlarına da de
ğinerek şöyle demiştir :

«Bu tatbikatların gayesi, bir dış saldırı ve istilâ 
tehdidine karşı adanın savunmasını takviye etmektedir. 
Türkiye’nin devamlı askerî saldırı tehditleri, bu tatbi
katları elzem kılm ıştır. Ankara’nın ' bu tatbikatlardan 
hoşnutsuzluk duyması, saldırgan emellerinin teyididir.»

Temsilci bu mektubunda, 3 Ağustos’da Akdeniz 
kıyısında yapılan askerî bir tatbikattan sonra Türkiye 
Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cenal Tural'ın  
«T ürk ordusu Kıbrıs’ı 24 saat içinde istilâ edebilecek 
durumdadır» dediğini öne sürerek «bütün bunlar Tür
kiye'nin yayılm a ve saldırgan politikasına işaret ediyor» 
demiştir.

KIBRIS DEĞİŞTİRME BİRLİĞİMİZ  
KONUSUNDA BİR AÇIKLAMA

D ışişleri Bakanlığ ı, Kıbrıs değiştirme birliğimizin 
Eylül ayının ikinci yarısında İskenderun’dan Kıbrıs’a 
hareket edeceğini açıklam ıştır; bu durum Lefkoşe Bü
yükelçiliğim iz tarafından Rum yönetimine bildirilm iş
tir.

DIŞİŞLERİNİN BAE’TAKİ OLAY İLE İLGİLİ 
BİR AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel 
Müdür yardımcısı K ıbrıs’ın Baf şehrinde Rum polisle
rin bir Türkü öldürmesi üzerine adada gerginlik çıktı
ğını, ancak hükümetimizin B. M . Genel Sekreterliği 
ve Atına hükümeti nezdincîe yaptığı enerjik teşebbüsler
den sonra muhtemel bazı olayların önlendiğini açıkla
mıştır.
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M illet Meclisi sağlık komisyonu başkanı Balıkesir 
M illetvekili Dr. İhsan Kırımlı ile  karma bütçe ve plân 
komisyonu başkanı Aydın M illetvekili İsmet Sezgin ve 
Türkiye Turizm merkezi basın ve halkla münasebetler 
komisyonu başkanı Necdet Evliyagil’den kum iu bir he
yetimiz, Orta ve Uzak duğu memleketlerinde, «halk 
sağlığı tesisleriyle, nüfus plânlaması hazırlık ve uygu
lanmasını tetkik etmek ve bu konuda bir rapor hazırla
mak» üzere, uçakla Tahran’a gitmiştir. Heyet İran, P a
kistan, Hindistan, Burma, Tayland, Filipin, Hong - Kong 
M illiyetçi Çin, Kore ve Japonya’da incelemelerde bu
lunmuştur.

Heyet Başkanı, Pakistan’da iken, M aıeşal Eyüp 
Han’a Başbakan Süleyman Demirel’in özel bir mesajını 
tevdi etmiştir.

KO N G O ’NUN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ 
MASRAFLARINA İŞTİRAKİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (Kongo Kinşa 
sa), Kıbrıs’taki Birleşmiş M illetler barış kuvveti için 
10.000 dolar yardımda bulunacağım B. M. Genel Sek
reterliğine bildirmiştir.

BAĞDAT MUTASARRIFININ TÜRKİYE’Yİ 
ZİYARETİ

İçişleri Bakanlığının dâvetlisİ olarak Türkiye’yi 
ziyaret eden Bağdat M utasarrıfı Takı El Kıvî İstanbul'a 
gelmiştir.

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANININ BİR DEMECİ

Irak Dışişleri Bakanı Dr. Adnan Paçacı Abdür- 
rahman El Bazzaz başkanlığında olan bundan önceki 
hükümete yöneltilen aleyhte tenkitleri tasvip etmediği
ni söylemiştir :
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Bazzaz hükümeti aleyhindeki tenkitler, Savt 
El - Arap gazetesinde çıkmıştı. Gazete Dr. Bazzaz hükü
metinin emparyalist ve gericilerle birlikte hareket etti
ğini, Yemen meselesine sadık kalm adığını yazmakta 
idi.

Aynı gazeteye verdiği demeçte Dr. Paçacı Bazzaz 
kabinesinin «d ış politikada büyük ölçüde başarı kaydet
tiğ in i» söylemiştir.

Eski kabinede de D ışişleri Bakanlığı mevkiinde 
bulunmuş olan Dr. Paçacı ileri gelen I ra k lı şahsiyetle
rin son günlerde Türkiye’ye yaptık ları ziyaretin «Irak 
ve Arap m enfaatleri bakımından büyük bir kıymeti ol
duğunu» belirtmiştir. D ışişleri Bakanı ayrıca, Irak’ın 
Iran ile münasebetlerinde kaydedilen gelişmenin Irak 
m enfaatleri zararına olmadığını da ilâve etmiştir.

Birleşik Arap Cumhuriyeti - Irak münasebetlerine 
de temas eden Paçacı, eski hükümetin, ik i memleket ara
sında varılan birleşik siyasi liderlik  anlaşmasına bağlı
lığ ın ı gösterdiğini söylemiştir.

İZM İR VALİSİNİN AMERİKA GEZİSİ

Amerikan D ışişleri Bakanlığının davetlisi olarak 
2 ay Am erika’da kalan İzmir valisi Namık Kemal Şen- 
türk yurda dönmüştür.

KIBRIS'TA Kİ İNGİLİZ ÜSLERİ İLE İLGİLİ 
BİR AÇIKLAMA

Lefkoşe’deki İngiliz diplomatik çevrelerinde be
lirtild iğ ine göre, geçen cumartesi günü M akarios’un ba
sın mensupları önünde yaptığı idd ialara rağmen İngil
tere Kıbrıs’taki iki üssünü terketme niyetinde değildir. 
Bu çevreler her iki üssün de, İngiltere’nin müttefikleri
ne karşı giriştiğ i taahhiidleri yerine getirebilmesi için, 
hizmete açık tutulacağını işaret etmektedirler.
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Hükümetimizin daveti üzerine Türkiye’ye resmi bir z i
yarette bulunan Bulgaristan H alk Cumhuriyeti Dışişle
ri Bakam İvan Başev, Ankara’ya geld iği 16 Ağustos sa
bahı, havaalanında kısa bir demeç vererek yapılacak gö
rüşmeler hakkında özetle şunları söylemiştir :

«Bu ziyaretin Bulgaristanla Türkiye arasındaki 
dostluğun gelişmesinin bir tezahürüdür. Türkiye’ye 
gelmiş olmaktan son derece memnunum. îk i memleket 
arasındaki ilişkilerin bundan sonra daha fazla gelişme
si ve ileri bir safhaya girebilmesi için görüşmelerde 
bulunacağız. Bu vesileyle Türk halkına en iyi dilekleri
mi ve Bulgar halkının sevgilerini sunarım.»

Konuk Bakan, bu arada gazetecilerin yapılacak 
ik ili görüşmelerle ilg ili bazı sorularını da cevaplandıra
rak, müzakereler esnasında ortak turistik meseleler, sı
nırla ilg ili konular ve parçalanmış göçmen ailelerinin 
karşılıklı olarak birleştirilmesi konularının da ele a lı
nacağını söylemiştir.

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in 16 
Ağustos akşamı verdiği resmî ziyafette, her iki Bakan 
birer konuşma yapmışlardır (Bk. Belge 5).

Bakanlar, 16 Ağustos günü başlayan ve iki gün 
devam ' eden resmî görüşmeler hakkında basına bilgi 
vermişlerdir (Bk. Belge 6 ). Görüşmeler sonunda ortak 
bir bildiri yayınlamıştır (Bk. Belge 7). Bulgaristan D ı
şişleri Bakanı, memleketimizden ayrılmadan önce Ana 
dolu Ajansına da bir demeç vermiştir (Bk. Belge 8 ).

BİR FİLOMUZUN İSKENDERİYE’Yİ ZİYARETİ

BULGARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ
TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

Birleşik Arap Cumhuriyetinin daveti üzerine Tuğami
ral Necini Sönmez komutasındaki, Gemlik, Gelibolu ve 
Gaziantep muhriplerinden kurulu bir deniz filomuz, 
dört günlük bir resmî ziyarette bulunmak üzere 16 
Ağustos sabahı İskenderiye limanına varmış ve askeri 
törenle karşılanmıştır.

29



16 A ğu s to s  1966

17 A ğu s to s  1966

18 A ğu s to s  1966

KIBRIS SAVUNMA BAKANININ  
İSKANDİNAVYA SEYAHATİ

Ankara’da bulunan Kıbrıs Savunma Bakanı Os
man Örek gazetecilere verdiği beyanatta B af’taki duru
mun gergin liğ in i muhafaza ettiğini söylİyerek İskandi
nav memleketlerine yapacağı seyahat hakkında şu b il
giyi vermiştir : «Temmuz ayında bu ülkeleri dolaşmış 
olan Kıbrıs Rum yönetimi D ışişleri Bakanı Kipriyanu 
konuyu istismar etmiş, Kıbrıs’ın güllük gülüstanlık ol
duğunu anlatmağa çabalamıştır. Kipriyanu’ya göre Kıb
rıs’ta barış gücüne bile ihtiyaç yoktur. Ben bu seyaha
timde her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Seyahatim 
15 -20  gün sürecektir.»

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN KIBRIS’TAKİ  
PERSONEL MEVCUDU

Lefkoşe'deki Birleşmiş M illetler enformasyon 
merkezi Ağustos ayı içinde Kıbrıs’ta bulunan Birleş
miş M illetler personeli hakkında resmî rakam lara daya
nan bilg i vermiştir. +

Buna göre Kanada, Danimarka, Finlandiya, İr
landa, îsveçve İngiliz kuvvetlerinden teşekkül eden 
4.498 mevcutlu bir askeri kuvvetle 52 kişilik Avustu- 
ralyalı sağlık ekibi ve çeşitli ülkelere mensup 173 sivil 
polis barış gücünde görev yapmaktadır.

51 kişiden kurulu sivil memurlarla Kıbrıs’taki 
Birleşmiş Milletler- personel mevcudu 4.774’e baliğ ol
maktadır.

1965 yılının Ağustos ayında ise Birleşmiş M ille t
lerin Kıbrıs’taki personel yekûnu 5.893 idi. Buna göre 
bir yıl içinde 1119 kişilik bir azalma kaydedilmiştir.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞININ BİLDİRİSİ

Dördüncü ordunun hazırlıkların ın tamamlandığı 
ve Nato’ya bağlı olmayan çekirdek birlikler kurulduğu 
yolunda, basında yer alan haberler üzerine, Genelkur
may Başkanlığı bir bildiri yayınlamıştır.
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18 A ğu s to s  1966

Genelkurmay Başkanlığı bildirisinde şöyle denil
mektedir :

«H er memleketin silâh lı bir tecavüze karşı güven
liğ in i sağlamak için hazırladığı ve uyguladığı m illî bir 
stratejisi mevcuttur. Bağlı bulunan ittifak stratejilerin
de, bu m illî stratejilerle ahenkleştirilmiş olarak birbirle
rini itmam ederler. Bu itibarla meselenin esasını teşkil 
eden (Kıbrıs hadiseleri dolayısiyle tecavüz olabileceği 
ihtim ali ortaya çıkmış, bu durum Türk silâhlı kuvvetle
ri yetkililerini Nato stratejisinden ayrı m illî bir strateji 
hazırlamaya sevketmiştir) şeklindeki mütaalaların haki
katle hiçbir ilg isi yoktur.

Gerçek şudur ki, silâhlardaki teknik gelişme ve 
gittikçe artan tahrip güçleri ve değişen dünya durumu 
ve ekonomik şartlar ittifak stratejilerine ve m illî stra- 
tej elere de müessir olur. Ve bunların devamlı olarak 
gözden geçirilmesine zamanın şartlarına uygun bir hâle 
getirilmesine lüzum gösterir.

Türk silâhlı kuvvetleri, pek tabii olarak mevcut 
m illî stratejisini, öne sürülenlerin dışında kalan hedef 
ve gayelerle gözden geçirmiş ve revizyona tâbi tutmuş
tur.

Dördüncü ordu teşkili hakkında müteala da bu 
bakımdan doğru değildir.

Durum tavzihen halk efkârına duyurulur. Ve esa
sen mahrem olan askeri teşkilât konularının, üstelik 
yanlış ve ittifakları örseleyici hâle koymak istenmesin
den de üzüntü duyulduğu b ild irilir.»

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLE DÜNYA SAĞLIK 
TEŞKİLATI ARASINDA BİR ANLAŞMA

İstanbul şehri ve civarının su ve kanalizasyon 
probleminin çözümü ile ilg ili projenin tatbik safhasını 
öngören bir anlaşma, D ışişleri Bakanlığı ile  Dünya 
Sağlık Teşkilâtı arasında D ışişleri Bakanlığında imza
lanmıştır.

Proje, İstanbul şehrini, civar bölgelerini, İzmit ve 
Adapazarını kapsamaktadır. Projenin gerçekleşmesi için
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19 A ğu s to s  1966

19 A ğu s to s  1966

19 A ğu s to s  I 966

Birleşmiş M illetler kalkınma programından sağlanan 
yardım cem’an 1.171.200 dolardır. Hükümetimizin ka
tılm a payı ise, aynî olarak 980.000, m ahallî masraflar 
için nakden 80.000 dolar karşılığıdır.

Sözkonusu uygulam a plânının süresi üç yıldır. 
Projeyi Birleşmiş M illetler adına Dünya Sağlık Teşkilâ
tı uygüluyacaktır. Hükümetimizin projenin uygulanma
sından sorumlu organı Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüdür.

DOĞU İLLERİMİZDEKİ DEPREM

Çok şiddetli hissedilen deprem Muş’un Varto i l
çesini hemen hemen yerle bir etmiş Erzurumun Hınıs, 
Bingölün Karlıova ilçelerinde büyük can kaybına yol aç 
miştır.

Felâketzadelere dış ülkeler ve uluslararası 
devlet veya özel kuruluşlar tarafından yapılan yardım 
çok geniş çapta olmuş ve şükranla karşılanmıştır.

OSMAN ÖREK’İN  BAF’TAKİ OLAYLARLA 
İLGİLİ DEMECİ

Kıbrıs Savunma Bakanı Osman Örek, Dışişleri 
Bakanlığında gazetecilerin, Kıbrısla ilg ili sorularım ce
vaplandırmış «Türk cemaatinin bütün İyi niyetine rağ
men, Rum yönetimi tahrik ve şiddet metodunu biran 
bile terketmiş değild ir» demiştir (Bk. Belge 9 ).

ORMAN ERALP’IN KIBRIS’TAKİ. SON OLAYLAR 
İLE İLGİLİ U T H A N T  A MEKTUBU

Türkiye’nin B. M. nezdindeki baş delegesi Orhan 
Er alp Genel Sekreter U Thant’a bir mektup göndere
rek, Kıbrıs’l ı Rumların «adanın havasını daimi ve teh
likeli bir şekilde gergin tutmaya çalıştıklarım » belirt
miş, bu çapraşık meselenin barışçı yollardan çözümü 
mümkün kılacak çabalara devam edilebilmesi için «K ıb
rıs dakİ barış gücünün daimi olarak uyanık bulunması
n ı» istemiştir (Bk. Belge 10).
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19 A ğu s to s  1966 TÜRKİYE’NİN RODEZYA KONUSUNDAKİ 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE NOTASI

20 A ğu s to s  1966

20 A ğu s to s  1966

Türkiye’nin B. M .’deki daimi temsilcisi Büyükel
çi Orhan Er alp ’m imzasını taşıyan ve Güvenlik Konseyi 
başkanlığına tevdi edilen bir notada, Türkiye’nin « ırk  
ayırım ını resmi politikası kabul eden Güney Rodezya 
rejim ini tanım ıyacağını» bildirilm iştir.

Notada Türkiye’nin Rodezya ile  ticari ilişk ileri 
bulunmadığı ve silâh, akar yakıt ve diğer stratejik mad
delerin kendi toprakları üzerinden Smith rejimine ulaş
mamasını temin için gereken bütün tedbirleri almış o l
duğunu Belirtmektedir.

KIBRIS’TAKİ BAL BÖLGESİNDE VARILAN . 
ANLAŞMA

B af’ta yapılan m ahallî bir anlaşma neticesinde 
karşılık lı olarak barikat ve yığınaklar kaldırılm ıştır.

D ışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşcen’in yaptı
ğ ı açıklamaya göre, Birleşmiş M illetler temsilcilerinin 
de katılm akta oldukları Baf görüşmelerinde, ilk  olarak 
ileri sürülen bir teklif kabul edilmiş ve 12 Ağustos gü 
nü öncesine dönülerek, bu bölgede nisbî bir sükûnet av
det etmiştir.

İfade edildiğine göre, görüşmeler sırasında, Ma- 
karios’un bir türlü tatbikine yanaşmadığı 1964 Baf an
laşması hükümleri de yeniden gözden geçirilecek ve bu 
anlaşmaya göre, Foni mahallesinin Rumlar tarafından 
tahliyesi istenecektir.

D ışişleri Bakanlığı sözcüsüne nazaran, m ahalli 
Rum yöneticileri, bu maddenin görüşülmesi teklifine 
«hay ır» dememişlerdir.

TÜRKİYE-FİNLANDİYA TİCARET ANLAŞMASI

Türkiye ile Finlandiya arasında H elsinki’de yeni 
bir ticaret anlaşması imzalanmıştır.
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20 A ğu s to s  1966 33. İZMİR ULUSLARARASI FUARI

21 A ğu s to s  1966

22 A ğu sto s  1966

35. İzmir uluslararası Fuarı açılmıştır.
Bu seneki fuara, geçmiş y ıllara  oranla rekor seviye

de yerli ve yabancı iştirakçi sağlanmıştır. Yabancı devlet 
sayısı 43’e yükselmiş ve geçen yıla  nazaran 8 devlet artı
şı ile yeni bir rekor kırılm ıştır. İştirakçi devletlerden A r
navutluk, Filipin, İrlanda, Kuveyt, Panama ve Suriye, İz
mir Fuarına ilk  defa katılmaktadır. Bu altı devlet dışında 
fuara katılan diğer devletler ise şunlardır :

«Pakistan, Federal Almanya, İtalya, Birleşik A m e
rika, Danimarka, Lübnan, Habeşiştan, Gabon, Belçika, 
Hollanda, Liiksemburg, Hindistan, Japonya, Libya, Bre
zilya, Avusturya, Fransa, Sovyetler B irliği, İsviçre, Y u
goslavya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan, İsrail, İn
giltere, Polonya, Portekiz, Meksika, İspanya, İsveç, Fin
landiya, Norveç, Çekoslovakya, Irak, M ısır, Cumhuri
yetçi Çin ve Endonezya.»

YENİ IRAK HÜKÜMETİNİN TÜRKİYE İLE 
İLİŞKİLERİ

Hükümetinin izliyeceği siyaset hakkında bir açık
lamada bulunan yeni Başbakan General Naci Talip, 
Irak’ın Türkiye ve İran ile ilişkileri konusunda şunları 
söylemiştir :

«U lusal politikamızın mihenk taşı olan Araplar- 
arası bağlara saygı gösterir ve ulusal çıkarlarım ızı ko
rurken, Türkiye ve İran ile oİan ilişkilerim izi iyi kom
şuluk ve bütün alanlarda gerçek bir işbirliği esasına is
tinat ettireceğiz.»

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANININ YABANCI 
DİPLOMATLARI KABULÜ

Suriye D ışişleri Bakanı, Şam’daki bütün Arap ü l
keleri ve yabancı ülkeler diplomatik heyetleri başkanla- 
rını teker teker kabul etmiş ve, resmi bir sözcünün ifa 
de ettiğine göre, «İsrail saldırısının tam şekli hakkında 
bilgi vermiştir».
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23 A ğu s to s  1966 PAKİSTAN’IN TÜRKİYE’DEN İTHAL ETTİĞİ 
BAZI MADDELER HAKKINDA KARARI

Pakistan hükümetinin bazı maddeleri yalnız Tür
kiye’den ithal edilmesini kakararlaştırdığı Karaşi tica
ret ateşeliğinden bildirilm iştir.

Buna göre, ilâç ham maddesi ve tababette ku lla 
nılan nebatlar ile  çimento im âlatında kullanılan ham 
maddelerin ithali için Türkiye tek memleket olarak ta
nınmaktadır.

2 4 -3 0  A ğu s to s  1966 SOVYETLER BİRLİĞİ DIŞ TİCARET BAKANININ  
TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

Türkiye’yi resmen ziyaret etmekte olan Sovyetler 
B irliği Dış Ticaret Bakanı N ikolai Patoliçev, Ankara'ya 
geldiğinde şu demeci vermiştir :

«T icaret Bakanınızın davetlisi olarak geliyorum. 
Bu Türkiyeye ilk gelişimdir. Memleketinizde altı 
gün kalacağım. Ankara’da Türk Ticaret Bakanı ile  
Türk-Sovyet ticarî İlişkilerinin geliştirilm esi konusunu 
görüşeceğim. Ankara’da görüşeceğim ticarî konular ara
sında Türkiye’nin ticaret mallarının Rusyaya satılması 
konusu da bulunmaktadır.»

Sovyet Dış Ticaret Bakanı 25 Ağustos günü Sana
yii ve Dışişleri Bakanlarının ziyaret etmiştir. Türk - Sov
yet ticari ilişkiler hakkında bilgi veren D ışişleri Bakanı
mız, Sovyetlerin yurdumuzda kuracağı 7 tesisle ilg ili 
projelerin uzmanlar tarafından müsbet karşılanmış ol
duğunu, fiat konusunda da miitabık kalındığı takdirde, 
derhal inşaatların başlatılması ile ilg ili mukavelenin 
imzalanacağını söylemiştir. Bakan, devamla bu seferki 
görüşmelerde Türk-Sovyet ticaret münasebetlerinin 
daha da geliştirilmesi İçin yolların arandığını, Sovyetle
rin Türkiye’den külliyatlı miktarda gıda maddesi almak 
istemekte olduğunu bildirmiştir.

Öte yandan, Ticaret Bakan vekili Cihat Bilgehan 
da, Türk-Sovyet ticaret anlaşması (Bk. Belge 11) ve 
bu konuda yapılan son temaslar (Bk. Belge 12) hak
kında bilgi vermiştir.
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Sovyetler B irliği Dış Ticaret Bakam ise, İzmir Fu
arım ziyaret etmekte iken ve daha sonra İstanbul’da 
verdiği bir demeç münasebetiyle ziyaretiyle ilg ili konu
lara temas etmiştir (Bk. Belge 13).

2 3 -3 0  A ğu s to s  1966 R C  D ORTAK AMAÇLI TEŞEBBÜSLER ALT 
KOMİTESİ TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (R C D )’nin Ortak 
Amaçlı Teşebbüsler A lt Komitesi toplantıları Anka 
ra ’da yapılm ıştır. Eksperler, şeker, elektrik makinaları, 
motorlu taşıt araçları ve makina âletleri konularında 
yapılab irlik etüdlerin hazırlanmasını kararlaştırm ışlar
dır. A lt Komite, lokomotif im alâtı ve kâğıt hamuru ko
nularını da incelemiştir.

26 A ğu s to s  1966 TÜRK PARLAMENTO HEYETİNİN  
BULGARİSTAN’I ZİYARETİ

Bulgaristan Parlâmento Başkanmın dâveti üzerine 10 
kişilik bir Parlâmento Heyetimiz M illet Meclisi Başka
nı Ferruh Bozbeyli’nin Başkanlığında Sofya’ya hareket 
etmiştir.

26 A ğusto s  1966 T Ü R K -IR A K  SINIRININ KAPATILMASI

Irak’taki kolera salgını sebebiyle T ürkiye-Irak sı
nırının kapatılmasını öngören Bakanlar Kum lu kararı 
saat 18’de resmen açıklanmıştır.

Kararnameye göre, Irak’taki kolera hastalığının 
devamı süresince T ürk-Irak  hududu kapatılm ış, kara, 
hava ve deniz seferleri tatil edilmiştir.

26 A ğu sto s  1966 KIBRIS TÜRK KADINLAR BİRLİĞİNİN
AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARI 
KOM İSYON U NEZDİNDEKİ PROTESTOSU

Lefkoşe’de Magosa utanç barikatında Kıbrıslı 
Türk kadınların tabi tutuldukları ahlâk dışı aramalara 
son verilmesini temin İçin Kıbrıs Türk Kadınlar Bildi
ğince Avrupa İnsan H aklan Komisyonuna gönderilmiş 
olan 28 Temmuz tarihli telgraf cevaplandırılmıştır.



Telgraf, 27 Temmuz 1966’da binlerce Kıbrıs’iı 
Türk kadının Lefkoşe sokaklarında yaptığı sessiz yürü
yüşten sonra gönderilmişti.

Komisyon başkamnın cevabî telgrafında özetle 
şöyle demektedir : «Telgrafın ız, Avrupa konseyinin da
imi Türk delegesi tarafından başkana iletilm iş bulun
maktadır. Bu telgrafı, insan hakları komisyonun önü
müzdeki Ekim ayında yapacağı toplantısına arzedece- 
ğim.

Öte yandan, Birleşmiş M illetler ve diğer ulusuar- 
arası kuruluşlar nezdinde yapılan İsrarlı teşebbüslere 
kulak asmayan Makarios yönetimi utanç barikatlarına 
verdiği em irlerle Türk kadınlarının aranması işlemine 
devam edilmesini istemiştir.

26 A ğu s to s  1966 R C  D BÖLGESEL KALKINMA ODASI
YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDA 
ALINAN KARARLAR

RCD Bölgesel Kalkınma Odası Yönetim Kuru
lun un  Tahran’da yaptığı üçüncü toplantısında Türki
ye’yi temsil eden Adana ticaret ve sanayi odası Başkanı 
toplantıda alınan kararlarla ilg ili olarak şu b ilgiyi ver
miştir :

«Türkiye,İran ve Pakistan arasında hâlen müba
dele edilmekte olan m alların listesi incelenecek, heı 
madde için ayrı bir etlid yapılacaktır. Üç üye ihraç etti
ğ i m allar, diğer ihracatçı ülkelerin m alları ile  mukayese 
edilecektir.»

Adana ticaret ve sanayi odası başkanı, RCD top
lantısında turizm konusu üzerinde de. durulduğunu ve 
ortak bir turizm bürosunun kurulacağını belirtmiştir.

27 A ğu s to s  1966 AVRUPA YATIRIM BANKASI İLE
İMZALANAN BEŞ KREDİ ANLAŞMASI

Avrupa Yatırım  Bankası Türkiye ile  (biri sula
ma, öteki dördü sınaî) beş tasarının kısmî finansmanı 
ile ilg ili ve toplamı 29,23 milyon doları bulan beş ayrı 
kredi anlaşması imzalanmıştır.
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27 A ğu s to s  1966

29 A ğu s to s  1966 
4 Eylül 1966

Sözleşmeler, yeni borcun, 7 y ıllık  bir ara da dahil 
olmak üzere 30 yılda ödenmesini öngörmektedir. Bor
cun faizi, Gediz ovası sulama tasarısı için % 3, öteki sı
naî tasarılar için % 4,5’tür.

Krediden yararlanacak sınaî tesisler şunlardır : İzmit 
yakınlarındaki bir otomobil lâstiği fabrikası, bir naylon 
iplik fabrikası, Çaycuma kâğıt fabrikası, Çayırova cam 
fabrikası.

KIBRIS SAVUNMA BAKANININ  
İSKANDİNAVYA MEMLEKETLERİNE İYİ  
NİYET ZİYARETİ

İskandinavya memleketlerine yapmakta olduğu 
iyi niyet ziyareti çerçevesi dahilinde . Finlandiya ile İs
veç’ten sonra Danimarka’ya gelen Kıbrıs Savunma Baka
nı Osman Örek, basma bir demeç vererek şu hususları 
belirtmiştir : iyi niyet ziyareti maksadıyla geldiğini,
M akarios’un iddiaları h ilâfına ada Türklerinin asî ol
madıklarım , anayasa ile  temin edilen haklardan başka 
bir şey istemediklerini fakat Makarios idaresinin anaya
sayı tanımadığını müşterek kabinenin de toplanması 
teşebbüslerini reddettiğini, adadaki barış kuvvetlerinin 
şimdi çekilmeleri halinde bugüne kadar yapılan müsbet 
işlerin bir anda heba olacağını. Örek, ayrıca Kıbrıs hü- 
kûmetİ’niıı kendisinin görevine son vermesini tanıma
dığını söylemiş, «ben Kıbrıs anayasasına göre Savunma 
Bakanıyım ve bu kabinedeki Rum bakanlarının, bakan
lık ları ne dereceye kadar meşru İse benim bu görevde 
bulunmam da o derece meşrudur» demiştir.

SUUDİ ARABİSTAN KRALI FAY S AL'IN 
TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

Suudi Arabistan Kralı. Faysal îbni Abdülaziz Al 
Suud, 29 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Türkiye’yi 
resmen ziyaret etmiştir.

29 Ağustos akşamı Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 
Kral Faysal şerefine bir akşam yemeği vermiştir. Y e
mekte Cumhurbaşkanımız ile  Kral Faysal birer konuşma 
yapmışlardır (Bk. Belge 14).



Devlet Başkanları seviyesindeki resmî görüşmeler 
30 -31  Ağustos tarihlerinde yapılmıştır.

31 Ağustos günü, Kral Baysal kendisine Ankara 
Belediye Başkam tarafından şehrin fahri hemşehrilik 
beratı veriliş töreninde özetle şu konuşmayı yapmıştır :

«Kardeşlerim , ben bu aziz vatana ikinci defa ge li
yorum. Bir şans eseri olarak, ilk  ziyaretimi 1932 yılında 
Atatürk zamanında yapmıştım. O tarihten bu yana, bu 
şehirde kaydedilen ilerlemeyi görmekten, çok memnun 
ve mütehassis oldum.

Bana bağışlanan fahri hemşehrilik pâyesi, eski 
duyguların bir teyidi olmuştur. Esasen ben kendimi bu 
ülkenin bir ferdi ve vatandaşı olarak addediyorum. Beni 
kardeş ve vatandaş olarak kabul eden sizlere şükran 
duygularım ı sunarım.

İki memleket arasındaki kardeşlik bağlarının ile 
lebet devamını, Cenabı Haktan dilerim .»

29 A ğu s to s  1966 ERALF1N TRAKYA ÜZERİNDEKİ TÜRK  
UÇUŞLARI İLE İLGİLİ MEKTUBU

Türkiye Türk uçaklarının Trakya'daki sınır bölge
si üzerinde uçabileceğini, çünkü Türkiye ile Yunanistan 
arasında askerden tecrit edilmiş bölgenin uzun bir sü
re önce yeniden askerî bölge haline getirilm iş olduğunu 
bildirmiştir.

Türkiye’nin Birleşmiş M illetlerdeki baş temsilcisi 
Büyükelçi Orhan Eralp bu konuda Genel Sekreter 
U Thant’a bir mektup göndermiş ve bir Türk keşif uça
ğının sınır bölgesinde uçtuğuna dair Yunan İst anın M a
yıs ayındaki şikâyetine temas etmiştir. Eralp, Yunanis
tan’ın şikâyetinin hukukî bir temele dayanmadığını, iki 
memleket arasında 1938 yılı Temmuzunda Selân ik’tc 
imzalanan anlaşma ile 1923 Lozan anlaşmasındaki 
Trakya’nın askerî durumu ile ilg ili maddelerin yürür
lükten kalktığın ı bildirmiştir.
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30 A ğu s to s  1966 VATİKAN'IN TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ 
İLE İLGİLİ BİR KARARI

Vatikan hükümeti, orta elçiliğe tekabül eden An
kara’daki enternonsluk seviyesindeki temsilciliğini, bü
yükelçiliğe tekabül eden nonsluk seviyesine yükselt
meye karar vermiş ve Mgr. Saverio Zupi’yi Pronons ola
rak tayin etmiştir.

ik i devlet arasındaki dostane münasebetlerin yeni 
bir tezahürünü teşkil eden Vatikan’ın bn kararı, Türki
ye cumhuriyeti hükümeti tarafından memnunlukla kar
şılanmıştır.

B ilindiği üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin Vatikan,- 
da büyükelçilik seviyesinde bir temsilciliği bulunmak
tadır.

31 A ğu s to s  1966 AMERİKANIN KEBAN BARAJI İNŞASI 
İÇİN VERDİĞİ KREDİ

A. B. D. hükümeti, Keban barajı için 40 milyon 
dolarlık yeni bir kredi vermiştir. İmza töreninde yaptığı 
konuşmada, M aliye Bakanı İhsan Gürsan memleketimi
zin kalkınma ham lelerine şimdiye kadar çeşitli yo llarla 
yardımda bulunmuş olan Amerika Birleşik Devletleri 
hükümetine Türk hükümetinin teşekkürlerini bildirmiş, 
sözlerine şunları eklemiştir :

«Anlaşmasını bugün imzaladığım ız 40 milyon 
dolarlık kredi, Almanya, İtalya, Fransa, Dünya Banka
sı gibi devlet ve uluslararası kuruluşların da kıymetli 
yardım ları ve müstesna işbirliği sayesinde, projenin ger
çekleşmesi, öngörülen süre içinde sağlanacaktır.»
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B E L G E L E R





B E L G E  1 3 A ğu s to s  1966

KIBRIS KONUSUNDAKİ MUHAFELETİN GENSORU 
ÖNERGESİNİN GÖRÜŞMESİNDE DIŞİŞLERİ BA KA CININ  

KONUŞMASI

Hükümet adına tenkit ve soruları cevaplandıran D ışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Ç ağlayaııgil, hükümetinin, iktidarı devraldığının ilk  haftalarında ve üs
telik Birleşmiş M illetler’den aleyhimizde bir karar çıkmasının hemen akabin
de yüce meclislere maruzatta bulunduğunu hatırlatm ış ve şöyle demiştir ; 
«O gün olduğu gibi bugün de, her türlü tasarrufumuzun bütün sorumlulu
ğunu omuzlarımızda şerefle taşımaktayız ve her an icraatımızın hesabını ver
meye hazır durumdayız.»

Devamlı bir çözüm şeklini barışçı yo llarla gerçekleştirme arzusunda ol
duklarım kaydeden Çağlayangil, CHP grup sözcüsü N ihat Erim’in seviyeli 
bir konuşma yapmasından dolayı kendisine teşekkür etmiş ve bazı tereddüt
lerini de izale etmek istediğini belirterek sözlerine şöyle devam etmiştir :

«Sayın Erim, Yunanlıların bir vakit kazanma ve oyalama siyaseti güt
tüklerini söylediler, Acaba, adada zamanın çatışmasız geçmesi, mümkün mü
dür ki, bir oyalama siyaseti olsun, adada, hakikaten zaman zaman sayısı de
ğişen, fakat en az sayısı bugün bulunan bir Yunan kuvveti bulunmaktadır. 
Fakat yine adada, bugün henüz adı konmamış bir Türk cemaatinin idaresi 
ve oteritesi de mevcut olduğu inkâr edilemez. Eğer bu İdarenin' adı konma 
mışsa, bu Makarios idaresine şerik olmamak için ve mevcut anlaşmalar gözo- 
nünde bulundurularak adı konmamıştır. Hakikat odur ki, cemaatimiz üze
rinde bir Makarios idare ve otoritesi mevcut değildir. Ancak, Kıbrıs davası 
halledilm iştir demiyorum. Ama zaman geçmesinin hangi tarafın lehine ola
cağını şimdiden kestirmek de mümkün değildir. Y unanlılar oyalam akla neyi 
geciktiriyorlar ?, çatışm ayı. . .

Beş aylık bir zamanın boş geçtiğinden bahsettiler. Bu beş ay içerisinde 
müzakere zemini hazırlandı. Birleşmiş M illetlerdeki kararın aleyhimize is
tismarını önlemek için ilg ili devletlerle temasa geçildi ve Birleşmiş M ille t
ler kararının Enosis demek olrmyacağım Genel Sekretere yazıldı, A fıika 
devletleri ile  ilişkimiz arttırıldı, ondan sonra da ik ili görüşmelere geçildi.

Dördüncü koalisyon önceki hükümetler ' zamanında, meselenin bir 
T ürk-Y unan meselesi olduğu, bizim görüşmelere taraftar olduğumuz, fakat 
Yunanlıların buna sırt çevirdiği izah ediliyordu. Biz de ik ili görüşmelerle 
meselenin çözümlenebileceğini savunduk. Ancak bu görüşme teklifin i Yuna-

45



nistanın getirmesini ileri sürdük. Neticede Yunanistan müzakereye talip ol
du. Buna rağmen, biz, talebin yazılı yapılmasını ve şartların mahdut olarak 
tesbit edilmesini istedik.

Talep yazılı ve şartları mahdut olarak geldi ve görüşmeler bu çerçeve 
içerisinde devam etmektedir. Bu müzakereler, istikşafidir. Türk hükümetinin 
görüşü bellidir. Bu görüş yolunda bir çözüm yolu bulunursa hükümete ve 
oı adan da meclise getirilecek ve tasvip gördüğü takdirde ik ili anlaşmaya 
gidilecektir.»

D ışişleri Bakanı Çağlayangil, daha sonra CKMP sözcüsü M uzaffer 
Özdağ’ın konuşmasını cevaplandırarak özetle şunları söylemiştir : «M ega- 
loidea’d an . ve Elenizmin gerçekleşmesinden bahsettiler. Ancak ben şahsen 
M egeloidea’ya ve Elenizmin gerçekleşmesine inanacak bir Türk tasavvur etmi
yorum. Bizim, m illetten giz li bir şeyimiz ve sansürümüz yoktur. M illetten 
neyi gizlediğim izi Türk m illeti hâdise bittikten sonra öğrenecektir. Kıbrıs’ta 
durum, gü llük gülistanlık değildir, ama dramatize edilen durumda da değil
dir. Irkdaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli tedbirler alınmıştır.

Türk m illetinin mukavemetine düşmanlarının bile bel bağlad ığı bir 
devirde, üzerinde m illetvekilliğ i hüviyetini taşıyan sayın Ozdağ, Türk mu
kavemetinin kesilmekte olduğunu iddia etmiştir. Bu söz, beni çok üzmüştür. 
Türk mukavemetinin kesilmediği ve kesilmeyeceği, her an bu iddia sahiple
rinin yüzüne çarpılacaktır.»

Çağlayangil, diğer hatiplerin de konuşmalarını cevaplandırarak de
miştir kİ : «T İP ’li hatip, meselenin emperyalist olmayan devletlerle halled i
lebileceğini ileri sürdüler. Peki, Yunanistan emperyalist, İngiltere emperya
list ise, meseleyi halledebileceğimiz ve emperyalist olmayan hangi devletler 
varsa açıklamalarını kendilerinden rica edeceğim. Hükümet, ik ili görüşme
lerde Türk milletinin menfaatini korumaya muktedirdir. Görüşmeler, dejene
re edilmemesi için sıkı bir g iz lilik  içerisinde cereyan etmektedir.»

Çağlayangil daha sonra, «hükümetin Kıbrıs konusunda belirli bir po
litikası o lm adığı» yolundaki iddiaye cevaben, vaktiyle bir sözlü soru dolâyı- 
siyla «katı bir politika izlemenin doğru olm adığını» belirtmiş olduğunu kay
detmiş ve demiştir ki :

«Kıbrıs politikamızın esasları bellidir. Bu esaslar dahilinde mes’eleyi 
çözüm için alternatifler bulunabilir. Sabit bir politika izlediğini ileri süren 
Makarios çeşitli dönüşler yaparak m iişkil durumlara düşmüştür.»

D ışişleri Bakanı, «Başbakan Süleyman DemirePin, (K ıbrıslı Türklerin 
mukavemeti devam ettikçe) yolunda bir cümle kullanarak davayı m illî ol
maktan çıkardığı» yolundaki iddiaya şöyle cevap vermiştir :
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«Başbakanın (Türk mukavemeti devam ettikçe) yolundaki ifadesi, bu 
mukavemetin bir gün sona erebileceğini tazammun etmez. Bu ifade, (dünya 
durdukça) veya (ebede kadar) anlamında kullanılm ıştır. Kıbrıs davası şu
nun bunun sırtında değil, damarlarında en şerefli kanı taşıyan Türk m illeti
nin omuzlamadadır. Bu da, davada zafere ulaşılacağının en büyük tem inatıdır.»

Çağlayangil bu arada, Kıbrıs davasının herzamandan daha çok «m illi 
bir dava»olduğunu kaydetmiş, bu beyanını, K ıbrıs’a yapılan yardımın yıllara 
göre mukayesesini yaparak şöyle ispata çalışmıştır : «K ıbrıs’a yapılan yardı
mın y ıllara göre mukayesesi şöyledir : 196i,d e  4 milyon 321 bin, 1962,de 8 
milyon 067 bin, 1963,de 5 milyon 417 bin, 1964’de 44 milyon 425 bin, 1965'de 
77 milyon 285 bin ve 1966 yılında 113 m ilyon.»

Dışişleri Bakanı bundan sonra, Patrikhane konusundaki sözlerini Y u 
nan D ışişleri Bakanına değil, bir Türk gazetecisine söylediğine işaretle, «P at
rikhane nin ruhani bir müessese olduğunu, bugün için üzerinde bir tasavvu
rumuz yoktur» dediğini ve bugün de hükümet olarak bu görünüşte oldukla
rını beyan etmiştir.

D ışişleri Bakanı konuşmasının son kısmında, «hükümetin pasif ve ta- 
vizkâr bir politika iz led iğ i» yolundaki beyanlera cevap vermiş ve demiştir ki . 
«Kıbrıs konusundaki bütün safhalar, gözler önünde cereyan etti. İk tidarı
mızdan önce dava, hazin bir şekildeydi. Kahire konferansına önem verilmc- 
yişi, Türk düşmanı Galo Plaza’mn hahişle arabuluculuğa getirilmesi bunun 
tipik örneklerindendir. İktidarımız sorumluluğu üzerine ald ığ ı günden beri 
taviz vermemiş, emrivakİleri tersine çevirmesini bildirmiştir. Eskiden çok ko
nuşulurdu ama işler kötüye giderdi. Şimdi az konuşuluyor ama iyiye giden iş
ler var. Hükümetiniz hesap vermeye her zaman amadedir. Gensoru açılıp açıl
mamasına karar vermek de yüce meclisin bileceği iştir.»

Bakanın konuşmasını takiben «önergenin gündeme alınıp alınmaması» 
hususu oya sunulmuş ve önerge gündeme alınmamıştır. .

B E L G E 2 3 A ğu s to s  1966

KORE MECLÎSİNİN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR MESAJI

Türk Birliğinin Kore’den ayrılması dolayısiyle M illî Meclis 57. toplan
tısında Türkiye’ye bir teşekkür mesajı sunmuştur.

M esajda şöyle denilmektedir :

«Kahraman ve çok kıymetli Türk birliğinin Kore’den ayrılması dolayı- 
siyle, biz, Kore M illet Meclisi mensupları, ve Kore m illeti en samimi teşek
kür ve saygılarım ızı, asil Türk m illetine sunmakla bahtiyarız.
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Geçmişte, biz K oreliler, Kuzeyden düşman komünistlerin ani istilâsına 
uğradığım ız zaman, değerli ve kahraman Türk birliği, diğer Birleşmiş M il
letler askerleri ile  beraber, topraklarımıza gelip, hürriyet ve adalet uğruna 
canlarını feda etmiş, çetin savaşlarda dökmüş oldukları mukaddes kanlarla, 
şanlı Türk m illetine lâyik bir payaye ulaşarak, dünya m illetlerinin hayranlığı
nı kazanmışlardır.

Kore Harbi esnasında, vatanımızda hürriyet ve barışın temini bakımın
dan, Türk m illetinin kahraman ordusunun bir parçasını Kore’ye göndermek
te biran tereddüt etmemesi Birleşmiş M illetler prensiplerine bağlı, hürriyet- 
sever her memleket tarafından, her zaman takdirle yad edilecektir. Bu asıl 
]est, Kore tarihine altın harflerle kaydedilmiş .olup, tarafım ızdan ebediyen 
unutulmayacaktır.

Bİz Kore’liler, harbi, ve onun doğurduğu kötü neticelerin neler olduğu
nu gayet iyi biliyoruz fakat maalesef bölgemizde bazı m illetler, basit men
faat duygularından hareket ederek, Uzak Doğu ve Güney Pasifik'in sulh ve 
sükûnuna tecavüz etmeye çalışmaktadırlar. Demokratik prensiplere ve m illet
lerin yanyana kardeşçe yaşamaları umdesine bağlı olarak, bütün kudret ve 
imkânlarım ızla istilâcıların karşısına dikilmeye imanlıyız.

Şanlı Türk ordusunun, kanları bahasına bizlere hediye ettiği sulh ve 
hürriyeti, en mukaddes emanet olarak, gelecek genç Kore nesillerine intikal 
ettirmek, en büyük gayemizdir. Bu yolda, azim ve gayretlerimizden hiçbir fe
dakârlıkta bulunmamaya kararlıyız.

Bugün değerli silâh arkadaşlarımız topraklarımıza veda ederlerken, 
milletimizin bekası uğrunda, genç yaşta hayatlarını feda etmekten çekinme
yen kahraman Türk şehitlerinin mukaddes hatıraları önünde hürmetle eğil
meyi bir borç addetmekteyiz. Silâh ve kan kardeşliği ile  m illetlerim iz arasın
da kurulmuş bulunan samimi dostluk münasebetlerinin, daha yüksek merte
belere ulaştığını görmek, biz, bu memleketin temsilcilerini sonsuz şekilde 
bahtiyar edecektir.

Kardeş büyük Türk devletinin ve m illetinin, İktisadî gelişme ve refah 
uğrunda giriştikleri çabalarda muvaffak olmalarını bütün kalbimizle temen
ni etmekteyiz.»

B E L G E 3 6 A ğu s to s  1966

BAŞBAKANIN BASIN TOPLANTISI

Başbakan Süleyman Demirel’in basın toplantısında, dış politika konu
larında kendisine sorulan yazılı sualler ve bunlara verdiği cevaplar şunlar 
olmuştur :
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İkili Anlaşmalar
Soru : Amerika Birleşik Devletleri ile ik ili anlaşmalar konusunda yapılan 
görüşmeler bir açıklamayı mümkün kılacak şekilde olgunlaşmamış m ıdır?

Cevap : Bildiğiniz gibi hükümetimiz ile  Amerika Birleşik Devletleri hüküme
ti arasında « ik ili anlaşm alar» için prensip mutabakatına varılmış ve gerekli 
çalışmalara başlanılmıştır. Konunun teknik teferruatı üzerinde yetkili makam
larımızca yapılan geniş hazırlık çalışmaları tamamlanmış sayılabilir. Bu ara
da Amerikalı muhataplarımız ile  ihzarı mahiyette temaslar da yapılm ış ve 
yapılmaktadır.

Müşterek savunma konularına taallûk eden bu çalışma ve temaslar hak
kında bugünkü safhada daha geniş bir açıklama yapılmasına imkân görül
memektedir.

Batı Trakya’daki Soydaşlarımızın Durumu

Soru : Lozan anlaşması ve mevcut devletler hukuku kaidelerine rağmen, Y u
nanistan’ın, Batı Trakya Türklerine karşı takındığı tavır ve yoketme siyaseti 
ortadadır. Patrikhane ve Rum azınlıklarının gerçek veçhesi İse artık h a lk ı
mızca da malûmdur. Bu konularda hükümet radikal bazı kararlar almayı dü
şünüyor mu?

Cevap : B ilindiği gibi, Batı Trakya’daki soydaşlarımızın statüsü Lozan ant
laşmasında tesbit edilmiş olup, bunların «azın lık hak ları» mezkûr antlaşma 
ile teminat altına alınmış bulunmaktadır.

Yunanistan, antlaşmasının «azın lık ların  himayesi» kısmında tadat olu
nan soydaşlarımızın bu haklarına saygı göstermeyi taahhüt eylemiştir. Aynı 
şekilde, Türkiye de İstanbul’da yaşayan Rum asıllı vatandaşlarının azınlık 
haklarına riayet edeceğini beyan etmiştir.

H al böyle olmakla beraber, zaman zaman, Batı Trakya Türklerinin sta
tüsü ile  ilg ili anlaşma hükümlerinin ih lâ li cihetine g id ild iğ i ve bilhassa Kıb
rıs ihtilâfın ın ortaya çıkmasından buyana, bu kabil hareketlerin arttığı gö rü l
müştür. Soydaşlarımıza tatbik edilmek istenen bir takım sinsi tedbirler mev
cuttur. Buna karşılık, İmroz ve Bozcaada’daki Rum asıllı vatandaşlarım ıza 
baskı yapıld ığına dair de bazı mesnetsiz iddialar ileri sürülmektedir. Bütün 
bu karşılık lı şikayet ve iddialar, T ürk-Y unan münasebetlerin seyrine göre 
ivİcaçlar göstermektedir. Bunların bir mukayese ve muhasebesinin yapılm a
sında fayda yoktur.

Ancak, şu noktayı ehemmiyetle tebarüz ettirmek gerekir ki, hükümet 
Batı T rakya’da soydaşlarımızın varlığın ın idamesine en büyük önemi atfet
mekte ve durumu yakından izlemektedir. Nitekim, Atina Büyükelçimiz bir 
süre önce, yerinde incelemelerde bulunmak maksadiyle, Batı Trakya’yı ziya
ret etmiştir. Hükümet, Batı Trakya Türklerinin durumunu muhafaza etmek 
üzere gerekli bütün tedbirleri almıştır.
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Patrikhaneye gelince, Lozan antlaşması metninde bu ruhani müessese- 
nin durumunu tanzim eden herhangi bir hüküm yer almış değildir. Patrik
hane vatandaşlarımızdan bir kısmının dini ihtiyaçlarına cevap vermek ve 
münhasıran din konularında faaliyet göstermek üzere ülkemizde bulunmak
tadır. Bu itibarla, Patrikhane bir Türk müessesesidir ve memleketimizdeki 
diğer Türk müesseseleleri gibi kanunlarım ıza tabidir. Rum asıllı vâtandaşla- 
rımızında, her Türk vatandaşı gibi, anayasa ve kanunlarımızın bahşettiği hak
lardan ve himayeden faydalanmaktadır.

Daha sonra, Başbakan Süleyman Demirel ile  yerli ve yabancı basın men
supları arasında şu soru ve cevaplar teati olunmuştur :
Soru : İmroz adasında bazı tesisler yapılmaktadır. Bu tesisler askeri bir g a 
yeye mi matuftur?

Cevap : İmroz adası Samsun gibi, Sinop gibi, Türkiye’nin bir parçasıdır. Sam 
sun ve Sinop’da neler yapılıyorsa, İmroz’da da ayni şey yapılır.
Som : İktidarı devraldığından buyana, yabancı sermaye Türkiye'de yatırım  
talebinde bulunmuş mudur? Bulunmuşsa taleplerin ne kadarı mıisbet kar
şılanmıştır?

Cevap : Bu sual teknik bir konudur. Ancak şunu söylemek isterim ki, geçen 
y ıla oranla Türkiye’de yatırım  yapmak isteyen yabancı sermaye, miktar ola
rak yüzde 60 -70  nisbetinde fazladır.
Soru : Türkiye ile  Yunanistan arasında başlayan ve elân devam eden görüş
melerden Başbakan olarak üm itli misiniz?

Cevap : Görüşmeler yapılmaktadır. Bu safhada olan bir konu hakkında ne
ticeyi söylemek gibi bir durumda değilim . Herşeyden önce, gaye, Kıbrıs so
rununa bir çözüm yolu bulmaktır.

Som : Turistik ve diğer haritalarda Kıbrıs Türkiye’nin bir parçası olarak gös
terilmektedir. Bunun taşıdığı anlam nedir?

Cevap : Bİr haritaya bir kara parçasının alınması söylediğiniz manâda olsaydı, 
bütün memleketlerdeki haritalar gözden geçirilince, çok karma - karışık bir 
durum meydana çıkardı.

B E L G E 4 12 A ğu s t o s  1966

CUMHURBAŞKANI SUNAYTN DÜNYA GENÇLİK 
KURULTAYINA MESAJİ

lokya da yapılan Dünya Gençlik Kurultayına Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay şu mesajı yollamıştır :

«Dünya Gençlik Teşkilâtına dünya problemlerinin münakaşa edileceği 
çok önemli kongreleri dolayısiyle hitap etmekle bahtiyarım. Kısa bir süre
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sonra dünya meselelerinde sorumluluklar deruhte edecek olan genç insanlar 
için, devlet adamlarım taciz eden ve m illetleri ve hükümetleri idare etmeyi 
o kadar güçleştiren meselelerle ünsiyet kesbetmek ve çok iyi bir eğitim teş
k il etmektedir. Türkiye devamlı barışın ve refahın dünyada hâkim olmasını 
ve herkesin gerçek kardeşlik ve ahenk içinde olma imkânını bulmasını sami
miyetle ümit etmektedir. M aamafih insanlık henüz bu safhaya ulaşmamıştır.

Dünya, barışı tehlikeye sokan ciddî uyuşmazlıklarla yıpranmaktadır. 
M aalesef, Türkiye de bu neviden bir anlaşmazlığa taraf teşkil etmektedir. 
M illetlerarası antlaşmaların açık bir şekilde ih lâ l edilmiş olduğu ve bütün 
Türk cemaatını temel insan haklarından mahrum bırakıldığı Kıbrıs'ta, tehli
keli bir durum mevcuttur. Eminim ki, Türk cemaatinin eşine zor rastlanır ız- 
dirapları ile  meşgûl olacak ve beşeriyet idealleri ve Birleşmiş M illetler ana
yasasında tebcil edilmiş olan prensiplerle açıkça tenaküs halinde bulunan bu 
davranışı mahkûm etmekten geri durmayacaktır. Japonya’da toplanan ve 
dünya kamu oyunu temsil eden bütün memleketlerin mümtaz temsilcilerini 
tebrik eder başarılar dilerim ».

B E L G E M  16 A ğu s to s  1966
DIŞİŞLERİ BAKANIMIZIN BULGARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI  

ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Dışişleri Bakanı Ç ağlayangil’in, konuk Dışişleri Bakanına hitaben yap
tığı konuşmasının metni şöyledir :

Sayın Bakan :

Zâtıâlİnizi ve muhterem eşinizi selâmlamaktan büyük memnuniyet duy
maktayım.

Uzun zamandanberi ilk  defa olarak, komşu Bulgaristan’ın D ışişleri Ba
kanı memleketimize resmî bir ziyarette bulunmaktadır. Bu itibarla şu sırada 
aramızda olmanız keyfiyeti memleketlerimiz münasebetlerinin inkişafında 
mühim bir merhale teşkil etmektedir.

Herşeyden önce şunu belirtmek isterim ki bu münasebetler son zaman
larda doğru istikâmete yöneltilmiş bulunmaktadır.

Aramızda bir turizm anlaşmasının imzalanması ve bu sahada girişilen 
faydalı işbirliği, bir havacılık anlaşmasının akdi, çeşitli artist ve sporcu mü
badeleleri, diplomatik temsilciliklerimizin büyükelçilik seviyesine yükseltil
meleri, münasebetlerimizin daha iyi bir istikbale doğru tevcih edilmesine hiz
met etmiştir.

Bu mesut gelişmeden bahtiyarlık duymaktayız, zira bu, Türk hükümeti
nin bütün memleketlerle ve bahusus komşu devletlerle siyasetinde .ittihaz 
edindiği gayeye uymaktadır.
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Gayemiz, başka devletlerle olan münasebetlerimizi beynelmilel anlaş
m alara riayet ve bağımsızlık, toprak bütünlüğü, içişlerine ademi müdahale 
prensiplerine saygı göstermek suretiyle en yüksek seviyeye ulaştırmaktır.

Biz siyasî sistemlerdeki farkların ve bazı beynelmilel meselelerde görüş 
ayrılıklarının İkili münasebetlerimizin inkişafına ve aramızda mütekabil an
layış, itibar ve itimadın yerleşmesine mani olmaması gerektiği kanaatini bes
lemekteyiz.

K arşılıklı münasebetlerimizi sağlam temeller üzerine bina etmek için 
geçmişe değil artık geleceğe bakmamız icap edecektir.

Memleketlerimiz arasında vaktile anlaşmazlık kaynağı olan unsurları, 
bundan böyle bir yakınlaşma ve anlaşma unsuru olarak görmek istiyoruz. As
kıdaki meseleleri, tam bir samimiyetle ele alıp bunlara karşılık lı iyi niyetle 
bir hal tarzı bulmamız gerekmektedir.

Böylece, yalnız kendi memleketlerimizin menfaatleri e değil, aynı za
manda, bölgemizde ve bütün dünyada sulhün tarsinine de hizmet etmiş ola
cağız.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti sulha ve m illetlerarası ahenkli işbirliği 
ilkelerine bağlılığın ın her zaman müşahhas delillerin i vermiştir. Bunun en 
yeni misalini Kıbrıs meselesine mutabakata müstenit bir hal şekli bulunma
sı hususundaki gayret ve sabırları teşkil etmektedir.

Ziyaretinizin Türkiye ile  Bulgaristan arasındaki karşılık lı anlayışı arttı
racağına ve münasebetlerimizin inkişafına büyük hizmetler sağlıyacağm a sa
mimiyetle kani bulunmaktayım.»

Bulgaristan Dışişleri Bakanı İvan Başev şu konuşmayı yapmıştır :

«Ekselansların söylediği güzel sözlere, eşim ve bana refakat eden şahıs
lar adına teşekkür etmeme müsaade ediniz. Bu vesile ile  ülkenizi ziyaret et
memiz hususunda yaptığınız davet ve bizi son derece memnun eden cömert 
konukseverliğiniz için size tekrar teşekkür etme fırsatım kaçırmak istemem.

Ülkelerimiz hükümetlerinin temsilcileri arasındaki ziyaret teatileri ve 
görüşmeler, B u lgar-T ürk ilişkilerinin gelişim i üzerinde olumlu etkilerde 
bulunmakta ve Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ile  Türkiye Cumhuriyeti ara
sında sürekli bir dostluk bakımından vaatkâr İmkânlar sağlamaktadır. Bu 
temasların gelecekte değişik sahalarda devam edeceği yolundaki umudumu 
ifade etmek isterim.

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti ile  Türkiye Cumhuriyeti arasındaki iliş
kilerin son yıllarda kaydettiği ilerlemeden duyduğunuz memnuniyeti, tama
men paylaşıyorum. Turizm ve ulaşım alanlarında olduğu gibi, ticaret alanın
da da ilişkilerim iz, başarıyla gelişmektedir. Ticarî mübadele her yıl artmak- 
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tadır. Turizm, kara ve hava ulaşım ı ile ilg ili anlaşmalar imzalanmıştır. Bu 
ilerlemeler, iki hükümetin gösterdiği iyi niyet sayesinde, mümkün olmuştur. 
İlişkilerimizin, karşılık lı saygı, eşitlik ve içişlere karışmama temeli üzerinde 
gelişmesi için en güvenilir unsuru, elverişli nesnel şartların mevcudiyeti d ı
şında, asıl bu karşılık lı iyi niyetin teşkil ettiği kanısındayız. Ve gerçekten de, 
çeşitli alanlarda henüz kullanılmamış işbirliği imkânları mevcuttur.

İki ülkenin komşuluğunun sağladığı avantajlar, ticarî mübadelenin his
sedilir derecede genişlemesine müsaade ettiği gibi, sanayi, maden, tarım, tu
rizm ve ulaşım alanlarında da işbirliğim izin daha geniş bir temel üzerine 
oturtulmasına müsaade etmektedir. Hükümetlerimizin, daha sıkı bir iktisadı iş
b irliği yapması sınai ve ticarî teşebbüsleri teşvik etmesi yararlı olacaktır.

Biz, meslekdaşırn ve ben, 'bugün, karşılık lı bir açık kalp lilik  ve anlayış 
zihniyeti içinde cereyan eden görüşmelere başladık. Bu görüşmelerin, yarın 
aynı yönde devam ederek, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin ge
lişmesi için yeni imkânlar hazırlayan olumlu sonuçlara ulaşacağı umudun
dayım. Komşu ülkelerle dostane ilişkiler kurulmasını ve askıdaki bütün so
runlara, karşılık lı çıkarlara saygı ve anlayış zihniyeti içinde çözüm bulunması- , 
m dün olduğu gibi bugün de aynı şekilde arzu eden Bulgar hükümetinin bu 
samimî arzusunu tekrarlamaktayım. t

Bulgar ve Türk halkları arasında samimî ve sürekli işbirliği, siyasî ha
vayı iyileştirmek ve Balkanlarda sürekli bir barış sağlamak amacıyla harca
nan çabalara böylece değerli bir katkı teşkil edecektir.»

B E L G E 6 18 A ğu s to s  1966

T Ü R K - BULGAR RESMÎ GÖRÜŞMELER KONUSUNDAKİ DEMEÇLER

Hükümetimizin resmî m isafiri olarak Tiirkiyeyi ziyaret etmekte bulu
nan Bulgaristan D ışişleri Bakanı İvan Başev İstanbul’a gelişinde, basın men- ’ 
supları ile  kısa bir görüşme yapmış, Ankara temaslarından memnun olduğu
nu belirtmiştir. M isafir Bakan demiştir ki :

«Görüşmelerimiz dostluk ve samimiyet havası içinde geçti. İkili ilişk i
ler üzerinde duruldu, bu ilişkilerde son yıllarda olumlu gelişmeler olduğunu 
samimiyetle kaydetmek isterim. Görüşmelere ve temaslara devam niyetinde
yiz.»

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Başev, bir basın mensubunun «olum lu bir 
sonuca varıld ı m ı?» sorusunu da şöyle cevaplandırmıştır :

«Sınır meselesi mevcut değildir. İki memleket arasındaki sınır tam tes- 
bit edilmiş bulunuyor, ortada yalnız yeni bir sınır mukavelesi imzalanması
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vardır. Bu da bazı ih tilaflı meseleleri önleyecektir. Bu konu eksperler tara
fından görüşülecek, hazırlanan tasarı teati edilecektir. Sınır mukavelesi mü
nakaşalı bir mesele değildir. İki memleket arasında iyi münasebetlere g id ile
cektir. Bulgaristan ve Türkiye barış içindedirler. M ünakaşalı meseleler mev
cut değild ir.»

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Başev’in bu konuşmasını izliyen ve seya
hatinde kendisine refakat etmekte olan BulgaristanlI bir bayan gazeteci, bu 
sözler üzerine Türkiye D ışişleri Bakanı Ç ağlayangil’in ne düşündüğünü sor
muştur.

İhsan Sabri Çağlayangil, şöyle konuşmuştur : «temaslarım ızın başlıca 
amacı Türkiye ile  Bulgaristan münasebetlerinin en yüksek seviyeye çıkması
dır. Askıda kalan meselelerin halli bu görüşmenin tabiî neticesidir. Her iki 
memleket, aralarındaki münasebetleri en iyi dereceye çıkarmaya kararlıdır. 
Bence, varılan en önemli netice budur.»

Öte yandan, D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Bulgar D ışişleri 
Bakanı Başev’le birlikte yurdumuza gelmiş bulunan, Bulgar T elgraf ajansı 
ve Rabotnicesko Delo gazetesi muhabirlerine, Türkiye-Bulgaristan  ilişkileri 
konusunda bir demeç vermiştir. Ç ağlayangil’in m isafir Bulgar gazetecilerine 
verdiği demeçte, Türkiye’nin dış politikasının esasları, Balkan memleketleri 
arasında işbirliği ve. A nkara’da yapılan son ik ili görüşmeler konularının da 
yer ald ığı ifade edilmiştir.

B E L G E 7 21 A ğu s to s  1966

TÜRK-BU L G A R ORTAK BİLDİRİSİ

Türk - Bulgar ortak bildirisinin metni şudur :

«Bulgaristan H alk Cumhuriyeti D ışişleri Bakanı sayın îvan Başev, Tür
kiye D ışişleri Bakanı sayın İhsan Sabri Ç ağlayangil’in daveti üzerine 16-21 
Ağustos 1966 tarihinde Türkiye’yi resmen ziyaret etmiştir.

Sayın Başev’e Dışişleri Bakanı Yardımcısı sayın Lubomir Anguelov ve 
Dışişleri Bakanlığı üçüncü daire başkanı sayın Nenko Çendov ve Dışişleri 
Bakanlığı üçüncü daire başkan yardımcısı sayın Gatço Gatçev refakat etmiş
lerdir. Bulgaristan Dışişleri Bakanı ve kendisine refakat eden delegasyon An
kara'yı, İstanbul’u ve m illetlerarası fuarın açılışına iştirak ettikleri İzmir’i zi
yaret etmişlerdir.

Sayın Başev Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay ve Türkiye Başbakanı 
sayın Süleyman Demirel tarafından kabul edilmiştir.

Her iki Bakan karşılık lı anlayış ve samimiyet havası içinde geçen gö
rüşmeler yapmışlardır. Bu görüşmeler sırasında m illetlerarası meseleler ve 
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Türkiye - Bulgaristan’ın münasebetlerinin geliştirilm esi üzerinde görüş teati
sinde bulunmuşlardır.

İki Bakan Türkiye Cumhuriyeti ile  Bulgaristan H alk Cumhuriyeti ara
sındaki iyi komşuluk münasebetleriyle ilg ili meseleleri tetkik eylemiş ve bun
ların müsait şekilde geliştiğin i memnuniyetle müşahade etmişlerdir.

Bakanlar son yıllar zarfında iki hükümet temsilcileri arasında vuku bu
lan ziyaretlerin ve diğer ik ili temasların müsbet neticeler verdiğini kaydet
mişlerdir. Bu temas ve ziyaretler ile  iki D ışişleri Bakanı arasında cereyan eden 
görüşmeler, iki komşu memleket arasındaki münasebetlerin gelişmesinde kat
kıda bulunmuştur. îk i Bakan gelecekte de muhtelif seviyelerde ziyaretlerin 
teati edilmesi arzusunu izhar etmişlerdir.

Bakanlar iki memleketin münasebetlerinin barış ve anlayış zihniyeti 
içinde, karşılık lı saygı, m illî bağımsızlık ve egemenlik ve içişlerine ademî 
müdahale prensiplerine dayanarak gelişmesi için İki hükümetin çalışmaya 
azimli olduğunu izhar etmişlerdir.

İktisadî münasebetler müsbet bir seyir takip etmektedir. T icari müna
sebetler çoğalmıştır. Hava ulaştırması ve turizmin gelişmesi hususunda anlaş
m alar imzalanmıştır.

İki Bakan, Türkiye Cumhuriyeti ile  Bulgaristan H alk Cumhuriyeti ara
sında İktisadî münasebetlerin gelişmesindeki bu müsbet temayülün iki kom
şu memleketin menfaatlerine tekabül ettiğini belirtmişlerdir.

D ışişleri Bakanları, ticarî, İktisadî turistik, ilm î artistik v.s. sahalarda
ki ik ili işbirliğinin genişlemesine müsait imkânların mevcudiyetini müşahade 
etmişlerdir. Her iki taraf bu imkânlardan istifade edilmesi temennisini ifade 
etmiştir. Bu maksatla, muhtelif sahalardaki ve bilhassa makine ve hafif sa
nayi, yiyecek maddeleri sanayii, metalürji, maden işletmesi, tarım, v.s. saha
larındaki İşbirliğini geliştirme imkânlarını yerinde tetkik etmek üzere eksper 
grupları teati olunacaktır.

Bu münasebetlerin daha da gelişmesini teşvik amacı ile  iki Bakan, b il 
hudut anlaşması, bir konsolosluk sözleşmesi İle ulaştırm a ve nakliyat, direkt 
demiryolu tesisi, Malkopornovo ile K ırk lareli’ni bağlayan yolun ve devamının 
turistik gayelere cevap verecek şekilde ıslahı, adlî ve cezaî mevadda yardım
laşma hakkında anlaşmalar akdedilmesine karar verilm iştir. Eksperler bu an
laşmaları en kısa zamanda müzakere edeceklerdir. Balıkçılık ile  her İki ülke
nin topraklarını kateden nehirleri üzerinde inşa edilecek tesisler ve sulardan 
istifade gibi başka konularda da anlaşmalar akdedilmesi imkânlarını tetkik 
etmek üzere de eksperlerini görevlendirmişlerdir. İki D ışişleri Bakanı eksper
lerini 22 A ralık 1933 tarihli veteriner sözleşmesini tadil etmekle görevlen
dirmişlerdir. Keza, ilm î ve artistik mübadeleler konusunda bir protokol ak
detmeye karar vermişlerdir.
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Her iki Bakan, yakın akrabaları Türkiye’ye daha önce göç etmiş olan 
Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının, Türkiye’ye ihtiyarî göçleri meselesini mâ
kul bir şekilde, en kısa zamanda halledilmesi gerektiği hususunda mutabık 
kalm ışlardır. Bu konuda uygulanacak usulleri tesbit etmekle eksperlerini gö
revlendirmişlerdir.

Bulgaristan H alk Cumhuriyeti D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan- 
g il 'i Bulgaristan’a resmî bir ziyaret yapmaya davet etmiştir. Davet memnuni
yetle kabul edilmiştir. Ziyaret 1967 senesi içinde diplomatik yoldan tesbit edi
lecek bir tarihte yapılacaktır.

B E L G E 8 21 A ğu s to s  1966

BULGARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ ANADOLU 
AJANSINA DEMECİ

Hükümetimizin davetlisi olarak memleketimizde bulunan Bulgaristan 
Dışişleri Bakanı îvan Başev ve eşi Bulgaristan’ın Edirne Konsolosluğunda 
Anadolu ajansı’na bir demeç vermiş ve şunları söylemiştir :

«Türkiye’den ayrılmadan önce bu memleketi ziyaretim sırasında edin
diğim iyi intibalarım ı teyid etmekle büyük bir memnunluk duymaktayım. Z i
yaretimiz faydalı ve güzeldi. D ışişleri Bakanınız Sayın Çağlayangil ile  görüş
melerimiz her iki devletin önemli problemleri üzerinde idi. Bu işlerimizi gü
zel sonuçlara götürmek için büyük gayretler sarfedeceğiz.»

Bulgaristan D ışişleri Bakanı yeni inşa edilecek Pehlivanköy - Edirne 
demiryolunun Bulgaristan’a bağlanması konusundaki soruya cevaben de «bu 
bizim için yeni bir konu İdi. Memnunlukla teklifi kabul ettik. Prensip itiba
riyle hemen hemen anlaşmaya vardık. Şimdi meselemiz, hattın Türk - Bulgar 
hududu arasındaki bağlantı yerini tesbit etmek ve diğer teknik işlemleri yap
mak olacaktır» demiştir.

B E L G E 9 19 A ğu s to s  1966

OSMAN ÖREK’İN BAF’TAKİ. OLAYLARLA İLGİLİ DEMECİ

Kıbrıs Savunma Bakanı Osman Örek, gazetecilere verdiği demeçte Kıb
rıs’ta cereyan eden son olayları şöyle özetlemiştir :

«Önceki gün Baf’ta bir Türkün katledilmesini müteakip buradaki Türk- 
ler, Rumların muhtemel tecavüzünü önlemek için yığınaklar ve barikatlar 
kurmuş, sudan sebeplerle adam vuran kanunsuz Rum polisini Türk kesimine 
sokmamıştır. Doğan gergin durum, barış gücünün iki tarafa ait barikatlar 
arasına girmesiyle kısmen önlenmiş hattâ bazı Rum barikatlar barış gücü ta
rafından geriye atılmıştır.
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Bizim müdafaaya geçişimizi bile hazmedemeyen Makarios, barış gücü 
ııezdinde bir ültimatom vererek, barikatların bir hafta içinde kaldırılmasını, 
aksi halde ateş açılacağını bildirmiştir. Bu mühlet dün sabah 8 ’de sona erdi. 
Hâlen Kıbrıs’taki durum hiçte normal olmadığı halde, bizim hüsniyetimiz ve 
barış gücünün gayretiyle muhtemel olaylar önlenmiş bulunmaktadır. Ana
yasayı ve anlaşmaları durmadan ih lâ l eden Makarios 1964 M art ayında im
zalanan Baf anlaşmasına da set çekmiş ve anlaşmanın âmir hükmüne rağmen, 
B af’taki Foni mahallesini bir türlü tahliyeye yanaşmamıştır. Burada çok ağır 
şartlara göğüs geren Türkler, 1964 Martından beri silâh zoru ile terke mec
bur kald ıkları evlerine dönememiş, daracık bir sahaya sıkıştırılm ışlardır. Son 
olayı müteakip Türk cemaati ve Ankara hükümeti, enerjik teşebbüslerde bu
lunarak Baf anlaşması hükümlerinin âcilen tatbikini istemiştir.

Fakat Makarios, buna yanaşır gözükmediği gibi, bu bölgeye ağır silâh 
ve tankları da yığmış bulunmaktadır. Herşeye rağmen Türk toplumu öteden- 
beri olduğu gibi ayaktadır ve morali kuvvetlidir.

Böylesine şartların devam ettiği Kıbrıs’ta Türkler tecavüze uğramış in
sanlar olarak, müdafaaya çekilmiş vaziyettedirler. Kendi bölgemizde hüküm
ranız parolasıyla hareket eden Türk cemaati, davanın sulh yoluyla çözümle
nebilmesi için gerekli tahammülü devam ettirmektedir.»

B E L G E 10 19 A ğu s to s  1966

ORHAN ERALP’IN KIBRIS’TAKİ SON OLAYLAR İLE İLGİLİ 
U T HANT’A MEKTUBU

Türkiye’nin B. M. nezdindeki baş delegesi Orhan Eralp, Genel Sekreter 
U Thant’a bir mektup göndererek, «K ıbrıs’taki barış gücünün daimi olarak 
uyanık bulunmasını» istemiştir.

«Unfİcyp»in (Kıbrıs barış kuvveti.) âld ığ ı bütün tedbirlere rağmen, ada 
Rumları ile silâh lı personelin tehlikeli gergin liğ i «canlı tutabilmek» İçin kas- 
di hareketlerden çekinmediklerini işaret eden Orhan Eralp, 12 Ağustos günü 
Baf kasabasında genç bir Türkün vurularak öldürülmesini buna bir örnek 
olarak göstermiştir.

Orhan Eralp, Rumların keyfi davranışlarına örnekler vermeye devam 
etmiş, Rum polisinin Baf kasabasında yeşil hattı izinsiz olarak geçip bazı 
Türkler i tevkif edişini kasdİ ve hukuk dışı davranışlarından sadece biri olarak 
nitelemiştir.

Büyükelçi Eralp, adada, havanın gergin olduğu noktalardan biri ola
rak da Magosa yakınlarındaki Tripimeni’yi göstermiş, Rumların geçen Nisan 
ayında bu bölgede, bazı Türk köylerini çepeçevre sarabilmek için stratejik bir yol
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inşasına başladıklarını hatırlatmış, bütün bu inşaatlar ile, Nazi A lm anya’sı 
tarafından, savaşın patlak vermesinden önce başlanan ve yürütülen yol yapımı 
arasında bir benzerlik kurmuştur. Eralp, bu konuda şu hususlara U Thaııt'm  
dikkatini çekmiştir :

«K ıbrıs’tı Rumların, kurbanlarını kıskıvrak yakalayabilmek için yürüt
tükleri bu yol inşaatı, ikinci dünya savaşından önce, keyfi yayılm a politikası
nı uygulayabilmek için İzlenen meşum metodlardan biridir.

Eralp, Kıbrıs’tı Türk liderlerin Tripimeni bölgesinde, barış kuvvetinin 
nezaretine razı olduklarını, fakat savunma mevzilerini yıkmaya haklı olarak 
yanaşmadıklarını belirtmiştir.

Eralp’ın işaret ettiği gibi, Türklerin, yol inşaatına başlamadan önce de 
mevcut olan bu savunma mevzilerini, sırf Rum toplumu bundan hoşlanmıyor 
diye yıkması kadar saçma bir şey olamaz.

B E L G E 11 25 A ğu s to s  1966

TÜRK  - RUS TİCARET PROTOKOLÜ İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA

Ticaret Bakan vekili Cihat Bilgehan, Anadolu Ajansı muhabirine, Tür
kiye ile  Rusya arasında imzalanan ve İçinde bulunduğumuz devreyi kapsayan 
ticaret protokolü hacminin, karşılık lı olarak 80 milyon dolara baliğ olduğu
nu söylemiştir.

Cİhat Bİlgehan, bu konuda demiştir ki :

«B ilind iği gibi, 18 Şubat tarihinde ve 1966-1967 devresini kapsayan 
m eri ticaret protokolünün hacmi, tek taraflı olarak 34,5 milyon dolardır. Bu 
hacim geçen devreye nazaran, takriben yüzde 30 nisbetinde 12,5 milyon do
larlık  bir artış göstermektedir.

Ayrıca, 1966-1967 devresinde Sovyet Rusya’dan ithal edilecek makine 
ve teçhizat için 4 milyon dolarlık munzam bir imkân hazırlanmıştır. Bu suret
le, içinde bulunduğumuz devreyi kapsayan ticaret protokolünün hacmi, karşı
lık lı olarak 80 milyon dolara baliğ olmaktadır.

D iğer taraftan, memleketimizde, dem ir-çelik , alüminyum, asit sülfürik, 
lif  levha fabrikaları, rafineri ve Rus tipi votka imal edecek ünitelerin kurul
ması ve cam fabrikasının tevsii hakkında tanzim edilen protokol tahakkuk 
safhasına eriştiğinde, Türkiye ile  Rusya arasındaki ticaret hacmi, o nisbette 
yükselmiş olacaktır.»
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B E L G E  12 27 A ğu s to s  1966

TİCARET BAKAN VEKİLİNİN TÜRK  - SOVYET TİCARET 
İLİŞKİLERİ KONUSUNDAKİ DEMECİ

Devlet Bakanı ve Ticaret Bakan vekili Cihat Bilgehan, gazetecilere ver
diği bilgide, Türk-Sovyet ticaret ilişk ileri konusundaki son resmi temaslara 
değinmiş, bu sezon sonuna doğru, Sovyetler B irliğine geniş ölçüde yaş sebze 
ve meyva ihraç edeceğimizi açıklamıştır.

Sovyet Dış Ticaret Bakanı Patoliçev’le yapılan müzakereler esnasında 
ik i ülke arasındaki ticaret anlaşması tatbikatında görülen bazı güçlüklerin g i
derilmiş olduğuna da işaret eden Bilgehan, bu suretle nisbî olarak göze çar
pan döviz kaçakçılığının önlenmiş olduğunu belirtmiş bu konuda şunları söy
lemiştir :

«Son temaslarda, iki ülke arasındaki ticaret ilişk ileri görüşüldü ve işle
yiş tarzındaki bazı aksaklıkların giderilmesine çalışıldı. Müzakereler sonunda 
alınacak m alların ekspertsiz işlem leri prosedürü değiştirilm iş, ekspertizin tüc
car tarafından değil, hükümet tarafından yapılması kararlaştırılm ıştır. Böyle
lik le  mal takdirinde yapılan sübjektif kıymetlendirme ortadan kalkmış ve bu 
yönden kısmen göze çarpan döviz kaçakçılığı önlenmiş olacaktır».

B E L G E  13 2 7 -2 9  A ğu s to s  1966

SOVYETLER BİRLİĞİ DIŞ TİCARET BAKANININ DEMEÇLERİ

Memleketimizi resmen ziyaret etmekte iken İzmir’e gelen Sovyet Rus
ya Dış Ticaret Bakanı N ikolai Patoliçev, gazetecilere Türkiye’de komple 10 
çimento fabrikası kurmak istediklerini açıklamıştır.

Her birinin y ıllık  istihsal kapasitesinin 300 bin ton olacağını, bu konu
daki teklifin son Türk-Sovyet resmî görüşmelerinde yapıld ığını da açıklayan 
Patoliçev, özetle demiştir ki :

«Y edi sanayi tesisi dışında yapılan yeni teklifler arasında, Türkiye'nin 
enerji problemini halletmek amacıyla elektrik santral ve teçhizatı da vardır. 
Biz bunlara karşılık Türkiye’den gıda maddeleri ile  gelişmiş sanayi mamul
leri ve her türlü ihraç m alları alm ağa hazırız.»

Sovyet Rusya’nın, Türk sanayiinin gelişmesini ve im âl ettiği mamulleri 
dış piyasalarda ko laylık la satabilecek hale gelmesini arzuladığını da belirten 
Dış Ticaret Bakanı, daha sonra kurulacak yedi sanayi tesisi hakkında şunları 
söylemiştir :
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«Tesislerin teknik projeleri hazırlanmıştır. Şimdi fiat üzerinde müza
kere yapılmaktadır. Bu konunun da en kısa zamanda halledileceğini umuyo
ruz. Yakın bir gelecekte Türk-Sovyet işbirliği ile teknik projelerin tatbikine 
başlanacaktır.»

Öte yandan İstanbul’da verdiği diğer bir demeçte, Sovyetler Birliği Dış 
Ticaret Bakanı, şunları söylemiştir :

«Türkiye’nin devlet ve iş adamlarından yakın bir ilgi ve misafirperver
lik gördük. Bütün görüşmelerimiz, hakikaten çok dostane bir hava içinde 
geçti. Daha ziyade Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki İktisadî ve ticarî 
konular üzerinde durduk. İki komşu memleket arasındaki bu münasebetler, 
mutlaka daha çok gelişmelidir. Bunun için de hiç bir engel yoktur. Görüş
meler sırasında, işbirliğini geliştirecek imkânları arayıp bulduk. Meselâ, Sov
yetler Birliğinin makina fabrikaları ihracatını nasıl arttırabileceği konusu 
üzerinde durduk. Fikrimce, Türkiye yerli sanayiinde kullanmak üzere daha 
büyük çapta Sovyet menşeli makinalar alabilir. Bu konuda ben de bazı tek
liflerde bulundum.

Öte yandan, görüşmelerimiz sırasında, daha önce teknik protokolü im
zalanmış olan yedi tesisin üzerinde durduk. Bu yedi tesise bir ari önce baş
lamak arzusundayız. Netice olarak şunu söyliyebilirim ki, İktisadî ve ticari 
münasebetleri geliştirmek için tam bir görüş birliğine vardık.»

Nikolai Patoliçev, daha sonra İzmir enternasyonal fuarına temas ede
rek şunları söylemiştir :

«İzmir’de İzmir enternasyonal fuarını ziyaret ettik. Bu yıl İzmir fuarına 
katılan birçok yabancı devlet arasında Sovyetler Birliği de bulunmaktadır. Fuar
da yer alan Türk mallarını da izledik. Türkiye şimdi muhakkak ki kalkınma 
yolundan geçmektedir. Bu yolda Türkiye’ye başarılar dilemek isterim.»

B E L G E 14 29 A ğu s to s  1966

CUMHURBAŞKANI CEVDET SUNAY’IN KRAL FAYSAL ŞEREFİNE 
VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Cumhurbaşkanı Sunay’ın, Kral Faysal’a hitaben yaptığı konuşma şudur;
«Devlet idaresindeki vasıflarıyla cümlenin hayranlığını kazanmış, bü

yük İslâm hükümdarı Majestelerinin memleketimizi teşrifleri benim için bü
yük bir şeref ve memnuniyet vesilesi olmaktadır.

Kardeşimiz, dindaşımız Suudi Arabistan halkının kalkındırılması İçin, 
dirayetli idareniz altında, her bölümde ulaşılan merhaleler, cihanın takdir 
nazarları önüne serilmiş bulunmaktadır. Majestelerinin yüksek liderliğinin 
sonucu olan bu başarıların, bende ve memleketim halkında, samimi takdir
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hisleriyle birlikte büyük bir sevinç doğurduğunu bilmem ki belirtmeğe lüzum 
var mıdır? Dinî, tarihi ve kültürel müşterek bir mazinin sarsılmaz rabıtaları
na istinad eden memleketlerimiz arasındaki münasebetlerde, daima kardeşlik 
ilkelerinin tam etkisini müşahade ediyoruz. Türk milleti ve hükümetlerinin 
davranışlarına hakim olan kardeşlik hislerinin başta Majesteleri olmak üzere, 
Suudî Arabistan hükümet ve halkından ayni şekilde mukabele görmesi, mem
leketlerimiz arasındaki münasebetlerinin nasıl sağlam esaslara dayandığının 
açık bir delilidir.

Memleketlerimiz arasındaki çok yakın kardeşlik ilişkilerinden bahse
derken, bu münasebetlerin bölgemiz ve binnetice dünya milletlerinin saadet 
ve refahı bakımından ifade ettiği mana üzerinde de durmak isterim. Türk 
milleti ile Suudî Arabistanın; kardeş Arap halklarıyla yakın münasebetler 
kurması ve bölgemizin Arap ve diğer halklarının hepsinin müşterek men
faatleri ve refahının korunması ve daha ileriye götürülmesi için çalışması 
memleketlerimizin ortak emelleridir. Memleketimizin, bölgemizdeki Arap 
memleketleri ile geliştirmeğe azimle gayret ettiği iyi komşuluk ve işbirliği 
siyaseti memleketlerimiz arasındaki bağların sıkılaşmasından ancak kuvvet 
kazanacaktır.

Dünya sulhunü tehdit eden çeşitli ihtilâfların şiddetle devam ettiği bir 
devrede tarihi ve siyasi icaplar bölgemizde itimat ve dayanışma fikrinin kök
leşmesini bilhassa zaruri kılmaktadır. Bölgemiz dahilinde sulhiin takviyesine 
yardımcı olacak gayretlerimizin, bütün bölge devletleri arasında itimada ve 
iyi niyete müstenid münasebetler idamesinden faide göreceği şüphesizdir. 
Türkiye, kendi cihetinden, bu genel amacın husulünü teshil edecek şekilde 
bölge içindeki diğer kardeş Arap ülkeleriyle de münasebetlerini geliştirme 
gayretlerine devam etmek azmindedir. Bu husustaki çalışmalarımızda Türki
ye-Suudî Arabistan münasebetlerinin eriştiği müstesna derecede sağlam ha
va bir ilham kaynağı olacaktır.

Şimdiye kadar muhtelif vesilelerle muhatap olduğunuz bir hususu tek
rarlamaktan kendimi alamıyorum. Türk milleti, en büyük millî davasında, 
yüksek şahsınız ve Suudî Arabistan Hükümet ve Milleti tarafından gösteril
miş candan alâka ve desteğe karşı şükran hisleriyle dolu bulunmaktadır. Kıb
rıs'ta zulüm ve maddî ve manevi sıkıntılar içinde kalmış ve hatta yok edilmek 
ihtimali ile yüz yüze gelmiş olan soydaş ve din kardeşlerimize reva görülen 
muameleler karşısındaki haklı infialimize ortak olmanız, Türk milletinin 
kadirşinas kalbinde derin bir iz bırakmıştır. Memleketimizin Doğu bölgesin
de vuku bulan zelzele felâketinin açtığı yaraların sarılmasına gösterdiğiniz 
necib alâkadan dolayı da Türk milletinin derin şükran duygularına bu mü
nasebetle tercüman olmak isterim.

Memleketimin her türlü imkânlarının Suudî Arabistandaki kardeşleri
nin kalkınma ve refah yolundaki gayretlerinin emrinde olduğunu tekrarlar
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ken Arap âleminin her yöndeki başarılarından kıvanç, âdil ve insanı çözüm 
yolları bekleyen davalarına gönülden ilgi duyan Türkiyemizde, bizler İçin kı
sa da olsa, mesut günler geçirmenizi gönülden dilerim.

Kral Faysal’ın yaptığı cevabî konuşma şudur :
«Belirtmek lûtfunda bulunduğunuz değerli tezahürler dolayısı ile derin 

şükran ve memnuniyet hislerimi sizlere Sayın Başkan, bildirmeme müsaade 
buyurunuz. Bu tezahürler sîzlerin ve kıymetli ve yüksek Türk halkının fazi
letli ahlâkını, ulusal ruhunu ve devamlı bağlılığını göstermektedir.

Özellikle memleketiniz ve memleketimi ve genel olarak memleketiniz 
ve diğer Arap ve Müslüman memleketlerini birbirlerine bağlıyan bağlara 
işaret etmek lûtfunda bulundunuz. Bu bağlar, Sayın Başkan, bu günlerin bağ
ları değil asırlar ve zamanlar boyunca devam etmektedir. Bu bağları eski bîr 
tarihe bağlıyan as il- bir ruh vardır. Bu ruh din ruhudur, inanç ruhudur ve 
Tanrının Suphanehu ve Taalâ ahlâk ruhudur. Bugün bu ilişkilerden ve bu 
bağlardan bahsediyorsak geleceğimiz için geçmişimizden kuvvet almaya ça
lışıyoruz. Bu sebeple muhterem Türkiye halkının ve kardeşi Arap halkının 
buluşması garİpsenecek bİrşey değildir. Biz bu anda, Sayın Başkan, bu bağ
ları ve temasları kuvvetlendirmeye çok muhtacız çünkü Tanrının izni ve kuv
vetiyle bu bağlar yalnız Türkiye ve Arap milletlerinin menfaatlerini sağla
mak için değil, dünyanın barış ve güvenini muhafaza etmek, ve beşeriyetin 
hayrı ve iyiliği için kuvvetli bir destek olacaktır. Ben Sayın Başkan, bu sözleri 
zanna veya vehme dayanarak söylemiyorum. Bu sözleri söylerken şu gerçek
lere dayanıyorum :

Hepimiz gücümüzü ve irademizi bitmez tükenmez bir kaynaktan alıyo
ruz. Bu kaynak barış dini, muhabbet dini, kardeşlik dini, adalet dini, terakki 
dini ve ilerleme dini olan İslâm dininin esasıdır. Yaşadığımız âlemde bu gün
lerde gördüğümüz akımlar, müşküller, savaşlar ve anlaşmazlıklar bir tek 
sebepten doğmuştur. Bu da şudur ki beşeriyet evlâtları olan bizler maalesef 
Tanrıya olan inancımızı kaybettik veyahut en azından bu inancımız zayıfla
mıştır. Ve bu yüzden sonsuz bir karanlığa düştük ve ne yapacağımızı bilemi
yoruz.

Bu sebeple, Sayın Başkan, biz bu günlerde Tanrıya inancımızı ihya et
memize İmanımızda İsrar etmemize ve hak ve adalet esaslarına dayanrak ge
leceğimizi İnşa etmemize çok muhtacız dedim. Müslüman kardeşlerimizin 
birbirlerine yaklaşmaları, birbirleriyle anlaşmaları ve birbirlerine yardım et
meleri gayesiyle tevcih ettiğimiz dâvetİıı gayesi bazı insanlar tarafından şans
sızlık eseri olarak yanlış anlaşılmış bulunması münasebetiyle sizlere tekid et
mek isterim ki, bu davetten kazanç sağlamak veya bazı hedefleri gerçekleş
tirmek gayesini gütmemekteyiz, Bizim en fazla arzu ettiğimiz husus Müslüman
60



milletlerinin birbirleriyle anlaşmaları, birbirlerine yardım etmeleri, aralarında
ki anlaşmazlıkları gidermeleri, geleceklerini kuvvetli ve köklü bir temel üze
rinde inşa etmeleri için aralarmda kuvvetli kardeşlik ilişkilerin kurulmasıdır. 
Bu davet, Sayın Başkan, ne milletlerden ve ne de devletlerden hiçbir kimseye 
ve hiçbir tarafa yöneltilmiş değildir. Bizim istediğimiz Müslümanların ve 
başkalarının lehine olacak kuvvetli bağların Müsllimanlar arasında kurulma
sıdır ve Müslümanların birbirlerine sımsıkı bağlanmalarıdır.

Suudî Arabistan Krallığı ve Türkiye Cumhuriyetini devlet ve halk ola
rak birbirlerine bağlayan bağları özellikle zikretmek lûtfunda bulundunuz. 
Bu fırsattan faydalanarak Suudî Arabistan halkı adına kaydetmek isterim ki, 
biz, iki milleti ve iki hükümeti birbirlerine bağlayan bu kuvvetli kardeşlik 
ilişkilerinin devam etmesine büyük önem vermekteyiz. Bu memleketteki kar
deşlerimize karşı bize düşen vazifenin bir kısmını yerine getirdiysek bunu, 
inancı, hisleri ve yönleri bizimle paylaşan kardeşlerimize karşı bize farzedilen 
ve içten duyduğumuz vazife şuurunun etkisi altında yerine getirdik.

Suudî Arabistan Krallığının Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak izlediği si
yasete değinmek lûtfunda bulundunuz. Bu münasebetle, Sayın Başkan, sizle- 
re tekid etmek isterim ki, Suudi Arabistan Krallığı sırf bizim kardeşlerimizin 
zulüm gördükleri veya bu memleketteki kardeşlerimizin Kıbrıs’ta olan olay
lardan acı çektikleri için değil, fakat bununla beraber hakkı, adaleti ve insan 
olarak haklarını kullanması ve kendi geleceğinin tayin edilmesinde iştirak 
etmesi gereken insanların hürriyetini savunmak için de bu tutumu takip et
tik. Bu münasebetle, Sayın Başkan, sizlerin ve bütün kardeşlerimin önünde 
zikretmek isterim ki, Kıbrıs’taki kardeş Türkler gibi tecavüzlerden şikâyet 
eden, zulüm gören ve acı çeken diğer bir millet vardır. Bu millet Filistin 
Arap halkıdır. Filistin Arap halkının gördüğü feci durum dünyada hiçbir mil
let tarafından şimdiye kadar geçirilmemiştir. Çünkü bu durum tecavüzün 
sonucudur, halkın gasbedilmesi sonucudur ve zalim kuvvetlerin, barış ve gü
ven içinde evinde ve vatanında yaşamak ve yaşamasını devam ettirmek iste
yen masum bir halka tasallut etmeleri sonucudur.

Filistin’de kardeşlerimizin içinde bulundukları durumu uzun uzadıya 
izah etmek istemiyorum. Çünkü siz bu durumu biliyorsunuz. Zulüm gören 
ve yerinden sürgün edilen bu halkın karşılaştığı feci durum herkes tarafın
dan bilinmektedir. Zira Batı ve Doğunun şer kuvvetleri bu halkı tazip etmek, 
evinden kovmak ve yerine dünyanın sapıklarını getirerek onlara bu halkın 
toprağını vermek ve bu halkla her yerde alay etmek ve istihza etmek için an
laşmışlardır. Bu sebeple bu konuyu uzun uzadıya izah etmeye ihtiyaç görmü
yorum.

Suudî Arabistan Krallığının Erzurum’da fecaatla karşılaşan kardeşleri
mize karşı gösterdiği hislere deyinmek lûtfunda bulundunuz. Bu münasebet
le sizlere teşekkür ederim. Ayııı zamanda sizlere belirtmek isterim ki, bu fe
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caat, yalnız sizin facianız değildir. Biz de bu facia sebebiyle hissettiğiniz aynı 
duyguları hissediyoruz ve acı çektiğiniz gibi biz de aynı acıyı çekiyoruz. Fakat 
ne çare ki kader ne sîzlerin, ne de bizlerin elinde birşeydİr. Bu olay karşısın
da en büyük tesellimiz, bu memleketteki kardeşlerimizin Allaha Suphanehu 
ve Taalâ kuvvetle inanmış olmalarıdır. Cenabı Haktan, Suphanehu ve Taalâ 
kendilerine hayırlı yaşama imkânını bağışlamasını, bu olay sırasında şehit 
olan insanlara rahmet etmesini, geride kalanlara sabır vermesini, hayatların
da mutlu kılmasını ve gelecekte her türlü şerden kendilerini korumasını te
menni ederiz.

Bu münasebetle Sayın Başkan, biz Suudî Arabistan’da halk ve hükû 
met olarak memleketlerimiz ve halklarımız arasında daha da kuvvetli bağla
rın ve daha da sıkı bir işbirliği kurulmasını istiyoruz. Önceden söylediğim 
gibi, bu bağlar hepimizin ve beşeriyetin iyiliğini sağlıyacaktır.

Burada gördüğümüz samimi tezahürler ve sıcak misafirperverlikten 
dolayı sizlere, Sayın Başkan, hükümetinize ve değerli Türk halkına tekrar 
teşekkür etmek isterim. Cenabı Haktan bizlerİ din kardeşi olarak devamlı bir 
işbirliği halinde bulunmamıza, Kendisinin izin ve kuvvetiyle herkesin iyiliği 
için çalışmamıza yardımcı olmasını dilerim. Vesselâmu Aleykûm.»
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Dışişleri Bakanlığı
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A Y İ N  O L A Y L A R I





CEMAL GÜRSELİN VEFATI

Eski Cumhurbaşkanlarından Cumhuriyet Senatosu tabii üyesi Emekli 
Orgeneral Cemal Gürsel 14 Eylül 1966 Çarşamba saat 06.45’de tedavi edil
mekte olduğu Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastahanesinde vefat 
etmiştir.





S î  Y A S î  O L A Y L A R

K I B R I S  O L A Y L A R I

— Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Zeki Kuneralp. 
13 Eylül 1966 tarihinde Akrapol gazetesinde Yunan Başbakanı Stefanopu- 
los'a atfen çıkan beyanat hakkında mütalâasını soran gazetecilere, «Türk-Yu
nan müzakerelerinde, Türk Hükümeti tarafından birçok kere ilân edilmiş 
olan Kıbrıs politikasının temel prensiplerinden inhiraf edilmesinin söz konu
su olmadığını kesinlikle ifade etmek isterim demiştir.

— Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Klerides, Yüksek Mahkeme Baş
kanlığına bir tayin yaptığını açıklamıştır. Ayrıca Yüksek Mahkeme hakim
liğine ve 31 Aralık 1966 tarihine kadar Yüksek Mahkemenin boşta olan di
ğer iki mevkiine de atanmalar yapılmıştır.

Rum polisinin tedhiş hareketleri ve Rum kesimlerinde uygulanan baskı 
politikası üzerine görevlerinden ayrılmak zorunda kalan Türk hakimlerin 
yerine yapılan bu tayinlerden sonra adaleti tek elde yönetmeye kalkışan Ma- 
karios yönetimi bir açıklama yaparak son tayinlerin Türk hakimlerin görevle
ri başına dönmelerine asla engel teşkil edemiyeceğini iddia etmiştir.

— Laos Hükümeti B.M. Kıbrıs Barış Gücünün masraflarını karşılamak 
amacıyla, 1000 dolarlık bir bağışta bulunduğunu Genel Sekretere bildirmiş
tir.

— Kıbrıs Savunma Bakanı Osman Örek’in Kopenhag'da Kıbrıs’ın idare
sinde tek bir sorumlu Türk’ün görevli olduğunu söylemesinden sonra Rum 
yönetimi bir açıklama yaparak Ada idaresinde görevli 506 Türk’ün bulun 
duğunu iddia etmişti.

Türk Sözcüsü ise, Rum iddialarını yenmiş, Ada idaresinde sorumlu tek 
bir Türk'ün bulunduğunu, 80 kadar Türk’ün ise önemsiz ve küçük mevkiiler 
işgal ettiklerini söylemiştir.



Türk Sözcüsü 1963 Aralığından sonra Hükümette ve çeşitli kuruluşlar
da görevli Türklerin silâh tehdidi ile işlerinden uzaklaştırıldığını belirtmiş, 
Rum saldırıları sırasında bir Türk hastabakıcının görevi başında kurşuna d i
zildiğini, 11  Türk memurun da iş yerlerinden kaçırıldığını hatırlatmıştır.

AFGAN İSTAN  BAŞBAKANI M UHAM M EN HAŞİM  
M A ÎW A N D W A LTN  Z İY A R ET İ

Afganistan Başbakanı Muhammed Haşim Maiwandwal, Türkiye'ye res
mi bir ziyarette bulunmak üzere 22 Eylül 1966 tarihinde Ankara’ya gelmiştir. 
Karşılama töreninde Başbakan Süleyman Demirel ve Afganistan Başbakanı 
birer konuşma yapmışlardır. Konuk Başbakan, şerefine verilen akşam yeme
ğinde Türk-Afgan' dostluğunu öven bir konuşma yapmıştır.

Afganistan Başbakanı ayni akşam aniden rahatsızlanmış ve kaldırıldığı 
Ankara Hastahanesinde .cerrahi bir. müdahale yapılması dolayısiyle görüşmeler 
bir müddet tehir edilmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLAYÂıNGİL’İN  
• AMERİKA .ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Türkiye ile Amerika arasında 
mevcut ilişkilerle ilgili konularda görüşmelerde bulunmak ve Cumhurbaşka
nı Cevdet Sunay’ın Amerika’ya yapacağı resmî ziyaretin programına son' şek
lini vermek üzere Vaşington’a gitmiştir. Çağlayangil, Vaşington’da başta 
Amerika Dışişleri Bakanı Dean Rusk ve Savunma Bakanı McNâmara olmak 
üzere diğer yetkililerle görüşmelerde bulunmuştur.

KARADENİZ’E ÇIKACAK AMERİKAN GEMİLERİ

Amerika Birleşik Devletleri 2 Ağustos’ta «8 Eylûl’de 2 harp gemisini 
Karadeniz’e çıkarmak» için müracaatta bulunmuş ve bu müracaat Montreux 
Andlaşmasına göre, Hükümetimizce âkid devletlere bildirilmiş ve Sovyet 
Rusya’nın 29 Ağustos’da «bu gemilerin vasıfları itibariyle Karadeniz’e çık
masının Montreux Andlaşması hükümlerine aykırı olduğunu» ileri sürerek 
itirazda bulunmuş ve Sovyet Rusya’nın itirazı Amerika Birleşik Devletlerine 
bildirilmiştir. Bilâhare Ankara’daki Amerikan Büyükelçiliği William V. Pratt 
adlı geminin Boğazlardan Karadeniz’e geçmesinin ertelendiği bildirilmiştir.

B. M. G EN EL KU RULU  Y EN İ BAŞKANI

B. M. 21. Genel Kurulu Başkanlığına Afganistan Delegesi Abdurrah- 
man Pazvak seçilmiştir. Bu seçim Ankara’da büyük memnunlukla karşılan
mış ve «yerinde bir karar» olarak nitelenmiştir.
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İKTİSADÎ VE TEKNİK KONULAR

T Ü R K -İN G İL İZ  TEK N İK  İŞBİRLİĞ İ KADRO ANLAŞM ASI

Hükümetiniz ile İngiltere Hükümeti arasında teknik işbirliğini geliştir
mek amacıyla İngiltere Hükümeti yetkilileri ile bir süreden beri devam ede 
gelen görüşmeler sonuçlanmış ve bu konuda hazırlanan Türk - İngiliz İşbir
liği Kadro Anlaşması 23 Eylül 1966 tarihinde Dışişleri Bakanlığında, Hükü
metimiz adına Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri İktisadî İşler Yardımcısı 
Elçi Kâmuran Gürün ve İngiltere Hükümeti adına İngiltere nin Ankara Bü 
yükelçisi Sir Deniş Ailen tarafından imza olunmuştur.

Anlaşma gereğince İngiltere Hükümeti, Hükümetimizin yapacağı ta
lep üzerine memleketimize teknik malzeme ve uzman temin edecek ve ayrıca 
teknik elemanlarımızın İngiltere’de staj ve öğrenim yapmalarını sağlamak 
üzere burslar verecektir.

Anlaşma çerçevesinde İngiltere Hükümetinin memleketimize yapacağı 
yardım değeri yılda 150.000 Sterling civarında olacaktır.

KEBAN  PROJESİ İL E  İL G İL İ TÜ R K -FR A N SIZ  K RED İ ANLAŞM ASI

Hükümetimizle Fransa Hükümeti arasında, Keban projesinin finans
man ihtiyaçlarından bir kısmını karşılamak amacıyla, 10 milyon dolarlık bir 
kredi, anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmayı Hükümetimiz adına Hazine Geneİ 
Müdürü Turhan Energin, Fransa Hükümeti adına da Orta - Doğu Maliye 
Müşaviri Letondot imzalamışlardır.

Bu kredi yüzde 40 oranında Fransız Hazine Kredisi, yüzde 60 oranında 
uzun vadeli satıcı kredilerinden müteşekkildir. Fransız Hazine Kredisi beş yıl 
ödemesiz olmak üzere, 15 yıllık eşit taksitle ödenecektir. Faizi, ödemesiz dev
rede yüzde bir geriye kalan devrede yüzde üç’tür. Satıcı kredisi ödemelerin ic
rasından sonra, altı ay sonunda başlamak üzere, altışar aylık 30 eşit taksitte 
ödenecektir. Faizi yüzde altı’dır.

İlgililer, böylece, Fransız Hükümetinin bugüne kadar verdiği kredilere 
ait şartlara oranla, lehimize değişiklik yaptığını belirtmişlerdir.

Bilindiği üzere, bir baraj ve hidro elektrik santralı ile iletim hatların
dan meydana gelen Keban projesinin finansmanına Federal Almanya 20 mil
yon, İtalya 10 milyon, Amerika Birleşik Devletleri 40 milyon, Avrupa Yatı
rım Bankası 30 milyon ve Dünya Bankası 25 milyon dolarlık kredi ile katıl
mışlardır. Fransa’nın 10 milyon dolarlık kredisiyle krediler toplam olarak 
135 milyon dolara ulaşmıştır.

9



BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TİCARET YE-KALKINMA  
KONSEYİ DÖRDÜNCÜ DÖNEM ÇALIŞMALARI

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konseyi Dördüncü Dönem ça
lışmalarım 30 Ağustos 24 Eylül 1966 tarihleri arasında Cenevrede akdetmiştir.

Konsey mesaisine Şili’nin Başkan Büyükelçi Jose Pinera’nm bir açış ko
nuşması ile başlamış, müteakiben Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant’ın 
bir mesajı okunmuştur. UNCTAD Genel Sekreteri Dr. Prebisch mutad açış 
konuşmasını Konseyin ikinci günü yapmıştır. Bu konuşma dengeli bir karak
ter taşımıştır. Genel Sekreter kalkınma faaliyetlerinde gelişmiş memleketlerin 
olduğu kadar, gelişme halindeki memleketlerin de yüklenmesi gereken mükel
lefiyetlerden bahsetmiştir. y

1966 yılı için seçilen Başkan Yardımcılarından dördü (Lübnan, Ekvador, 
Türkiye, Danimarka) mazeretlerinden dolayı bu dönem'toplantısına katıla 
mamıştır, bu bakımdan yerlerine kendi memleketlerinin yeni heyet başkanla- , 
rı, Konsey Başkan Yardımcılıklarına oybirliği ile seçilmişlerdir.

Konsey, açılışı müteakip aşağıdaki gündemini kabuletmiş.tir :
1. Gündemin kabulü • ’ ! '
2. Selâhiyetııame raporunun kabulü
3. Konferans kararlarının uygulanmasının gözden geçirilmesi
4. Mamûller Komitesi ve Preferanslar Grubunun raporu • ,,
5. Finansman Komitesi raporu
6. Gemicilik Komitesi raporu / r
7. Değişik ekonomik ve sosyal sisteme sahip memleketler arasındaki 

ticaretten doğan meseleler.
8. Milletlerarası ticaret ve kalkınma prensipleri üzerinde bir anlaşma 

tesis etmek üzere yapılacak çalışmalar.
9. Birleşmiş Milletler Kakao Konferansı raporu

10. ikinci Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı: Hedefler, 
gündem ve hazırlık çalışmaları

11. İç tüzüğün 79. maddesi gereğince, UNCTAD çalışmalarına müşahit 
olarak katılacak Hükümetler dışı teşekküllerin tesbiti

12. Komite üyelerinin seçimi
13. Toplantılar takvimi



14. Konsey beşinci dönem gündeminin tesbitı
15. Konsey çalışmalarının malî inikasları

C~ ' fi • y f\ V "V 'îi *\*16. Diğer meselelerA '■ ■vJ  ̂ 1 ’ ' ‘
17. Gelişme halindeki memlieketler arasında ticaretin geliştirilmesi, ik- 

.S : ' ■ tisadi işbirliği ve entegrasyon
18. Konsey dödüncü dönem raporunun kabulü
Konsey, gündemindeki maddelerin müzakeresiyle ilgili olarak bütüıı 

üyeleri ihtiva eden iki Dönem Komitesi kurmuştur. «Birinci Dönem Komite
si» İsimli Komite gündemin 10. maddesini teşkil eden ikinci UNCTAD Kon
feransı hazırlık çalışmalarını yapmış, «İkinci Dönem Komitesi» ise gündemin 
4, 5 ve 6. gündem maddelerini incelemiştir. Birinci Dönem Komitesi Başkan

lığına İtalyan Mr. M. Franzı, Raportörlüğüne Filipinli Büyükelçi H. J. Brilli- 
antes seçilmişlerdir;: İkinci Dönem Komite Başkanlığına ise NijeryalI Mr. S. 
Kolo, Raportörlüğe ise Çekoslovakyalı Mr. M. pranek getirilmiştir.

r



K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

İlk defa olarak yurt dışına turneye çıkan Türk Devlet Balesi 27 Eylûl’de 
otobüsle Bulgaristan’a gitmiştir, Sofya, Varna, Rusçuk ve Filibinde temsiller 
vermiş olan 60 kişilik Türk Devlet Balesinin bu gezisi 10 Ekim’e kadar sür
müştür.

— Türkiye ile Iran arasında, kültürel çalışmaların en iyi şekilde yapıl
masını sağlamak ve ilgili kültür anlaşmasının uygulanmasını kolaylaştırmak 
amacıyla, daimî bir karma komisyon kurulacaktır.

Dost ve kardeş İran aramızdaki kültürel ilişkileri düzenlemek amacıyla, 
2 Ocak 1959’da Tahranda imzalanan ve 27 Aralık 1963 de yürürlüğe giren, 
Türk-İran kültür anlaşmalarıyla ilgili tasdik belgeleri, 24 Eylül 1966 tari
hinde Dışişleri Bakanlığında törenle teati edilmiştir.

Kültür anlaşması, iki ülke arasında karşılıklı olarak bilim adamı, öğ
renci ve san'atçı gönderilmesini, kültür enstitüleri ile Üniversitelerde dil, ede
biyat ve tarih kürsüleri kurulmasını, sergiler düzenlemesini, kitap ve dergi 
mübadelesinin kolaylaştırılmasını, spor karşılaşmaları yapılmasını öngörmek
tedir.

Kurulacak daimî karma komisyon, yılda en az bir defa sırası ile İran 
ve Türkiye'de toplanacaktır.

— Türkiye ile Çekoslovakya arasında mevcut kültür mübadelesi pro
tokolü çerçevesi için Çekoslovakya’ya gönderilen opera sanatçısı Ayhan Ba
ran Moravya nın merkezi Brnov şehrinde, «Faust» operasında oynadığı «Me- 
fisto» rolünde büyük bir başarı sağlamıştır.

Yabancı misyon temsilcileri, şehrin ileri gelenleri ve büyük bir seyirci 
topluluğu tarafından oyunu ilgiyle izlenen sanatçımızın, okuduğu aryalar 
alkışlarla karşılanmış ve Ayhan Baran oyun sonunda, seyircilerin ısrarlı alkış
larıyla 6 defa sahneye çıkarılmıştır.
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E Y L Ü L  1966’D  A T Ü R K İY E ’N İN  DIŞ İL İŞK İLER İ 
V E BAŞLICA M İLLETLER A R A SI O LA YLA R KRONOLOJİSİ



IM I'YÀàÀ I  -g , IíV '"Y 3 • M J  OİV49

VbyOACYíCy a  a .Y Y "  aC Y Y  ’ V ^m v.N ,



ev v v .: ... T. v v ■ ■ c T \V*v.fv ■ \ V.i>;V-' v̂ ; döv '• l/T/B 7
'\i4r .Vv..L .

29 Ağustos K R A L FA YSA L’İN  T Ü R K İY E ’Y İ Z İYA R ETİ
4 Eylül 1966

Ankara’daki temaslarını yitiren Suudi Arabistan 
Kralı Faysal, 1 Eylül günü İstanbul'a geçmiştir. İstan
bul’da bulunduğu sırada kendisine hemşehrilik beratı 

. verilmesi dolayısiyle,, Kral Faysal bir konuşma yapmış
(Bk. Belge l). ve diğer bir gün de basın mensuplarını 
kabul etmiştir (Bk. Belge 2). Ziyaretin sona erdiği gün 
Türkiye-Suudî Arabistan ortak bildirisi yayımlanmış
tır (Bk. Belge 3). \ < v

1 Eylül 1966 U TH A N T’IN  GÖ REVİN DEN  ÇEK İLM EK
KARARI i

Beş. yıllık görev süresi 3 Kasm’da sona eren Genel 
Sekreter, ikinci bir kez genel sekreterlik için adaylığını 
koymıyacağını açıklamıştır. Teşkilâtın bütün üyelerine 
bir mesaj gönderen Thant, Birleşmiş Milletler Teşkilâ
tının, Vietnam anlaşmazlığını. - çözümlemeye muktedir 
olamayışı yüzünden bu kararı aldığını bildirmiştir.

' ■ SVYVV-V T  '.. .... ■ TTü. 7
2 Eylül 1966 YU G O SLAV YA  DIŞ T İCA RET BAKAN IN IN

Z İY A R ET İ

Yugoslavya Dış Ticaret Bakanı Nikola Dzuvoro- 
vıj Ticaret Bakanımızın geçen yıl Zagreb Fuarına yap
tığı ziyareti iade ve onun da daveti üzerine Türkiye’ye 
gelmiş olduğunu belirterek İzmir Fuarını ziyaret edece
ğini Türkiye ile Yugoslavya arasındaki temasların sık
laşmasından duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, liderler 
arasında yapılan bu gibi temasların iki memleket ara
sındaki ekonomik münasebetleri geliştireceğine inan
dığını söylemiştir.
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2 Eylül 1966

3 Eylül 1966

3 Eylül 1966

KIBRIS RU M  M U H A F IZ  K U V V E T L E R İN D E  
FÜZE EĞ İTİM İ

Geçen yılın  sonlarına doğru, yabancı bir ülkede 
uçak-savar füzeleri üzerinde eğitim görmek İçin ada’- 
dan ayrılan Kıbrıs Rum muhafız kuvvetlerine mensup 
300 kişi Lefkoşe’ye dönmüştür. Lefkoşe siyasi çevrele
rinde, bu eğitim yerinin İskenderiye olabileceği imâ 
edilmekte ve 1964 y ılı sonlarında Kıbrıs Rum hükü
metinin Sovyet yapısı uçak - savar füzeleri İskenderi
ye’de bıraktığı hatırlatılm aktadır.

A M E R İK A N  S A V A Ş  GEMİSİ « W ÎL L ÎA M  V. 
P R A T T « IN  K A R A D E N İZ E  GEÇMESİ İLE  
İLG İLİ S O V Y E T  İT İR A Z I

' ' ' I

Sovyetler B irliğ i Savunma Bakanlığının organı 
olan «K ızıl Y ıld ız» gazetesi füzelerle donatılmış Ame
rikan savaş gemisi «W illiam  V. Pratt»ın Karadeniz'e 
geçme ihtimalini ele alarak, böyle bir durum gerçek
leştiği takdirde bunun «M ontreux anlaşmasının çiğ- 
nenmesi’»nden başka anlama gelemiyeceğini ileri sür
mektedir.

M A K A R İO S ’U N  İK İLİ GÖRÜŞMELER İLE  
İLG İLİ DEMECİ

Makarios, Atina havaalanında şu demeci vermiş
tir :

«Kıbrıs meselesinin dönüm noktasında bulunul
duğu sıralarda yapacağımız görüş teatisi faydalı ve 
lüzumludur. Bu bakımdan Londradaki İngiliz M illet
ler Topluluğu Konferansından önce buraya gelerek 
Yunan hükûmetİle temaslarda bulunmayı lüzumlu 
gördüm. Üç aydanberi devam etmekte olan T ü rk -Y u 
nan ik ili görüşmelerinin sonuçlarının ne olabileceği 
hakkında kesin tahminlerde bulunulamaz. Kıbrıs hü
kümetinin ik ili görüşmeleri torpilleyeceği veya yabancı 
devletlerin baskısiyle bir çözüm yolu bulunulacağı 
yolundaki gazete haberleri asılsızdır. T ürk-Y unan
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3 Eylül 1966

5 Eylül 1966
1 ....... , '.I,

5 -12  Eylül 1966

diyalogunun tek gayesi Enosis olmalıdır. Şayet netice 
lerİ üsler vermek veya toprak feda etmek gibi bir tâviz 
söz konusu olursa Yunanistan ve Kıbrıs bunu kesin 
surette reddedeceklerdir. Çünki, bu, bir nevi taksim 
olacaktır.»

B A Ş B A K A N  DEM İREL’İ N  B A T İ  A L M A N Y A ’Y A  
D A V E T  EDİLİŞİ

Batı A lmanya Büyükelçisi, Başbakan Demirei 
tarafından kabul edilerek kendisine Başbakan Ludwig 
Erhard’ın resmî davet mektubunu sunmuştur.

K A R A D E N İZ E  ÇIK A C AK  A M E R İK A N  GEMİLERİ  
MESELESİ İLE İLG İLİ Ç A Ğ L A Y A N G İL ’İ N  
DEMECİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Karade
niz’e çıkmak isteyen Amerikan gem ileri dolayısıyla Sov
yet Rusya’nın itirazı konusunda kendisinden bilgi iste 
yen basın mensuplarına, Amerika Birleşik D evletleri’- 
nin 2 Ağustos’da, «8  Eylûl’de iki harp gemisini Kara
deniz’e çıkarmak» için müracaatta bulunduğunu, and- 
laşmaya göre durumun Türk hükümetince akid devlet
lere bild irild iğini Sovyet Rusya’nın da 29 Ağustos’da, 
«bu gem ilerin vasıfları itibariyle Karadeniz’e çıkmasının 
Montrö andlaşması hükümlerine aykırı olduğunu» ileri 
sürerek itirazda bulunduğunu açıklamış ve «Sovyet Rus 
yan ın  itirazım Amerika Birleşik Devletlerine bildirdik. 
Cevap bekliyoruz» demiştir.

A F G A N İS T A N  TİC AR ET B A K A N  
Y A R D IM C IS IN IN  Z İY A R E T İ

Afganistan Ticaret Bakan yardımcısı Akbar Omai, 
Türkiye ile Afganistan arasındaki kültür mübadelesi 
anlaşması çerçevesinde memleketimizde 7 günlük bir 
inceleme ziyaretinde bulunmak üzere Ankara'ya ge l
miştir.
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6 Eylül 1966 YENİ TİCARET BAKANININ GÖREVE
BAŞLAMASI

Eski Ticaret Bakam M acit Zeren’in istifasından 
sonra boş kalan Ticaret Bakanlığına .Adalet Partisi 
Zonguldak M illetvekili Sadık Tekin M üftüoğlu geti
rilmiştir.

■ ' ' " ■ M *' !; ‘ K ; ,

6 Eylül 1966 DIŞİŞLERİ BAKANININ AMERİKA SEYAHATİ

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi şu açık
lam ada bulunmuştur :

«D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Tür
kiye ile Amerika arasında mevcut münasebetlerle ilg i
li konularda görüşmeler de bulunmak ve sayın Cum
hurbaşkanımızın Amerika’ya yapacakları resmî ziyare
tin programına nihaî şeklini vermek üzere, önümüz
deki günlerde W ashington’a hareket edecektir.

Çağlayangil, W ashington’da başta Dean Rusk 
olmak üzere, Amerikan ricali ile görüşmelerde bulu
nacaktır.»

Bakan, Am erika’ya 8; Eylül tarihinde hareket e t
miştir.

6 Eylül 1966 ORGENERAL CEMAL TURALAN İTA LYA DAKİ
TEMASLARI

İtalya Savunma Bakanı Roberto Tremellonı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Cemal T ural’ı kabûl etmiştir. Resmî bir ziyarette bulun
mak üzere İtalya’ya gelen Türk S ilâh lı Kuvvetleri Ge
nelkurmay Başkanı, 11 Eylûl’e kadar İtalya 'da kalmış, 
bu süre içinde Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri b irlik le
rini, Livorno Deniz Akademisini ziyaret etmiş ve as
kerî manevraları izlemiştir.
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6 Eylül 1966 ; DIŞİŞLERİ B A K A N I N I N  U T H A N T ’I N  İSTİFASI  
İLE İLG İLİ DEMECİ

6 Eyiûi 1966

6 Eylül 1966

6 Eylül 1966

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, bu ko
nuda şunları söylemiştir :

«U  Thant’ın Genel Sekreterlik görevinden ayrıl
ma kararım , büyük bir üzüntü ile  öğrendik. U Ih a n t’ın, 
Birleşmiş M illetler Genel Sekreterliği gibi pek güç ve 
nazik bir görevi, bütün müşküllere rağmen, ehliyetle 
yürütmek için dirayet ve hüsnüniyetle çalıştığı bir g er
çektir.

U Thant’ın görevine devam etmesi ihtim ali zayii 
görünüyor ise de, ayrılmasının Birleşmiş M illetler bün
yesinde yaratacağı müşkülleri ve doğuracağı boşluğu 
göz önüne alarak, kararım  değiştirmesi hususundaki 
ümidimizi muhafaza etmek istiyoruz.»

M İL L Î  S A V U N M A  B A K A N I N I N  BİR A Ç IK L A M A SI

M illî Savunma Bakam Ahmet Topaloğlu yaptığı 
bir açıklamada Türk S ilâh lı Kuvvetleri m iktarında bir 
artış yapılarak bir 4. ordu kuruluşuna tevessül edilme
diğini bildirmiştir (Bk. Belge 4 ).

G Ü N E Y  A F R İK A  B A Ş B A K A N IN A  SU İK A ST

Güney A frika Başbakanı Hendrik Verwoerd, par
lâmentoda bir beyaz hademe tarafından bıçaklanarak 
öldürülmüştür. Eylûl’ün 13ünde Verwoerd'm halefi 
olarak seçilen Dr. Vorster, Güney A frika’nın yem Baş 
bakanı olmuştur.

O R A M İR A L  U R A N ’A  A M E R İK A N  L İ Y A K A T  
N İ Ş A N I N I N  VERİLM ESİ

Am erika’yı ziyaret etmekte olan Deniz Kuvvet
leri Komutanı Oramiral Necdet Uran’a A. B. D. Sa
vunma Bakanlığında yapılan bir törenle yüksek liyakat 
nişanı verilmiştir. Am erika’da yabancılara tevcih edi
len en yüksek askeri nişan, yüksek liyakat nişanıdır.
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8 Eylül 1966 K A R A D E N ÎZ E  Ç IK A C AK  A M E R İK A N  GEMİSİ
İLE İLG İLİ A Ç IK L A M A

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay Işcen, Ameri
ka Büyükelçiliğinin, W illiam  V. Pratt adlı geminin, 
Boğazlardan Karadeniz'e geçmesinin ertelendiğini bil
dirdiğini açıklamıştır. İşçen, Cory adlı diğer Amerikan 
gemisinin ise, Boğazlardan geçeceğini ilâve etmiştir.

8 Eylül 1966 K E B A N  PROJESİ İLE İLG İLİ T Ü R K -F R A N S IZ
KREDİ A N L A Ş M A S I

Hükümetimizle Fransa hükümeti arasında, Ke
ban projesinin finansman ihtiyaçlarından bir kısmmı 
karşılamak amacıyla, 10 milyon dolarlık bir kredi anlaş
ması imzalanmıştır.

Bu kredi yüzde 40 oranında Fransız hazine kredi
si, yüzde 60 oranında uzun vâdelİ satıcı kredilerinden 
müteşekkildir. Fransız hazine kredisi beş yılı ödemesiz 
devrede yüzde bir, geriye kalan devrede yüzde üç’tür. 
Satıcı kredisi ödemelerin icrasından sonra, altı ay sonun
da başlamak üzere, altışar aylık 30 eşit taksitle ödene
cektir. Faizi yüzde a ltı’dır.

İ lg ililer, böylece, Fransız hükümetinin bugüne ka
dar verdiği kredilere ait şartlara oranla, lehimize deği
şiklik yaptığını belirtmişlerdir.

Keban projesinin finansmanına Federal Almanya 
20 milyon, İtalya 10 milyon, Amerika Birleşik D evletle
ri 40 milyon, Avrupa Yatırım  Bankası 30 milyon ve 
Dünya Bankası 25 milyon dolarlık kredi İle katılm ış
lardır. Fransa'nın 10 milyon dolarlık kredisiyle krediler 
toplam olarak 135 milyon dolara ulaşmıştır.

- ' ’ ' O', ■ : . ■ '

8 Eylül 1966 B. M. T İC A R E T VE K A L K IN M A  K O N S E Y İN D E
T Ü R K  GÖRÜŞÜ

Birleşmiş M illetler Ticaret ve Kalkınma Konse
y in in  Cenevre’deki toplantısında söz alan Türk temsil
cisi N azif Çuhruk demiştir ki :
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«Türk heyetinin görüşüne göre, üzerinde durma
mız gereken en önemli meselelerden bin, kalkınmanın 
finansmanı ve bu finansman şartlarının düzeltilmesidir.

«Ayrıca, tarım kesiminde sağlanan ve pek de mem
nunluk verici olmayan sonuçlar da Önemli konulardan 
biridir ve endişe kaynağıdır. Gerçekten de bu kesim
de sağlanan sonuçların memnunluk verici olmamasının 
bir nedeni de, ham maddelerin tüketiminde gelişmiş 
ülkelerin kendi bildikleri gibi hareket etmelidir. Bu 
süre içinde, ham madde ticaretinde az gelişmiş ü lke le
rin payı, belirtilen bu siyaset yüzünden azalmaya de
vam etm iştir.»

8 Eylül 1966 STEFANO PULO S’U N  İKİLİ GÖRÜŞMELER
İLE İLG İLİ SÖZLERİ

Yunanistan Başbakanı Stefanopulos, Selanik Fu
arının açılışı münasebetiyle yaptığı bir konuşmada, 
T ürk-Y unan  münasebetleri hakkında şunları söyle
miştir : «D oğu’daki büyük komşumuz Türkiye İle de 
bilindiği gibi Kıbrıs meselesinin B. M .'in karar ve pren
siplerine uygun olarak barışçı ve demokratik bir şekil
de çözülmesi için ik ili görüşmeler yapmaktayız.»

8 Eylül 1966 B U L G A R İS T A N  B A Ş B A K A N  Y A R D IM C IS I 'N IN
T Ü R K  - BU LG A R  İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ  
SÖZLERİ

/

Bulgaristan Başbakan yardımcısı ve Komünist 
Partisi Siyasî Büro üyesi Stanko Todorof, Bulgar u lu 
sal bayram dolayısıyla her yıl hazırlanan raporu oku
muş, ve bu arada Balkanlardaki iyi komşuluk ilişk ile 
rine de değinerek şunları söylemiştir :

«B ulgar D ışişleri Bakanının Türkiye’yi ziyareti 
sonunda yayınlanan Türk - Bulgar ortak bildirisinde 
öngörülen teşebbüsler iyi komşuluk ilişkilerin in geliş 
tirilmesi için yararlı ve cesaret verici adımlar teşkil 
etmektedir.
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9 Eylül 1966

9 Eylül 1966

Balkanlar’da iyi komşuluk ilişkilerinin gelişme
si, gergin olmayan ve güvenli bir havanın yaratılması 
için elverişli olan mevcut şartlar, bir zamanlar barut fı
çısı olan bu bölgeyi, Avrupa’da bir barış kalesi haline 
getirm elidir.»

AMERİKA FİLOSUNUN ZİYARETİ

Amerikanın Akdeniz’deki 6. filosuna mensup g e 
milerden müteşekkil bir filo, mutad ziyaretlerinden bi
rini yapmak üzere İstanbul limanına gelmiştir.

AVRUPA KONSEYİNDE K1BRISLA İLGİLİ 
MÜZAKERELERDE TÜRK DELEGELERİNİN 
MÜDAHALELERİ

Avrupa Konseyi Siyasî Komitesinin müzakerele
rinde Kıbrısla ilg ili olarak hazırlanan rapor ve karar 
tasarısı müzakere konusu olmuş, Çanakkale m illetvekili 
Muammer Baykan tarafından tenkid edilmiştir.

Baykan, Kıbrıs meselesinin çözümünün doğrudan 
doğruya İlgili hükümetlerce sağlanabileceğini söylemiş, 
bugün Kıbrıs’da birbirinden fark lı iki cemaatin bulu
nuşunu işaret etmiş, bu cemaatlerden Türk cemaatı en 
basit insan hak ve hürriyetinden ve cemaat halklarından 
mahrum yaşarken Kıbrıs Rum cemaatı mezkûr hakla
rından azami istifade etmektedir. Oysa iki cemaatin de 
mezkûr hakların ın dayanağı aynı hukuki kaynak yanı 
Kıbrıs anayasasıdır, demiştir.

Bundan sonra Türk ve Yunan delegasyonlarının 
Kıbrıs konusundaki tadil tekliflerine geçilmiş, Yunan 
delegasyonunun komisyon raportörü tarafından teklif 
edilen karar tasarısının baştan başa değiştiren teklifi 
Yunanlılar hariç, ittifak la reddedildikten sonra Tur
han Feyzioğlunun yaptığı bir izah konuşması ile tak
dim olunan Türk tadil tekliflerinin karar suretine 
alınması kabul edilmiştir.
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9 Eylül 1966

9 Eylül 1966

.\

9 Eylül 1966

Laos hükümeti B. M, Kıbrıs barış gücünün mas
rafların ı karşılamak amacıyla, 1000 dolarlık bir bağış
ta bulunduğunu Genel Sekretere bildirmiştir.

* • • 5 1 s . ■> - * • - - ; ( >

MAKARİOS İDARESİNCE YAPILAN BİR  
İDDİANIN TEZKİBÎ

Kıbrıs Savunma Bakanı Osman Örek in Kopen
hag ’da Kıbrıs’ın idaresinde tek bir sorumlu Türk’ün 
görevli .olduğunu söylemesinden sonra Rum yönetimi 
bir açıklama yaparak ada idaresinde görevli 506 T ürk
’ün bulunduğunu iddia etmişti.

Türk sözcüsü ise, Rum iddialarım  yermiş, ada 
idaresinde sorumlu tek bir Türk’ün bulunduğunu, 80 
kadar Türk’ün ise önemsiz ve küçük mevkiler işgal et
tiklerin i söylemiştir.

Türk sözcüsü 1963 Aralığından sonra hükümet
te ve çeşitli kuruluşlarda görevli Türklerin silâh teh
didi ile  İşlerinden uzaklaştırıldığını belirtmiş, Rum sal
d ırıları sırasında bir Türk hasta bakıcının görevi ba
şında kurşuna dizildiğini, 11 Türk memurun da iş yer
lerinden kaçırıldığım  hatırlatm ıştır.

KIBRIS TÜRK YARGIÇLARININ YERİNE 
YAPILAN ATANMALAR

Rum temsilciler meclisi başkam Kleridis, Yüksek 
Mahkeme başkanlığına bir tayin yaptığım  açıklamıştır 
Ayrıca Yüksek Mahkeme hakim liğine ve 31 A ralık 
1966 tarihine kadar Yüksek Mahkemenin boşta olan 
diğer iki mevkiine de atanmalar yapılm ıştır.

Rum polisinin tedhiş hareketleri ve Rum kesim 
lerinde uygulanan baskı politikası üzerine görevlerin
den ayrılmak zorunda kalan Türk hakim lerin yerine 
yapılan bu tayinlerden sonra adaleti tek elde yönetme
ye kalkışan Makarios yönetimi bir açıklama yaparak 
son tayinlerin Türk hakimlerin görevleri başına dön
melerine asla engel teşkil edemiyeceğini iddia etm iş
tir.

LAOS’UN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ
MASRAFLARINA YARDIMI
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10 Eylül 1966 JAPONYA’NIN KIBRIS SORUNUNDAKİ TUTUMU

11 Eylül 1966

12 Eylül 1966

Japonya D ışişleri Bakanı Şiina, Atina’da çıkmak
ta olan «Athens D aily Post» gazetesine bir demeç ver
miş Kıbrısla ilg ili bir soruyu cevaplandırmıştır :
Soru : «Rodezya meselesinde tutumunuz nedir ve Ja
ponya’nın Birleşmiş M illetlerin bu iki temel ilkesini 
Kıbrıs meselesinde desteklememesini nasıl açıklıyorsu
nuz ?»
Cevap : «Japonya, self-determ ination ilkesini her za
man desteklemiş ve çoğunluk yönetimi ilkesini demok
rasiyi yürüten başlıca ilkelerden bir saymıştır.»

(Birleşmiş M illetler Genel Kurulunun 20’ncİ dö
nem toplantısında Kıbrıs meselesi ele alındığında, Ja 
ponya delegasyonu meselenin ilg ili bütün taraflara şa
yanı kabul barışçı bir çözüme bağlanması yolundaki 
gayretleri destekleyen bir tutum içinde bulunmuş ve 
yalnız bir tarafın görüşlerini aksettiren bir karar sure
tinin kabulünün böyle bir çözüm bulunmasına faideli 
olmayacağına inanmıştır.)

KIBRIS’IN ARÇOZ VE TREMEŞE KÖYLERİNDE  
ATEŞ TEATİSİ

Türk ve Rumlar arasında şiddetli ateş teatisinin 
vuku bulduğu Arçoz, Tremeşe köylerinde barış gücü 
olağanüstü tedbirler almış ve İsveç kontenjanına men
sup kuvvetli birlikler, zırhlı araçlar ve ağır silâhlar da 
köye sevkedİlmiştir.

Dışişleri Bakanlığı, bu arada öldürülen soydaşla
rımız hakkındaki tahkikata Birleşmiş M illetler kuvvet
leri ve Türk mercilerince devam edildiğini bildirm iş
tir.

TÜRK-HOLLANDA TİCARİ İLİŞKİLERİN 
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN TEMASLAR

Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ilişkilerin 
geliştirilmesi konusunda iş adam larım ızla görüşmeler 
yapmak üzere memleketimize gelen Türk - Hollanda 
Cemiyeti genel Sekreteri Beeienhovt, 8 Ekime kadar 
Türkiye’de kalmıştır.
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12 Eylül 1966 CENTO’NUN SITMA İLE SAVAŞ TOPLANTISI

13 Eylül 1966

13 Eylül 1966

14 Eylül 1966

CENTO’nun sıtma ile savaş programı çerçevesin 
de Karaşi’de bir .konferans toplanmıştır.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GENEL SEKRETERİNİN 
İKİLİ GÖRÜŞMELER İLE İLGİLİ BİR DEMECİ

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi 
Zeki Kuneralp, Akropol gazetesinde Yunan Başbakanı 
Stefanopulos’a atfen çıkan beyanat hakkında mütalâası
nı soran gazetecilere, «T ürk-Y unan  müzakerelerinde, 
Türk hükümeti tarafından birçok kere ilân edilmiş olan 
Kıbrıs politikasının temel prensiplerinden inhiraf edil
mesinin söz konusu olmadığını kesinlikle ifade etmek 
isterim» demiştir (Bk. Belge 5).

ÇAĞLAYANGİL - DEAN RUSK GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangii Ameri
ka Birleşik Devletleri D ışişleri Bakanı Dean Rusk ile 
W ashington’da 2,5 saat süren bir görüşme yapmıştır.

Çağlayangii, daha sonra Amerikan Savunma Ba 
kam Robert McNamara ile görüşmüştür.

Dışişleri Bakanımız, bu görüşmeler sonunda aşa
ğıdaki demeci vermiştir (Bk. Belge 6) :

«D ean Rusk ile McNamara ile  yaptığım görüş
melerden son derece memnunuz. Sayın Stınay m Ame
rika’yı ziyaret programını düzenledik, askeri ve İktisadî 
yardım konuları üzerinde durduk, ve çeşitli, meseleler 
hakkında görüş teatisinde bulunduk.»

CEMAL GÜRSELİN VEFATI

Eski Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Senatosu tabiî 
üyesi Cemal Gürsel'in vefatı dolayısıyla yayımlanan 
Hükümet bildirisi şudur :
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14 Eylül 1966

«Eski Cumhurbaşkanlarından Cumhuriyet Senato
su tabiî üyesi emekli Orgeneral Cemal Gürsel, bugün, 
14 Eylûi 1966 Çarşamba saat 06.45’de tedavi edilmekte 
olduğu Ankara Gülhane Askerî Tıp Akademisi Hasta 
hanesinde vefat etmiştir. Derin bir teessür ile  b ildirir 
Sayın Gürsel ailesine ve Türk m illetine başsağlığı dile
riz.

Bu bildiriden itibaren bayraklar yarıya çekilecek 
ve cenaze töreninin bitimine kadar gönderde kalacaktır.»

SOVYET DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISININ  
ZİYARETİ

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinden bil 
dirildiğine göre, Sovyet Büyükelçisi M. Smirnov bir gün 
evvel D ışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zekİ Kune- 
ralp ’ı ziyaret ederek, Sovyet D ışişleri yardımcılarından 
V. S. Semenov’un, D ışişleri Bakanlığı Birleşmiş M illet
ler dairesinden Prokofyev ile birlikte, B. M. Genel Km 
rul gündeminde bulunan meseleler konusunda fikir tea- 
tisinde bulunmak üzere muhtelif memleketleri ziyaret 
edeceğini ve Bakan yardımcısının bu arada Ankara'ya 
da gelmek arzusunda bulunduğunu söylemiştir.

Sovyet D ışişleri Bakan yardımcısının 15 Eylül’de 
Ankara’ya gelmesi huşunda mutabık kalınmıştır. 17 Ey- 
lû l’e kadar memleketimizde kalmış olan ve bu tarihte 
Şam’a hareket eden Semenov Ankara’ya vardığı gün 
şu demeci vermiştir :

«Sovyetler B irliği ile  Türkiye arasındaki iy i kom
şuluk münasebetlerinin inkişaf ve takviyesi, iki mem 
ieket halkının menfaatlerine uygundur ve dünya barışı 
için faydalıdır. İki ülke arasındaki temaslar, normal ve 
muntazam bir şekilde cereyan etmektedir. Türkiye'nin 
başkentine gelişim , aktüel ve beynelmilel konularda 
dostane bir fikir teatisinde bulunmak amacım gütm ek
tedir. Dost Türk Hükümetine ve D ışişleri Bakanlığına, 
Türkiye’yi ziyaretimize imkân verdiği için teşekkürleri 
mi sunar, Türk halkına candan selâmlarımı iletirim .»
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14 Eylül 1.966 STEFANOPULOS’UN KIBRIS MESELESİ İLE
İLGİLİ BEY ANTI

1 5 -22  Eylül 1966

15 -19  Eylül 1966

16 Eylül 1966

Başbakan Stefanopulos bir Atina gazetesine ver
diği demeçte Kıbrıs meselesi konusunda şunları söyle
miştir :

«Kıbrıs meselesi hükümetimizin bir başarısını teş
k il etmektedir. Uzlaşma zihniyetinin bir örneği olması
na rağmen devam etmekte olan ik ili görüşmelerden 
bahsetmek istemiyorum. Çünkü seyrini önceden kestir
mek mümkün değildir. Fakat geçen yıldan beri Türkiye 
ile Yunanistan, arasındaki ilişkilerde kaydedilen farkı 
belirtmek istiyorum. Şimdi artık harp ihtimali ciddi bir 
şekilde bahis konusu olmuyor. İkili görüşmeler demok
rasi zihniyetine uygundur.»

BİR PARLAMENTO PIEYETİMİZİN POLANYA’Y l  
ZİYARETİ

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim 
Şevki Atasagun’un başkanlığında, bir parlâmento hey’- 
etimiz, Polonya Halk Cumhuriyeti Parlâmentosunun 
davetlisi olarak Polonya’ya bir haftalık bir ziyarette bu
lunmuştur.

MARMARA EKSPRES TATBİKATI

Güney Doğu Avrupa bölgesi «M arm ara Ekspres» 
ikinci NATO tatbikatı Trakya’da yapılmıştır.

KIBRIS İLE İLGİLİ COMMONWEALTH  
BİLDİRİSİ

İngiliz U luslar Topluluğu Devlet Başkaııları kon
feransında Kıbrıs ile  ilg ili bir karar sureti kabul edil- 
mişdir. Karar suretinde şöyle denilmektedir :

«Bakanlar geçen yılk i İngiliz U luslar Topluluğu 
Konferansından bu yana Kıbrıs ile  ilg ili olarak kaydedi
len gelişm eleri ve bu arada 18 A ralık 1965 tarihinde

27



Birleşmiş M illetler Genel Kumlu tarafından kabul edi
len karar suretini not etmişler ve Kıbrıs sorununun Bir
leşmiş M illetler anayasası çerçevesinde, demokrasi ve 
adalet prensipleri ve Kıbrıs halkının arzularına uygun 
bir şekilde halledilmesi gerektiği görüşünü teyit etmiş
lerdir.»

16 Eylül 1966 KIBRIS’TA ORMAN YANGINLARI KONUSU VE
BU HUSUSTAKİ TÜRK LİDERLİĞİNİN BİR  
AÇIKLAMASI

Rumların Baf, Limosol, Larnaka ve Lefkoşe böl
gelerinde çıkan orman yangınlarından sonra Türk köy
lerine ve semtlerine uyguladıkları abluka bütün şidde
tiyle devam etmektedir. Türk liderliğine yakın bir kay
nak Türklerin orman yangınlarından veya sabotaj hare
ketlerinden elde edecekleri bir kazanç olmadığını, kal- 
dıki Türklerin kendi köy bölgelerindeki ormanları yak
mak suretiyle kendi mal ve canını tehlikeye atmak ka
dar saçma bir şey olmayacağını belirtmiş ve demiştir ki :

«Rum idaresi gerek üzerindeki dikkati dağıtmak 
ve gerekse Türkleri dünya kamu oyu ve barış gücü nez- 
dinde suçlu duruma düşürmek için bu yola başvurmuş 
bulunmaktadır.»

18 Eylül 1966 CEMAL GÜRSELİN CENAZE TÖRENİNE 
KATILAN YABANCI HEYETLER

Eski Cumhurbaşkanı merhum Cemal Gürsel’in 
cenaze törenine katılan yabancı heyetler şunlardır :

Ürdün : Dışişleri Bakanı Ekrem Zuayteı, Dışiş
leri Bakanlığı Müsteşarı Muhip Hayyat ve Ankara 
Büyükelçisi Fevzi Mahir.

Irak : Başbakan yardımcısı Recep Abduimecit, 
Genelkurmay Başkan yardımcısı General Haşan Sabri, 
merkezde görevli Büyükelçi Dr. H alit Haşimı, Ankara 
Büyükelçisi Tarım Sait Fehmi, Dışişleri protokol daire
sinde Genel Müdür Abdulvedid El - Şehli.
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18 Eylül 1966 
3 Ekim 1966

18 Eylül 1966

İran : Devlet Bakanı Dr. N. Yegane, Ankara Bib 
yükelçisi Cafer Kafaî, İran’ın Cento askerî temsilcisi 
Korgeneral H. M ir - Cihangir, Büyükelçilik müsteşarı 
Humayun Ardalan, askerî ateşe Albay M. Kia.

Kıbrıs Cumhuriyeti : Tarım ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fazıl Plümer, Temsilciler Meclisi üyesi Ümit 
Süleyman,

Romanya : Petrol ve Sanayi Bakanı Alexandru 
Boaba, Büyükelçilik maslahatgüzarı M. Tincu.

Amerika Birleşik Devletleri : Dışişleri Bakan yar
dımcısı Raymond Hare.

İtalya : merkezde görevli Büyükelçi Dio Antonio 
Archi.

Pakistan : Eğitim Bakanı Kazi Anwarul Huq.

B. A. C. KÜLTÜR BAKANLIĞI MÜMESSİLİNİN  
TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

B. A. C. Kültür Bakanlığı Dış münasebetler daire
si Genel Müdürü Mahmud E l-N ahas T ürkiye-B . A. C. 
kültür anlaşmasının yürürlüğe konulması ve 1967 kül
tür mübadele programının tesbİtİ İçin ilg ililerle  temas
larda bulunmak üzere Ankara’ya gelmiştir.

U THANTTN B. M. GENEL KURULUNA 
RAPORU

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, 
hafta içinde çalışmalarına başlıyacak olan genei kurul 
için çeşitli dünya sorunlarına değinen bir rapor haz ırla
mıştır.

U Thant, Kıbrıs sorunuyla ilg ili olarak, Kıbrıs 
Rum hükümeti, Yunanistan ve Türkiye’nin de tutumunu 
eleşfırnAc « ilg ili tarafların adada barış gücünün varlı
ğına güvenerek anlaşmazlığın bir an önce çözümğg- 
bağlanması yolımdardriçbı*— -gayret göstermediklerini» 
ileri sürmüşf t>arış gücü m asraflaü h a> ^ ^ ü an katkının 
yetersizliğinden söz etmiştir. —
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1 8 - 2 0  Eyiûl 1966 TÜRK-BULGA R TURİZM KARMA
KOM İSYON U TOPLANTISI

19 Eylül 1966

20 Eylül 1966

T ürk-B u lgar Turizm Karma Komisyonu üçüncü 
toplantısı İzmir’de yapılm ıştır.

KIBRIS’TAKİ TÜRK KÖYLERİNE UYGULANAN 
ABLUKA

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşçen gazete
cilere verdiği bilgide : «Kumlar bütün teşebbüslere 
rağmen maalesef 12 köye uyguladıkları ablukayı hala, 
kaldırmadı, Barış Gücü, bütün gayreti ile  ablukanın 
kaldırılm asına çalışıyor, neticeyi dikkatle bekliyoruz. 
Yalnız, uçurulan baraj tamir edilmiş ve Türk köylerine 
su verilmeye başlanmıştır. Bunu da Barış Gücü temin 
etti,» demiştir.

DIŞİŞLERİNİN KIBRIS’TAKİ DURUM İLE 
İLGİLİ YENİ BİR TEŞEBBÜSÜ

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeki Kune- 
ralp, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Delivanis’i ka
bul ederek, «K ıbrıs’taki son o laylar» ile  ilg ili olarak 
bir süre görüşmüştür. Görüşme sırasında, Atina nezdİn- 
de şifahî teşebbüste bulunduğu öğrenilmiştir.

B ilindiği gibi, Kıbrıs’ın Baf bölgesinde, orman 
yangınlarının Türkier tarafından çıkarıld ığını iddia 
eden Kumlar, bazı köyleri abluka altına alm ışlardır. 
Kum yönetiminin B. M .’deki daimî delegesi Zenon Ros- 
sides de, bu konuda yersiz ve yanlış idd ialarla dolu bir 
mektubu genel sekreterliğe göndermiştir.

Ankara diplomatik çevreleri, Rossides’in bu_m©k- 
tubunu gülünç olarak karşılamış, ornjan yangınlarım  
Türklerin çıkarmasının söz konp^Golmadığmı bildir
mişlerdir.

Öte yatvJ-rfr'Yhşişleri Bakanlığı yetkilileri, Kıbrıs
'sam son olaylar ürerine zamanında teşebbüs yapıld ığını 
belirterek : «A tina nezdinde de bir kere daha teşebbüs 
yapıldı. Kıbrıs ta son durum hakkında malûmat bek
liyoruz» demişlerdir.



20 Eyİûl 1966 B. M. GENEL KURULU YENİ BAŞKANI

20 Eylül 1966

21 Eyİûl 1966

B. M. 21. Genel Kurulu Başkanlığına Afganistan 
delegesi Abdurrahman P az vak seçilmiştir. Bu seçim 
Ankara’da büyük memnunlukla karşılanmış, «yerinde 
bir karar» olarak nitelendirilmiştir. D ışişleri Bakanı 
Ihsan Sabri Çağlayangil, Afganistan D ışişleri Bakanı 
Nur Ahmet Etemadî’ye bir telgraf göndererek, kardeş 
bir m illet olarak, «duyduğumuz gurur ve memnunluğu» 
belirtmiştir.

A. I  D.’in YAPACAĞI YARDIM KONUSUNDA 
BÎR AÇIKLAMA

Amerika Birleşik Devletleri M illetlerarası Kalkın
ma Teşkilatı A. î. D. Türkiye’de kömür istihsalinin a r 
tırılmasını desteklemek amacı ile  Türkiye’ye yeniden 
g ıda maddesi yardımında bulunacağını açıklamıştır.

ÇAĞLAYANGİL’ÎN AMERİKA ZİYARETİ 
HAKKINDA BASINA DEMECİ

Birleşik Am erika’dan dönen Dışişleri Bakanı Ih
san Sabri Çağlayangil hava alanında, basın mensup
larına şunları söylemiştir :

«Am erikaya yaptığım  seyahatin iki safhası vardır. 
Evvelâ W ashington’a giderek Amerikan D ışişleri ve 
Savunma Bakanları ile  görüştüm, sonra da New - York’a 
geçerek (Bk. Belge 7) Birleşmiş M illetler 2 İ ’nci dönem 
toplantısının açılışında bulundum. Daha önceki konuş
malarımda açıkça belirttiğim gibi, W ashington temas
larımda Türkiye - Amerika münasebetleri ile  ilg ili siya
sî ve İktisadî meseleler ve yakında sayın devlet başka- 
nımızın Amerikaya yapacağı ziyaretin programlanması 
söz konusu olmuştur.

M üttefik ve dost devletler arasında imkân ve fır
sat buldukça müşterek meseleleri karşı karşıya konuş
makta büyük faydalar vardır. Ben de onu yapıyorum. 
Ziyaretimin bazı özel maksatlar veya taleplerle ilg ili
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21 Eylül 1966

21 Eylül 19 66

21 Eylül 1966

21-23 Eylül 1966

olduğu yolunda Türkiyede neşriyat yapıldığını, Türk 
basınının Amerika’daki muhabirleri tarafından bana 
sorulan sorulardan öğrendim. Böyle bir neşriyat yapıldı 
mı bilmiyorum. Y apıld ı ise gerçeğin dışındadır.»

Bakan daha sonra, 26 ve 29 Eylül tarihlerinde 
Yunan Dışişleri Bakanı ile iki görüşme yapacağım ve 
Kıbrıs konusunu ele alacaklarını söylemiştir.

ORAMİRAL URAN’IN AMERİKA TEMASLARI 
HAKKINDA BASINA DEMECİ

Deniz Kuvvetleri Komutam Oramiral Necdet 
Uran, Amerika gezisinin Türk bahriyesi için çok fay
dalı olduğunu belirtmiş «birinci plânda, Türkiye’ye dev
redilecek iki muhrip bulunmaktadır. İstanbul ve İzmir 
adlarını alacak olan bu muhriplerin Türkiye ye teslimi
ni çabuklaştırdık. Ayrıca dört tane avcı botu ısm arlan
dı demiştir.»

B. M. YUNAN TEMSİCİSİNİN BİR İDDİASI

B. M. Yunanistan temsilcisinin, Genel Sekreter 
U Thant’a göndermiş olduğu bir mektupta, bir Türk 
uçağının Yunan semâlarım Eylül ayında ih lâl ettiği 
iddia edilmekte ve bu konuda Dışişleri Bakanlığımıza 
bir protesto notası verilmiş olduğu bildirilmektedir.

B. M. TÜRK DELEGESİNİN KOMİSYON 
BAŞKANLIĞINA SEÇİMİ

B. M. Bütçe ve İdari İşler Komisyonu Başkanlığı
na Türk delegesi Vahap Aşiroğlu seçilmiştir.

JAPON SENATO BAŞKAN VEKİLİNİN 
ZİYARETİ

Japon Senatosu Başkan Vekili Kono, hükümeti
mizin misafiri olarak İstanbul’da iki gün kalmıştır.
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22 Eylül 1966 AFGANİSTAN BAŞBAKANI MAİWANDWAVIN
TÜRKİYE’YE TEŞRİFİ

22 Eylül 1966

23 Eylül 1966

Afganistan Başbakanı Muhammed Haşim Mai- 
wandwal, Türkiye’ye resmi bir ziyarette bulunmak üze
re Ankara’ya gelmiştir. Karşılama töreninde Başbakan 
Süleyman Demirel ile  Afganistan Başbakanı birer ko
nuşma yapmışlardır (Bk. Belge 8 ) . Konuk Başbakanı 
’ın şerefine verilen akşam yemeğinde de T ürk-A fgan  
dostluğunu öven konuşmalar yapılm ıştır (Bk. Belge 9 ).

Afganistan Başbakanının ayni akşam âniden ra
hatsızlanması ve kald ırıld ığ ı Ankara hastanesinde ken 
dişine cerrahi bir müdahale yapılması dolayısiyle bir 
müddet tehir edilen görüşmeler 19 Ekim tarihinde tek
rar başlamıştır.

COMMONWEALTH KONFERANSINDA 
PAKİSTAN’IN KIBRIS İLE İLGİLİ DOSTANE 
TUTUMU

Pakistan D ışişleri Bakanlığının bir sözcüsü, ülke 
sinin dost Türkiye’nin Kıbrıs tezini tamamen destekle
diğini ve geçenlerde yapılan Commonwealh konferan
sı sonunda yayımlanan bildiride, Kıbrıs sorunundan 
da söz edilmesine şiddetle karşı koyduğunu açıklamış
tır.

Pakistan D ışişleri Bakanlığı sözcüsü, «K ıbrıs’la 
ilg ili görüşümüzü toplantının daha .başlangıcında ifade 
ettik. Pakistan, Kıbrıs sorununun ancak uluslararası an
laşmalar ve temel insan haklarının ışığında çözülebile
ceği kanaatindedir» demiştir.

TÜRK-İNGİLİZ TEKNİK İŞBİRLİĞİ KADRO 
ANLAŞMASI

Hükümetimiz ile Ingiltere Hükümeti arasında 
teknik İşbirliğini geliştirmek amacıyla İngiltere H ükü
meti yetkilileri ile bir süreden beri devam edegelen gö
rüşmeler sonuçlanmış ve bu konuda hazırlanan Türk- 
İngiliz Teknik İşbirliği Kadro Anlaşması imza olun
muştur.

33



23 Eylül 1966

23 Eylül 1966

24 Eylül 1966

Anlaşma gereğince İngiltere Hükümeti, Hükümetimi
zin yapacağı talep üzerine memleketimize teknik m al
zeme ve uzman temin edecek ve ayrıca teknik elem an
larımızın İngiltere’de staj ve öğrenim yapmalarını sağ 
lamak üzere burslar verecektir.

Anlaşma çerçevesinde İngiltere Hükümetinin 
memleketimize yapacağı yardım değeri yılda 150.000 
Sterling civarında olacaktır.

NATO NÜKLEER PLANLAMA ÇALIŞMA 
GRUBU TOPLANTISI

Nato Nükleer Plânlam a Çalışma Grubu, Roma’- 
daki toplantısı sonunda bir bildiri yayınlamıştır. B ild i
ride, dördüncü kez toplanan Türkiye, Amerika, İngil
tere, Federal A lmanya ve İtalya Savunma Bakanları
nın, «özel komiteye, N ato’nun nükleer plânlaması için 
sürekli nitelikte bir tedbirler tasarısı tavsiye : etmişler- - 
d irdir» denmekte ve şöyle devam edilmektedir. «Özel ko
mitenin bu teklifleri, A tlantik Konseyinin A ralık ayın
da yapacağı Bakanlar düzeyindeki toplantıdan önce in
celemesi ve gelecekte girişilecek faaliyeti tesbİt etmesi 
temenni ed ilir.»

DR. KÜÇÜKSÜN KIBRIS’TAKİ KÖTÜ DURUM 
HAKKINDA U T HANT A TELGRAFI

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Doktor Fazıl 
Küçük, Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant a 
gönderdiği bir telgrafta, son haftalarda Kıbrıs’ta du
rumun kötüleştiğini bildirmektedir. Dr. Küçük, te lg
rafında, Rum hükümetini, Kıbrıs’lı Türklere karşı yeni 
bir abluka uygulamak ve Türk köylerini tehditkâr bir 
şekilde kuşatmakla suçlamıştır.

KIBRIS’TAKİ ABLUKALARLA İLGİLİ 
DIŞİŞLERİNİN BİR AÇIKLAMASI

Kıbrıs’tan gelen haberlere göre, Makarios yöneti
mi, Baf bölgesinde çıkan orman yangınlarını bahane 
ederek, oniki Türk köyünü yeniden abluka altına almış
tır.
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25 Eylül 1966

25 Eylül 1966

Bu konuda bilgi veren D ışişleri Bakanlığı sözcü
sü Oktay îşcen, ada’daki Birleşmiş M illetler barış gücü 
ııezdinde gerekli teşebbüslerin yapıldığını söylemiş, 
«barış gücü gereken gayretleri göstermektedir» demiş
tir.

B ilindiği gibi, Kıbrıs'ın Baf bölgesinde, bir süre 
önce, orman yangınlarının Türkler tarafından çıkarıl
dığını iddia eden Rumlar, bazı köyleri abluka altına a l 
m ışlardır. Yapılan teşebbüsler sonunda, bu abluka ön
ceki gün kaldırılm ıştır. Ancak, bir gün evvelki orman 
yangınlarını da Türklerin çıkardığını ileri süren Rum
lar, bu köylere yeniden abluka uygulam ağa başlam ış
lardır.

İRAN MAARİF VEZİRİNİN ZİYARETİ

İran M aarif Veziri Bladi Hedayati, 1966 kültür 
mübadele programı çerçevesi içinde memleketimizde 
temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelm iştir (Bk. 
Belge 10).

DIŞİŞLERİ BAKANININ NE'IV YORK’A 
HAREKETİ

Birleşmiş M illetlerin 21’inci dönem genel kurul 
toplantısına katılmak ve Yunan Dışişleri Bakanı Tum- 
bas ile  görüşmek üzere N ew -Y ork ’a gitmekte olan Dı 
şişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, beraberinde Ge
nel Sekreter Zeki Kuneralp bulunduğu halde Ankara’
dan hareket etmiştir.

D ışişleri Bakanı gazetecilerin «Enosis karşılığında 
Tiirkiyeye üs teklif edilip edilmediği, kabul olunup 
olunmıyacağı» konusundaki sorusunu şu şekilde cevap
landırmıştır :

«İk ili görüşmeler, tarafların görüşlerinin, bir me
selenin halli için imkânlarını her iki tarafın kabul ede
bileceği bir noktada birleşip birleşmiyeceğinİ araştır
maktan daha İleri bir seviyeye varmamıştır. Bu itibarla ik i
li görüşmeler üzerinde yerli ve yabancı basında intişar 
etmekte olan b ilgiler rivayet ve tahminlerden ibarettir.

35



Türkiye evvelce ilân  edilmiş prensiplerin dışmda ve 
kendi parlâmentosu ile  Türk cemaatinin rızasına dayan- 
mıyacak herhangi bir hal şeklini- hiçbir zaman kabul 
edemez.»

D ışişleri Bakanı, Tumbas ile  yapılacak görüşme 
hakkında da : «bu programlı bir görüşme değil» de
miştir.

27 Eylül 1966 D IŞİŞLERİ BAKAN IN IN  B. M. G EN EL
KURULUN DA G Ü N EY BATI A FRİKA  M ESELESİ 
KONUSUNDA YA PTIĞ I KONUŞMA

Birleşmiş M illetler Genel Kurulunda bir konuş
ma yapan D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 
G üney-B atı A frika meselesinde Birleşmiş M illetleri 
yetkili gören, prensibi Türkiye’nin desteklediğini belir
terek, Güney A frika B irliğinin ırk ayrımı politikasını 
yermiş ve bir kısım Asya ve A frika ülkelerinin Genel 
Kurula sunacakları G. B. A frika’mn Birleşmiş M illet
ler himayesine verilmesini öngören tasarıya imza ko
yanlardan olduğunu bildirmiştir (Bk. Belge 11).

27 Eylül 1966 T Ü R K İY E-SU R İY E  H UD UDUN DAKİ H A REK ET
R İV A Y ET LER İ H AKKIN D A  DIŞİŞLERİN İN  BİR  
AÇIKLAM ASI

Türkiye-Suriye hududunda Türk askeri b irlikle
rinin dikkati çeken bazı hareketlerde bulundukları ve 
yığınak yaptıkları yolunda bazı yabancı basında, son 
günlerde bazı haberler görülmüştür. Bu haberler mak
satlı olup gerçeklerle bir ilg isi yoktur.

27 Eylül 1966 KIBRIS TÜ RK D EĞİŞTİRM E B İRLİĞ İN İN  
H A REK ETİ

Kıbrıs Türk S ilâh lı Kuvvetleri A layı Değiştirme 
B irliği törenle İskenderun’dan M agosa’ya hareket et
miştir.
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27 Eylül 196 TÜRKİYE’NİN KIBRIS’TAKİ ORMAN 
YANGINLARI HAKKINDA B. M. GÜVENLİK 
KONSEYİNE MEKTUBU

29 Eylül 1966

Türkiye, Kıbrıs’taki son orman yangınlarının Kıb
rıs Rumları tarafından başlatıldığını ve suçun Türklere 
yüklenmek istendiğini Birleşmiş M illetler Güvenlik 
Konseyine bildirmiştir.

Bu konuda, Konseye sunduğu bir mektupta, Tür
kiye’nin temsilcisi Orhan Eralp, Kıbrıs Rum idaresinin 
gayretlerini «kendi cürümlerinin sorumluluğunu masum 
insanlara yüklemeyi öngören Kıbrıs Rum siyasetinin ye
ni bir tezahürü» olarak vasıflandırmış ve şöyle devam 
etmiştir :

«Son zamanlarda adanın, bizzat Kıbrıs Rumları 
tarafından başlatılan orman yangınlarına sahne olduğu 
acı bir gerçektir. Kıbrıs’taki barış kuvveti, herhangi bir 
Türk’ün bu yangın larla ilgisin i tesbit eden hiç bir de 
lil bulunmadığı hususunda Kıbrıs Türk liderliğine temi
nat vermiştir. Rumların bu müthiş ithamı böylece ya 
lanlanmış olmaktadır.»

D iğer taraftan Türkiye, Kıbrıs Cumhurbaşkanı 
yardımcısı Dr. Fazıl Küçıik’ün bir mektubunu da Gü 
venlik Konseyine sunmuştur.

mun daha eli .Türk lider, mektubunda, «adada duru- 
dayanılmaz bir hal âiai&i, Türklerin yaşama şartlarının 
nin Türklere baskı yapmak ıçu* m an yangını meselesı- 
olduğunu» anlatmaktadır. u ;r bahane

DIŞİŞLERİ BAKANININ B. M. GENEL
S u l u n a  yaptiğ i ko n u şm a

D ışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangıl, Bırleş- 
miş M illetler Gene! Kurulu 2 !. dönem toplantısında
. . 1 ______ fBk. Belge 12).
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29 Eylül 1966 DR. KÜ ÇÜ K İLE DR. K A Z IM IN  DEMEÇLERİ

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Klı 
çiık ile  Kıbrıs Türk cemaat meclisi başkan vekili Dr. 
Şemsi Kâzım, Kıbrıs Türk alayı değiştirme birliğinin 
adaya gelişi dolayısiyle A. A. muhabirine bir demeç 
vermiş Türk milletine ve ordusuna olan güvenlerini be
lirtm işlerdir (Bk. Belge 13).

MALİYE BAKANININ DÜNYA BANKASI 
TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMA

Dünya Bankası ve M illetlerarası Para Fonunuıı 
y ıllık  toplantısında konuşan Türkiye M aliye Bakanı İh
san Gürsan, zengin ülkeler zenginleşirken fakir ülkele
rin de daha fakirleştiklerini söylemiştir.

İhsan Gürsan toplantıda yaptığı konuşmada fakir 
ülkelerin kalkınmaları için ödünç para alabilmelerini, 
fakat, şimdiki kalkınma yardım larında istenen faizi ka
bul etmiyebileceklerini söylemiştir. «Dünyanın barış ve 
huzur içinde yaşaması ihtimalleri gittikçe zayıflıyor iki

Sabri Çağlayangil daha sc 
vermiştir (Bk. Belge 14).



30 Eylül 1966 KIBRIS TÜRK KÖYLERİNE UYGULANAN 
ABLUKANIN KALDIRILMASI

30 Eylül 1966

30 Eylül 1966

Makarios hükümeti tarafından bundan bir süre 
önce, orman yangınları çıkarıldığı bahanesiyle, 14 Türk 
köyüne konan abluka, 30 Eylül sabahından itibaren kal
dırılmıştır.

AVRUPA KONSEYİ DANIŞMA KURULUNDA 
KIBRIS KONUSU

Avrupa Konseyi Danışma Kurulunun bir hafta 
süren toplantısı sona ermiştir. Bu toplantıda Kıbrıs’da 
insan haklarının korunması için uluslararası garantiler 
konusu da görüşülmüştür.

Kıbrısla ilg ili siyasî komisyon karar tasarısı üç 
Yunanlının çekimser oyuna karşılık onsekiz m illete 
mensup bütün delegelerin tasvibi ile kabul edilmiştir.

PRAVDA’NIN KIBRIS MESELESİ İLE İLGİLİ 
MAKALESİ

Kıbrıs’ın bağımsızlığa kavuşmasının altıncı yıl- 
Ö T  ̂ arifesinde, Kıbrıs meselesini baş makalesine 
si, meselenin, 'T\ünist Partisi organı «Pravda» gazete- 
Kıbrıs’lı Türk ve Rum lâım  Te müdahale olmaksızın, 
çözülmesinin şart olduğunu yazm ak tan . yollardan

Gazetenin başyazarlarından N ıkolai B rag ine go< 
re Kıbrıs’ın  hürriyet ve bağımsızlığına düşman olan 
unsurlar, Türk ve Rumlar arasındaki havayı daima ger
gin tutmaya çalışmaktadırlar. Yorumcu, bu raunasebe- 
le Kıbrıs buhranına N atonun sebebiyet ver ığın 
sürerek «Nato ü lkelerin in  tek gayesi, Kıbrıs cum .urı- 
yetin in ’ bağımsız devlet statüsüne son vermektir» de-

inektedir.

Bragin, son günlerde Kıbrıs halkı ve Kıbrıs hükü
metinin bilgisi olmadan cereyan eden temasların tek bu



gayeye yöneldiğini de iddialarına ekliyerek şöyle de
miştir : «bütün bu temasların tek gayesi adayı Nato’nun 
batmaz bir uçak gemisi haline çevirmek ve İngiliz üs
lerinin muhafazasına öngören meşum Acheson plânını 
fiilî safhaya intikal ettirebilmektir.»

Yazara göre, Amerika Birleşik Devletleri hükü
meti bu plân çerçevesinde Atina hükümetine, Enosis’e 
karşılık ada’da askerî üsler kurulmasını kabul etmesi, 
için baskı yapmaktadır.



B E L G E L E R





B E L G E  1 3 Eylül 1966

İSTANBUL HEMŞEHRİLİK BERATININ VERİLİŞİNDE KRAL 
FAYSALIN YAPTIĞI KONUŞMA

Memleketimizde misafir bulunan Suudî Arabistan Kralı Faysal İbn 
Abdülaziz Al Suud’un kendisine İstanbul şehri Fahrî hemşehrilik beratı veri
lişi töreninde yaptığı konuşma şöyle olmuştur :

«Sayın Belediye Başkanı, İstanbul’da, güzel şehrinizde bana ve refaka 
timde bulunanlara göstermiş olduğunuz büyük alâka ve büyük tezahürat se
bebiyle, candan ve kalben teşekkür etmek isterim. Din sancağını taşımak ve 
Allahın şeriatını yerine getirmek gayesiyle yapılan mücadelede ben yanınız 
dayım.

Cenabı Haktan istediğimiz tek şey, İstanbul ve genel olarak Türkiye hal 
kının Allah yolundaki mücadelesini devam ettirmesidir. Ve kendisinden bek
lenen büyük muvaffakiyetlere ulaşmasıdır.

Biz hiçbir kimseye kötülük yapmak, hiçbir kimseye saldırmak istemiyo
ruz. Bizim isteğimiz dinimizin erkânında, şeriatında İsrar etmektir. Bunun 
yanında bir de miislüman milletlerin kendi menfaatlerini sağlamaları gaye
siyle aralarında sıkı bir işbirliği yapmaları vardır.

Bizim bu alandaki çalışmalarımız hiçbir kimseye yöneltilmiş değildir. 
Biz hiçbir insana saldırmak niyetinde değiliz. Tekrar etmek isterim ki, biz, 
bu çalışmalarımızda milletimizin, İslâm milletlerinin iyiliğini tahakkuk ettir
mek, sosyal adaleti gerçekleştirmek gayesi ile yolumuza devam ediyoruz. Za
ten dinimiz bizi buna itmektedir. Zaten dinimiz, ilerlememizi, kuvvetlenme
mizi ve her türlü gelişme kaydetmemizi engellemeyen bir dindir. Bize bu hu
sus farz sayılmıştır. Dinin ilerlemeye ve gelişmeye mani olduğunu söyliyen- 
ler, şu iki insandan biri olacaktır. Ya cahildir veyahut hakikatleri bildiği hal
de bunları inkâr etmek İster. îşte onun için şayet müslümanlar arasında bir 
yakınlaşma, bir işbirliği, bir gelişme olmasına gayret ediyorsak, bu demek 
değildir ki, biz bu insanlara bir tecavüz veya kötülük yapmak istiyoruz. Biz 
hiçbir şekilde bir tehlike kaynağı değiliz.

Müslümanlar arasında bir işbirliği, sıkı bir yakınlaşma tahakkuk etti
rildiği takdirde bu yalnız müslümanlarm menfaatleri icabı değildir. Bu iyilik, 
bütün dünyaya, diğer müslümanlara da uzanacaktır. Diinya milletleri bugün
lerde barış, istikrar istemektedir. Zaten dinimiz bunu emretmiştir. Dinimizin

T3



diğer bir adı barış dinidir. Yalnız şunu belirtmek isterim ki, Türk kardeşlen
me söylemek isterim ki, müslümanlar arasında bir işbirliği kurulması husu
sunda yaptığımız davette, hiçbir gizli gayemiz yoktur. Bizim ana gayemiz, bu 
müslümanlar birbirlerine yaklaşsınlar, aralarında sıkı bir işbirliği yapsınlar, 
kuvvetlensinler, gelişsinler ve iyiliklerini tahakkuk ettirsinler.»

B E L G E  2 3 Eylül 1966

KRAL FAYSALIN BASIN TOPLANTISI

Kral Faysal, Ankara görüşmeleri ile ilgili olarak demiştir ki :
«Ankara görüşmeleri iki kardeş millet arasında, tam bir samimiyet ha

vası içinde cereyan etmiştir. Esasen aramızda hiç bir ihtilaflı nokta yoktur. 
Çok iyi ve dostluk havası içinde cereyan etti»
Sual : «Arap zirve konferansının geri kalış sebeplerini açıklıyabilir misiniz?
Cevap : «Bize göre hiç bir sebep yoktur. Bilâkis gecikmemesi için itirazda 
bulunduk.»
Sual : Bu gecikmede Yemen ile Kuveyt arasındaki görüşmelerin acaba bir et
kisi var mıdır?
Cevap : «Hiç bir ilgisi yoktur. Zirve konferansı şimdiye kadar üç kere yapıl 
mıştır. Kuveyt’te müzakereler cereyan etmektedir. Tam bir anlaşmaya varıl
dığını söyliyemem. Heyetler talimat almak üzere memleketlerine dönmüşler
dir.
Sual : «İslâm devletleri zirve konferansı hakkında Türk hükümeti yet
kilileri ile Ankara’da görüşmeler yapıldığı tahmin ediliyor. Henüz resmî teb
liğ yayınlanmamakla beraber, Türk resmî şahsiyetlerinin tutumu ve görüşü 
nedir?»
Cevap : «Görüşmelerde geniş bir şekilde olmamakla beraber bütün bunlar 
sayın Cumhurbaşkanının ve Başbakanın nutuklarından anlaşılabilir. Esasen 
biz Türkiye’yi müslüman devletlerin başında kabul etmekteyiz.»
Sual : «Müslüman devletler arasında bir pakt yapılması düşünülüyor mu.' 
Eğer bir müslüman devlet başka bir pakta meselâ Nato veya Cento'ya veya 
hıristiyan devletle anlaşması varsa hıristiyan devletlerle işbirliği yapmasında 
mahzur var mıdır? Dış politika din esasına dayanır mı?»
Cevap : «Bugüne kadar hiç bir devlete bu yolda bir pakt teklif edilmemiştir. 
Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda müslüman devletler kendi aralarında 
dinî, kültürel, İktisadî ve diğer bağlan kuvvetlendirme çalışmalarındadırlar. 
Hiç bîr pakt bahis konusu değildir. Ayrıca, müslüman devletlerin kendi ara
larında toplanması hıristiyan olsun, başka bir devlet olsun hiç birinin aleyhin
de değildir.»
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Faysal, Arap memleketlerinin yakınlaşması ve bunun aksini savunan
larla ilg ili bir soruya da şu cevabı vermiştir :

«Şayanı teessürdür ki, bazı müslüman memleketler bu gibi yaklaşm ala
ra muhaliftirler. Fakat daha önce de izah ettiğim gibi re’sen Ankara'daki te
maslarımız sırasında bu konuya temas edilmiştir. Dolayısiyle ele alınmıştır. 
Biz daima yaklaşma konusunda Türkiye’nin müslüman memleketlerin başın
da olmasını arzu etmişizdir.»

Sual : «Türkiye olsun veya olmasın, müslüman devletler konferansını mu
hakkak tahakkuk ettirmek arzusunda m ısınız?»

Cevap : «Ümidimiz tahakkuk etmesindedir. İnşallah hepsi birden tahakkuk 
eder.»

Sual : «F ilistin mültecileri konusunda yapılmış ve yapılacak olanlar nelerd ir?»

Cevap : «M ülteci meselesi tek başına m ütalâa edilemez, bir kül olarak bir Fi
listin meselesi mevcuttur.»

Sual : «Müslüman devletler arasında İsrail’in bulunmasını nasıl karşılıyorsu
nuz ?»

Cevap : «İsra il’in bulunması gayri tabi bir hadisedir.»
Sual : «Bu gayri tabii hali tabii hale sokmak için ne lâzımdır. ?»

Cevap : «İsrail bir yabancıdır. İsrail devlet olmak fikrinden vazgeçtiği tak
dirde, bu iş kökünden halled ilir.»

Sual : «M üslüm anlığın sosyal adaleti sağlayacak en İyi din olduğu söylenir. 
Bazıları da sosyal adaletin sosyalizm ile  sağlanabileceği iddia ediyorlar, Or
ta -D oğuda bulunan bazı Arap memleketleri de bu fikirdeler. M ajesteleri
nin görüşüne göre sosyal adalet nedir.?»

Cevap : «Sosyalizm ile İslâm dinini mukayese etmek bilmem ne dereceye ka
dar doğrudur, çünkü, İslâm dini her şeye muktedirdir. Yalnız, biz dinimizi 
anlayalım. O zaman, her şey çok daha iyi anlaşılır. Dinimizde her şey açık 
olarak yazılmıştır. Adalet, müsavat, hak, ilerleme hepsi dinimizde yer alm ış
tır.»

Kral Faysal Kıbrıs’la  ilg ili soruları şöyle cevaplandırmıştır :

«Kıbrıs meselesinde bizim görüşümüz gayet açıktır. Her cemaat kendi 
halkının hakların ı korumalıdır. Biz Kıbrıs devletinin bir takım andlaşmalar- 
la  doğmuş olduğuna inanıyoruz. Biz bu inancımızı ve görüşümüzü daha ön
ce de belirtm iştik.»

Faysal, Orta - Doğudaki çeşitli memleketlerin, bu arada Suudî Arabis
tan’ın İran’ın Batı ülkelerinden, M ısır’ın da Doğu blökuııdan külliyetli m ik
tarda silâh ald ığına ve «bu silâhlanmanın sonu ne olacaktır» diye biten bir 
soruya da şu cevabı vermiştir :



«Eğer İsrail aramızda olmasaydı, hiç bir devlet silâh almak ihtiyacım 
duymıyacaktı. Her memleket müstakil olduğuna göre, istediği yerden silâh 
alab ilir.»
Sual : «Bu aldığınız silâhları birleştirerek İsrail’e karşı mı kullanacaksınız?» 

Cevap : «İsrail silâhlanmaktadır. Bizim de hazırlık lı olmamız gerekir.»

Sual : «Türkiye intihalarınız nelerd ir?»

Cevap : «Türkiyeye ayak bastığımız andan itibaren kendimizi yabancı bir 
memlekette saymadık, bir kardeş memleketteydik. Hükümetin ve halkın gös
terdiği alâka çok büyüktür. Ben bunu Türk hemşehrisi olmadan da bizlere 
gösterilen yakın ve sıcak alâka İle hissettim ve gördüm. M illetlerim iz birbiri
ne yakın değil, birbirlerine bitişiktir. Dünki cuma namazından sonra bu ka
naatim daha da fazla artmış bulunmaktadır.

Sual : «Türkiye ile  Suudî Arabistan arasında İktisadî münasebetlerin ge liş
mesi hakkında ne düşünüyorsunuz?»

Cevap : «Hakikaten iki memleket arasındaki İktisadî münasebetler mühim
dir. Memleketimizde iktisad liberaldir. En ufak müdahaleye, en ufak mura
kabeye tabi değildir. Biz iktisadi münasebetleri kendi yönümüzden en ileri 
seviyeye ulaştırmak isteriz. Bu yalnız bize bağlı değildir. Türkiye Cumhuriye
tinin de üstüne düşen bazı görevler vardır. Onlar yeter ki kendi m allarım  bize 
sevketmek imkânını bulabilsinler.»

B E L G E 3 4 Eylül 1%0

TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN ORTAK BİLDİRİSİ

Türkiye cumhuriyeti ile Suudi Arabistan kra llığ ı arasındaki kardeşlik 
ve dostluk ilişkilerin i kuvvetlendirmek üzere Türk ve Suudi Arabistan m il
letlerini birbirlerine bağlayan İslâm dayanışması değeri ile  manevi, kültürel 
ve tarihi değerlere inanarak ve iki memleket arasında her alandaki işb irliğ i
ni ilerletmek maksadı ile  Suudi Arabistan Kralı Majeste Faysal Ibni Abdüla- 
ziz El Suud, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay’ın davetine icabetle 
13 ilâ  19 cemazülevvel 1386 tarihlerine tekabül eden 29 Ağustos 4 Eylül 
1966 tarihleri arasında Türkiye’ye resmî bir ziyaret yapmıştır.

Bu ziyaret sırasında Majeste Kral Faysal, hakimane ve aydın bir ön
derlikten ilham alan yapıcı bir siyaset sayesinde Türkiye’nin başardığı ve fay
dalandığı dikkat çekici bir kalkınma ve ilerlemeye şahit olmuştur.

Majeste K ral’a Türk halkı ve idarecileri tarafından, Türkiye’ye çok 
kuvvetli ve sağlam bağlarla bağlı olan Suudi Arabistan’ın K ral'ı sıfatiyle 
büyük takdir ifade eden hararetli bir kabul gösterilmiştir.
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Bu ziyaret sırasında, iki devlet başkanı dostluk, kardeşlik ve tam bir 
anlayış havası içinde dünya durumunu ve bölgelerinde özellikle müşterek 
menfaatlerine taalluk eden hususları gözden geçirmeye tahsis ettikleri mü' 
teaddit toplantılar yapmışlardır. îk i taraf, bu yüksek seviyedeki kardeşçe top
lantıların önemini ve verim liliğin i memnunlukla kaydetmişlerdir.

Majeste Suudî Arabistan Kralı, Filistin meselesine müteallik olarak, 
Arap görüşlerinin bir açıklamasını yapmıştır. Bunu takiben yapılan görüş teati
si sırasında, Türkiye Cumhurbaşkanı, bütün Arap memleketlerinin meşru ve 
haklı meselelerine daima müzahir olacağını teyit etmiş ve bölgede barış ve 
sükunun lâyıkiyle tesis edilebilmesi için Filistin meselesinin adalet ve hakka
niyet esaslarına uygun bir sonuca bağlanması gerektiği kanaatini ishar eyle
miştir.

İki devlet başkanı Arap dünyasının tümünün esenliği hususundaki te
mennilerini ifade etmişler ve bütün Arap ülkelerinin bağımsızlığa kavuşma
larının tamamlanması lâzım geld iği görüşünü belirtmişlerdir.

Başkan Sunay, seçkin misafirine, Suudî Arabistan hükümetinin, Türki
ye'nin haklı Kıbrıs davasında gösterdiği sarsılmaz destekten dolayı memle
ketinin teşekkürlerini tekrarlamıştır. Majeste Kral Faysal, kendi hükümetinin 
bu konuda, Kıbrıs devletinin statüsünün m illetlerarası mûahedelerİn yürür
lüğü ile  ilg ili bulunan olumlu tutumunu teyiden belirtmiştir.

İki devlet Başkanı, halen diinya’daki m illetlerin birbirlerine her zamandan 
daha çok bağımlı bir durumda olduklarını ve bu durumun büyük küçük farkı 
olmaksızın bütün m illetler arasında içişlere müdahale etmeme, haklarda eşit
lik ve karşılık lı hürmet prensiplerine dayanan sağlam bir m illetlerarası işbir
liğin i zaruri k ıld ığın ı kaydetmişlerdir. Bu yüksek amaca erişmek için İslâm 
dininin Öğütlerinin de miislüman memleketler arasına anlayış ve kardeşçe 
ilişkilerin kuvvetlendirilmesine yardımcı olmakta değerli bir kaynak teşkil 
ettiği düşünülmüştür.

İki devlet başkânı, iki memleket arasında manevi bağlar ve menfaat 
iştirakinden doğan bir işbirliğinin İktisadî, sosyal, kültürel ve teknik alan lar
da yapılması hususunda mutabık kalm ışlardır. Bunun gerçekleştirilmesi için, 
her iki memlekette yetkili görevlerin yakın gelecekte muhtelif alanlardaki 
işbirliğinin koordinasyonunu görüşmek üzere muntazam toplantılar yapma
larını kararlaştırm ışlardır.

Majeste Kral Faysal, biraderi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sa
yın Cevdet Sunay’ı Suudî Arabistan’ı ziyarete davet etmiştir. Sayın Cevdet 
Sunay bu daveti memnuniyetle kabul ve zuhur edecek en yakın bir fırsatta 
bu ziyareti yerine getireceğini beyan eylemiştir.
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B E L G E  4 6 Eylül 1966

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANININ BİR AÇIKLAMASI

M illî savunma Bakam Ahmet Topaloğlu, Türk Silâhlı Kuvvetleri mik
tarında bir artış yapılarak bir 4. ordu kuruluşuna tevessül edilmediğini bİrdir- 
miştir.

M illî Savunma Bakanı’nın açıklaması şöyledir :

«Bundan bir müddet evvel bir gazetede Türk Silâhlı Kuvvetlerinden 
Nato’ya bağlı olmayan bir 4 ’ncii ordunun ve çekirdek birliklerinin kurulduğu 
hakkındaki neşriyat üzerine Genelkurmay Basın ve H alkla Münasebetler 
Başkanlığınca, m illî stratejiyi mucip sebepleriyle yeni bir 4 ’ncü ordu kuruldu
ğu hakkındaki neşriyatın doğru olmadığı umumî efkâra açıklanmıştı. Buna 
rağmen bu yoldaki neşriyat ve yanlış b ilgiye dayanan m ütalâalar devam et
mektedir.

Türk umumî efkârına sarahatle bir kere daha açıklamak İsteriz kİ :

1 — Türk silâhlı kuvvetleri m iktarında bir artış yapılarak bir 4. ordu 
kuruluşuna tevessül edilmemiştir.

2 —■ Nato Genel Sekreterliği Türk Silâhlı Kuvvetlerinin miktarının 
arttırılmasını talep etmemiştir.

3 — Mevcut Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sevk ve idare kolaylıklarını 
sağlamak için bazı karargâh ve bağlılık larda cari bütçeye müessir olmayan 
değişiklikler yapılm ıştır.

Keyfiyet tavzihen b ild irilir.»

B E L G E 5 13 Eylül 1966

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI GENEL SEKRETERİNİN İKİLİ 
GÖRÜŞMELER İLE İLGİLİ BİR DEMECİ

Akropol gazetesinde Kıbrıs konusunda Yunan Başbakanına atfen çı
kan beyanat hakkında mütalâasını soran gazetecilere D ışişleri Bakanlığı Ge
nel Sekreteri Zeki Kuneralp şunları söylemiştir :

«B ilindiği üzere, hâlen gizli olarak cereyan etmekte olan T ürk-Y unan 
görüşmeleri hakkında iki taraf arasında bu konuda herhangi bir şey söylen
memesi; herhangi bir yorum yapılmaması hususunda mutabık kalınmış bu
lunuluyor. Müzakerelerin selâmeti bakımından bu noktaya azâmi surette kar
şılık lı olarak riayet etmenin zarureti aşikârdır. Beyanatın gazetelerde intişar 
ettiği şekilde yapılmış olup olmadığı konusuna girmeksizin her türlü tered
düdü ve şüpheyi bertaraf etmek için Türk - Yunan müzakerelerinde, Türk
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Hükümeti tarafından birçok kere ilân edilmiş olan Kıbrıs politikasının temel 
prensiplerinden inhiraf edilmesinin bahis konusu olmadığını kesinlikle ifade 
etmek isterim».

Gazetecilerin bu temel prensiplerin neler olduğu hakkındaK sorusuna 
Kuneralp şu şekilde cevaplandırmıştır :

«Evvelce müteaddit vesilelerle de açıklamış olduğumuz üzere Kıbrıs’ta 
iki cemaatten birisinin diğerine tahakküm etmemesi, tek taraflı ilhakın red 
edilmesi, Türkiye ile  Yunanistan arasında Lozan’da teessüs ecmiş bulunan 
muvazenenin daima gözöniinde tutulması ve m illetlerarası andlaşmalarm 
ancak ve yalnız ilg ili taraflar arasında müzakere yoluyla varılacak müşterek 
bir mutabakatla değiştirilebilmesi Kıbrıs konusunda daima gözöniinde tuttu
ğumuz esaslardır.»

B E L G E 6 13 Eylül 196E

DIŞİŞLERİ BAKANININ WASHÎNGTON’DAKÎ GÖRÜŞMELERİNDEN
SONRA VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, W ashington'da Dean Rusk ve 
McNamara ile  yaptığı görüşmelerden sonra Anadolu Ajansına aşağıdaki deme
ci vermiştir :

«Dosu ve müttefik devletler arasında karşılık lı münasebetlerle ilg ili ko
nuları fırsat ve imkân buldukça gözden geçirmek, bu arada dünya siyasî prob
lemleri üzerinde görüş teatisi yapmak çok lüzumlu ve faydalıdır. Ben de Ame
rika’ya bu maksatla gelmiş bulunuyorum. Seyahatimin, bunun dışında özel bir 
hedefi yoktur. Burada bulunduğum müddetçe, değerli meslekdaşım Dışişleri 
Bakanı Ekselâns Dean Rusk, Savunma Bakanı Sayın McNamara ve Aid baş
kanı sayın Gaud’la  çok verim li ve faydalı olduğuna inandığım görüşmeler yap 
tim. Temas ettiğimiz konular, her İki memleketi başlıca ilgilendiren hususlar 
olmuştur. Yakında Amerika’yı ziyaret edecek olan sayın devlet başkanımızın 
seyahatini programlaştırmak, askerî ve İktisadî yardım meselelerini teferruatıy
la incelemek, esasen ih tilâf lı hiç bir durumu mevcut bulunmayan T ürk-A m e
rikan münasebetlerinin en ileri seviyede inkişafına yararlı tedbirleri gözden ge 
çirmek, bu meyanda önemli siyasî durumlar üzerinde görüş teatisi yapmak, bu 
temaslarımın belli başlı konularını teşkil etmiştir. Demokrasi ve hürriyet niza
mını savunmada, gaye ve kader b irliği yapmış olan her iki memleket arasında, 
tam bir anlayışın hüküm sürdüğünün yeni tezahürlerini görmüş olmanın mem
nuniyeti içinde bulunduğumu beyan etmek isterim.

Bu ziyaretimden faydalanarak, yarın New York’a gidecek ve daimi de
legeliğim izle temas ederek, Birleşmiş M illetlerin yaklaşmakta olan 21. Genel 
Kurul toplantısı üzerindeki hazırlık ları gözden geçireceğim .»
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DIŞİŞLERİ BAKANININ NEW -Y O R K ’TA Kİ TEMASLARI 
HAKKINDA VERİLEN BİLGİ

Ç ağlayangil’in N ew - York’taki temasları hakkında şu b ilg iler verilmiştir :

•— W ashington’daki temaslarından sonra N ew -Y ork ’a dönen D ışişleri Ba
kanı Birleşmiş M illetlerde çeşitli ülkelerin D ışişleri Bakanları ve heyet başkan- 
larıy la  görüşmeler yapmıştır. Çağlayangil bu arada, Ürdün, Tunus, Suudî A ra
bistan, Romanya, Japonya, Fas, Libya, Filipinler, Kanada ve Finlandiya'nın 
daim î temsilcileriyle görüşmüştür.

— Dışişleri Bakanı 17 Eylül günü Avusturya D ışişleri Bakam tarafından 
verilen öğle yemeğinde bulunmuştur. Çağlayangil yemekte, halen New York' 
ta bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Smithers ile  Birleşik Arap Cum
huriyeti, İngiltere, İsviçre, İspanya daim î temsilcileri ve Sovyet feza âlim i 
Blagonravof ile  görüşmüştür.

— Dışişleri Bakanı 19 Eylül’de Türkiye daimî temsilciliğinde genel kuru
lun geçen dönem başkanı İtalya D ışişleri Bakanı Amintore Fanfani şerefine 
bir yemek vermiştir. Yemekte, İtalya D ışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri 
Ortona, İtalya, Somali, Daiıomey, Sierra Leone ve Tanzania'nın daim î tem 
silcileri de bulunmuşlardır.

— Çağlayangil, 20 Eylûl’de Irak D ışişleri Bakanı Adnan El - Paçacı şere
fine bir öğle yemeği vermiştir. Yemekte, hâlen Birleşik Amerikada bulunan 
deniz kuvvetleri komutanı Oramiral Necdet Uran, Irak, İsveç, Birleşik Arap 
Cumhuriyeti ve Bulgaristan daimî temsilcileri bulunmuşlardır. D ışişleri Ba
kanı 19 Eylül günü Birleşmiş M illetlerde verilen bir öğle yemeğinde de Ku
veyt, Belçika, Brezilya ve Lübnan daimî temsilcileriyle, Güney Kore ve İs
viçre’nin daimî müşahitleriyle görüşmüştür.

B E L G  E 8 22 Eylü l 1966

AFGANİSTAN BAŞBAKANININ KARŞILAMA TÖRENİNDE 
YAPILAN KONUŞMALAR

Başbakan Süleyman Demirel, hava alanında, konuk Afganistan Baş
bakanı Muhammet Hâşim M aiw andw al’a hitaben yaptığı konuşmada şunla
rı söylemiştir :

«Türk hükümeti ve şahsım adına ekselânsınızı memleketimizde selâm
lamaktan büyük bir şeref ve derin bir zevk duymaktayım. Dost A fganistan’ın 
Başbakanı ve diplomasi alanında seçkin bir şahsiyet olan zatıâlinizle tanış
mak benim için özel bir mutluluk teşkil etmiştir.

B E L G E  7 20 -21  Eylül 1966
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Memleketlerimiz arasındaki kardeşçe münasebetler çok eski tarihlere 
uzanmaktadır. Bu münasebetlerin kökleri, iki ülke halkının kalplerinde, ü l
kelerimizde ve dünyada, barış ve refahın sağlanması yolundaki ümit ve ça
balarda yer almaktadır.

Hükümetimizin, Majeste Zahir Şah,’m liderliğinde Afganistanda sos
yal bütün alanlarda kaydettiği hamleleri yakın bir ilg i ve hayranlıkla izle
mekteyiz. Kahraman m illetinizin kalkınma ve refahı yolunda üstlenmiş ol
duğunuz bu şerefli görevde size en içten başarılı dileklerim izi sunarız.

Türkiye’deki kısa ikâmetiniz sırasında milletlerim izi karşılık lı olarak 
ilgilendiren bütün meseleler üzerinde fikir teatisinde bulunmak imkânını elde 
edeceğiz. Görüşmelerimizin aydınlatıcı ve verimli olacağından eminim. Zira 
münasebetlerimize samimi ve dürüst bir dostluğa dayanan tam bir karşılık lı 
güven hâkimdir.

Zatıâlinizi en hararetli hoşgeldiniz dileklerim le selâmlar, Türkiye’deki 
ikâmetinizin hoş geçmesini temenni ederim.»

Konuk Başbakan şu mukabelede bulunmuştur :
Sayın Başbakanın davetleri üzerine, bugün bu büyük memlekette bulun

mak, benim için bir şeref ve kıvanç vesilesi olmaktadır. Bu davete bilhassa 
teşekkür etmek isterim, çünki bu davet bana Türk halkının Afganistan 
Kralına ve A fgan halkına gösterdiği samimi ve kardeşlik duygularını, ik i kar
deş ülke arasındaki çözülmez dostluk bağlarını yerinde ve bizzat müşahade et
mek .imkânını sağlamış oldu.

Ü lkelerim iz arasındaki ilişkileri yalnızca protokol gereği değildir. Dost
luk çok uzun y ıllar önce kurulmuş, bugün geleneksel ve çözülmez bir bağlılık 
haline gelmiştir. Şuna inanıyorum ki, bu ziyaret ülkelerimiz ve halklarım ız ara
sındaki samimî dostluk ve kardeşlik ilişkilerin in gelişmesinde yeni bir hamle 
olacaktır.

Size Afgan Kralı Majeste Zahir Şah ve Afgan halkının en iyi dileklerini 
getirdim . Bu ziyaretimiz sırasında hükümetinizin ve Türk halkının kazandığı 
başarılan, gelişmeleri görmek bizim için ayrı bir memnuniyet vesilesi olacak
tır.

Gene bu ziyaret sırasında ülkelerimiz arasındaki ilişkileri yeniden ve 
samimiyetle gözden geçirmek ve görüş teatisinde bulunmak imkânını elde 
edeceğiz.

Sözlerime bu ziyaretimin, ülkelerimiz için hayırlı sonuçlara ulaşmamızda 
yardımcı olması d ileğiyle son vermek istiyorum.»

Afganistan Başbakanı daha sonra basın mensuplarının sorularım cevap
landırmış, «İslâm  zirve konferansının toplanması konusunda ne düşünüyor
sunuz?» şeklindeki bir soruya şu cevabı vermiştir :

«Böyle bir tekliften haberimiz var. Biz, İslâm âlem i arasındaki beraber
liğ i bozacak ve, yeni ih tilâf çıkaracak hareketlere taraftar değiliz. Bu fikrin, 
İslâm ülkeleri arasında ih tilâfa sebebiyet verdiğini müşahade ediyoruz.»
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B E L G E  9 22 Eylül 1966

AFGANİSTAN BAŞBAKANININ ŞEREFİNE VERİLEN AKŞAM  
YEMEĞİNDE DEMİREL VE MAİWANDWAL’IN  

KONUŞMALARI

Başbakan Süleyman Demirel, hükümetimizin davetlisi olarak yurdumuz
da bulunan Afganistan Başbakanı Muhammed Hâşim M aiwandwal şerefine 
verdiği akşam yemeğinde şu konuşmayı yapmıştır :

«A fganistan ’a karşı kuvvetli kardeşlik duyguları besleyen Türkiye'ye 
vaki bu ziyaretiniz vesilesiyle ekselanslarınıza hitâp etmek benim için derin bir 
mutluluk kaynağıdır. Türk m illeti ve hükümeti zatıâlinizi ve meslekdaşlarımzı 
hararetle ve dostça duygularla selâmlamaktan sevinç duymaktadır.

Devlet idaresinde ve m illetlerarası ilişkiler alanındaki tecrübeniz yakın
dan bilinmektedir. Seçkin devlet adamı vasıflarınız kardeş ülke Afganistan’ın 
sosyal ve ekonomik kalkınmasına yönelmiş başarılı çabalar içinde birer değer 
teşkil etmektedir. Bu münasebetle, ülkenizde çeşitli alanlardaki reformların 
gerçekleştirilmesi amacı ile kaydedilen büyük ham leler karşısındaki hayranlık 
duygularım ızı ifade etmekten büyük bahtiyarlık duymaktayım. Bu yoldaki ça
balarınız m illetlerinin iy iliğ in i arzulayan bütün hükümetler için bir anlam ta
şımaktadır.

Çok iyi münasebetlerimizden gurur duymakta tamamen haklıyız. Bu mü
nasebetlerimizi şimdiye kadar iyi bir şekilde ve daima gelişme halinde idâmeyi 
başarmış bulunuyoruz. Zamanın ilerlemesi, ülkelerimiz arasındaki coğrafi me
safe ve m illetlerarası alanda meydana gelmiş olan bazı gerginlik devreleri iki 
ülke arasındaki bağların kuvvetini hiçbir zaman etkİleyememiştir. Münasebet
lerimizin ilk  günlerinden beri her iki ülkede birbirini tâkiben işbaşına gelen 
İdareler daima Türkiye ve Afganistan arasındaki yakın ve verim li işbirliğinin 
sâdık öncüleri olmuşlardır. Sayın Başbakan, sanırım ki bu, m illetlerarası iliş 
kiler alanında gerçekleştirilen parlak bir başarıdır. Bölgemizde ve dünyada 
barış ve refahın takviyesine katkıda bulunmak amacı ile ve ortak çabalar yolu 
ile yürütülmüş olan bu işbirliğinin, tamamen barışçı bir niteliğe sahip olduğu
nu ayrıca kaydetmek isterim.

Hükümetinizin Kıbrıs meselesi konusunda Birleşmiş M illetlerdeki tutu
mu, memleketimizde büyük takdirle karşılanmıştır. Bu meseleyle ilginizin, sa
dece Kıbrıs’lı Türklerin kaderi konusundaki endişemizden değil fakat ayni 
zamanda adâlet ve hakkâniyet prensiplerinin ih lâ l edilmemesi ve m illetlerara
sı barışın zedelenmemesi yolundaki arzunuzdan ileri geld iğine inanıyordum. T e
mel insan hak lan  idealinizin ve dünya barışının muhafazasındaki ortak ama
cımızın bazı tehlikeli tertiplerle sık sık tehdit edild iği bir sırada, Kıbrıs konu
sundaki tutumunuz adalete, iy iliğe ve doğruluğa susamış olanlar için gerçek
ten cesaret verici olmuştur.
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Türkiye’deki ikâmetinizin hoş geçmesini dilerim. Zamanın darlığına rağ
men, kendinizi evinizde ve dostlarınız arasında hissedeceğinizi ümit ederim. 
Kadehimi Majeste Afganistan K ralı ile  zatıâlinizin sıhhatine ve kahraman A f
gan m illetinin refahına kaldırıyorum .»

Başbakan M aiwandwal ise şu konuşmayı yapmıştır :
«Bize karşı göstermiş olduğunuz hararetli hüsnü kabulden ve dostâne 

sözlerden dolayı bütün kalbim le teşekkür ederim. Bu toplantıya hakim olan 
dostluk havası,, eski' çağlardan bu yana, Türkiye ve Afganistan m illetlerini bir
birine bağlayan kardeşçe münasebetlerin en güzel bir örneğidir.

Her iki m illet şanlı tarihlerinde aynı safhaları geçirmişlerdir ki, müşte
rek olan manevi ve kültürel vasıfları buna tesir eden başlıca âm illerdir. Balh 
şehrinden Anadolu’ya geçen ve 700 yıldanberi Konya’da yatan M evlâna Ce- 
lâleddin - i Rum i’den önce de bu iki m illeti birbirine yakınlaştıran sayısız bağ
lar mevcuttu. Bu bağlar tarihin muhtelif devirlerinden bu yana, daha da kuv
vet kazanmıştır. Çağımızda, Afganistan, yabancı istilâsına karşı yüz y ıllık  mü
cadeleden sonra Asya’nın kalbinde tam istiklâlin i ilân ederken, Gazi M ustafa 
Kemâl Atatürk, m illî kuvvetlere önderlik ederek, Türkiye’nin bütünlüğünü 
vikaye ve takviye etmiş, bu kardeş m illeti yeni bir hayata ulaştırmıştır. Bu şan
lı yıllar boyunca, bu iki m illet, yabancıların nüfuzuna karşı m illî hâkim iyetleri 
için mertçe savaşmış olmaktan iftihar duymuşlardır.

Yarım  asırdan bu yana, Türk öğretmenleri, değişik sahalarda, hattâ ya
kın tarihimizin güç anlarında, ömürlerinin kıymetli y ılların ı m illetim iz arasın
da geçirerek memleketimizin ilim  ve eğitim kalkınmasında kemalî samimiyetle 
çalışmışlardır. Bu müddet zarfında Afgan gençleri de necip m illetiniz tarafın
dan kardeş gibi kabul edilmişler ve memleketinizden feyiz alm ışlardır. M ille
tinizin büyük önderi rahmetli M ustafa Kemâl Atatürk zamanında, kuvvetlen
dirilmiş ve geliştirilm iş olan bu İlmî ve kültürel bağlar, özellikle, bugün bir 
gelenek haline gelmiştir.

Kardeş Türk m illetinin, memleketin ekonomik ve kültürel kalkınması 
yolundaki çalışmaları ve başarıları, A fgan m illeti tarafından yakın alâka vc 
büyük memnuniyetle izlenmektedir. Topraklarınıza ayak bastığımdan bu yana, 
başarılarınızın örneklerini görmüş olmaktan ve önümüzdeki günlerde de daha 
başkalarını göreceğimden büyük sevinç duymaktayım.

Tarihî vakıaları, m illi kültürünü ve zamanın icaplarını göz önünde tuta
rak m illî hayatını tanzim etmek arzusunda olan Afgan ulusu, kalkınmış ve ege
men bir toplum olmak yolunda, ciddî intizamlı ve dürüst çalışmalara girişmiş 
bulunmakta ve demokratik ve müterekki müslüman bir m illete lâyik hayata 
ulaşmak amacıyla, bütün İktisadî ve beşerî im kâlarını kullanmaktadır.

Afganistan’ın dış siyasetinin temeli, m illi menfaatlerine dayanan faal 
tarafsızlıktır. Afganistan, dünyanın bütün m illetleri ile olan münasebetlerini
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karşılıklı saygı esasına istinad ettirmekte ve uluslararası mas’elelerin sulh yolu 
ile  çözülmesi prensibini savunmaktadır.

Şuna tamamen kaniyiz kİ, hukukî eşitliğe dayanan karşılıklı işbirliği, eko
nomik ve kültürel sahalarda ve «sulhiçinde bir arada yaşam a» çerçevesi içinde 
geliştirilip  takviye edilmelidir. Aynı zamanda, karşılık lı saygı ve başka ülkele
rin içişlerine karışmama bizce en esaslı prensiplerdir. Kendi mukadderatını ta
yin etme hakkının, m illetlerin en önemli haklarından biri olduğuna inanıyoruz. 
Bu bakımdan, m illetlerin, hürriyetlerini kazanmak koloniyalizmin her şekline, 
istilâcılığa, ırk ayrımına ve eşitsizliğe karşı koymak için giriştikleri mücadele
leri desteklemekteyiz. U luslararası mes’eleler, özellikle, büyük insan kütlele
rinin mukadderatının bahis konusu olduğu ihtilâflar, sulh yolu ile ve müza
kerelerle, ilg ili taraf ve halklarının mutabakatları ile  çözümlenmelidir.

Sayın Başbakan, sizin, çalışma arkadaşlarınızın ve halkınızın sıcak ve can
dan hüsnü kabulünden dolayı teşekkürlerimi sunar, kardeş Türk m illetinin da
ha da yükselmesi yolunda en samimî temennilerimi izhar eylerim. Yaşasın A f
ganistan - Türkiye dostluğu»

B E L G E 10 25 Eylül 1966

İRAN MAARİF VEZİRİNİN DEMECİ

Resmi bir ziyarette bulunmak üzere Ankara’ya gelmiş olan İran M aarif 
Veziri Hadi Hedayati, Türkiye’ye gelmekten ve kendisine karşı gösterilen ya
kınlıktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ettikten sonra, İran'daki «ceha
letle savaş» kampanyası konusunda şunları söylemiştir :

«M ajeste Şah Hazretlerinin emriyle, üç y ıl önce cehalete karşı bir savaş 
açılmış ve bir b ilg i ordusu kurulmuştur. Bugün sayısı 30 bine ulaşan bilg i or
dusu, liseyi bitiren ve askerliklerini köyde öğretmen olarak yapan gençleri içi
ne almaktadır.

B ilgi Ordusu mensupları köylerde 14 ay çalışmakta, okuma yazma öğret
me, iktisadi kalkınma, zirai mücadele, yol mektep ve sıhhi mesken yapım ı, 
ağaçlandırma, içme suyuna kavuşturma ve tarım reformu alanlarında köylüye 
yararlı olmaktadır. B ilg i ordusu sayesinde mektep çağındaki çocukların yiizdc 
60’ı ile  bir milyon 200 bin kişi okuma yazma öğrenmiş, ayrıca 30 bin kilometre 
yol yapımı sağlanmıştır. Bugün İran’ın 50 bin köyünden 30 bin köyünde bilgi 
ordusu vazife görmekte, sabahları mektep çağındaki çocuklara, öğleden sonra 
da yetişkinlere okuma yazma öğretmektedir. Özellikle yeni bir sistemle okuma 
yazma metodu gösterilmektedir.»

Iran Eğitim Bakanı, Konyayı ziyaret etmekte iken de ayrıca şunları söy
lemiştir :
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«3 günderiberİ güzel yurdunuzda bulunmaktayım. Zengin tarihi eserleri
nizi büyük istifade ile tetkik ettim. Tiirklerin şanlı tarihine saygı duyuyorum. 
Büyük Kurtarıcı Atatürk’ün önderliğinde gelişen Türkiye ye 'takdir 
hisleri ile  bağlıyız. T ürk-İran  dostluğu köklü bir maziye sahiptir. Bu dostluk 
Atatürk ve Rıza Şah Kebir zamanında bilhassa takviye edilmiştir. Kesinlikle 
İfade edeyim ki, İran’da her İran’lı Türkleri en aziz dost ve kardeş bilmektedir. 
Ben, kendimi yabancı bir ülkede değil, kendi ülkemde ve kendi evimde sayıyo
rum. Pek yakında sayın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay İran’ı ziyaret edecekler
dir. Sayın Sunay’ın da İran'da aynı hisleri duyacaklarına emnim. Ben, Türki
ye'ye bir iyiniyet elçisi olarak geldim  ve yine bir ıyiniyet elçisi olarak İran’a 
döneceğim.»

B E L G  E 11 27 Eylül 1966

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL'İN B. M. 
GENEL KURULUNDA GÜNEY BATI AFRİKA MESELESİ 

KONUSUNDA YAPTIĞI KONUŞMA

«Sayın Başkan,

Genel Kuraldın bu oturumunun mühim konusunu gene sömürgelerin 
bağımsızlığa kavuşturulmaları ile  ilg ili deklarasyonun tatbikatından doğan 
sorunlar teşkil edecektir.

Filvaki sömürgeciliğin kalıntılarından olan G üney-B atı A frika sorunu 
Beynelmilel Adalet Divanının Liberya ile  Habeşİstanm vaki müracaatları 
üzerine almış olduğu son karar muvacehesinde âcil bir durum arzetmektediı. 
Türkiye, Daimi Temsilcisinin Genel Sekretere yollamış olduğu ve 14 Eylül 
tarihinde Genel K uru lun  A/6413 sayılı dokümanı olarak yayınlanmış olan 
bir mektupta Divanın bu kararı hakkmdaki görüşünü daha evvel bildirmişti.

Sözü geçen mektupta ileri sürülenleri teyidle, 18 Temmuz 1966 tarihin
de Beynelmilel Adalet Divanınca verilen kararın, diğer memleketlerde oldu
ğu gibi, Türkiye’de de büyük bir hayal k ırık lığ ı yarattığını bilhassa belirtmek 
isterim. Bununla beraber, Divanın Kararı meselenin esasına dokunmayarak 
usule ait oluşu, bizi bu sorunu bütün cepheleriyle ele almaktan alıkoymıya- 
caktır. Bu bakımdan, Beynelmilel Adalet Divanının vermiş olduğu kararın 
Liberya ile  Habeşistanın müracaatının hak lılığ ın ı red edecek bir nitelikte ol
madığım belirtmek önem arzetmektedır.

Güney A frika Hükümeti bu kararı hatalı ve menfi bir şekilde tefsir 
ederek, bundan böyle kimseye hesap vermek mecburiyetinde olmadığını dü
şünerek, G. B. A frika’da Apartheid ve ilhak politikasını uygulamaya selâlıi- 
yetjj görmemelidir.



Türk Delegasyonu, bu konuda G üney-Batı A frika meselesinde Birleş
miş M illetleri yetkili gören prensibi kuvvetle desteklemektedir.
Sayın Başkan,

Delegasyonum, gerek sömürgelerin bağımsızlığa kavuşturulması ile  i l
g ili deklerasyonun uygulanması konusunu İncelemekle görevli özel komite
nin raporunu ve gerekse kurulunuza 23 Eylül 1966 tarihinde, Sayın A. H 
Aljubouri tarafından sunulan Güney - Batı A frika A lt Komitesinin raporunu 
(A/6300 sayılı dokümanın 20 Eylül 1966 tarihli, 2 sayılı ilâvesi) bu anlayış 
içinde tetkik etmiştir. Bu nazik konu üzerinde yapmış oldukları dikkatli ve 
itinalı çalışmalarından dolayı özel komite ve alt komite ile raportörlerine teb
riklerim i sunmak isterim. Raporda zikredilen tavsiyelerle de mutabık olduğu
muzu bu kürsüden ifade etmek isterim .»

Bilâhare D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, bu raporlarda da 
işaret edildiği gibi, G üney-Batı A frika hakkında gerek Beynelmilel Adalet 
Divanı, gerekse B. M. Genel Kurulunca ittihaz edilmiş kararları açıkladıktan 
sonra şu hususları ifade etmiştir :

«Esefle görüyoruz ki, ne Divanın 1950’den beri ald ığ ı kararlar ve yayın
lad ığ ı istİşarî kararlar ne de Teşkilâtım ızın kuruluş tarihinden beri Genel Ku
rulumuzca kabul edilen 73 adet karar, Güney - A frika’yı, G üney-Batı A fri
ka’nın idaresi hususunda taahhütlerine sadık kalmaya zorlıyamamıştır. Aksi
ne, B. M .’in bu üyesi yukarıda sözü geçen kararlarla çelişen tedbirler almayı 
uygun görmüştür.

G üney-Batı A frika halkı, bağımsızlık ve m illi hükümranlık hakkına 
sahiptir. Eğer Güney - Afrika, G üney-Batı A frika’da beynelmilel vâsilik 
rejimini uygulamış olsaydı, şimdi bağımsızlığına kavuşan birçok vâsi ülke g i
bi G üney-B atı A frika’yı da B. M .’lerİn bağımsız bir üyesi olarak aramızda 
görmüş olacaktır.

Bu mey anda G üney-A frika Birliğinin, Teşkilâtınızın kararların ı tanı
mamak hususundaki tutumunun G üney-B atı A frika davasında olduğu ka
dar, Türkiye’nin takbih ettiği ve defalarca son verilmesini istediği Apartheid 
sorununda da ortaya çıktığını burada açıklamak isterim.

Delegasyonumuz fikrince bu üzücü duruma son vermek maksadıyla 
Genel Kumlun bütün üyelerinin B. M. Şartında kayıtlı vecibeleri gözönünde 
tutarak harekete geçmelerinin zamanı gelmiştir. Bu kanaatla hareket eden 
Türkiye, bugün Genel K urala mükemmel bir surette sunulan Karar Suretimi* 
co-sponsoru olmuştur.

56



B E L G E  12 29 Eylül  1966

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGÎLİN 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULUNUN XXI. DÖNEMİNDE 

YAPTIĞI KONUŞMA

Bay Başkan,

Benden önce bu kürsüye gelen mümtaz delegelere iştirak ederek size 
Türk Hükümeti ve şal'.sim adına, Genel Kurul Başkanlığına seçilmeniz mü
nasebetiyle, hararetli ve samimi tebriklerimi sunmak isterim. Sizin seçiminiz 
için gösterilen heyecan, devlet adamı ve diplomat olarak Genel K urul'da uzun 
y ıllar boyunca inkâr edilemez istisnai meziyetleriniz dolayısıyla temin ettiğiniz 
çok büyük prestijin doğruluğunu' ortaya koymaktadır. Sizin dünya sulhuna 
olan derin inancınız, adalet hissiniz, moral kuvvetiniz, m illetlerarası diploma
siye olan vukfunuz, son derece kritik ve dünya sulhu için çok büyük ehemmiye
ti haiz meselelerin ele alınacağı bu Genel Kurul müzakereleri arasında bizim 
için kıymetli bir destek olacaktır.

Sizin seçiminize olduğu kadar diğer taraftan da Türkiye’nin tarihinin en 
güç devirlerinde kurulan ve ananevi derin dostluk ve kardeşlik münasebetleri 
idame ettirilen bir devlete mensup olmanız da bizi mütehassis etmiştir. Size ve 
ülkenize hürmetlerimi sunarken, Afgan halkına karşı kardeşlik ve arkadaşlık 
hisleriyle meşbu Türk ulusunun hislerine tercüman oluyorum.

Ayrıca geçen Genel Kurul sırasında çalışmalarım ızı yöneten Başkan Sa
yın Amintore Fanfanİ’ye de hürmetlerimi sunarım. Birleşmiş M illetler tarihi
nin pek müşkül bir anında, çok muhtaç olduğumuz kuvvetli şahsiyeti, düşünce 
berraklığı ve bilhassa siyasî olgunluğu bizi pek fazla etkiledi.
Bay Başkan,

Şimdiye kadar benden önce söz almış olan delegeler, bu dönemde görü
şülecek olan m illetlerarası mühim meselelere temas ederek, bunların dünya 
sulhu için yaratacağı güçlükler üzerinde derin endişelerini izhar ettiler. F ilha
kika şu sıralarda Vietnam harbinin ve A frika’daki müteessif gelişmelerin dün
ya için teşkil ettiği büyük tehlike herkesi üzmektedir. İnsanlık, Birleşmiş M il
letlerin bir nükleer felâketi ve şimdiye kadar tarihte görülmemiş şiddetli bir 
irk mücadelesinin patlamasını önleyip önleyemeyeceğini merak etmektedir. 
Her zamandan daha fazla soğukkanlılık ve tarafsızlıkla, sadece yap ıo  olmak 
düşüncesiyle, m illetlerarası durumun düzelmesi ve mevcut çatışmaların hak
kaniyetle bir çözüme bağlanması ve sulhun tekrar tesisi için yapıcı teşebbüslere 
müsait zemin hazırlamak üzere elimizdeki bütün imkânları seferber ederek 
müzakerelerde bulunmamız gerekmektedir. xxl inci Genel Kurul çalışma
larına Türk Delagasyonunun bu düşünce içinde katıld ığına sızı temin ederim.
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Geçirmekte olduğumuz bu kritik devrede Genel Sekreterimizin bir dönen* 
daha vazifesinde kalmayı kabul etmediğini üzüntüyle öğrendik. Teşkilâtımıza 
ve barış uğruna sarf ettiği gayretlerden dolayı kendisine minnettarız. Görevle
rini, bütün üye devletlerin minnet ve güvenini kazanacak şekilde sadakat, dü
rüstlük ve müessiriyetle yerine getirmiştir. Bu dönemin sonuna kadar görevi 
başında kalma kararını memnuniyetle öğrendik. Bununla beraber, bu güç dev
rede, bütün dünyanın hürmetini kazanmış ve Yasanın gerçek ruhuna uygun 
olarak görevini dinamik bir şekilde yerinegetirebileceğini ispat etmiş bir Ge
nel Sekretere ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple, Ekselans U  Thant’m 
kararım gözden geçirmesini ümit edenlere iştirak ediyorum.

Bay Başkan,

Halihazırda Vietnam ’daki harp dünya barışına en ciddi tehdidi teşkil 
etmektedir. Bu harb, her geçen gün kendini gösteren yayılm a eğilim i ve de
vamlı surette artan insan. ızdırabı ile dünyayı nükleer bir çatışmaya sürükleye
bilecek mukadder bir merdivenleşmeye götürme tehlikesini taşımaktadır.

Hepimizin bu kanlı savaşı sona erdirmek için her türlü gayreti göster
mesi lâzımdır.

Tarafları bir Konferans masasına toplamak için çeşitli teşebbüslerde 
bulunmuş olan bütün memleketlere ve sulhun yeniden tesisini sağlayabilmek 
gayesile imkânları nisbetinde her türlü faaliyeti göstermekten geri kalmayan 
Genel Sekretere müteşekkiriz. Genel Sekreter Asambleye sunduğu y ıllık  ra
porunun giriş kısmında haklı olarak Vietnam halkının trajik kaderine d ikka
ti çekmektedir. Filhakika yirmi yıld ır harbin vahşiyane ızdıraplarını çeken 
bir halkın sulha büyük ihtiyacı vardır. Askerî savaşlar insan ızdırabını art
tırmaktan, bütün ülkeyi sarmaktan ve daha geniş bir çatışma yaratma tehli
kesinden başka bir şey sağlamaz. D iğer taraftan hiç kimse Vietnam halkının 
kendi siyasî geleceği hakkında, yabancı müdahale olmaksızın, kendisinin ka
rar vermesi hakkına karşı koyamaz.

Şu halde Birleşmiş M illetler, bu drama bir son vermek için ne yapabi
lir?  Tabİİdİr ki doğrudan doğruya harekete geçmek im kânlarına sahip deği
liz. Fakat gayretlerim izi arttırabilir ve sulhu korumak için tesirde bulunabili
riz.

Burada harbin sebeplerini münakaşa etmek veya halihazır durumun 
sorumlularını aramağa çalışmak füzilidir. Mesele, ancak bütün tarafların 
meşrû menfaatlerini âdilâne bağdaştırabilecek bir' anlaşma ile çözülebilir. Bu 
durum muvacehesinde, çatışmaların karşılık lı olarak sınırlandırılması ve dur
durulması ve sulhane ve şerefli bir hal tarzına varmak gayesile yapılacak mü 
zakere, tek çözüm yoludur. Çalışmalarım ıza bu gayeye doğru bir istikamet 
vermemiz ve bütün taraflara bu yolda çağrıda bulunmamız lâzımdır.
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Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Büyükelçi Goldberg’in konuşma
sını büyük bir dikkatle inceledik. Amerika Birleşik Devletlerinin, çatışmala
rı azaltmak için çareler aramasını ve hangi zeminde olursa olsun derhal mü
zakerelere başlıyabileceğini tekrar belirtmesini memnuniyetle karşıladık.

Bay, Başkan,

Endonezya ile  M alaysiya arasındaki çatışmanın çözümlenmesinden de 
rm bir memnuniyet duyduk. M alaysiya ile  Endonezya arasındaki silâh lı ça
tışma haline son veren bu anlaşma sadece aklı selimin bir zaferi olmakla ka l
mayıp, ayni zamanda, taraflar mantıklı ve iyi niyetli hareket ettikleri takdir 
de, ne kadar zor olursa olsun bütün anlaşmazlıkların sulhçu yo llarla çözümle
nebileceğini ispatlamaktadır. Vietnam meselesinin halledilmesi için, bu an 
laşma takip edilebilecek güzel bir misal teşkil etmektedir. Endonezya ile M a 
laysiya’nm dünyanın bu köşesindeki harp kıvılcımını söndürmek için göster
dikleri uzlaşma arzusunu ve itidali memleketimin takdirle karşıladığını ifade 
etme kisterim. Bu konuda bir diğer m esut olay da Endonezya’nın Birleşmiş 
M illetlere dönüşüdür. Endonezya’nın Teşkilâtım ızdaki yerini tekrar almasın
dan dolayı Delegasyonumun duyduğu memnuniyeti izhar etmek benim için 
ayrı bir memnuniyet konusudur. Esasen biz Endonezya’nın bu Teşkilâttan kat î 
olarak çekildiğini hiç bir vakit düşünmedik.

Asya’da sulh aynı zamanda geniş ölçüde Hindistan - Pakistan münase
betlerine de bağlıdır. Geçen yıl bu İkİ büyük Asya ülkesinin aralarındaki ça
tışmayı durduran ateşkesi ve Taşkent Antlaşmasını memnuniyetle karşıladık. 
Bununla beraber Hindistan - Pakistan ilişkilerin i bozan anlaşmazlıklar ve b il
hassa Keşmir meselesi halledilmedikçe sulh devamlı olmayacaktır. Bu mesele 
için Güvenlik Konseyi kararlarını dikkate alan uygun ve âdil bir hal çaresi 
arzuluyoruz.

Bay, Başkan

İçinde bulunduğumuz bugünkü durumda sömürgeciliğin tasfiyesi veti 
resinin sonunun yaklaştığını ve Birleşmiş M illetler Yasasının da öngördüğü 
üzere, büyük küçük bütün ülkelerin eşitliği devrine girilmek üzere olduğunu 
müşahade ediyoruz.

Bununla beraber, büyük mesafe katettiğimiz bu yolda, sonuncular o l
makla beraber, aşılması güç engellerin bulunduğunu da müdrikiz. Sömürge
cilik sadece ananevi şekli ile değil, Birleşmiş M illetler Yasası ve İnsan Hak
ları Evrensel Beyannamesi ile bağdaşamayacak bir şekilde, örneğin ırk ay ırı
mı ve apartheid siyaseti olarak hüküm sürmektedir. Sömürgecilik boyunduru
ğunu halâ tatbik eden ve İnsan hürriyeti ve vakarını çiğneyen ülkeler tarihin 
akışının Önüne geçilemiyeceğini ve tatbik ettikleri bu siyasetin dünya sulhunu 
ciddî tehdit ettiğini, dünya kamu oyu önünde kendilerini küçülttüğünü bil 
melidirler. Birleşmiş M illetler, sömürgecilik ve ırklara tahakküm siyasetinin
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tamamen ortadan kaldırılm ası yolundaki gayretlerine aralıksız olarak devam 
etmelidir.

Türkiye Birleşmiş M illetlerin bu sahadaki gayretlerine temamiyle yardım
cı olacaktır; çünkü halkların bağımsızlığı ve bütün m illetlerin ve ırkların eşit
liğ i prensiplerine sadıktır. Birleşmiş M illetler bütün ülkelerin bağımsızlığa 
kavuşması gerçekleştiğinde, yetki sahası artacağı cihetle, dünya sulhunun sağ
lamlaşmasına ve insanlığın terakkisine en geniş bir şekilde katkıda bulunabi
lecektir.

Apartheid meselesine ve Rodezya’da ülkenin çoğunluğunu teşkil eden 
yerli halka haksız olarak tahakküm eden bir azınlığın iktidarı elinde tutma 
sına hususî bir dikkatle eğilmemiz gerekmektedir. Her iki halde de bir ırkın 
diğeri üzerindeki hâkimiyetinin sözkonusu olduğu pek kötü bir mesele ile 
karşı karşıyız. Sadece bizim idrakimizi derin bir şekilde yaralam akla kalm a
yıp ayni zamanda bir k ıt’anın sulhunu ve dolayısile dünya barışını da tehli
keye düşüren ve insanlık vakarına karşı bir tahkir teşkil eden bu durum kaı 
şısmda müsamahalı olamayız.

Geçtiğimiz yıl zarfında Rodezya meselesinde ilerleme kaydedilmemesini 
esefle karşılıyoruz. Bugüne kadar tatbik edilen tedbirler kifayet etmemiş ve 
gayri hukukî rejim Birleşmiş M illetlerin çağrılarım  reddettiği gibi nüfusun 
çoğunluğu üzerindeki baskısını arttırmağa matuf yeni tedbirler de ittihaz et 
miştir. Kendi tahakküm siyasetlerini devam ettirebilmek için Güvenlik Kon
seyinin kararlarını açıkça tanımayarak hukuk dışı Rodezya rejimim destek
leyen ülkelerin tutumları da son derece teessüfe şayandır. Birleşmiş M illetler 
kararlarının tatbikini sağlamak için daha enerjik bir şekilde hareket etmek 
meselesi üzerinde düşünmemiz lâzımdır.

Rodezya, apartheid, bazı ülkelerde sömürgeciliğin devamı ve görüşle
rimizi evvelki gün açıklamış olduğum Güney Batı A frika meselelerinde bir 
hususu daima gözönünde bulundurmamız lâzımdır : A frika, biri hür, diğeri 
sömürge ve esaret altında olmak üzere iki kısma ayrılamaz. Üstelik bu prob
lemlerin halli geciktikçe, şiddet ve kuvvete baş vurulması kaçınılmaz olacak 
tır. Bu, A frika’yı aşan ve dünya sulhunu, istikrarını ve düzenini yakından alâ 
kadar eden bir meseledir.

Senelerdir bir hal çaresi bulunamamış diğer anlaşm azlıklar da, çeşitli 
bölgelerin sulh ve istikrarını etkilemeğe devam etmektedir. Orta Doğu'da 
Filistin meselesi devamlı bir sulhun sağlanmasına engel olmakta ve tehlikeli 
bir silâhlanma yarışına yol açmaktadır.

Bir milyondan fazla mülteci kötü ve üzüntü verici bir hayat yaşamakta 
olup, bu durum Orta D oğunun İktisadî ve sosyal gelişmesine engel olmakta
dır. Siyasî, İnsanî ve diğer çeşitli veçheleri olan bu mesele, hukuk ve âdaletc 
uygun bir çözüm şekli beklemektedir.
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Kıbrıs meselesi, A da’daki Türk Cemaatinin sıkıntı, ızdırap ve sefaleti
nin devamı dolayısile Akdeniz bölgesinde barış ve istikrarı tehdide devam e t
mektedir. Mesele, Güvenlik Konseyinin önünde olup Birleşmiş Milletler Kuv
vetlerinin mevcudiyeti sayesinde sağlam olmayan bir sulh idame ettirilmekte
dir. UNFICYP’e kuvvet veren veya bu kuvvete malî yardımda bulunan bü
tün memleketlere minnetlerimi ifade etmek isterim. Ada’da gerginlik sebep 
lerini kaldırmaya ve ihtilâfın barışçı bir şekilde hallin i kolaylaştırmaya ma
tuf devamlı ve yılmaz gayretlerinden dolayı Genel Sekretere minnet hislerimi 
ifade etmek isterim. UNFICYP’e, gerginlikleri azaltmak ve çok güç şartlar 
altında iki cemaat arasında barışı idame ettirmek için sarf ettiği devamlı gay
retlerden dolayı takdirlerim i ifade etmeme müsaade ediniz.

Son yıl zarfında Kıbrıs meselesinde bir ilerleme olmamıştır. Türk Ce
maati en basit haklarından mahrum edilmektedir. Türklerin hayat ve emni
yeti devamlı bir tehlike altında olup İktisadî faaliyetleri felce uğratılm ış ve 
eşya ve insan nakliyatı bezdirici ve keyfî takdirlere tabi tutulmuştur. Bunun
la  beraber, bu baskıya rağmen, Kıbrıs’lı Türkler, şerefli an’anelerıne uygun 
olarak boyunduruk altına girmeyi tarihî ve Anayasa tahtındaki haklarının 
kaybolmasını kabul etmeyeceklerdir.

Kıbrıs buhranının başından beri Türkiye barışçı ve anlaşmalı bir hal 
tarzını samimiyetle araştırmıştır. Türkiye ihtilâfın  sürüncemede kalmasının 
gerek A da’da gerekse Ada dışında sadece gergin liğ i arttıracağını bilmekte
dir. A lâkalı taraflara müzakerelere girişmeye hazır olduğunu daima beyan 
etmiştir. Halihazırda, Türkiye ve Yunanistan, K ıbrıs’ın statüsünü tâyin eden 
anlaşmaların imza sahipleri olarak, meselenin bütün İlgililer arasında ba
rışçı bir şekilde çözümlenmesi gayesiyle gizli müzakerelere girişmiş durum
dadırlar. Bizatihi müzakerelere girişmiş olmamızın cesaret verici bir işaret 
olduğuna inanıyor ve iki cemaat ile  Türkiye ve Yunanistan arasında anlaşma 
ve uyuşmaya yol açacak ve bu trajik ih tilâfı sona erdirecek bir anlaşma zemi
ni bulunması ile neticelenmesini umuyoruz. Zamanın kimsenin lehine çalış
madığına ve bütün ilg ililerin  meşrû haklarını koruyacak şerefli bir çözümden 
hepimizin çok kazançlı çıkacağına inanıyoruz. Fakat bir anlaşmaya varılmaz
sa, halihazır durumun devam edemeyeceğini idrak etmeliyiz. Bu itibarla, Türk 
Cemaatinin tehdit, askerî ve İktisadî baskılardan uzak, insan haklarından 
faydalandığı bir hayat sürmesini sağlayacak normal şartlara A da’da dönül
mesi lâzımdır. Dolayısiyle, UNFICYP’i belirsiz bir süre için idame ettirmek vc 
ayni zamanda Birleşmiş M illetler kuvvetlerinin herhangi bir engelle karşılaş
madan Güvenlik Konseyi tarafından kendisine tevdi olunan görevleri yerine 
getirmesini sağlayacak şartları yaratmak İcab etmektedir.

D iğer k ıt’alardaki durumu gözden geçirdikten sonra, dikkatimizi Avru
pa’ya yöneltirsek orada durumun çok farklı olduğunu görürüz. H alihazırda

Bay Başkan,
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Avrupa, harp tehdidi taşıyan vahim buhranlardan aridir. Vietnam harbinden 
doğan, artan gerginliğe rağmen, Doğu ve Batı, memleketleri arasındaki müna
sebetler ekonomik, teknik ve kültürel alanlarda devamlı bir gelişme halinde 
olup Türkiye, Avrupa’daki bölünmeyi sona erdirecek genel bir anlaşmaya ze 
min hazırlayacak ve tedricen karşılıklı itim atsızlığı ortadan kaldıracak bu sıh
hatli gelişmeye katkıda bulunmaktan dolayı memnundur. Bununla beraber, 
A lmanya'nın birleştirilmesi meselesi Avrupa’da ana mesele olmakta devam 
etmektedir. Almanya, halkların self - determinasyon hakkı gereğince ve böl
ge memleketlerinin güvenliğini müessir bir şekilde koruyacak genel bir aranj
man çerçevesi içinde serbestçe birleştirilmelidir.

Bay Başkan,

Bir çok ih tilâf ve meseleler mevcuttur ve Birleşmiş M illetlerin Yasa ta
rafından kendisine verilmiş olan görevi yerine getiremediği ve barışın idame 
si ve ihtilâfların  hallinde müsbet bir tesirde bulunamadığı kanaatine zaman 
zaman sahip olmuşuzdur. Fakat Birleşmiş M illetler üyelerinin rızası dışında 
hareket edememekte ve bazı siyasî vakıalar, özellikle önemli meselelerde 
Teşkilâtın müessir bir şekilde harekete geçmesini engellemektedir. Bizzat; 
Yasa, Güvenlik Konseyi üzerine özel sorumluluk yüklemek suretiyle bazı tah
ditler koymuş ve Birleşmiş M illetlerin harekete geçmesini Konseyin daimi 
üyelerinin mutabakatına tâbi kılmıştır. Bununla beraber, Birleşmiş M ille tle
rin gerçek kuvveti onun manevi nüfuzunda, dünya kamu oyunu harekete ge
çirebilmesinde ve Y asa’nın ilkelerindedir. Bu Yasa, harp konusundan azat, 
ihtilâfların  barışçı yo llarla halled ild iği ve bütün üyelerin gayretlerini mün
feriden ve müştereken siyasî, İktisadî, sosyal ve kültürel ilerleme yolunda te
merküz ettirme imkânlarının mevcut olduğu bir dünya arzusunu taşımakta
dır. Bu ideale varmak istiyorsak, Teşkilâttan ve ik ili münasebetlerimizden do
ğan görevleri gayretle yerine getirmemiz icab eder. Teşkilât içersinde Y asan ın  
lafz ve ruhuna dikkatle uymak ve gayretlerim izi yapıcı gayelere yönelterek 
Birleşmiş M illetlerin manevi, gücünü ve prestijini idame ettirmek ve yükselt
mek görevimiz vardır. Genel Kuru]’da kabul ettiğimiz kararlar mümkün ol
duğu nisbette genel fikir mutabakatını aksettirmelidir. Ancak bu şekilde tav
siyelerimiz gerekli ağ ırlığ ı taşır ve önemli meselelerin halline faydalı katkıda 
bulunabilir.

Birleşmiş M illetlerin otorite ve nüfuzunun dünyanın her köşesinde his
sedilebilmesi için Y asa’da yer alan evrensellik ilkesine varmak gayesile gerek
li şartların yaratılmasına da çalışmalıyız.

Barışı koruma faaliyetleri, Birleşmiş M illetlerin barışı koruması ve 
kuvvetlendirilmesine büyük katkıda bulunabileceği bir başka hayatî sahayı 
teşkil etmektedir. G erginliği azaltmaya matuf, ih tilâf halindeki tarafları ayı
ran ve barışçı çözüm şekli aranmasına müsait şartları yaratmış olan böyle faa 
liyetleri organize edebildikçe Birleşmiş M illetlerin barış uğruna büyük hiz- 
62



mette bulunduğuna inanıyoruz. Eğer Birleşmiş M illetler bu sorumluluktan, 
barışı koruma faaliyetlerinin finansmanı ve tertibi konularım ayarlamada 
ih tilâf çıkmasından dolayı kaçınırsa tehlikeli ve patlayıcı durumlar karşısın
da müessir bir şekilde harekete geçme şansını kaybedecektir. Böyle bir durum, 
kuvvete başvurmayı kolaylıştırarak ve ih tilâfları uzatarak sadece barışa zarar
lı olmayacak fakat Teşkilâtım ızı m illetlerarası ihtilâflarda ve barışı tehdit 
eden durumlarda en ufak bir tesirde bulunma imkânından mahrum bıraka
rak ounn prestijine öldürücü bir darbe indirecektir. Birleşmiş M illetleri böy
le hareketsiz ve felce uğramış bir duruma sokmak herhalde hiç bir üyenin 
menfaatine değildir. Birleşmiş M illetlere inanıyorsak manevî nüfuzunu mu
hafaza etmesini, günü geld iği zaman Yasa tarafından kendisine tevdi edilen 
görevleri yerine getirmesini istiyorsak barışı koruma faaliyetleri sahasında 
karşılaştığım ız güçlükleri halletmek ve bu en önemli meseleye âcil bir çözüm 
bulmak zorundayız.

Bu dönem toplantıları sırasında muayyen veçheleri hususî bir müsta
celiyet kesbetmiş olan silâhsızlanma meselesini bir kere daha müzakere et 
nıek durumundayız. Nükleer silâhların yayılmasının önlenmesi, özel bir 
önemle üzerinde duracağımız bir konudur. Filhakika, silâhlanma yarışının 
tarihinde bir dönüm noktasına ulaşmış bulunuyoruz; çünkü bu yarışın nük 
leer silâhlar şeklinde, sayıları gittikçe artmakta olan memleketleri de içine 
alacak tarzda gelişmekte olması tehlikesi mevcuttur. Böyle bir durumun ta
hakkuku halinde nükleer çatışma ihtimalleri büyük ölçüde artmış olacaktır. 
Aynı sebeple, muayyen bölgeler veya dünya çapında nükleer silâhların k u l
lanılmasını önlemek de daha güçleşecektir. Büyük miktardaki kaynaklar, ya
pıcı maksatlara, İktisadî kalkınma ve sosyal ilerlemeye ayrılacak yerde kütle 
sel tahrip silâhlarının iktisabı için kullanılacaktır. Böyle bir durumda, bu si
lâhlanma yarışını geri çevirmek; genel ve tam silâhsızlanma yolunda herhan
gi bir ilerleme kaydetmek için ümitler azalacak, hatta kaybolacaktır. Bu fe
lâketi önlemek için gecikmeksizin harekete geçmek ve nükleer silâhların ya
yılmasının önlenmesi için tesirli bir şekilde müşterek gayretlerde bulunmak 
zorundayız. 18’ler Komitesinin müzakereleri sırasında zuhur eden güçlükler, 
aşılması güç m ânialar olmamalıdır. Esaslar üzerinde aramızda mutabık isek 
nükleer silâhların sınırsız bir şekilde yayılmasının bütün insanlığa karşı ö l
dürücü tehlikesine vakıf isek bu halde muhtelif devletlerce teklif edilmiş 
olan anlaşma tasarılarının muayyen maddeleri hakkında mevcut görüş fark
lılık ların ın izalesi mümkündür. Nükleer silâhların yayılmasının men’î hak- 
kındaki Silâhsızlanma Komitesinin çalışmalarının sur’atle mlisbet bir netice
ye bağlanmasının hepimizin müşterek menfaatine hadim olacağına inanmak
tayız. Böyle bir anlaşma akdi ile  muvazi olarak veya bundan önce, ilg ili diğer 
meseleleri, özellikle nükleer silâhlarını terketmiş olan memleketlerin güven
liğinin müessir bir şekilde sağlanması ve bu silâhları ellerinde bulundurmağa 
devam eden memleketler arasında nükleer silâh yarışını takyid edici ve dur



durucu tedbirler ittihazı hususlarının bir hal tarzına bağlanmış olmasının İri 
zumu aşikârdır.

Nükleer denemelerin kısmen yasaklanmasına dair 1963 tarihli Mosko
va Andlaşması, yeraltı denemelerinin yasaklanmasını derpiş edecek bir diğer 
andlaşması ile  halen tamamlanmamış durumdadır. Nükleer silâhların yayılm ası
nı tahdid edeceği ve nükleer devletler arasında silâh yarışmasını yavaşlataca
ğ ı cihetle bütün nükleer denemelerin tümünün yasaklanmasını âmir bir and 
laşmanın akdi, başlıca gayelerimiz arasında yer almalıdır. Bütün taraflarca 
titiz bir şekilde riayet edilmeyecek olan bir andlaşmanın maksadı tahakkuk 
ettirmeyeceği aşikârdır. Bu itibarla, böyle bir andlaşma için en esaslı unsur 
kontrol hükümleridir. Son zamanlarda elde edilen ilm i başarılar ve Cenevre'
de ileri sürülen muhtelif tekliflerin sağlad ığı imkânlar, yeraltı denemeleri
nin yasaklanmasına dair bir andlaşmanın nezareti hususunda gerekli kontrol 
tedbirleri konusundaki ih tilâflı noktaları mühim ölçüde azaltmış bulunmak
tadır. Önümüzdeki müzakereler sırasında bu meselenin nihai bir çözüm şekli
ne ulaştırılacağını ümid etmekteyiz.

Nükleer silâhlanma yarışmasını durdurmak imkânını bulamadığımız 
müddetçe, asıl gayemiz olan genel ve tam silâhsızlanmanın tahakkukuna matuf 
gayretler hususunda iyimser olamayacağımızı zannediyorum. Hükümetimin 
kanaati, bütün nükleer denemelerin tümünün önlenmesini ve nükleer silâh la
rın yayılmasının durdurulmasını âmir anlaşmaların akdinin, m illetlerarası ha
vayı düzelteceği ve bu sayede mevcut şartlan, müessir m illetlerarası havayı 
düzelteceği ve bu sayede mevcut şartları, müessir m illetlerarası kontroi 
altında muvazeneli bir silâhsızlanma programına uyularak nükleer ve klâsik si 
lâhlarm  azaltılması için yeni teşebbüslere girişmek üzere mevcut şartları daha 
müsait hale getirebileceği merkezindedir. Nükleer denemeler ve silâh larla i l
g ili müzakerelere vermiş olduğumuz öncelik, klâsik silâhların azaltılmasının 
önemine ve ayrıca insanlığın bugüne kadar maruz bulunduğu ve halen bulun
makta olduğu harplerin klâsik silâhlar ile yapılm akta olduğu hususunda dik
kat nazarımızın dağılmasına sebep olmamalıdır.

Bay Başkan,

Sözlerimi bitirmeden önce Teşkilâtım ızın faaliyetleri arasında ayni şekil
de ehemmiyeti haiz bir bahis üzerinde kısaca durmak istiyorum. Bunlar genel
lik le İktisadî sahadaki faaliyetler, özellikle gelişme halindeki ülkelerin iktisadi 
kalkınmalarının yarattığı problemlerdir.

İktisadî alanda, gelişme halindeki ülkelerin kalkınma ve iktisadi bakım
dan ilerleme meseleleri çalışmalarımızın esasını teşkil etmeğe devam etmekte
dir. Genel Kurul’un bundan önceki dönemlerinde alınan tedbirlere rağmen 
«Kalkınm a On Y ılı»n ın  ilk  yarısında elde olunan neticelerin ümit verici olma
dığında birleşmemiz lâzımdır. Sanayileşmiş ülkelerle gelişme halindeki mem
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leketlerin arasındaki mesafe bu sonuncuların aleyhine olarak, daha da açılmış
tır. Gelişme halindeki ülkelerin kalkınma hızı ve bunlara yapılan m illetlerara
sı yardım miktarı tesbit edilmiş hedeflere ulaşmamıştır. İçinde bulunduğumuz 
yıl zarfında m illetlerarası yardımda bir azalma olduğu gibi bu yardımın şart
larında da bir düzelme olmamıştır. Gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarının 
oranı, toplam dünya ihracaatına nazaran azalmağa devam etmektedir. Ticaret 
hadleri memnuniyet verici değildir. İhraç maddelerinin pek çoğunun fiyatları 
düşmeğe devam ederken mamul maddelerin fiyatları artış göstermektedir.

Bu duruma bir hal çaresi bulmak için bir taraftan sermaye hareketinin 
hacmini, şartlarını düzelterek arttırmak, diğer taraftan da bu ülkelerin kalkın
ma projelerini finanse etmelerini sağlamak üzere, müstakar bir esas üzerinden 
ihracat gelirlerin i arttırmalarını temin etmek lüzûmludur.

İktisadî kalkınma vetiresinin bir parçası olan gelişme halindeki ülkelerin 
sanayileşmesi meselesi, ısrarla çözüm yolu bulmamız gereken problemlerden 
bir başkasını teşkil etmektedir. Gelişme halindeki ülkeler, ziraat sektörünün 
önemini müdrik olarak, sınaî kalkınma temposunu hızlandırmalı ve esas öne
mi haiz sınaî mamuller istihsalini arttırarak ihracaat sanayii ve ithalâtın yerini 
tutacak sanayie öncelik verilmesini temin etmelidirler.

Gelişme halindeki memleketlerin İktisadî kalkınmalarına yardım etmek 
ve «Birleşmiş M illetler Kalkınma On Y ılı»  tarafından tesbit edilmiş hedeflere 
ulaşmak için, Birleşmiş M illetler Teşkilâtı halihazırda oldukça yeterli teşek
küllere maliktir.

Bu alanda, Birleşmiş M illetler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNC- 
TAD) tarihî bir vakaadır. Filhakika bu yeni teşekkül, kuruluş safhasını ta 
marnlayarak, ana maddeler, mamul ve yarı mamul maddeler ticareti ile ilg ili 
meselelere pratik ve olumlu hal çareleri aramak üzere kesif bir faaliyet içine 
girmiştir.

Türk Hükümeti, m illetlerarası ticaret ve kalkınmayı yürütmekle görev
li bir teşekkül olması hasebiyle UNCTAD’a büyük bir ehemmiyet atfetmek
tedir. Dünya İktisadî konjonktürünün tatmin edici olmayan durumuna bir hal 
çaresi bulmağa çalışacak olan İkinci Ticaret ve Kalkınma Konferansına da 
Hükümetim aynı yakın ilg iy i göstermektedir.

Birleşmiş M illetler Kalkınma On Y ılında gerçekleştirilen diğer mühim 
bir kuruluş da Birleşmiş M illetler Sınaî Kalkınma Teşkilâtıdır (UNO ID). 
Bu teşekkül kalkınma için m illetlerarası işbirliği gayretlerinde müşahhas bir 
hareket noktası teşkil etmektedir. Bu devamlı kuruluş sayesinde, Birleşmiş 
M illetler, gelişme halindeki ülkelerin, İktisadî kalkınmanın kilidi olan sana
yileşmeleri meselesine yardım edebilecek yeni bir mekanizmaya kavuşmuştur.
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Teknik Yardım  Programı ile  Özel Fonun Birleşmiş M illetler Kalkınma 
Programı olarak birleşmesinin, teknik yardım ve yatırım öncesi faaliyetlerin i 
daha faydalı kılacağına kaniyiz. D iğer taraftan geçen Genel K urul’da bu 
Program için tesbit edilen 200 Milyon dolarlık hedefe ulaşılacağına inanıyo- 
ruz.

Kötü beslenme problemi dünyanın çeşitli bölgelerinde gittikçe artma 
istidadı göstermekte ve maalesef bu meselenin yakın bir gelecekte şimdiye 
nazaran çok daha güçleşeceğinin emareleri gözükmektedir. Gelişmiş ve geliş
mekte olan bütün ülkeler, kalkınma yolundaki memleketlerin zirai istihsalle
rinin artmasına ve Birleşmiş M illetler Gıda ve Tarım Teşkilâtının (FAO) 
bu sahadaki çalışmalarına enerjik bir şekilde yardım etmek üzere gayret sar- 
fetmelidir.

Gelişmiş memleketlerin g ıda fazlalarının, m illetlerarası bir teşkilât va
sıtasıyla, diğer ülkelerin İktisadî ve sosyal kalkınm aları için dağıtım ı sağla
yan Dünya Gıda Programının çalışmalarını da takdirle karşılıyoruz.

Programın devamlı bir mahiyet kazanmasından dolayı , Hükümetimin 
duyduğu memnuniyeti burada belirtmek isterim. Programa mühim bir katkı
da bulunan ülkelerin, azamî yardım ı göstermeğe devam edeceklerini ümit 
ediyoruz.

Tarım sektörünün gelişmesini düzenlemek için daha fazla gayret sar- 
fediidiğini ve gelişmekte olan memleketlerde ilim  ve teknik daha geniş ölçü
de tatbik olunmalıdır.

Beyanatımın bu kısmını bitirirken, üye devletlerin İradesinin, bu mak
sat için kurulmuş olan organların, gelişmekte olan memleketlerin ekonomik 
ve sosyal alan larda karşılaştığı problemlere pratik, tatmin edici ve âcil çözüm 
yolları bulmada ne derece müessir bir mekanizma kurabileceğini tayin ede
ceğini tebarüz ettirmek isterim.

Konuşmamı bitirirken Birleşmiş M illetlerin  geleceğine olan inancımı 
belirtmek isterim. Muhakkak ki Birleşmiş M illetler Teşkilâtı, dikkatli olun
m adığı takdirde geminin batacağı tehlikeli bir devreden geçmektedir. Bunun
la  beraber bu zorlukların yenileceğine kaniyim. Gemi, tecrübeli dümencisinin 
idaresinde fırtınaya karşı koyacak ve batmaktan kurtulmasını bilecektir. Y e
niden sakin bir okyanus üzerinde yol alacak ve gayesi olan dünyada sulhun 
teessüsü, refah ve ilerlemeye ulaşacaktır.

Sözlerimi bu iyi niyet inancımı açıklayarak bitirmek istiyorum.

Teşekkür ederim Bay Başkan.
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B E L G E  13 29 Eylül  1966

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük ile Kıbrıs Türk ce
maat meclisi başkan vekili Dr. Şemsi Kâzım’ın Kıbrıs Türk alayı değiştirme 
birliğinin adaya gelişi dolayısiyle verdikleri demeçte Türk m illetine ve ordu
suna olan güvenlerini belirtmişlerdir.

Dr. Küçük demecinde Kıbrıs Türkünün 1963’ün kanlı noelinden bu ya
na devam eden kurtuluş savaşının aynı h ızla sürüp gittiğin i, bütün imkânsız
lık larına rağmen imanlarından hiç bir şey kaybetmediklerini söylemiş ve «im a
nımızdan aldığımız kuvvetle varlık ve bekarımızı müdafaa için çalışmaktan 
ve uğraşmaktan yılmıyor ve bitmiyoruz» demiştir.

Dr. Küçük, sözlerine şöyle devam etmiştir : «Kıbrıs Türk mücahidi nes
lin i ve hem cinslerini korumak amacı ile eline ald ığ ı silâhını terk etmemiş, 
etmeyecektir de. Her şeyden önce inandığımız, aynı kan ve imanı taşıdığımız 
ana vatan, bizlere daima rehber olmuş, hep sıkıntıya düştüğümüz zaman yar
dım elini bizlere uzatmış ve müşfik bir ananın sıcak kucağını daima onda 
bulmuşuzdur. Şanlı Türk ordusu, m illî hudutlar içİnda yaşıyan kardeşlerim i
zin en sağlam garantisi olduğu gibi, bizlerin de bu adada varlık ve şerefimizi 
koruyacak olan, inandığımız güvendiğimiz bir kuvvettir.»

Kıbrıs Türk cemaatı başkan vekili Dr. Şemsi Kâzım ise, demecinde 
özetle şunları söylemiştir : «Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs Türk silâhlı kuvvet
leri alayı değiştirme birliğin i bağrımıza basmakla sonsuz bir sevinç duymak
tayız. Anavatana dönmekte olan Türk alayı mensuplarını sırası geld iğ i za
man icabı halinde Kıbrıs Türküne yardım ve Kıbrıs Türkü ile  Türklüğün şe
refini kurtarmak ve korumak için tekrar Kıbrıs’a geleceklerine emin olarak 
uğurlamaktayız. Şanlı Türk silâh lı kuvvetlerinin bir alayının Kıbrısta bulun
ması, Kıbrıs Türk cemaatinin en büyük garantisini teşkil etmektedir. Şuna 
inanıyoruz ki, dünya durdukça Kıbrısta bulunan Türk alayı, Kıbrıstan ile le
bet sökülmiyecektir.

Biz Kıbrıs Türkü olarak vazifemizi yapmaktayız. Bu bakımdan anava
tanın Kıbrıs Türkünü asla terketmiyeceğine tam inancımız vardır.»

DR. KÜÇÜK ÎLE DR. K A Z IM IN  DEMEÇLERİ
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DIŞİŞLERİ BAKANININ B. M.’LERDEKİ FAALİYETLERİ 
İLE İLGİLİ DEMECİ

Birleşmiş M illetler 21. Genel Kurul Toplantısından yurda dönen D ı
şişleri Bakanı İshan Sabri Çağlayangil seyahati ile  ilg ili şu demeci vermiştir-:

«Birleşmiş M illetlerin açılışına ve çalışmalarına katıldıktan sonra, mem
leketime dönmüş bulunuyorum. Genel Kurul’da Türkiye’nin dünya mes’ele 
leri üzerindeki görüşlerini ve genel politikasını açıklıyan bir konuşmamız ol
du. Ayrıca toplantılara katılm ak üzere N ew -Y ork ’a gelmiş bulunan dost 
komşu ülkelerin D ışişleri Bakanları ile  de özel görüşmeler yapmak fırsatını 
buldum. (* ) Başlangıçta nazik bir konu olarak ortaya çıkan B. M. Genel 
Sekreterinin yeniden vazife kabul etmemek hususundaki kararı, Mr. U  Thant'- 
m bu devre sonuna kadar kalmaya rıza göstermesi üzerine bir buhrana mey
dan verilmeden hal yoluna girebildi.

Birleşmiş M illetler Genel Kurulunun bu yılki başkanlığına da dost ve 
kardeş Afganistan’ın sayın temsilcisi ekselans Pazwak seçilmiştir. Türkiye 
bu şerefli mevkiin, tarihi ve an’anevî bağlarım ız bulunan kardeş bir devletin 
temsilcisi tarafından işgal edilmiş olmasından son derece memnunluk duy
maktadır. Teşkilât içinde bu y ıl Türk diplomatlarına da önemli görevler düş
mektedir. Birleşmiş M illetlerin en mühim bir organı olan ve teşkilâtın malî 
işleri ve bütçesi ile  meşgul bulunan beşinci komisyon başkanlığına Kopenhag 
Büyükelçimiz Vahap Aşıroğlu seçilmiştir.

A sya-A frika  devletleri grubu başkanlığı görevi de bu yıl daimi dele
gemiz Orhan Eralp tarafından ifa edilmektedir.»

D ışişleri Bakanı bundan sonra 21. dönem çalışmalarına değinerek : «B ir
leşmiş M illetlerin 21. dönemi, önemli mes’elelerin çözüm yolu beklediği na
zik ve miişkil bir devre addedilmek icap eder. Başta Vietnam savaşı olmak 
üzere, sömürgeciliğe son verilmesi, Güney A frika ve Rodezya uyuşmazlıkla
rının halli gibi konuların çetin tartışm alara yol açması ihtimal dahilindedir» 
demiştir. : .

  , : , ;  ...... ——*— . i' â  / j İ  ' v : * !
(* )  — Dışişleri Bakanı, Eylülün 26’sında B .-M .’de verdiği oğle yem li

ğinde Danimarka, Macaristan, Romanya ve Arnavutluk D ışişleri Bakanlan 
ile Avusturya, Romanya, Macaristan, Arnavutluk, Kongo Demokratik Cum
huriyeti, Fildişi Sahili ve Danimarka delegeleriyle görüşmüştür.

— Dışişleri Bakanı, 28 Eylû.1 sabahı Sovyetler B irliği D ışişleri Bakanı 
Gromİko, Irak D ışişleri Bakanı Adnan El Paçacı, Bulgaristan D ışişleri B aka
nı Başev ve Tunus D ışişleri Bakanı Habib Burgiba Jr. ile  ayrı ayrı bir süre 
görüşmüştür.

B E L G E 14 30 Eylül  1966
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«Kıbrıs konusu genel kumlun bu yılk i gündemine dahil değildir. Biz 
genel kuruldaki konuşmamızda Yunanistanla aramızda ik ili müzakerelerin 
devam etmekte olduğunu ifade ettik. Bu görüşmelerin tarafları memnun ede
cek âdil ve müslihane bir çözüm yoluna ulaşması için, dünya umumî efkârı
na, esasları tamamen malûm bulunan prensiplerimizin hududu içinde ve iyi 
niyetle hareket etmekte olduğumuzu belirttik. Ancak, ada’daki boşlukların 
devam etmesine imkân olmadığı, mes’eleye bir çözüm yolu bulununcaya ka
dar sükûnetin muhafazası ve her iki cemaatin haklarının eşit ve normal bir 
hale getirilmesi icap ettiği noktasında İsrarla durduk.

İkili görüşmeler, henüz üzerinde alenî olarak konuşulacak bir seviyeye 
gelmemiştir. Bu konuda yerli ve yabancı kaynaklardan sızan haberler, tah
minlere dayanan ■ rivayetlerden öteye gitmemektedir. Türkiye’nin şu veya bu 
tâviz karşılığında Enosis’e rıza göstereceği yolundaki iddialar ise bu cümleden 
sayılmak icap eder. Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki prensiplerinin birincisi 
(hda tek taraflı olarak başka bir devlete iltihak edilemez) noktasında top
landığına göre bunun dışında bir çözüm yolu tasavvur edilemez.

Müzakerelerin neticesinin belli olacağı günün uzayacağını zannetmiyo
rum. Sonuç ne şekilde tecelli ederse etsin, meclislerimiz ve umumî efkârımız 
tabiatiyle ve bütün teferruatıyla bu konudan haberdar olacaklardır.

New York’da bulunduğum sürece, çeşitli vesilelerle Yunan D ışişleri 
Bakanı Am iral Tumbas ile  görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmeler ve ik ili mü
zakerelerin muhtevası hakkında fazla bİrşey konuşmak imkânına şimdilik 
mâlik olmadığım için, beni mazur görmenizi rica ederim.»
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S İ Y A S İ  O L A Y L A R

CUMHURBAŞKANI CEVDET SUN AY'IN İRAN VE PAKİSTAN GEZİSİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve eşi, beraberlerinde D ışişleri Bakanı İh
san Sabri Çağlayangil ve eşi ile  onyedi üyeden kurulu bir heyetle birlikte İran 
(2 -7  Ekim 1966) ve Pakistan’ı (7 -1 2  Ekim 1966) resmen ziyaret etmiştir. 
Cumhurbaşkanı Sunay bu ziyaretler sırasında her iki ülke Devlet Başkanları 
ile  görüş teatilerinde bulunmuş ve görüşmeler sonunda birer Ortak B ild iri ya
yınlanmıştır.

BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL’İN  BASIN KONFERANSI

Başbakan Süleyman Demirel 15 Ekim 1966 tarihinde düzenlediği dör
düncü basın konferansında çeşitli dış meselelere değinmiş ve Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay’ın İran ve Pakistan gezisinin önemini belirtmiş ve basın men
suplarının diğer çeşitli konulardaki sorularını cevaplandırmıştır.

b . m : d e  t ü r k  d e l e g e s î n î n  g ü n e y  r o d e z y a  k o n u s u n d a k i  
KONUŞMASI

Türkiye Delegesi Büyükelçi İsmail Erez, Birleşmiş M illetler Dördüncü 
Komisyonunda Güney Rodezya konusunda bir konuşma yapmıştır.

Güney Rodezya’da tek taraflı bağımsızlık ilânından sonra, Türk Hükü
metinin bunu resmen takbih ettiğini bildiren Büyükelçi Erez, «tek taraflı ba
ğımsızlık ilânının Anayasa yetkilerinin ih lâ li ve bu sebepten de meşruiyetten 
yoksun olduğu kanaatindeyiz. Türk Hükümeti, Güney Rodezya’da kurulan 
gayri meşrû idareyi tanımamakta ve ileride tanımayı da düşünmemektedir» 
demiştir.
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K I B R I S

Pakistan Dışişleri Bakanı Şerifiddin Pirzâde, Birleşmiş M illetler 21’ncı 
dönem Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusuna da te
mas etmiş ve «Kıbrıs meselesinin halli, A da’da yaşayan iki cemaatin uzun ta
rihî gelenek ve kültürel geçmişleri şuuru içinde ancak mümkün olabilir» de
miştir.

Kıbrıs dâvamızda daima bizi destekleyen dost ve kardeş Pakistan’ın D ı
şişleri Bakanı’mn konuşması Ankara siyasî çevrelerinde memnunlukla karşı
lanmıştır. Pirzâde, Genel Kurul toplantısında, Kıbrıs konusunda şunları söy
lemiştir :

«A da’da yaşayan Türk ve Yunan topluluklarının ih tilâfların ı henüz hal 
ledememiş olmalarını görmekten ziyadesiyle endişeliyiz. Netice itibariyle bu, 
barışa ve Doğu Akdeniz’de istikrarın sağlanmasında ciddî bir tehdit olmak
ta devam etmektedir.

Bununla beraber, Birleşmiş M illetler Kuvvetlerinin A da’da bulunması ve böv- 
lece emniyetin iadesi ve korunması şayanı şükrandır. Kıbrıs meselesinin halli, 
A da’da yaşayan iki cemaatin uzun tarihî gelenek ve kültürel geçmişleri şuuru 
içinde ancak mümkün olabilir. Gerçek ve ömürlü bir barış, iki cemaatin meşru 
hak ve menfaatlerinin muhafazası, beynelmilel taahhütlerin yerine getirilmesi 
ve devam ettirilmesi ile  mümkündür. Bu itibarla, mesele ile doğrudan doğruya 
ilg ili olan partilerin mükellefiyetlerini şerefle yerine getirmeleri ve uluslarara 
sı taahhütlerinden inhiraf etmemeleri son derece mühimdir.»

BATI ALMANYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ  
MASRAFLARINA YARDIMI

Batı Almanya’nın Birleşmiş M illetler nezdindeki daimî gözlemcisi Ge
nel Sekreter U Thant’a, ülkesinin Kıbrıs’taki B. M. Kuvvetine gönüllü yardı
mı olarak bir milyon dolarlık bir çek takdim etmiştir. Bu yardım ile birlikte, 
Batı Almanyanın Kıbrıs fonuna mali yardımı 5.5 milyon doları bulmuştur.

PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ B. M . ’DE YAPTIĞI
KONUŞMASININ KIBRIS İLE İLGİLİ KISMI
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AMERİKAN HÜKÛMESTİNİ KIBRIS’A YAPTIĞI EKON OM İK  
YARDIMIN DURDURULMASI

Amerikan Hükümetinin Kıbrıs’a ekonomik yardımı durdurduğu öğrenil
miştir. W ashington yönetimi, bu davranışın resmi sebebini K ibrisin  son za
manlarda ekonomik alanda büyük hamleler yaparak geri kalmış bir ülke ol
maktan çıktığına bağlamışsa da, iyi haber alan siyasî çevreler, kararın, Kıb
rıs bandıralı gem ilerin Kuzey Vietnam’a yük sevketmesiyle ilg ili olabileceğini 
belirtmişlerdir. Bu kaynaklara göre, şu günlerde Kıbrıs bandralı beş gemi Ku
zey Vietnam lim anlarında yük boşaltmaktadır.

Ancak, W ashington’un Başpiskopos Makarios yönetimine gönderdiği resmi 
yazıda, Kıbrıs’ın, 1967 yılında Am erika’dan yardım görecek ülkeler listesinden 
çıkarıld ığı belirtilirken «gem iler meselesine» hiç dokunulmamıştır. Bununla 
beraber, Kıbrıs’ın, dış yardım programına doğrudan doğruya bağlı olmayan 
Amerikan kaynaklarından yardım görmeye devam edeceği söylenmektedir. Bu 
yardım teknik uzmanlar gönderilmesi ve okullar için «care» gıda programı şek
linde olacaktır.

U T  HANT’İN B. M . KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARI 
İLE İLGİLİ ÇAĞRISI

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, y ıl sonuna kadar, Kıbrıs 
Barış Gücünün vazifesine devam edebilmesi için, Birleşmiş M illetler üyelerin
den gerekli para yardımında bulunmalarını İstemiştir.

U Thant, 26 A ralık 1966 tarihine kadar 6.183.000 dolara ihtiyacı o ldu
ğunu açıklamıştır. Bu meblâğa, birliğin görevi bir daha uzatılmazsa, dağıtıl 
ması ve askerlerin yurtlarına gönderilmesi m asrafları da dahildir.

1964 yılının 27 M artında kurulan Kıbrıs Barış Gücü için, 26 A ralık ta
rihine kadar, 60.040.000 dolar sarfedilmiş olacaktır. Halbuki Birleşmiş M il
letler şimdiye kadar 53.877.233 dolar alabilmiştir.



İKTİSADİ VE TEKNİK KONULAR

TÜRKİYE  - AVRUPA E KON O M İK TOPLULUĞU ORTAKLIK  
KOMİTESİ TOPLANTISI

Türkiye-A ET Ortaklık Komitesi üçüncü toplantısı İstanbul'da yap ıl
mıştır.

Toplantıda bir konuşma yapan Türk Delegasyon Başkanı, delegelerin 
yapacağı ziyaretler sırasında Türkiye’nin bütün tarihi boyunca Batı dünyası 
ile  iy i münasebetlerini devam ettirmek için ne kadar hassas davrandığını ve her 
zaman kendi kaderini Avrupa’nın kaderine bağlamış olduğunu göreceklerini, 
bu arada da Türkiye’nin Ortaklık Anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu ya
na iktisadi kalkınma yolunda katettiğı mesafeyi müşahade edebileceklerini 
belirtmiştir.

Daha sonra, toplantıya başkanlık eden Topluluk delegasyon Başkanı, 
M. Rutter, bir konuşma yaparak, Doğu depreminden duyulan üzüntüyü ifade 
ile  depremin Topluluk üyesi devletleri yaklaştığım  belirtmiş ve İstanbul'un 
toplantı yeri seçilmesini çok haklı bir seçim olarak gördüğünü, Türkiye’de 
kalacakları Cumartesi gününe kadar İktisadî çevrelerle de temaslar kuracak
larını söylemiştir.

Toplantıdan sonra Türk Delegasyon Başkanı ve Topluluk Delegasyon 
Başkam ortak bir basın toplantısı düzenlemişlerdir.

TÜRKİYE İLE A. B. D. ARASINDA İK İ  KREDİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti ile  Amerika Birleşik Devletleri arasında akdedilen 
iki andlaşma gereğince, ABD, Türkiye’ye, 18 milyon 600 bin dolar kredi ve
recektir.

Karayolları Genel Müdürlüğüne 1964 yılında sağlanan 18 milyon dolar
lık  makine parkı projesi kredisinin devamı mahiyetinde olan «K arayolları ekip
manı 2. kredisi» andlaşmasına göre, ABD’den alınacak 15 milyon dolarlık 
krediyle, karayolları teçhizatı ve bu teçhizatın gerektirdiği yedek parça a lı
mı, bunların nakil ve sigorta m asrafları ve eğitim için Am erika’ya gönderi
lecek teknik elemanların döviz m asrafları karşılanacaktır.
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Diğer Andlaşmaya göre de, nüfuz plânlaması programının gerçekleşmesi 
ve köy sağlık ocaklarının ihtiyacı için gerekli 1400 jeepin alınması ve bu 
jeeplerle ilg ili atelye malzemesi ve teknik hizmetlerin sağlanması için ABD, 
3 milyon 600 bin dolar verecektir.

Her iki kredi de, 40 yıl vade ile verilmektedir. Borçlar, on y ıllık  bir öde
mesiz devreyi takiben 30 y ıl içinde ödenecektir. Kredilerin faizleri ilk  on yıl 
içinde yüzde 1, müteakip 30 yıl için de yüzde 2,5’tur.

AID TEŞKİLÂTININ 1966’DA VERDİĞİ TEKNİK YARDIM TUTARI

Devlet P lânlam a Teşkilâtınca hazırlanan «Teknik Yardım » konulu se
minerde açıklandığına göre, Amerika Birleşik Devletleri (AID ) Teşkilâtı, 
bu y ıl yurdumuzda, çeşitli alanlarda düzenlenen 29 proje için (teknik yardım 
o larak), 4 milyon 495 bin dolarlık yardımda bulunmuştur.

RCD BANKACILIK VE SİGORTACILIK KOMİTESİ TOPLANTISI

Rawalpindi’de yapılan RCD Bankacılık ve Sigortacılık Komitesi toplan 
tısında üç üye memleket arasında ticari bankalar kurup ticaretin genişletilm e
sinde kolaylık sağlamak yolları araştırılm ıştır.

Komite bu arada, ticaretin RCD memleketleri arasında sür atle geliş 
mekte olduğunu memnuniyetle ifade etmiştir. Bu gelişme dört misli oranda 
yükselmiş olup bu yıl yüzde elli nisbetincle bir artış sağlamıştır.
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KÜLTÜREL OLAYLAR

— Avrupa turnesine çıkan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Fede
ral A lm anya’da M ünih’ten sonra Bonn’da Beethoven H ali de ikinci konserini 
vermiştir.

Federal Meclis ve Hükümet erkanı, Bonn ve çevresindeki Türk kolonisi 
de dahil, seçkin ve kalabalık bir dinleyici kitlesinin İzlediği konser çok başa
rılı geçmiş ve başta solist Suna Kan olmak üzere, bütün sanatçılar büyük takdir 
toplamışlardır.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız, Bern'de de büyük takdir uyan
dıran bir konser vermiştir. Genç piyanistimiz Verda Erman bu konserde dinle 
yicilerin büyük hayranlığını kazanmış, sürekli bir şekilde alkışlanmıştır.

— Kültür Mübadele programı çerçevesinde Çekoslovakya’yı ziyaret eden 
tanınmış opera san’atçımız Ayhan Baran Prag’da Kari Smetana opera bina
sında don Carlos operasında Kral II. Philippe rolünü büyük bir başarı ile oy
namıştır.

Opera temsilinde Çek eğitim, kültür ve dış ticaret bakanlıklar ileri ge
lenleri, kordiplomatik büyük elçiliğim izin davetlisi olarak hazır bulunmuş 
laf dır.

Prag radyosu Ayhan Baran hakkmdaki yayınında kendisinden «büyük 
bir başarı kazanan sanatç ı»  diye bahsetmiştir.

— 1966 Kültürel mübadele programı çerçevesinde konserler vermek üzere 
Birleşik Arap Cumhuriyetinde bulunan sanatçımız Idil Biret Kahire Opera 
sında senfonik orkestra refakatinde Brahms’ın Bİrİnci Konçertosonu büyük 
bir başarı ile  icra etmiştir.

Konserde Birleşik Arap Cumhuriyeti Başbakan Birinci Yardımcısı Dok 
tor Mahmut Fevzİ, kültür ve dışişleri bakanlıkları yetkilileri hazır bulunmuş
lardır.

Idil Biret ikinci Konserini 15 Ekim cumartesi gecesi yine Kahire Ope 
rasında Prokovief’in üçüncü konçertosuyla vermiş ve büyük takdir toplamış
tır.

— Pakistanm tarihi kültür merkezi olan Lahor şehrindeki Pakistan - Türki
ye kültür cemiyeti merkezinde türkçe eğitimine başlanılmıştır. Eğitime Ömer 
Yılmaz tarafından modern dil öğrenme tekniği esasları dairesinde muntazam 
devam edilmekte ve alaka günden güne artmaktadır.
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Türkçe eğitim, Pakistan-Türkiye kültür cemiyetinden Prof. Neyyir Vas- 
ti’nin başkanlığında yapılmaktadır. Prof. Neyyir Vastinin sekiz yıldanberi 
Türk- Pakistan kültür cemiyetinde Türkiye’nin daha iyi tanınması için yaptı
ğı aralıksız çalışmalar takdirle karşılanmaktadır.

— Dışişleri Bakanlığı ile M illî Eğitim Bakanlığının müştereken yürüttüğü 
kültürel münasebetler programı çerçevesinde Bulgaristan’da turneye çıkan 
Devlet Operası Balesi, Sofya Operasında Gizel ve Çeşmebaşı balelerinin tem
sillerini icra etmişler ve üstün derecede bir alâka ve takdirle takip edilerek, 
hararetle alkışlanmışlardır.

— M eksika’nın modern ve tarihi çehresini tanıtmak amacıyla, Devlet 
İstatistik Enstitüsü salonlarında açılan «M eksika’nın görünüşü sergisi» ilg i 
ile karşılanmıştır. Sergide, Meksikanın tarihî, coğrafî sosyal ve san at özel 
lik leri ile nüfusun etnografik kompozisyonu yansıtılmaktadır.
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EKİM 1966’DA TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA

MİLLETLERARARS1 OLAYLAR KRONOLOJİSİ





1 Ekim 1966 CUMHURBAŞKANI SUN AYAN T Ü R K -İR A N  
DOSTLUK CEMİYETİNE MESAJI

1 Ekim 1966

2 - 7 Ekim 1966

2 Ekim’de İran’ı ziyaret edecek olan Cumhurbaş
kanı Cevdet Sunay, Türk - İran Dostluk Cemiyetinin 
yayınladığı Güneş dergisine bir mesaj göndermiştir 
(Bk. Belge 1).

BREZİLYA MADEN VE ENERJİ BAKANININ  
ZİYARETİ

Brezilya Maden ve Enerji Bakanı Mauro Thibau, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı D er iner in davetlisi 
olarak 1 - 5  Ekim tarihleri arasında Türkiye ye resmî bir 
ziyaret yapmıştır. Konuk Bakan, memleketimizden ayrı
lırken verdiği demeçte, Türkiye ile  Brezilya arasındaki 
ufak çapta olan ticarî ilişkilerin genişletilmesi arzusun
da olduklarını belirtmiş ve özetle şunları söylemiştir.

«H er iki ülke de kalkınma devresinde bulunmak
tadır. Bu ziyaretimin başlıca gayesi, Türk hükümeti yet
k ilileri ile  görüşmektir. Sayın Başbakan Demirel ile 
görüştük. Türkiye’den bakır, sülfür, demir, kuru yemiş
ler ve her türlü ticarî eşya almak niyetindeyiz.»

CUMHURBAŞKANI SUN AY'IN İRAN’A 
YAPTIĞI ZİYARET

İran Şehinşahı Rıza Pehlevî’nin davetlisi olarak 
İran’a beş günlük resmî bir ziyaret yapmak üzere Tah- 
ran’a 2 Ekim sabahı hareket eden Cumhurbaşkanı Cev
det Sunay, seyahati ile ilg ili olarak Türk m illetine bir 
mesaj vermiştir (Bk. Belge 2 ).

Cumhurbaşkanı ve eşi, beraberlerindeki D ışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağlayangil, Üçüncü Ordu Komutanı 
Orgeneral Fikret Esen ve 17 üyeden kurulu heyetle bir
likte T ah randa İran Şehinşahı Rıza Pehlevî ile M elike 
Farah Pehlevî tarafından karşılanm ışlardır.

15



Tahran’a gelişi dolayrsiyle Anadolu Ajansına bir 
demeç veren Sunay (Bk. Belge 3 ), kardeş İran m ille
tini Şehinşah hazretlerinin aydın ve yapıcı önderliği a l
tında artan bir terakki ve refah yolunda görmenin bah
tiyarlığı içinde olduğunu belirtmiştir.

Cumhurbaşkanı Sunay’a daha sonra Tahran Be
lediye Başkanı Şarlak tarafından şehrin anahtarı veril
miştir. Ayni günün akşamı ise, Şehinşah ve M elike Peh- 
levî, Cevdet Sunay ve eşi şerefine Gülistan sarayında 
bir ziyaret vermişler, bu vesile ile  her ik i Devlet Baş
kam birer konuşma yapmışlardır (Bk. Belge 4 ) .

3 Ekim sabahı, Cumhurbaşkanımız Şehinşah Rıza 
Pehlevî’nin babası büyük Rıza Şah’ın anıt - kabrini zi
yaret etmiş, saygı duruşunda bulunmuştur. Sunay, an ıt
kabir özel defterine şunları yazm ıştır: «İran ın  çok bü
yük şehinşahım burada ziyaret etmekle bahtiyarım. Ken
disi Türk dostu ve A tatürk’ün kıymetli dostu idi. Onu 
her Türk saygı ve sevgi ile  anmaktadır. Ruhu şâd olsun.»

Cumhurbaşkanı Sunay, daha sonra İran Bastan mü
zesi ile  İran Merkez Bankasını ziyaret etmiştir, Türkiye 
Cumhurbaşkanının ziyareti dolayısiyle Tahran cadde
leri ve resmî binaları büyük boyda Türk ve İran bayrak
larıy la donatılmış, belli - başlı köşelere geleneksel Türk- 
İran dostluğunu belirten dövizler asılm ıştır. D iğer ta
raftan İran’daki bütün gazeteler, Sunay’m renkli resim
lerini basmış, Atatürk ve R ıza Şah’ııı geliştirdikleri 
Türk - İran ilişk ileri konusunda m akaleler yayınlamış
lardır.

3 Ekim akşamı Cumhurbaşkanı ve eşi, İran Şe- 
hinşahı ve M elike Pehlevî şerefine Tahran büyükelçi
liğim izde bir yemek vermişlerdir.

4 Ekim’de Cumhurbaşkanı Sunay, Saadabad be
yaz sarayında Şehinşah Rıza Pehlevî ile  bir görüşme 
yapmıştır. Sunay, daha sonra Gülistan sarayında İran 
Başbakanı Abbas Huveyda ve İran D ışişleri Bakanı 
Abbas Aram ’ı kabul etmiş, ve bilâhare Türk - İran Dost
luk Cemiyetini ziyaret etmiştir (Bk. Belge 5 ). İran Baş
bakanı ayni akşam, İran şehİnşahı ve M elike Farah'ın 
da bulunduğu bir yemek vermiştir.



5 Ekim günü Cumhurbaşkanımız, Hazer Denizi 
■ kıyısındaki Babol şehrini ziyaret etmiştir. Sunay, Babol 

sarayında geceyi geçirdikten ve 6 Ekim sabahı Babol- 
ser Balıkçılık tesislerini gezdikten sonra Tahran’a dön
müştür.

D iğer taraftan D ışişleri Bakanımız, İran D ışişle
ri Bakanı ile  iki ülkeyi ilgilendiren çeşitli konuların 
gözden geçirildiği bir görüşme yapmış ve T ürk-İran  
temasları hakkında bir demeç vermiştir (Bk. Belge 6 ).

Cumhurbaşkanı Sunay ve eşi, 7 Ekim sabahı Pa
kistan’ı ziyaret etmek üzere özel uçakla Tahran’dan ay
rılm ışlardır. Sunay, Şehinşah Pehlevî’ye «A llahaısm ar
lad ık» derken, İran’da gösterilen yakın ve sıcak hiisnü- 
kabulden çok mütehassıs olduğunu belirterek (Bk. Bel
ge 7 ), teşekkür etmiştir. Şehinşah Pehlevî de, bu ziya
retin iki ülke arasındaki kardeşlik, dostluk ve işbİrliği- 
nirii daha da gelişmesine büyük hizmeti olduğunu be
lirtmiştir.

Cumhurbaşkanı Sunay, daha sonra, İran semala
rını terkederken Şehinşah Pehlevî’ye uçaktan bir me
saj göndermiştir (Bk. Belge 8).

Türk - İran ortak bildirisi 7 Ekim’de yayınlanmış
tır (Bk. Belge 9 ).

2 Ekim 1966 ÇAĞLAYANGİL’ÎN BULGAR DIŞİŞLERİ
BAKANIYLA YAPTIĞI GÖRÜŞME İLE İLGİLİ 
SÖZLERİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Birleşmiş 
M illetler 21’inci dönem genel kurul toplantısı dolayı
sıyla, Newyork’ta bulunduğu sırada, Bulgaristan D ış
işleri Bakanı Ivan Başev ile de bir görüşme /apmıştır.

Çağlayangil Tahraıı’a hareketinden önce, bu gö
rüşme ile ilg ili bir soru üzerine şunları söylemiştir :

«N ewyork’ta Bulgar Pîariciye N azırı Başev ile dc 
görüştüm. İki memleket arasındaki münasebetleri göz
den geçirdik İktisadi sahadaki ilişkilerim izin arttırılm a
sı konusu üzerinde bilhassa durduk. İşin eksperler tara
fından ele alınması ve bu maksatla şimdiden hazırlık la
ra başlanılması hususunda mutabakata vardık.
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Bulgaristan Türklerinin göçü meselesine de temas 
ettik. Başev’in Temmuz ayında yaptığı ziyaret esnasında 
alınmış olan kararların ışığı altında meseleyi tekrar gö
rüştük. Muhaceretin vüs’atı ve zamanı hakkında kat’i 
birşey söylemek için vakit henüz erkendir. Yalnız şunu 
temin edebilirim ki, meseleye hükümet olarak büyük 
önem atfetmekteyiz. Herhalde, evvelce memlekete geleıı 
Türklerin Bulgaristan’da kalmış olan aile efradının 
kendilerine kavuşmasının teminine çalışacağız. Fakat, 
bu da vakit isteyecektir.»

3 Ekim 1966 TÜRKİYE — AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU
ORTAKLIĞI KOMİTESİ TOPLANTISI

Türkiye - AET Ortaklık Komitesi üçüncü toplan
tısı (Bk. Belge 10) İstanbul’da yapılmıştır.

Toplantıda bir konuşma yapan Türk delegasyon 
başkanı, delegelerin yapacağı ziyaretleri sırasında Tür
kiye’nin bütün tarihi boyunca Batı dünyası ile iyi müna
sebetlerini devanı ettirmek için ne kadar hassas davran
dığını ve her zaman kendi kaderini Avrupa’nın kaderine 
bağlamış olduğunu göreceklerini, bu arada da Türkiye’
nin Ortaklık Anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu 
yana iktisadi kalkınma yolunda katettİği mesafeyi mü- 
şahade edebileceklerini belirtmiştir.

Daha sonra, toplantıya başkanlık eden Topluluk 
delegasyonu başkanı M. Rutter, İstanbul’un toplantı 
yeri ceçilmesiııi çok haklı bir seçim olarak gördüğünü, 
Türkiye’de kalacakları cumartesi gününe kadar İktisadî 
çevrelerle de temaslar kuracaklarını söylemiştir.

Toplantıdan sonra Türk delegasyon başkanı ve 
Topluluk delegasyon başkanı ortak bir basın toplantısı 
düzenlemişlerdir (Bk Belge 11).
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3 Ekİm 1966 YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ B. M.
GENEL KURULUNDA YAPTIĞI KONUŞMA

Yunanistan D ışişleri Bakanı Amiral Yani Tum- 
bas, B. M. Genel Kurulunda genel politika meseleleri 
üzerinde bir konuşma yapmış, özellikle Kıbrıs buhranı 
üzerinde durarak Türkiye ve Yunanistan’ın görüşmele
rine «ara lık  vermeksizin belirli bir tempoda devam et
tik lerin i» söylemiştir (Bk. Belge 12).

4 Ekim 1966 TÜRKİYE İLE A. B. D. ARASINDA İK İ  KREDİ
ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında akdedilen İki andlaşma gereğince ,A. B. D . , 
Türkiye’ye, 18,6 milyon dolar kredi verecektir.

«K arayolları ekipmanı 2. kredisi» andlaşmasına 
göre, ABD’den alınacak 15 milyon dolarlık krediyle, 
karayolları teçhizatı ve bu teçhizatın gerektirdiği yedek 
parça alım ı, bunların nakil ve sigorta m asrafları ve eği
tim için Amerika’ya gönderilecek teknik elemanların 
döviz masrafları karşılanacaktır.

D iğer andlaşmaya göre de, nüfuz plânlaması 
programının gerçekleşmesi ve köy sağlık ocaklarının 
ihtiyacı için gerekli 1400 jeepin alınması ve bu jeeplerle 
ilg ili atelye malzemesi ve teknik hizmetlerin sağlanma
sı için, ABD, 3 milyon 600 bin dolar verecektir.

Her iki kredi de, 40 yıl vade ile verilmektedir. 
Borçlar, on yıllık  bir ödemesiz devreyi takiben 30 yıl 
içinde Ödenecektir. Kredilerin faizleri ilk on yıl için yüz
de 1, müteakkip 30 yıl için de yüzde 2,5 tur.

5 Ekim 1966 PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ B. M.'DE
YAPTIĞI KONUŞMASININ KIBRIS İLE İLGİLİ 
KISM I

Pakistan D ışişleri Bakanı Şerifiddin Pirzâde, Bir
leşmiş M illetler 21’nci dönem genel kurul toplantısın
da yaptığı konuşmada, Kıbrıs konusunda şunları söyle
miştir :
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«A da’da yaşayan Türk ve Yunan topluluklarının 
ihtilâfların ı henüz halledememiş olmalarını görmekten 
ziyadesiyle endişeliyiz. Netice itibariyle bu, barışa ve 
Doğu Akdeniz’de istikrarın sağlanmasında ciddî bir 
tehdit olmakta devam etmektedir.

Bununla beraber, Birleşmiş M illetler kuvvetleri
nin ada’da bulunması ve böylece emniyetin iadesi ve 
korunması şayanı şükrandır. Kıbrıs meselesinin halli, 
ada’da yaşayan iki cemaatin uzun tarihi gelenek ve kül
türel geçmişleri şuuru içinde ancak mümkün olabilir. 
Gerçek ve ömürlü bir barış, iki cemaatin meşru hak ve 
menfaatlerinin muhafazası, beynelmilel taahhütlerin ye
rine getirilmesi ve devam ettirilmesi ile mümkündür. 
Bu itibarla, mesele ile  doğrudan doğruya ilg ili olan par
tilerin mükellefiyetlerini şerefle yerine getirmeleri ve 
uluslararası taahhütlerinden inhiraf etmemeleri son de
rece mühimdir.»

-İmrf '
İSVEÇ’TEKİ TÜRK İŞÇİLERİNİN SORUNLARIYLA 
İLGİLİ GÖRÜŞMELER

İsveç’teki Türk işçilerinin sorunlarıyla ilg ili görüş
melerde bulunmak üzere, İsveç Çalışma İşleri Genel 
Müdürü A nkara’ya gelmişdir.

İsveç heyeti, D ışişleri Bakanlığı İşçi M eseleleri 
Koordinasyon Bürosu Başkanı Zübeyir Bensan ile İs
veç’teki işçilerimizin genel durumunu gözden geçirmiş
tir. Heyet daha sonra, Çalışma Bakanlığındaki görüş
melere katılm ıştır.

ROSSİDES’İN ORMAN YANGINLARI 
KONUSUNDA MEKTUBU

Birleşmiş M illetler’deki Kıbrıs Rum temsilcisi 
Zenon Rossides, Genel Sekreter U Thant’a bir mektup 
göndererek, adadaki son orman yangınlarının, Rumlar 
tarafından çıkarıld ığına dair Türk iddialarının asılsız 
olduğunu ileri sürmüştür.

Rossides’in, Güvenlik Konseyi vesikası olarak da
ğıtılması isteği ile sunduğu raporda, orman yangınları-



mn, «Türkler tarafından kasten» çıkarıldığı iddia edil
mektedir.

Rossides, barış gücü askerleri ile  K ıbrıs'lı Rum
ların aksine, adadaki Türklerin yangının söndürülmesi- 
ne seyirci kaldığını, yardım için isteksiz göründüğünü 
de iddia etmekte ve Kıbrıs’lı Türklerin, adadaki hayatın 
normale dönmesine engel olmak ve devleti yıkmak için 
yürüttükleri tedhiş faaliyetlerine, kundakçılığı kattıkla
rı gibi bir iftirada bulunmaktadır.

7 -1 2  Ekim 1966 CUMHURBAŞKANI SUN AY’IN PAKİSTAN’A 
YAPTIĞI ZİYARET

Pakistan Cumhurbaşkanı Mareşal Eyüp H an’ın 
davetlisi olarak 7 Ekim günü Rawalpindi’ye gelen Cum
hurbaşkanımız Cevdet Sunay, Eyüp Han tarafından 
parlak bir merasimle karşılanmıştır. Yol boyunca onbin- 
lerce Pakistan’lı Cumhurbaşkanımıza eşine az tesadüf 
edilen coşkun tezahürat yapmış, Sunay ve Eyüp Han ya
şa ve alkış sesleri arasında çiçek yağmuruna tutulmuş
tur. Y ol boyunca pek çok folklor ekibi devamlı gösteri
lerde bulunmuşlar, yola «Türkiye ile Pakistan b irdir,» 
«Kıbrıs meselesinde Türkiye’yi destekliyoruz.» «Y aşa
sın Türk M illeti ve Kıbrıs T iirk leri» gibi dövizler asıl
mıştır.

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, havaalanında ver
diği demeçte : «M illetim in candan selâm ve sevgilerini, 
kardeş Pakistan m illetine getirmiş olmaktan mutluluk 
duymaktayım, «demiştir. Sunay, bu arada, Doğu Pakis
tan’da can ve mal kaybına sebep olan tayfun felâketin
den duyduğu derin üzüntüyü de belirtmiştir.

7 Ekim akşamı yapılan bir merasimde. Cumhur
başkanı Cevdet Sunay’a M areşal Eyüp Han rarafmdan 
Pakistan nişanı verilmiştir. Törenden sonra, Pakistan 
Cumhurbaşkanı ve eşi Cevdet Sunay ve eşi şerefine bir 
yemek vermiştir. Yemekte, Eyüp Han ile Sunay, T ürk- 
Pakistan dostluğunu belirten birer konuşma yapmışlar
dır (Bk. Belge 13).

Cumhurbaşkanı Sunay’a 8 Ekim’de Peşaver Üni
versitesinde fahrî hukuk dostluğu ünvanı verilmiştir.
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Yapılan törende Peşaver Üniversitesi Rektörü ile 
Sunay birer konuşma yapmışlardır (Bk. Belge 14). 
Cevdet Sunay daha sonra Pakistan’ın gelecekteki baş
kenti İslâmabad’ı gezmiş ve ayni akşam Rawalpindi'dc 
Cumhurbaşkanlığı m isafir köşkünde Mareşal Eyüp Han 
şerefine bir akşam yemeği vermiştir (Bk. Belge 15). 
Türkiye Devlet Başkan’ının ziyareti Pakistan halkının 
içten sevgi tezahürleri, basın ve radyosunun da büyük 
ilgisi içinde geçmiştir.

Ertesi günü Lahor’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı 
Sunay burada Lahor Belediye Meclisi Başkan yardımcı
sı tarafından karşılanmış, daha sonra Batı Pakistan Ge
nel Valisi Gulam Muhammed tarafından verilen bir 
öğle yemeğinde hazır bulunmuştur (Bk. Belge 16).

9 Ekim akşamı Lahordan Dacca’ya geçen ve ora
dan da refakatinde Doğu Pakistan Genel Valisi Abdul- 
momen Han olduğu halde Doğu Pakistan’ın ikinci bü
yük şehri Chittagong’u ziyaret eden Cumhurbaşkanı Su
nay, her iki yerde de törenlerle karşılanmıştır. 10 Ekim 
akşamı Dacca’ya dönen Sunay, Doğu Pakistan Ticaret 
Odaları B irliği tarafından şerefine tertiplenen toplantı
da bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 17).

11 Ekim’de Karaşi’ye dönüşünde Eyüp Han tara
fından karşılanan Cumhurbaşkanı Sunay bu şehrin bele
diyesinin düzenlediği bir açık hava toplantısında binler
ce Pakistanlı’ya hitaben bir konuşma yapmıştır (Bk. 
Belge 18). Cumhurbaşkanı Sunay’ın K araşi’den Türki
ye’ye müteveccihen ayrıld ığı 12 Ekim sabahı bir ortak 
bildiri yayınlamıştır (Bk. Belge 19). Cumhurbaşkanı
mız, yurda dönüşünde İran ve Pakistan gezileriyle ilg i
li olarak Türk m illetine bir mesaj yayınlam ıştır (Bk 
Belge 20).

D iğer taraftan D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ- 
layangil de basına bu gezisi izlenim leriyle ilg ili olarak 
bir demeç vermiştir (Bk. Belge 21).



7 Ekim 1966

8 Ekim 1966

8 Ekim 1966

8 Ekim 196ü

BULGARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKAN  
YARDIMCISININ TÜRK GAZETECİLER
HEYETİNE DEMECİ

Bulgaristan gazeteciler birliğinin daveti üzerine, 
Bulgaristan’a 15 günlük bir ziyarette bulunan dört k iş i
lik gazeteciler cemiyeti heyeti yurda dönmüştür.

Eleyeti yurda hareketinden önce kabul eden Bul
garistan Dışişleri Bakan Yardımcısı H aralampi Traykof, 
Türkiye-Bulgaristan ilişk ileri konusunda verdiği de
meçte «B u lgar-T ürk  dostluğunun perspektivlerinin ay
nen geliştirilm esi en büyük arzumuzdur» demiştir (Bk. 
Belge 22).

STEFANOPULOS’UN İKİLİ GÖRÜŞMELERLE 
İLGİLİ BİR DEMECİ

Yunanistan Başbakanı Stefan Stefanopulos, yap
tığı bir konuşmada, T ürk-Y unan ik ili görüşmelerin 
ağır ilerlediğin i, şimdiye kadar anlaşmazlığa yol açacak 
bir meselenin ortaya çıkmadığını söylemiştir.

Görüşmelerin gizli olarak devam edeceğini açık
layan Başbakan, toprak talepleri ve Kıbrıs meselesi ile 
ilg ili bütün söylentilerin asılsız olduğunu bildirmiştir.

KIBRIS TÜRK CEMAATİ ANKARA BÜROSUNUN  
KIBRIS’LI MÜCAHİTLERLE İLGİLİ BİR 
AÇIKLAMASI

• Kıbrıs Türk cemaati Ankara Bürosu Kıbrıs’lı mü-
t

cahitlerle ilg ili bir açıklama yaparak, mücahitlere yar
dım edilmediği yolunda «gerçeğe uymayan bazı haber
leri» yalanlam ıştır (Bk. Belge 23).

BALKAN ÜLKELERİ TURİZM TEŞEKKÜLLERİ 
KONFERANSI

Sofya’da yapılan Balkan ülkeleri turizm teşkilât
ları konferansı çalışmalarını tamamlamıştır.
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8 Ekim 1966

10 Ekim 1966

Toplantıya katılan, Türkiye, Yunanistan, B ulga
ristan, Yugoslavya ve Romanya delegeleri, şimdiye ka
dar aralarında imzalamış oldukları İki taraflı turizm an
laşm aları yerine, bundan böyle çeşitli turizm konularıy
la  ilg ili çok taraflı anlaşmalar akdetmeye ve adı geçen 
ülkelerin turizm ofisleri arasında muayyen aralıklarla 
temaslar tertiplenmesine karar vermişlerdir.

Konferansta, Balkan ülkelerini ziyaret eden tu
ristlerin sayısının, son yıllarda, diğer Avrupa memleket
lerine giden turistlere nazaran çok daha büyük bir oran
da arttığı belirtilm iştir.

PAKİSTAN’IN DA W N  GAZETESİNDE KIBRIS  
HAKKINDA BİR MAKALE

Pakistan’ın büyük gazetelerinden «D aw n» Kıbrıs 
konusunda Türk tezini destekleyen bir makale yay ın la -. 
mıştır (Bk. Belge 24).

KİPRİANU’NUN B. M. GENEL KURULUNDA  
KIBRIS KONUSUNDA YAPTIĞI KONUŞMA

Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Spiros Kiprianu Ge
nel Kurulda yaptığı konuşmada son zamanlarda Türki
ye ile  Yunanistan arasında Kıbrıs konusunda cereyan 
eden giz li görüşmelerin Doğu Akdenizde gerginliğin 
azaltılmasına yardımcı olacağını umduğunu söylemiştir. 
Kiprianu Türk, - Yunan görüşmelerin Kıbrıs Rum hü
kümetinin de rızasıyla yapıld ığın ı belirtmiştir. Kiprianu 
Kıbrıs sorununa Kıbrıs halkının kabul edeceği bir çö
züm teklif edild iği takdirde bunun memnuniyetle kar
şılanacağını söylemiş, Türk - Yunan ik ili görüşmeleri 
çıkmaza gird iği takdirde başka yolların denenebilece- 
ğini ileri sürmüş, fakat bü yolların neler olduğunu be
lirtmemiştir.

Kiprianu sözlerine devamla «K ıb r ıs , sorununun 
çözümü yolunda düşündüklerimiz herkesin malûmudur. 
Kıbrıs barış gücü ile arabuluculuk konusunda Birleşmiş 
M illetlerin harcadığı çabalara karşı takındığımız olum
lu tutum da bilinmektedir. Sorunun Kıbrıs halkının ar
zusuna göre çözülmesi yolundaki temel görüşümüzde 
hiçbir değişiklik olmamıştır» demiştir.

24



10 Ekim 1966 U THANT’IN B. M. KIBRIS BARIŞ GÜCÜ
MASRAFLARI ÎLE İLGİLİ ÇAĞRISI

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, yıl 
sonuna kadar, Kıbrıs barış gücünün vazifesine devam 
edebilmesi için, Birleşmiş M illetler üyelerinden gerekli 
para yardımında bulunmalarmı istemiştir.

U  Thant, 26 A ralık 1966 tarihine kadar 6.183.000 
dolara ihtiyacı olduğunu açıklamıştır. Bu meblâğa, bir
liğ in  görevi bir daha uzatılmazsa, dağıtılm ası ve asker
lerin yurtlarına gönderilmesi m asrafları da dahildir.

1964 yılının 27 M artında kum lan Kıbrıs barış 
gücü için, 26 A ralık tarihine kadar, 60.040.000 dolar 
sarfedilmiş olacaktır. Halbuki Birleşmiş M illetler şim
diye kadar 53.877,233 dolar alabilmiştir.

11 Ekim 1966 MALİYE BAKANININ DÜNYA BANKASI VE
İ. M. F. TOPLANTILARI İLE İLGİLİ DEMECİ

W ashington’da yapılan Dünya Bankası ve Ulus
lararası Para Fonu toplantılarına katıldıktan sonra yur
da dönen M aliye Bakanı Ihsan Gürsan bir demeç vere
rek «İktisadî tutumumuz ve para istikrarım ızın tasvip 
edildiğini müşahade etmiş bulunuyorum» demiştir.

11 Ekim 1966 SENAGAL MİLLET MECLİSİ BAŞTANININ
ZİYARETİ

T. B. M. M .’nin davetlisi olarak memleketimizi 
8 -1 2  Ekim tarihleri arasında ziyaret eden Senegal M il
let Meclisi Başkanı Lamine Gueye Başbakan Süleyman 
Demirel ile  bir görüşme yapmıştır.

11 Ekim 1966 CENTO’NUN MADEN KAZALARI
VE MADENCİLERİN SIHHATİ KONULU  
SEMPOZYUMU

Maden kazalarını önlemek ve azaltmak amacıyla 
madencilerin sağlığ ı ve güvenliği konusunda CENTO 
tarafından düzenlenen dokuz günlük konferans, çalış
m alarına başlamıştır.
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12 Ekim 1966 ERALP'IN KIBRIS ORMAN YANGINLARIYLE 
ÎLGÎLİ MEKTUBU

Türkiye’nin Birleşmiş M illetlerdeki daimi temsil
cisi Orhan Eralp’ın Genel Sekreter U Thant a sunduğu 
ve metni yayımlanan bir mektupta, Kıbrıs’da çıkan bir 
dizi orman yangınının Kıbrıslı Türklerin yaşayışlarım 
tamamen altüst etmiş olduğu bildirilmektedir.

Orhan Eralp daha önce Genel Sekretere Kıbrısda 
çıkan orman yangınlariyle ilg ili bir mektup veren Kıbrıs 
Rum delegesi Rossides’in, Kıbrıs Rum yönetimi ile Rum 
cemaatini son sabotaj hareketlerinden masum kılm a ça
bası içinde olduğunu belirtmiştir.

Rumların son sabotaj hareketleri çerçevesinde 
Türklerin oturduğu bölgelerdeki ormanlarda yangın 
çıkarılmış, Türk köylerine giden su borulariyle çeşitli 
su tesisleri havaya uçurulmuştur.

12 Ekim 1966 AFCENT’ÎN NAKLÎ ÎLE İLGİLİ NATO
BİLDİRİSİ

N ato’nun yayınladığı bir bildiride, Hollanda Hü
kümetinin, Orta Avrupa Kuvvetleri Genel K arargâhı
nın (AFCENT) H ollanda’daki Brunssum Maastrich 
bölgesine nakledilmesine izin vermesinden duyulan 
memnunluk ifade edilmektedir. Hollanda, adı geçen 
genel karargâhının, kendi topraklarına naklini kabul 
ettiğini ayni gün açıklamıştır.

Nato Konseyi, Genel Sekreterden ve AFCENT’in 
nakline yardımda bulunan 14 hükümetten, yeni genei 
karargâhının en kısa zamanda faaliyetine başlayabilme
si için gayretlerini esirgememelerini istemiştir.

12 Ekim 1966 ALMANYA’DAKİ YABANCI İŞÇİLERİN SOSYAL 
YARDIM TEŞKİLATI HAKKINDA BİR DEMEÇ

Federal A lmanya Cumhuriyetinde çalışan yaban
cı işçilerin sosyal yardım teşkilâtının başkam Batı A l
manya parlâmento üyesi Koennen, Ankara’da dü 
zenlediği bir basın toplantısında, Almanya da çalışan
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Türk işçilerinin sosyal konulardaki faaliyetleri hakkın
da bilgi vermiş, özel olarak şunları söylemiştir :

«Teşkilâtın Almanya’da 39 tane «T ürk-D an ış» 
bürosu vardır. Buralarda Almanca’yı gayet iyi bilen 
Türk işçileri görev alm ışlardır. Teşkilât ayrıca Alman
ya içinde 52 Türk derneği kurarak Türk işçilerin in ' boş 
zamanlarını değerlendirmeleri için çeşitli sosyal çalış
malar yapmalarını sağlam ıştır.»

13 Ekim 1966 SURİYE'DE BİR SOVYET ÜSSÜNE DAİR
HABERİN TEKZİBİ

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rusya'nın Türkı 
ye’ye karşı Suriye’de üsler kurduğu- yolundaki haberler 
hakkında, bu konuda bir b ilgi olmadığı şeklinde cevap 
vermişlerdir.

Bir Alman gazetesinde yayımlanan haberle Sov- 
yetler Birliğinin, bu üsler vasıtasıyla, D iyarbakır’da bu
lunan Nato üssünü devamlı kontrol altında bulundura
bilecekleri iddia edilmekte idi.

13 Ekim 1966 MAKARİOS'UN BİR YUNANLI GAZETESİNE
DEMECİ

«M esim vrini» gazetesi muhabirine bir demeç ve
ren Makarios, ik ili görüşmeler ile  diğer bazı başka ko
nular hakkında fikirlerini açıklamıştır (Bk. Belge 25).

13 Ekim 1966 TÜRKİYE - AVUSTURYA SOSYAL SİGORTA
ANLAŞMASI

Türkiye ile  Avusturya hükümetleri, V iyana’da 
iki ülkenin vatandaşlarına karşılık lı olarak emeklilik, 
hastalık ve iş kazaları sigortası tanıyan bir anlaşma im
zalamışlardır.
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14 Ekim 1966 KIBRIS TÜRK TALEBE CEMİYETİ BALKANININ 
MUHTIRASI

Kıbrıs Türk Talebe Cemiyeti Başkanı, B. M. Ge
nel Sekreterliğine, Avrupa Konseyi İnsan hakları Ko
misyonuna, Hukuk yoluyla Dünya Barış Teşkilâtına ve 
Uyuşmazlıkları T ah lil Merkezi Teşkilâtı ile beynelmi
lel talebe teşekküllerine bir muhtıra göndererek, Kıb
rıs’taki müşkül durumun gözönünde bulundurulmasını, 
anlaşma ve prensiplerin mahvolmasını önlemek için 
nüfuzlarını kullanm alarını istemiştir (Bk. Belge 26).

15 Ekim 1966 BAŞBAKANIN BASIN TOPLANTISI

Başbakan Süleyman Demirel, düzenlediği 4 ncü 
basın toplantısında (Bk. Belge 27) dış meseleler ile  ıl 
g ili olarak Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın İran ve Pa
kistan gezisinin önemini belirtmiş, Afganistan Başbaka
nının sıhhi durumuna temas etmiş ve gazetecilerin di
ğer konulardaki sorularını cevaplandırmıştır.

15 Ekim 1966 DIŞİŞLERİNİN KIBRIS KONUSUNDAKİ
AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinden bil
dirilm iştir :

«Bazı gazetelerde Kıbrıs’ın şartlı olarak Yuna 
nistan’a bağlanacağı ve ik ili müzakerelerin hangi esas
lar dahilinde cereyan ettiği hakkında haberler çıkmış
tır. Kıbrıs meselesine bulunacak çözüm yolları hakkın
da Hükümetimizin malûm prensipleri dişında hiçbir 
hâl şekline muvafakat etmeyeceğimiz defalarca umumî 
efkâra açıklanmıştır. Bunun dışında yayılan haberler 
tahmin ve rivayetlerden ibarettir.»

16 Ekim 1966 SCHROEDER’İN KIBRIS MESELESİYLE İLGİLİ 
BİR SORUYA CEVABI

Yunanistan’ı resmen ziyaret etmekte olan Federal 
Almanya D ışişleri Bakanı Gerhard Schroeder, düzenle
diği bir basın toplantısında, Kıbrıs meselesinin Londra
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ve Zurih anlaşmaları çerçevesinde bir çözüme bağlan* 
masının zorunlu olduğu şeklindeki demecini açıklığa 
kavuşturmasını istiyen gazetecilere şu cevabı vermiştir :

«Türk - Yunan diyalogunun, tarafları tatmin edi
ci sürekli bir çözüm şekli bulunmasıyla sonuçlanacağım 
ümit ediyorum. Böyle bir çözüm, Londra ve Zurih an
laşm aları çerçevesinde olmalıdır. Zira Kıbrıs’ın bağım 
sizliğinin bu anlaşmalara istinat ettiği gerçeğim daima 
göz önünde bulundurmak lâzım dır.»

Schroeder, Ankara’yı ziyaretinden sonra yayınla
nan T ürk-A lm an ortak bildirisinde, bulunacak çözüm 
şeklinin, adadaki iki cemaati de tatmin etmesi gerektiği
ni belirten bölümü hakkındaki bir soruya Bonn hükü
metinin, varılacak anlaşmanın, ilg ili taraflarca kabule 
şayan, âd il ve sürekli bir çözüm ihtiva edeceği temen
nisinde olduğunu söylemiştir. Bakanın bu cevabı üze
rine, bir gazeteci, Alman hükümetinin Kıbrıs mesele
sindeki bu tutumunu, Alman meselesinin çözümü için 
öne sürdüğü self - determinasyon ilkesi ile nasıl bağdaş
tırdığını sorunca, Schroerder, Alman meselesinde m il
liyet farkı bulunmadığını hatırlatm ıştır. Bakan, bu ko
nu üzerindeki sözlerini, ilg ili tarafların çıkarlarını göz 
önüne alacak tatmin edici bir çözüme taraftar bulundu
ğunu belirterek bitirmiştir.

16 Ekim 1966 AMERİKAN HÜKÜMETİNİN KIBRIS’A YAPTIĞI
E KON OM İK YARDIMIN DURDURULMASI

Amerikan hükümetinin Kıbrıs’a ekonomik yardı
mı durdurduğu öğrenilmiştir. Kararın, Kıbrıs bandıralı 
gemilerin Kuzey Vietnam ’a yük sevketmesiyle ilg ili ola
bileceği belirtilm iştir. Ancak kVashington’un Başpisko
pos Makarios yönetimine gönderdiği resmi yazıda/K ıb
rıs’ın, 1967 yılında Amerika’dan yardım görecek ülkeler 
listesinden çıkarıldığı belirtilirken «gem iler meselesine» 
hiç dokunulmamıştır. Bununla beraber, Kıbrıs'ın, dış 
yardım programına doğrudan doğruya bağlı olmayan 
Amerikan kaynaklarından yardım görmeye devam ede
ceği söylenmektedir. Bu yardım teknik uzmanlar göıı 
derilmesi ve okullar için «care» gıda programı şeklinde 
olacaktır.

29



17 Ekim 1966 SURİYE UYRUKLULARIN MALLARININ 
TESBİTİ VE BU MALLARA EL KONULMASI 
H A KKINDA Kİ YÖNETMELİK

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar ku
rulu tarafından kabul edilen bir kararla «Suriye uyruk
luların mallarının tesbiti ve bu m allara elkonulması 
hakkındaki yönetmelik» yürürlüğe girm iştir (Bk. Bel
se 28).

17 Ekim 1966 B. M .’E İK İ  YENİ ÜYENİN KABULÜ

Afrikanin yeni bağımsızlığa kavuşan ıkı ülkesi 
Botsvana ve Lesoto Birleşmiş M illetlere üye olmuşlar
dır. Genel kurulun bu iki yeni üyeyi teşkilâta kabuiü 
ile  Birleşmiş M illetlerin üye sayısı 121’e çıkmıştır.

18 Ekim 1966 DIŞİŞLERİNİN KIBRIS KONUSUNDA BİR  
AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel 
Müdürlüğü, Kıbrıs konusunda yapılan ik ili görüşmeler 
hakkında yayınlanan haberlerle ilg ili olarak bir açıkla
mada bulunmuştur.

Açıklamada şöyle denilmektedir :

«Son günlerde bazı gazetelerde, Kıbrıs konusunda 
yapılan ik ili müzakerelere dair haberler yayınlanm akta
dır. Bunlar herhangi bir esasa dayanmayıp, ilg ili gazete
lerin m ütalâa ve görüşlerini aksettirmektedir.»

18 Ekim 1966 BATI TRAKYA’DAKİ TÜRK OKULLARIN ■ 
. DURUMU

Batı Trakya’da Türk eğitimine konan yasaklar 
(Bk. Belge 29) Yunan resmî makamları tarafından kal
dırılmamıştır. Böylece Yunanistan’da 25 gündür başla
mış olan yeni öğrenim yılı Gümülcine ve îskeçe civarın
da bulunan ve sayıları yüzlere varan Türk okulları için 
henüz gelmemiştir.
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19 - 26 Ekim 1966 BELÇİKA ÇALIŞMA BAKANININ ZİYARETİ

Belçika Çalışma Bakanı Leon Servais, hükümeti
mizin davetlisi olarak 19 - 2,6 Ekim tarihleri arasında 
memleketimize resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Havaalanında bir konuşma yapan konuk Çalışma 
Bakanı, Belçika’da 5604 kömür, 2 - 3 bin kadar da di
ğer yerlerde çalışan Türk işçisinin bulunduğunu, şimdi
lik yeniden işçi alm aları mümkün olmadığını, ancak 
ilerde Türk işçilerine ihtiyaçları olacağını söylemiştir.

Memleketimizden ayrılmadan evvel bir "basın kon
feransı tertip eden Belçika Çalışma Bakanı, Türk işçi
lerinin sorunları ile  ilg ili olarak özetle şunları söylemiş
tir :

«A nkara’daki temaslarımda, Belçika’da bulunan 
8 - 9 bin Türk işçisinin çeşitli sorunları ele alındı. Türk 
İşçisinin mesleki eğitim i hususu da öncelikle üzerinde 
durulması gereken bir konu olarak ileri sürüldü. Türk 
işçileri, Belçika’nın ekonomik ve sosyal gelişmesine yar
dımcı olmaktadırlar. Onlarla karşılaştığım ız en büyük 
güçlük «d il»  konusudur. Bu hususu hal yoluna sokabil
mek için ayda bir bülten yayınlanmaktadır. Türkiye 
Büyükelçiliği ile birlikte hazırlanan ve işçilere her ko
nuda yardımcı olacak bilgilerin yer ald ığı bülten, geniş 
faydalar sağlamaktadır. Ayrıca, açılan lisan kursları 
da dil anlaşmazlığını yakın zamanda etkiliyecektir.»

18 Ekim 1966 BATI ALMANYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ 
MASRAFLARINA YARDIMI

Batı A lm anya’nın Birleşmiş M illeler nezdindeki 
daimi gözlemcisi Genel Sekreter U Thant’a, ülkesinin 
Kıbrıs’taki B. M. kuvvetine gönüllü yardımı olarak bir 
milyon dolarlık bir çek takdim etmiştir. Bu yardım ile 
birlikte, Batı Almanya’nın Kıbrıs fonuna m âlî yardımı 
5.5 milyon doları bulmuştur.
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19 Ekim 1966 DEMİREL - M  Aİ W  AN D W  AL GÖRÜŞMESİ

Bir gün evvel hastahaneden çıkan ve bu vesileyle 
bir demeç vermiş olan (Bk. Belge 30) Afganistan Baş
bakanı Muhammed Hâşim M aiwaııdwal Başbakan Sü
leyman Demir el’i ziyaret etmiştir. İki dost ülke başba
kanlarının yaptığı görüşme sırasında, genel olarak dünya 
sorunları üzerinde durulmuş, iki ülke arasındaki ilişk i
lerin daha da geliştirilm esi konusu ele alınmıştır.

Afganistan Başbakanı ayni günün akşamı K ab il'e . 
hareket etmiştir. Türk - A fgan bildirisi (Bk. Belge 31) 21 
Ekim tarihinde yayınlanmıştır.

19 Ekim 1966 LONDRA’DA KIBRIS KONUSUNDA TOPLANAN  
AKADEMİK KONFERANS HAKKINDA  
DIŞİŞLERİNİN VERDİĞİ BİLGİ

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bu konuda şu bilgiyi 
vermiştir :

«Londra üniversitesine bağlı İhtilâflar Tahlil 
Merkezi tarafından 17 Ekim’de Kıbrıs konusunda tar
tışmalı bir konferans düzenlenmiştir.

İki yıl önce kurulan merkez, çeşitli siyasî ve sos
yal mes’eleleri tamamen akademik mahiyette, ilim 
adamlarının iştirâkiyle tetkik eylemektedir. Geçen yıl 
da M alaysia - Endonezya ihtilâfın ı tartışmıştır.

Konferansa konu teşkil eden mes’eleleriıı siyasi 
yönüne tesir ' eylememeye itina gösterilmektedir. Bu 
sebeple görüşmeler hemen yayınlanmamaktadır.

Konferans sırasında, Kıbrıs konusunda Rum gö
rüşünün tek taraflı olarak tartışılmasına mâni olmak ve 
öte yandan Türk tezinin bu vesileyle akademik bir sevi
yede ortaya konulmasına imkân vermek için Türk ce
maatı konferansa iki temsilci göndermiştir.»



19 Ekim 1966 SURİYE’DEKİ TÜRKLERİN MALLARINA 
EL KONULMASI

Suriye Başbakanı Yusuf Zuayyan, Suriye’deki 
Türklerin menkul ve gayri menkul bütün m allarına 
derhal el konmasını emretmiştir.

Başbakan Suriye Cumhuriyetinde Türklerin mal- 
lariyle ilg ili bütün işlemlerin yeni bir emre kadar dur
durulmasını ayrıca emretmiştir.

20 Ekim 1966 B. M .’DE TÜRK DELEGESİNİN GÜNEY
RODEZYA KONUSUNDAKİ KONUŞMASI

Türkiye delegesi Büyükelçi İsmail Erez. Birleşmiş 
M illetler Dördüncü Komisyonunda Güney Rodezya 
konusunda bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 32).

Güney Rodezya’da tek taraflı bağımsızlık ilân ın
dan sonra, Türk hükümetinin bunu resmen takbih etti 
ğin i bildiren Büyükelçi Erez «tek taraflı bağımsızlık i l â 
nının anayasa yetkilerinin ih lâ li ve bu sebepten de meş
ruiyetten yoksun olduğu kanatindeyiz. Türk hükümeti, 
Güney Rodezya’da kurulan gayrî mcşrû idareyi tanıma- 
makte ve İleride tanımayı da düşünmemektedir» demiş
tir.

20 Ekim 1966 DIŞİŞLERİ’NİN İKİLİ ANLAŞMALAR
KONUSUNDA BİR AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel 
M üdürlüğü, Amerika ile İkİlİ anlaşmalar konusunda 
şu. açıklamayı yapmıştır :

«Son günlerde bazı gazetelerde, Amerika İle ik ili 
görüşmelerin hâlâ sonuca bağlanmadığı, Amerikan ma
kamlarının, ik ili anlaşmalar konusunda Türkiye tara
fından yapılan tekliflerde mevcut bazı prensipleri kabu
le yanaşmadıkları, bunları, Türkiye'nin talep ettiği as
kerî yardım ile ilg ili gördükleri ve Dışişleri Bakanı Çağ- 
layangil’in W ashington’da yaptığı görüşmeler sırasın
da A m erikalıların  ikili anlaşmaları âdeta bir pazarlık 
konusu haline getirdikleri yolunda ilg ililere  atfen ha
berler çıktığı görülmüştür.
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Nato çerçevesinde müşterek savunma konusunda 
Amerika Birleşik Devletleri ile  yapılmış olan anlaşma
lar .üzerinde ihzarı mahiyetteki müzakerattan sonra i l
g ili makamlarımız tarafından müştereken yürütülen me
saî neticesinde ana prensipleri vazeden bir anlaşma ta
sarısı uzun ve itinalı çalışmalarla hazırlanmış ve Ame
rika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine tevdi olunmuş
tur.

Tetkikine devam olunan tekliflerim iz hakkında 
Amerikan makamları, ne W ashington’dan ne Ankara'
dan henüz herhangi bir görüş ifade etmemişlerdir. Do- 
layısiyle bu konuda çıkan haberlerin hakikatle herhan
gi bir ilg isi yoktur.»

21 Ekim 1966 DIŞİŞLERİNİN İKİLİ GÖRÜŞMELER HAKKINDA  
BİR AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs konusunda yapılan ik i
li görüşmeler hakkında basında yer alan haberler üze
rine bir açıklama daha yapmıştır. Açıklamada şöyle de 
nilmektedir :

«Bazı gazetelerimizde Kıbrıs konusunda yapılar, 
ik ili müzakereler hakkında neşriyata devam edildiği gö
rülmektedir.

Evvelce de açıklandığı üzere bu haberler yalnız 
şahsi m ütalâa ve görüşleri aksettirmektedir.»

21 Ekim 1966 DR. K Ü ÇÜ K’ÜN BİR YUNAN GAZEZTESİNE
VERDİĞİ DEMEÇ

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Kü
çük, « îm era» gazetesinin muhabirine özel bir demeç 
vermiştir (Bk. Belge 33).

21 Ekim 1966 TÜRKİYE  - SURİYE SINIR TRAFİĞİ HAKKINDA
BİR AÇIKLAMA
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verilen haberlerden Şam yönetiminin bir bilgisi bulun
madığım bildirmiştir.

Öte yandan, Suriye’nin Ankara Büyükelçiliği de 
22 Ekim günü bir açıklamada bulunarak «Türkiye - Su
riye sınırının kapatıld ığı ve Halep'te Türkiye aleyhine 
nümayiş yap ıld ığ ı» yolundaki haberleri yalanlamıştır. 
Büyükelçilik bu konudaki haberlerin aslı olmadığını b il
dirmiştir.

22 Ekim 1966 KIBRIS’TA POSTA KONUSUNDA BİR ANLAŞMA

Aralık 1963’ten beri Lefkoşe'nin Türk kesiminde 
kalan Rumlara ait posta miiraselâtı Türk posta me
murları tarafından Rum kesimine götürülüp teslim 
edilmiştir. İade edilen bu müraselâtm değeri 250 bin 
lirayı geçmektedir. Varılan anlaşma gereğince Türkle- 
re ait posta da Türklere verilmeye başlanmıştır.

23 Ekim 1966 BATI TRAKYA’DAKİ TÜRK OKULLARININ
TEDRİSATA AÇILMASI

Yunan hükümeti ald ığ ı bir kararla, Batı T rakya'
daki ilkokulları öğretmenlerinin sınava tabi tutulması 
zorunluğunu kaldırmış, ilkokullarda Türkçe kitapların 
okunmasına müsaade etmiş ve Türk asıllı öğretmenden 
23’üne vize vermeği kabul etmiştir.

Böylece, bütün Yunanistan’da başlamış olan ted
risat, Batı Trakya Türk okullarında 35 gün gecikme
siyle başlamış olacaktır. Yunan resmî makamları Yu 
ııanistan’a giriş vizesi vermedikleri 12 Lise Türk öğret
menini «zararlı» addetmekte, yerlerine başka öğretmen
lerin gönderilmesini kabul etmektedir.

24 Ekim 1966 CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN’İN B. M/İN
YILDÖNÜMÜNÜ MÜNASEBETİYLE 
YAYINLADIKLARI MESAJ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Sü
leyman Demirel, Birleşmiş M illetler teşkilâtının yirmi- 
birinci yıldönümü münasebetiyle birer mesaj yaymlamış-

35



lardır (Bk. Belge 34). Sunay mesajında «Türkiye’nin,/ 
müşterek ve barışın korunması yolundaki hizmetlerinin 
en büyük delillerinden birini Kore'ye gönderdiği ve 
üzerine düşen şerefli görevi 15 sene aralıksız yerine 
getirmiş olan kahraman birliğimiz teşkil etmektedir» 
demiştir.

24 Ekim 1966 PROFESÖR TTJNCEL’ÎN  UNESCO GENEL 
KURULU BAŞKANI SEÇİLMESİ

Unesco genel merkezinde yapılan genel seçim so
nunda, 8 aday arasından Profesör Bedrettin Tuncel 
Unesco teşkilâtının genel kurulu başkanlığına 18 oyla 
seçilmiştir.

Tuncel, Unesco’nun Genel Başkanı olarak iki se
ne süreyle genel kurul müzakerelerine başkanlık ede
cektir.

e

25-30  Ekim 1966 MİLLİYETÇİ ÇİN CUMHURİYETİ EKONOMİ  
BAKANININ ZİYARETİ

M illiyetçi Çin Cumhuriyeti Ekonomi Bakam 
Kwoh Ting Li, hükümetimizin resmi konuğu olarak 
Türkiye’yi 25 - 30 Ekim tarihleri arasında ziyaret et
miştir.

25 Ekim 1966 MUSUL M U T  ASARRAF İNİN ZİYARETİ

Ankara V alisi Celâlettin Coşkunun dâvetine ica
betle, Musul M utasarrıfı Saİd El Şeyh, Ankara'ya gel
miştir. M isafir V ali, bir haftalık resmi ziyareti sırasın
da Ankara, İstanbul ve Konya’da tetkiklerde bulunmuş
tur.

25 Ekim 1966 TÜRK - İRAN SINIR KOM İSY ON U  TOPLANTISI

Bir süre önce, İran’ın Rızaiye şehrinde başlamış 
olan T ürk-İran  sınır komisyonu çalışmaları, iki ülke 
arasındaki dostluk ilişkilerine paralel olarak, olumlu 
bir hava içinde devam etmiştir.

36



1937 tarihli mukavelenamenin 7'nci maddesi uya
rınca toplanmış olan Türk - îran sınır komisyonu top
lantısı, 31 Ekim tarihine kadar devam etmiştir.

25 Ekim 1966 YUNAN BAŞBAKANININ KOMŞU ÜLKELERİYLE 
İLİŞKİLERİ HAKKINDA DEMECİ

Yunanistan Başbakanı bir toplantıda yaptığı ko
nuşmada bu konuda özetle şöyle demiştir :

«U lusal savunmamızla yakından ilgilenerek, kom
şu ülkelerle olan bağlarım ızı ve ilişkilerim izi s ık la ştıra 
cağız. Önceki gün Romanya ile, dün Yugoslavya ile  ya
rın Bulgaristanla, mevcut ilişkilerim izi daha da sıkılaş- 
tıracağız.

Yunanistan Başbakanı Türk-Y unan ilişkilerinden 
de söz açmış ve demiştir ki : «Türkiye ile  görüşmelere 
başladığımızı biliyorsunuz. Tehditler ve basında açık
lanan Kıbrıs’a çıkarma ya da Kıbrıs’ın bombalanması 
gibi günlük tehlikeler sona ermiştir. Biz Kıbrıs sorunun
da demokratik bir çözüm yolu arıyor ve diliyoruz.»

26 Ekim 1966 İTALYA TÜTÜN MONOPOLÜ MÜDÜRÜNÜN  
DEMECİ

Tekel Genel Müdürlüğü daveti üzerine bir süre
den beri memleketimizde tütün konusunda remaslarda 
bulunan İtalya Tütün Monopolü Genel Müdürü, yap
tığı görüşmeler hakkında şunları söylemiştir :

«O rtak Pazar muvacehesinde tütünle İlgili konu
lar üzerinde genel olarak Türk tekelcileriyle karşılık lı 
fikir teatisinde bulunduk. Bu arada Türk tekelini de 
yakından tanıma imkânına kavuştum. Türkiye'den al
dığımız tütün miktarını, gelecek yıl, esaslı m iktarda 
arttırabileceğimizi umuyorum.»
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26 Ekim 1966 MOSKOVA BÜYÜKELÇİMİZİN RUSYA’DA 
BULUNAN TÜRK ÖĞRENCİLERİ HARKINDAKİ 
DEMECİ

Ankara’da bulunan Moskova Büyükelçimiz Ha
şan Işık, Sovyetler Birliğinde izinsiz olarak okuyan öğ
rencilerimizle ilg ili haberler hakkında özetle şu bilgiyi 
vermiştir :

«Bazı öğrencilerin Rusya’da okudukları hakkın- 
daki neşriyatı gördüm. Bu neşriyatın kaynağı meçhul
dür. Moskova Büyükelçiliği olarak, hiçbir zaman 22 öğ
renci olduğunu tesbit etmiş değiliz. Büyükelçiliğe inti
kal eden bilgiye göre, bir zamanlar 6 veya 7 öğrenci 
okumak için Rusya’ya gelmiştir. Bunlardan bazıları bir 
süre kalarak ayrılm ışlardır.

Hâlen Sovyet Rusya’da izinsiz öğrenim yapan bir 
Türk öğrencisi bulunmaktadır.»

26 Ekim 1966 NATO MERKEZİNİN BRÜKSEL’E NAKLİ

Nato Konseyi, merkezini Brüksel’e nakletmeye 
karar vermiştir. Konsey toplantısından sonra bir demeç 
veren Genel Sekreter Manlio Brosio demiştir ki :

«Çeşitli delegeler, askeri komutanlığın Belçika ya 
naklinden sonra zorunlu hale gelen bir kararı vermek
ten esef duyduklarını belirtmişlerdir. Delegeler, Fransa 
ile  işbirliğinin Paris’te olduğu gibi Brüksel de de de
vam etmesi temennisinde bulunmuşlar ve Mato merke
zini topraklarına kabul ettiği için Belçika hükümetine 
şükranlarını bildirm işlerdir.»

27 Ekim 1966 A. I. D. TEŞKİLATININ 1% 6 ’DA VERDİĞİ
TEKNİK YARDIM TUTARI

Devlet Plânlama Teşkilâtınca hazırlanan «teknik 
yardım» konulu seminerde açıklandığına göre, Ameri
ka Birleşik Devletleri (AID ) teşkilâtı, bu yıl yurdumuz
da, çeşitli alanlarda düzenlenen 29 proje için (teknik 
yardım o larak), 4 milyon 495 bin dolarlık yardımda 
bulunmuştur.
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27 Ekim 1966

28 Ekim 1966

28 Ekim 1966

İRAN BAŞBAKANININ CENTO İLE İLGİLİ 
SÖZLERİ

İran Başbakanı Âmir Abbas Hüveyda, Romanya - 
ya hareket etmeden önce, yabancı bir haber ajansına 
özel bir mülakat vererek ülkesinin ıç ve dış politikası 
hakkında etraflı açıklamalarda Dulunmuş, özellikle 
savunma bahsinde İran’ın askerî güçlenme programını 
geniş bir şekilde izah etmiştir.

Demecinin sonunda CENTO konusuna da değinen 
Hüveyda, İran’ın, özellikle ekonomik bakımdan fayda
lı kabul • ettiği Merkezî Antlaşma Teşkilâtından ayrıl- 
m ıyacağını belirtmekle beraber, Batının, Hint - Pakistan 
uyuşmazlığında Pakistan’ı «yüzüstü bırakmasının her
kesin gözünü açtığını» söylemiştir.

CENTO’NUN HAVA YOLU İLE ARAMA VE 
KURTARMA TATBİKATI

Cento ortak askeri plânlama kurmay hey'eti tara
fından düzenlenen, hava yoluyla arama ve kurtarma 
tatbikatı, 28 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında İran’ın 
Şiraz şehrinde yapılmıştır.

İSVEÇ’TEKİ TÜRK İŞÇİLERİNİN DURUMU  
İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

İsveç işçi bulma bürosu müfettişinin Türk işçileri
nin İsveç’te çalışmasını sağlamak üzere, Türk makam
ları ile işbirliği yapıp bir istihbarat bürosu kurmak için 
Ankara’ya hareketi kararlaştırılm ıştır.

Bu vesile ile  bir demeç veren İsveç işçi bulma bü
rosu müdürü, Türk işçilerinin kontrolsuz olarak İsveç’e 
gitmesinin sadece İsveç makamlarım değil Türk işçile
rini de güç durumda bıraktığını belirtmiştir. Gerçekten, 
İsveç’e giden Türklerden bir ihtisas sahibi olmayan iş
çiler, iş bulamamaktadırlar.
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RCD BANKACILIK VE SİGORTACILIK KOMİTESİ  
TOPLANTISI

Rawalpindi’de yapılan RCD Bankacılık ve sigor
tacılık komitesi toplantısında üç üye memleket arasında 
ticari bankalar kurup ticaretin genişletilmesinde kolay
lık  sağlamak yolları araştırılmıştır.

Komite bu arada,-ticaretin RCD memleketleri ara
sında sür’atle gelişmekte olduğunu memnuniyetle ifade 
etmiştir. Bu gelişme dört m isli oranda yükselmiş olup 
bu y ıl yüzde e lli nisbetinde bir artış sağlamıştır.
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B E L G E  1 1 Ekim 1966

CUMHURBAŞKANI SUN AY’IN T Ü R K-İR A N  DOSTLUK  
CEMİYETİNE MESAJI

2 Ekim’de İranı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 
T ürk-İran  Dostluk Cemiyetinin yayınladığı «Güneş» dergisine bir mesaj 
göndermiştir.

M esaj'da şöyle denilmektedir :

«Türkiye - İran Dostluk Cemiyetinin Güneş dergisi idarecilerine, tarihi 
dostluğumuz hakkındaki düşüncelerimi belirtmek imkân ve zevkim vermiş 
oldukları için teşekkür ederim.

Türk ve İran m illetleri arasındaki geleneksel dostluk, büyük Atatürk 
ve büyük Rıza Şah Pehlevi tarafından, coğrafya ve tarihin sağlam temelleri 
üzerine bina edilmiştir. Mevcut kardeşlik ve işbirliği ilişkileri, ik i memleket 
üyesi bulundukları bölgesel kuruluşlar çerçevesinde daha da gelişm iştir ve 
gelişecektir.

Türkiye, İran ve Pakistan, Cento ve RCD çerçevesinde, iktisadi ve sos
yal kalkınma hızlarının artırılması, kültür seviyelerinin yükseltilmesi, ortak 
savunmaların tanzimi ve takviyesi suretile de bölgelerindeki barış ve güvenli
ğin idamesi ve korunması alanlarında olumlu faaliyetler sarfetmektedirler. 
Sözkonusu faaliyetler cümlesinden olarak tamamlanmış tesisler, henüz, inşa 
ve plânlama safhasında bulunan projeler, türlü maksatlar için muntazam ya
pılmakta olan sivil ve askeri temaslar, memleketlerimiz arasındaki iktisadi, 
ticarî, askerî ve kültürel ilişkileri tarsin edecek tatminkâr gelişmeler göster
mektedir. Özellikle iki memleket arasında kara ve demiryolu bağlantılarının 
sağlanması, Avrupa ve Asya arasındaki ticaret ve turizm rabıtalarının artma
sına müncer olacak ve bundan da her iki ülke yararlanacaktır.

Memleketimiz arasındaki dostluk bağlarının halklarım ıza mal olmuş 
bulunduğunun tezahürlerinden biri de, iki ülkede de kurulmuş olan dostluk 
cemiyetleridir. Bu vesile ile, T ürk-İran  Parlâmento Dostluk grubu ile T ürk- 
İran Dostluk Cemiyetinin, Türkiye ve İran arasında mevcut halktan halka 
kuvvetli kardeşlik, dostluk bağlarını geliştirme sahasında uhdelerine düşen 
görevi başarılı bir şekilde yerine getirdiklerini müşahade ettiğimi ve yapıcı 
faaliyetlerin i takdirle izlediğimi belirtmek ve ilerdeki çalışmalarında başarı 
dilemek isterim.
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Türk ve İran m illetleri arasında yukarıda işaret etmiş . bulunduğum 
dostluk, kardeşlik, ittifak ve işbirliği bağlarının devlet adamlarının birbirle
rini yakından tanımalarına ve doğrudan doğruya temas etmelerine vesile ve
ren karşılık lı ziyaretlerle daha da gelişeceğine inanıyorum.

Bu anlayış içinde 2 - 7 Ekim 1966 tarihleri arasında, Majeste Arya 
Mehr Muhammel Rıza Pehlevi hazretlerinin nazik davetine uyarak İrana ya
pacağım resmî gezi, bu komşu ülkeyi ilk  ziyaretim olmıyacaktır. Genelkur
may Başkanlığım sırasında İranı birkaç defa ziyaret etmek fırsatını bulmuş
tum. Bu gezi ile  muhafaza edegeldiğim  değerli ve tatlı hatıraları tazelemiş 
ve çoğaltmış olacağım. Öteyandan Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yurt dışına 
yapacağım ilk resmî gezinin karşılık lı arzuya dayanan bir öncelikle dost ve 
kardeş İran ile  Pakistana tertip edilmiş olması benim için özel bir memnu
niyet vesilesidir.

Şehin Şah hazretlerinin muktedir idaresinde olarak, kalkınma gayret
lerini derin takdir hisleri ile  izlediğim  ve kısa bir süre sonra aralarında bu
lunacağım İran m illetinin, mutluluk ve refahı için en kalbî dileklerim i tek
rarlarım.

Ekim ayı içinde idrak edecekleri doğum yıldönümleri vesilesiyle M a
jeste Arya Mehr Muhammet Rıza Pehlevi ile  Majeste Kraliçe ve kraliyet ailesi 
mensuplarına sağlık, mutluluk ve Şah hazretlerine İran milletinin, önderli
ğindeki yüksek başarılarının devamını dilerim .»

B E L G E 2 2 Ekim 1966

CUMHURBAŞKANI SUN AY’IN  İRAN’A El AREK ETî  
DOLAYISİYLE TÜRK MİLLETİNE MESAJI

İran’ı resmen ziyaret etmek üzere memleketimizden 2 Ekim tarihinde 
ayrılan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’m bu vesile ile  Türk m illetine yayın
lad ığ ı mesajın m etn i: •

«M üttefik ve kardeş ülkeler, İran ile Pakistan’ın mümtaz devlet baş- 
kanları tarafından evvelce memleketimize' yapılm ış olan ziyaretleri iade et
mek maksadıyla geziye çıkıyoruz. Cumhurbaşkanı olarak yurt dışına yapa
cağım bu ilk  resmi gezinin, karşilık lı arzuya dayanan bir öncelikle İran ve 
Pakistan’a tertip edilmiş olması, bizim için özel bir memnuniyet vesilesidir. 
Bu fırsattan faydalanarak, Türk m illetinin kardeş İran ve Pakistan m illetleri
ne selâm, sevgi ve en iyi dileklerini sunmak, bizim için mutlu bir vazife 
olacaktır.
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Her iki memleketle mevcut olan sosyal ve kültürel münasebetlerimiz, 
köklerini ve kuvvetini asırlarca beraber yaşadığımız müşterek tarihten al
maktadır. Bu münasebetleri değerlendiren coğrafî bağlar ve aynı inançlar, 
bildiğiniz gibi, Merkezi Andlaşma Teşkilâtı (Cento) ile Kalkınma için Böl
gesel işb irliğ i Teşkilâtını vücuda getirmiştir. Siyasî, askerî, iktisadi, ticarî ve 
kültürel alanlarda işbirliğim izi sağlıyan bu teşekküller ve ik ili anlaşmalar, 
ülkelerimizin güvenliğine ve gelişmesine, m illi ve müşterek menfaatlerimize 
hizmet ettikleri kadar, dünya barışının korunmasına ve insanlık ideallerinin 
gerçekleştirilmesine de yardımcı olmaktadır.

Gezimin her bakımından faydalı olacağı kanısındayım. Esenlik içinde 
kalm aları dileği ile  sevgili vatandaşlarıma allahaısm arladık» der, bizi uğur
lamak zahmetinde bulunanlara ■ teşekkürlerimi sunarım.»

B E L G E 3 ■ 2 Ekim 1966

CUMHURBAŞKANI SUN AY’IN İRAN’A GELİŞİ 
DOLAYISİYLE VERDİĞİ DEMEÇ

Cumhurbaşkanı Sunay, İran’a gelişi dolayısıyla, T ahranda Anadolu A jansı
na şu demeci vermiştir : ,

«Dost ve kardeş İran’a bu defa Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatıyla g e l
miş olmaktan özel bir mutluluk duymaktayım. Bu müstesna fırsatı bana sağ
lamış olmalarından dolayı Şehinşah hazretlerine derin teşekkürlerimi suna
rım.

Kardeş İran m illetini Şehinşah hazretlerinin aydın ve yapıcı önderliği 
altında artan bir terâkki ve refah yolunda görmenin bahtiyarlığı içindeyim.

Ziyaretim sırasında bu hususta şahsi müşahadeler ve intibalar edinecek 
olmakla ayrıca memnunluk duyacağım.

Türk m illetinin kardeş İran m illetine candan selâm ve sevgilerini getir
dim .»

B E L G E 4 2 Ekim 1966

İRAN ŞAHININ CUMHURBAŞKANI SUNAY ŞEREFİNE 
VERDİĞİ YEMEKTE İRAD EDİLEN NUTUKLAR

İran Şahinşahı ve M elike Pehlevî, beş günlük resmi bir ziyarette bulun
mak üzere İran’a gelen Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve eşi şerefine bir ak
şam yemeği vermiştir. Yemekte şu konuşmalar yapılm ıştır :
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«Z a t- ı âlilerinize ve Bayan Sunay’a, hoşgeldiniz demek Şehbaııû ve be
nim için büyük bir zevk kaynağıdır.

Çok iyi bilirsiniz ki, bugün yabana bir ülkede değilsiniz. Belki öyle bir 
memleketin başkentindesiniz ki, en yakın ve en derin ilişkilerle sizin mem
leketinize bağlı bulunmaktadır. Benim için bu noktayı belirtmek çok mem
nun edicidir. Bugün dünyayı fikir ih tilâfları ve ayrılık lar sardığı halde, Tür
kiye ve İran yanyana yekdiğerinin yardım ıyla, kalkınmak ve hakiki bir saadet 
için müşterek yoldan yürümektedirler.

Biz, bu yolda kendi muvaffakiyetimize inanıyoruz. Zira bu İşbirliğinin 
temeli müşterek gayeler, aynı imkân ve şartlara, ihtiyaçlara göre atılmıştır. 
Aramızda mevcut olan manevi bağlar, iki m illetin çok eski devirlerdenberi 
yekdiğerini tanıması ve gelecekteki işbirliği anlamının esas noktalarıdır. Mem
leketlerimizin birbirini tanıması ve aramızda mevcut olan en derin kültür 
bağlarının bulunması hiç kimse meçhul değildir. Asırlardan beri, memleket
lerimizin ilim  adamları, yazarları, şairleri ve san’atkârları birbirlerıyle öyle 
bir şekilde bağlanmışlar ki, iki m illetin kültürünü ayırmak imkânsız olmuş
tur.

Bu iki m illetin edebiyat ve san’at ilişkileri dünya tarihinde eşine ender 
raslanır şekilde derin ve köklüdür. İran saraylarında türkçe, Osmanlı saray
larında ise farsça çok âşinâ ve tanınmış lisan idi. 450 sene önce Firdevsimn 
«Şahnamesi» türkçeye çevrilmiş ve müteakiben bizim birçok edebî eserler bu 
lisana tercüme edilip neşredilmiştir. Meselâ, geçen yirmi yıl zarfında, Dünya 
Edebiyatı Tercümeleri ismi altında, Türkiye devletinin nezaretinde, birçok 
farsça klâsik edebiyat eserleri İran’ı tanıyan büyük Türk yazarları tarafından 
türkçeye çevrilmiştir.

Geçen ay Tahran’da, İran’ı tanıyan Müsteşrikler Kongresinde kıymetli 
Türk ilim adamlarını memnuniyetle müşahade ettik. Halen dost ve kardeş 
Türk parlâmento hey’eti Tahran’da parlâmentolararası konferansına katıl
mış bulunmaktadır.

M illetlerim iz bu esasa, derin medeniyet ve kültür bağlarına dayanarak 
bugünkü çok taraflı işbirliğine başlamış bulunmaktadır. Bugün, biz, müşte
rek dostumuz Pakistan ile Bölgesel Kalkınma İşbirliği paktına üye bulunmak
tayız. Bu teşkilâtın gayesi üç memleketin işbirliği ile  İktisadî ve kültürel alan
da büyük kalkınma plânlarının gerçekleştirilmesidir. Böylece, hava, ticaret, 
transit, turizm ve kültürel anlaşmaları son bir kaç sene içinde imzalanmıştır. 
Aynı zamanda, Bölgesel Kalkınma İşbirliği Bakanlar Konseyi ve plânlama 
yüksek hey’eti tarafından petro- kimya, petrol, yol, denizcilik, sigorta, ban
kacılık, haberleşme, diğer san’at ve teknik alan larda müşterek işbirliği plân
ları gözden geçirilmiştir.

İran Şahı şunları söylemiştir :
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Bu plânların bütün sahalarda muntazam şekilde yürütülmesi, üç mem
leketin zamanında kalkınma şartları ve müşterek emellerini gözönüne alarak 
basiretli ve lüzumlu bir anlaşma yaptıklarına işarettir.

Bugün bizim ülkelerimiz yalnız İktisadî ve sosyal sahalarda kalkınmak
la ve yüksek menfaatlerin korunması ile yetinmeyip, aynı zamanda dünya 
sulh ve istikrarına yardımcı olmuştur. Biz, açık, metin ve yapıcı siyasetimizle 
İran ve Türkiye’yi ik i istikrar ve kalkınma merkezi haline getirmiş bulunmak
tayız. Bunları söyliyerek memnuniyetimi belirtmek isterim. Bugün kendi is
tik lâl ve egemenliğimizi açık bir gözle koruduğumuz herkesçe malûmdur. 
Sulhun devamından başka bir arzumuz yoktur. Biz, samimiyetle barış istemek
teyiz. Zira, ancak barış içinde yapıcı ve geniş plânlarım ızı gerçekleştirebiliriz. 
Bugün hayatının en önemli ve en hassas oturumlarından birini yapmakta olan 
Birleşmiş M illetler teşkilâtının muvaffakiyetini yürekten dilemekteyiz. Bu teş
kilâtın kuruluşundan beri üyesi bulunan biz iki memleket, Birleşmiş M illetlere 
ve ona bağlı kurum lan teyid ediyoruz. Arzumuz, umumî silâhsızlanmanın ta
hakkuku dünyada bütün buhranların hüsnüniyet ve anlayış içinde bertaraf olun
ması, ve beşeriyetin barış içinde yaşamasıdır.

Bu dilekle kadehimi zat - 1 âliniz ve Bayan Sunay ve müttefik ve kardeş 
Türk m illetinin refah ve saadetine kaldırıyorum.»

Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay da şu mukabelede bulunmuştur :

«M emleketim , m illetim  ve şahsım hakkındaki samimi duygularınız 
ve münasebetlerimiz üzerine derin bir vukuf ve nüfuz eseri olan kıymetli dü
şünceleriniz beni ziyadesiyle bahtiyar kılmıştır.

Beyanlarınız, m illetim ve şahsım için daima iftiharla anılacak, görüş 
ve değer hükümlerini ihtiva etmektedir. Bu münasebetle kalbî teşekkürleri
mi kabul buyurmanızı rica ederim.

Dost ve kardeş İran topraklarına ayak bastığımız andan beri, özel bir 
bahtiyarlık ve huzurun tatlı heyecanı içinde bulunuyoruz. Bize gerek z â t- ı 
şahaneleri, gerek kardeş İran m illeti tarafından gösterilen, müstesna hiisnü- 
kabul, bu bahtiyarlık ve huzurun kaynağım teşkil ediyor. İran m illetinin g e le 
neksel konukseverliği, komşu Türkiye için daha da özel oiı anlan taşımakta 
ve bu anlam geleneksel dostluğumuzun müşahhas ifadesini dile getirmekte
dir.

Biraz önceki beyanlarınızla bu ifadeyi en baliğ bir şekilde teyit buyu. 
muş oldunuz. Z a t- ı şahanelerine bu cemilekâr alâkalarından dolayı ayrıca 
şükranlarımı sunarım.

Binleri aşan y ıllar boyunca aynı bölgede yanyana yaşıyan m illetlerim iz, 
özellikle islâmiyetten sonra, müşterek bir medeniyet ve kültürün aynı zaman
da mimarı ve koruyucusu olmuşlardır.
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Bugün o devirlere baktığımızda, kısır fikriyatı ve karanlık iç âlemi de 
mustarip bir dünyaya, bölgemizin yetiştirdiği seçkin fikir, ilim  ve idare adam
larının, ünlü edip ve askerlerin yeni bir beşerî felsefe ve yaşama şevkini yay
dıklarını iftiharla müşahede ederim. Bu devirler, sonradan uzun asırlar bo
yunca hasretlerinin, m illetlerimiz tarafından müştereken verilen örneklerini 
idrak ettiğimiz devirlerdir. İftiharla kaydedeyim ki bu hasletleri, tarihî olay
ların zaman zaman sendeleyici dalgalanm alarına rağmen bugüne kadar ida
meye muvaffak olmuş buluyoruz. Devletimizin kurumsu büyük önder Atatürk 
ile muhterem pederiniz seçkin önder Rıza Şah bu başarının sağlanmasında tam 
ve kesin bir rol oynamışlardır. Türk ve İran m illetlerinin parlak âtisinin temel 
şartlarından birini, bu iki m illetin yanyana, elele ileri bir işbirliği idame etmele 
rinde gören bu ik i büyük lider, bizlere takip edilecek yolu, tarihi bir direktif ola
rak göstermişlerdir. Bu yol Türkiye ile  İran arasında daima geliştirilm esi gere
ken bir dostluk ve kardeşliktir.

İki lider bu direktifi göstermekle de yetinmemişler, bizatihi gayeye de 
ulaşarak, sarsılmaz Türk - İran dostluk ve kardeşliğini bizlere tarihî ve mutlu 
bir miras halinde devretmişlerdir.

En büyük şükran ve takdir hislerim le ifade edeyim ki, bu miras günümü
ze kadar lâyıkı veçhİyle korunmuş ve iki önderin müşterek direktifleri yerine 
getirilm iş bulunuyor.

Zat - 1 şahanelerinin iktidara geldiklerinden bu yana bu m esut gelişme
nin sağlanmasındaki, basiretli siyasetlerinin şahsi alâka ve itinaların ın kesin bil 
etkisi olduğunu burada belirtmek benim için bir borçtur. Keza o tarihten beri 
Türkiye’de iş başına gelen hükümetler ve devlet erkânının bu vadideki hizmet
lerini takdirle anarım.

Memleketlerimiz, halen iyi komşuluk münasebetlerinin ötesinde, tam bir 
kardeşlik duygusu ile  yürütülen işbirliğinin feyizli sonuçlarından müştereken 
faydalanmakta ve böylece dünya barışı için gerekli sağlam biy m illetlerarası 
işbirliği anlayışının kuvvetlenmesine hizmet etmektedirler. Bu maksatla aynı 
zamanda çok taraflı işbirliği tertiplerine katılm ış bulunuyoruz. Merkezi And
laşma Teşkilâtı yıllardanberi müşterek güvenlik alanında olduğu kadar, m il
letlerimizin ekonomik kalkınmalarına matuf çabalarım ızı da, bir arada kıymet
lendirmeye imkân veren bir teşkilât olarak görev ifa  temektedir. PakistanlI 
Kardeşlerimizle birlikte kurduğumuz Bölgesel Kalkınma için İşbirliği teşkilâtı
nın kültürel, İktisadî ve teknik alanlarda üç memleket arasında mevcut bakir 
işbirliği imkânlarını cesaret ve yaratıcı muhayyile ile  değerlendiren bir organ 
olarak alkışlanmakta ve çalışmalarını teşvik etmekteyiz. M illetlerim iz arasında 
her alanda ve seviyedeki temaslar son yıllar zarfında son derece memnunluk 
verici bir ölçüde artmıştır. Bundan büyük sevinç, iftihar ve ilerisi için İtminan 
duymaktayız.



T ürk-İran  dostluğu, rahmetli kurucularının görüş ve direktiflerine uy
gun bir yolda sağlam temeller üzerinde müstakâr ve hızlı bir tempoyla geliş
mektedir. Bu gelişmeyi daha da arttırmak ve sür’atlendirmek varlıkların ı m il
letlerin refah ve yükselmesine adamış, Türk ve İranlı bütün aydınlar için, şe
refli bir görev teşkil etmektedir.

Sözlerimi bitirmeden önce bir borcun edasını zevkle yerine getirmeliyim. 
Kıbrıs meselesinde z a t - ı şahanelerinin ve hükümetlerinin insan hakları, 
adalet ve nesafet prensipleri üzerinde müesses Türk görüşünü daima destek 
lemiş ve desteklemekte olmaları, memleketimde derin takdir ve minnet duy
guları ile  karşılanmaktadır. Bu m illî davamıza gösterilen yakın alâkadan do
layı zat - 1 şahanelerine teşekkürlerimi bu vesile ile tekrar sunarım.

Keza, z a t - ı  şahanelerine ahiren Doğu Anadoluda vukubulmuş olan 
deprem felâketi karşısında, îran  hükümeti ve halkının majestelerinin önderli
ğ i altında yapmış bulunduğu yardım lara ve bunun delâlet ettiği asıl ruha ve 
kuvvetli dayanışma duygusuna, m illetim  ve şahsım adına bir kere daha teşek
kür etmek isterim. İran’ın Türkiye’ye duyduğu dostluk ve kardeşlik duygula
rını ispatlamak için böyle bir felâketin vukuuna şüphesiz ki lüzum yoktu. 
Deprem vesilesiyle Türk halkının duyduğu elem, dost memleketlerin göster
miş oldukları sıcak ilg i ve yardım lar sayesinde kısmen de olsa hafifletilm iştir.

Bu müstesna anda, kendimi zat - 1 şahanelerinin yakın alâkası ve İranlı 
dostlarımızın konukseverlikleri ile çevrilmiş görmenin gurur ve süruru için
deyim. Kadehimi z a t- ı şahanelerini ve imparatoriçe hazretlerinin şahsi sıh
hat ve saadetlerine, kardeş İran m illetinin daimi refah ve esenliğine, Türk - 
İran dostluğunun salabetine ve âtisine kaldırıyorum.»

B E L G E 5 4 Ekim 1966

CUMHURBAŞKANI SUN AYAN TÜRK  - İRAN DOSTLUK  
CEMİYETİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

İran’ı resmen ziyaret etmekte olan Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay, 
T iirk -İran  Dostluk Cemiyetinde düzenlenen toplantıda, bir konuşma yap
mıştır. ,

Cumhurbaşkanı Sunay, Türk - İran dostluk cemiyetinin iki ülke arasın
daki dostluğun gelişmesinde önemli rol oynadığını belirterek, T ürk-İran  
uluslarının tarihî kader beraberliği içinde ortak bir kültürle yetişmiş olduk
larına işaret etmiş, T ürkiye-İran  ve Pakistan arasındaki işbirliğinin bütün ü l
kelere Örnek olacak bir samimiyette yürütüldüğünü söylemiştir.

Sunay, Türkiye ve İran arasındaki dostluğun, Atatürk ve büyük Rıza 
Şah'ın İki ulusa emaneti olduğunu da hatılatarak konuşmasına şöyle devam 
etmiştir :
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«Hükümet ve resmi şahsiyetler olarak T ürk-İran  ilişkilerin i geliştir
mek ve daha da İleriye götürmek amacımızdır. Görevimizdir. Bu uğurda 
Türk ve İran’lı bütün yetkililer, zevkle, şevkle gayret sarfetmektedirler ve 
huzur veren bir hizmette bulunmanın heyecanı içindedirler. Yalnız, şu nokta
yı belirtmek isterim ki, hükümetler arası, şahıslararası ilişkiler ,ne derece ileri 
ve dostane olursa olsun m illetlere mal edilmedikçe onlar tarafından benim
senip tescil edilmedikçe sağlam ve devamlı olamazlar. Bir benzetme yapmak 
caiz ise, şunu ifade etmek isterim ki, hükûmetlerarası dostluklar, sınaî tesis
lere tekabül etmesine mukabil, m illetlere mal olmuş dostluklar bu tesislerin 
dayandığı alt yapı tesislerini, teşkil ederler. Bu itibarla, binanın temelleri me- 
sabesindedirler. Bu temellerin kuruluşu ve sağlam lığı hükümetlerin gayretleri 
yanında ve özellikle m illetler içinden gelecek teşebbüsler ve çabalarla sağla
nır. İşte bu alanda derneğinize düşen görevin önemi, pek açık bir şekilde be
lirtilmektedir. M illetlerarası teşekküller ve bölgesel işbirliği tertipleri içinde 
kader ve kalkınma birliği yapmış olan hükümetlerimizin yanısıra halk ları
mızı birbirine yaklaştırmak ve kaynaştrmada müstesna hizmetler ifasına yö
nelmiş bulunan T ü rk -Iran Dostluk Derneğine bütün kalbim le başarılar di
lerim .»

B E L G E  6 6 Ekim 1966

ÇAĞLAYANGİLİN TÜRK  - İRAN TEMASLARI HAKKINDA  
DEMECİ

Iran Dışişleri Bakanı Abbas Aram ile  bir görüşme yapan D ışişleri Ba
kanımız İhsan Sabri Çağlayangil, daha sonra basına şu demeci vermiştir : -

«Sayın devlet başkanımızın kardeş dost ve müttefik İran’a vaki olan zi
yareti yarın sona eriyor. Iran topraklarına ayak bastığımızdan itibaren sayın 
Cumhurbaşkanımızla beraberindeki heyete gösterilen çok candan samimî il 
gi ve büyük misafirperverlik, tarihi, ananevi Türk - Iran dostluğunu teyid ve 
tesçil eden önemli bir hâdise olmuştur.

İran’daki ikametimiz zarfında kardeş memleketin saıı'at, tarih ve sanayi 
ile İlgili birçok önemli tesislerini ziyaret fırsatını bulduk, Hazer kıyılarına 
kadar tertip edilen gezi vesilesiyle, modern balıkçılık sahasındaki, büyük 
komşumuzun vardığı ileri seviyeyi yakından incelemek imkânı hâsıl oldu. Bu 
ziyaret ayrıca Türkiye ve İran’ı ilgilendiren bütün meselelerin en büyük sevi
yede gözden geçirilmesi imkânını da sağlamıştır. Yarın her iki memleketten 
birden yayınlanacak ortak bildiri ile b u . görüşmelerin neticeleri aydınlanmış 
olacaktır. Bir defa daha açıkça sabit olmuştur ki, bölgemizde istikrar ve ba
şarının yegane dayanağı olan Türk - Iran dostluk ve işbirliği dün olduğu 
gioi bugün de bütün selâmetini muhafaza etmekte ve dünya barışını korumak 
hususunda müessir bir rol oynamaktadır.
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B E L G E  7 7 Ekim 1966

CUMHURBAŞKANI S UN AY AN İRAN'DAN AYRILIRKEN 
VERDİĞİ DEMEÇ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay resmî bir ziyarette bulunduğu İran’dan 
ayrılışı dolayısiyle kendisine gösterilen hlisnükabul için şu şekilde teşekkür 
etmiştir :

«Güzel İran’a yaptığım ziyaret, sona ermiş bulunuyor. Basta Aryamehr 
Şehinşah hazretleri olmak üzere, İran hükümeti ve m illeti tarafından şahsı
ma, eşime ve Türk heyetine gösterilen yakın ve sıcak hlisnükabul bizi çok m ü
tehassıs etmiştir.

Ziyaret müddeti boyunca, kardeş İran m illetinin Aryamehr Şehinşaiı 
hazretlerinin seçkin önderliği altında, başarma yolunda olduğu kalkınma 
eserlerini bizzat görmek ve olumlu intibalar edinmek imkânını bulduk. Bu 
seyahatin m illetlerimiz arasında hakikî bir kardeşlikte ifadesini bulan daya
nışma ve işbirliğinin daha da arttırılmasına hizmeti olacağına güvenim vardır.

Necip İran milletine, en iyi temennilerimin ulaştırılmasını sîzlerden r i
ca ediyorum. Bu ziyaretin tatlı hatırası ile birlikte İran halkının mütekabil 
hissiyatını dönüşümde Türk m illetine ileteceğim.»

B E L G E 8 7 Ekim 1966

CUMHURBAŞKANI SUN AY'IN İRAN ŞAHINA VEDA MESAJI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, İran semalarını terkedişi dolayısıyla, beş 
gün konuğu olduğu Şehinşah Rıza Pehlevî ye şu mesajı göndermiştir :

«Komşu ve güzel İran’ı terkederken, Majestelerinin ve necip m illetin i
zin şahsıma, eşime ve şahıslarımızda Türk m illetine gösterdikleri sıcak ve sa
mimi alâkadan dolayı teşekkürlerimi sunarım.

M ajesteleri ile birlikte ve İran m illeti arasında geçirdiğim  günler, mem
leketlerimizi birbirine yaklaştıran tarihi, kültürel ve sosyal bağlara, komşuluk 
ve ittifak münasebetlerimizin, sağlam lık ve kuvvetinin be] iğ tezahürlerine 
vesile olmuştur.

M illetlerim izin menfaatleri için olduğu kadar, dünya sulhu bakımından 
büyük ehemmiyet ve kıymet arzeden Türk - İran dostluğunun, pederiniz Rıza 
Şah Pehlevî ile Atatürk’ün kurduğu temel üzerinde, onların İlhamlarının ışı
ğında geliştiğini görmek, benim için büyük bahtiyarlık teşkil etmiştir.

M ajestelerinin aydın önderliği altında girişilm iş olan ve İran m illeti
nin daha ileri bir refah seviyesine ulaşma hususundaki azimkâr gayret ve faa
liyetlerinin bu kardeş milletin âtisinin teminatı olduğuna inanıyorum.
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Majestelerine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı tekrar teşekkür 
ederim. M ajestelerinin ve kardeş İran m illetinin şahsımda m illetime karşı 
ifade eyledikleri samimi duyguları m illetime ulaştıracağım.

Memleketinizi ziyaretimin faydalı olduğu kadar zevkli hatırasını daima 
muhafaza edeceğim. M ajestelerinin ve İmparatoriçenin sağlık ve saadeti ile 
komşu ve dost İran m illetinin huzur ve refahı hususundaki en candan te
mennilerimi sunarak arz - 1 vedâ ederim.»

B E L G E  9 7 Ekim 1966

TÜRK  - ÎRAN ORTAK BİLDİRİSİ

Majeste Şehinşah Aryamehr’in davetleri üzerine, Türkiye Cumhurbaş
kanı Sayın Cevdet Sunay ve refikaları 2 -7  Ekim 1966 tarihleri arasında İran'a 
resmî bir ziyarette bulunmuşlardır.

Majeste Şehinşah Aryamehr ve Majeste Farah Pehlevî tarafından Tür 
kiye Cumhurbaşkanı ve Tayan  Sunay’a gösterilen sıcak ve samimi kabul ve 
İran’daki ikametleri sırasında her yerde İran halkının mümtaz m isafirlerini 
ağırlam akta gösterdiği hürmet ve samimiyet, iki Devlet Başkam arasında de
rin bir dostluk ve tam bir anlayışın hüküm sürdüğünün ve kardeş İran vc 
Türk m illetlerinin sağlam bir dostlukla bağlı bulunduklarının delilleridir.

Memleketleri arasındaki ilişkilerin dostluk ve kardeşlik havası içinde 
cereyan etmesinden dolayı duydukları memnuniyeti beyan eden iki Devlet Baş
kanı, bu ilişkilerin, birbirine bağlı ik i dost halkın hayrı ve refahı için daha da 
kuvvetlendiğini görmek hususunda kat’i arzularını izhar etmişlerdir.

Görüşmelere, Türkiye D ışişleri Bakanı Sayın İhsan Sabri Çağlayangıl, 
Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Sayın Necdet Kent ile İran D ışişleri Bakam 
Ekselans Abbas Aram ve İran’ın Ankara Büyükelçisi Ekselans D jafar Kafai 
katılm ışlardır.

Şehinşah Aryamehr’in himmet ve gayretleri sayesinde İran'da tarım, 
eğitim, sağlık, iktisadi ve sosyal gelişme alanlarında kaydedilen büyük terak
kiler ve geniş sanayi • projelerinin gerçekleştirilmesi, Türkiye Cumhurbaşkanı 
Sayın Cevdet Sunay üzerinde son derece olumlu bir tesir bırakmıştır. Şehinşah 
Aryamehr in İran’ın bir günlük askerî masraflarım  UNESCO’nun özel bir 
fonuna, Dünya Cehaletle Savaş Kampanyasına yardım maksadile bağışlamak 
hususunda attığı adım, mümtaz m isafirlerinin büyük takdirini mucip olmuş
tur.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Majeste Şehinşah Aryamehr tarafından Müs
lüman ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi ve normale avdet etmesi 
ve ihtilâfların  barışçı yo llarla çözümü amacile sarfedİlen gayretleri büyük 
takdirle karşılamıştır.
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İki Devlet Başkanı, dünyada barış, güven ve istikrarın idamesi için ihti
lâfları barışçı yo llarla çözmek suretile m illetlerarası ilişkilerinin İslah ve ge
lişmesini sağlamak maksadİle aralarında mevcut işbirliğinin devamının gerek
tiği hususunda hemfikir olduklarını memnuniyetle müşahade etmişlerdir.

Taraflar, barış ve m illetlerarası güvenliğin idamesinde Birleşmiş M il
letlere mühim bir rol düştüğü hususunda mutabıktırlar.

Ayrıca, taraflar, Birleşmiş M illetlerin, bütün m illetlerarası ih tilâfları 
halledebilecek imkânlara kavuşması için, bu Teşkilâtın gerek barışı korumak 
amacile kum lan birliklerinin rolünü takviye edecek, gerek m alî durumunu 
sağlamlaştıracak her tedbiri desteklemeleri lüzumunu teyîd etmişlerdir.

İki Devlet Başkanı, Endonezya’nın Birleşmiş M illetlere avdeti dolayı- 
siyle duydukları memnuniyeti belirtmişlerdir.

İki Devlet Başkanı, bir yandan, halen sadece sanayileşmiş memleketlerin 
istifade ettiği refahtan bütün dünya ülkelerini faydalandırmaya yarayacak 
olan İktisadî ve sosyal gelişme davasının hayati önem ve İnsanî yönünü belir
tirken, diğer yandan da, m illetlerarası ticaret alanında mübadele değerlerini 
düzenleyecek kıstasların tesisi ve gelişmiş alanında mübadele değerlerini dü- 
düzenleyecek kıstasların tesisi ve gelişmiş ülkelerden, az gelişmiş ülkelere doğ
ru sermaye akımının hızlandırılması üzerinde durmuşlardır.

Aynı şekilde, İki Devlet Başkanı, bütün memleketlerin bağımsız m illî 
bir politika ve birbirlerinin içişlerine ademi müdahale esaslarına müstanid 
olarak aralarında ticarî mübadeleleri geliştirmeleri ve serbestleştirmelerinin 
faydaları konusunda hemfikir bulunduklarını teyîd eylemişlerdir.

İki Devlet Başkanı, V ietnam’daki durumu ve muhtemel seyrini gözö- 
nünde tutarak, Vietnam halkının kendi mukadderatını serbestçe tayin etme 
hakkım teslim etmektedirler. İki Devlet Başkanı, bu ih tilâfa barışçı bir hal 
tarzı bulunması zaruretini teyîden, bu istikâmette yapılan bütün teşebbüsleri 
desteklemektedirler.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Majeste Şehinşah Aryamelır’e ve Hükümetine, 
Kıbrıs davasının seyri boyunca vaki destekleri için teşekkürlerini teyîden ifa 
de etmiştir. îk i Devlet Başkanı, Türkiye ile Yunanistan arasında bu konuda 
mevcut ih tilâfı halletmek amacile hâlen devam etmekte olan müzakerelerin 
faydasına kânîdirler.

îk i Devlet Başkam, Keşmir sorununun Birleşmiş M illetler kararlarına 
müsteniden halledilm esini kuvvetle destekliyeceklerini beyan etmişlerdir.

Bütün m illetlerin dayanışması sayesinde sömürgeciliğe karşı mücadele
de hür dünyada elde edilen zaferleri gözöniinde bulunduran iki Devlet B aş
kanı, hâlâ müstemleke rejim leri altında yaşıyan halkların  hürriyetlerine ka
vuşmaları ve sömürgeciliğin bütün kalıntıların ın Birleşmiş M illetler prensip
lerine uygun olarak tasfiyesi gerektiğini ifade etmişlerdir.
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AET - Türkiye Ortaklık Komitesi’nin bu üçüncü toplantısının bizim 
için taşıdığı önem, bir Ortaklık Organının ilk  defa olarak Türkiye'de toplan
tı akdetmesidir. Ortaklık Anlaşmamızın yürütülmesini b ilfiil idare eden üye 
Devlet Müsteşar ve Müşavirlerinin, bu toplantı münasebetiyle memleketimi
ze yapacakları ziyaret, sanayi ve ticaret çevrelerimiz ile tanışma imkânını 
dolayısiyle Ortaklık bağımızın kuvvet kazanmasını sağlayacaktır.

B E L G  E 11 3 Ekim 1966

TÜRKİYE  - AET ORTAKLIK KOMİTESİ TOPLANTISINDAN  
SONRA DÜZENLENEN BASIN KONFERANSI

İstanbul’da yapılan Türkiye - AET Ortaklık Komitesi toplantısından 
sonra, Türk delegasyon başkanı Semih Akbil ile  Topluluk delegasyon baş
kanı M. Rutten, ortak bir basın toplantısı düzenlemiştir.

Semih Akbil, komite toplantısında, tütün, kuru üzüm, kuru incir ve fın 
dıktan ibaret maddelerimizin kontenjanlarının arttırılması konusu üzerinde 
durulduğunu, Türk el emeği konusu hakkında Ortak Pazar delegasyonca 
hazırlanmış bir etüdün Türkiye’ye verildiğini, bu dokümanın incelenmek 
üzere alındığını ve görüşlerimizi bir ik i hafta içinde bildireceğimizi söylemiş
tir.

Basın toplantısında ihraç mallarım ızın kalitesi ile ilg ili bir soruyu ce
vaplandıran M. Rutten, dört ihraç malımızın da kalitesinin beyenildiğini be
lirtmiş ve «kalite  bakımından hiçbir şikâyetimiz yoktur. Ortak Pazar mem
leketlerinin hiçbirinden de böyle bir şikâyet duymadık, bilâkis mallarınızın 
itibarı hergün daha da artmaktadır. Zaten kalite kötü olsa idi sizden mal a l
m azlardı» demiştir.

Y ine bir soru üzerine M. Rutten, 1965 yılında tütün kontenjanının 12.500 
ton iken 1966 da 13.615 tona yükseldiğini, kum  üzüm kontenjanının 30 bin 
tondan 33 bin tona, kuru incirin 13 bin tondan 17 bin 100 tona çıkarıldığını, 
17 bin 100 ton olan fındık kontenjanının da ayı seviyede bırakıldığın ı açık
lamış, 1967 yılı için Türkiye’nin kontenjanlarının yeniden arttırılmasını iste 
diğini belirtmiştir.

Ortak Pazar memleketlerinin daha çok Yunanistan’dan ithalat yaptı
ğına dair bir som üzerine M. Rutten şunları söylemiştir : «Böyle olduğunu 
zannetmiyorum. Harpten önce Türk tütünü daha ziyade Avrupa’ya gidiyor
du. Harpten sonra Amerika’ya ihraç edilmeye başlandı. Türk tütününün Ame 
r ik aya  gidiş yönünü değiştirmek özel sektörün elindedir. İsterlerse bu yönü 
tekrar Avrupa’ya çevirebilirler.»
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Türk tütünü için uygulanan gümrük tarifesi ile diğer memleketler için 
uygulanan tarifenin aynı olup olmadığı hakkındaki bir soruya da M. Rutten 
şu cevabı vermiştir : «Türkiye’den yapılan tütün İthalâtı tarifesi diğer mem 
leketlerden yapılan ithalât tarifesinin aynıdır. Yüzde 75 indirime tabi tu tu l
muştur. Ocak ayında indirim miktarı yüzde 80 olacaktır.»

B E L G E 12 3 E h m  1966

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ B. M. GENEL 
KURULUNDA YAPTIĞI KONUŞMA

Yunanistan D ışişleri Bakanı Amiral Yani Tumbas, B. M. Genel Ku
rulunda genel politika meseleleri üzerinde yaptığı konuşmasında özellikle 
Kıbrıs sorunu üzerinde durmuş, Türk - Yunan ilişkilerinin halen, taraflarca 
dikkatli bir incelemeye tabi tutulduğunu ve bu görüş teatilerinin «b ir süre 
önce, Kıbrıs hükümetinin de tasvibi ile başladığını» söylemiştir.

«Görüşmelere aralık vermeksizin, belirli bir tempoda devam edilmek
tedir. Ancak bu tempo, Kıbrıs meselesine ve iki ülke arasındaki ilişkileri et
kileyen diğer problemlere has güçlükler sebebiyle biraz yavaştır» diyen Yu 
nanistan D ışişleri Bakanı, görüş teatilerinin, meseleye barışçı bir çözüm bul
mayı hedef güttüğünü tekrarlamıştır.

Bakan, Yunanistan’ın Türkiye ile görüşmelere girişirken, Kıbrıs’lı Rum- 
lar, Kıbrıs’lı Türkler ve diğerlerinin isteklerini göz önünde bulundurduğunu 
belirttikten sonra, Kıbrıs’ın B. M .’e üye bağımsız bir ülke olduğu gerçeğinden 
hareket edildiğini ifade etmiştir. Bakan, konuşmasına şöyle devam etmiştir :

«İk i hükümet Doğu Akdeniz ve Güney Doğu Avrupa’ya sürekli bir 
barış getirecek ve Kıbrıs halkının arzuları ile  B. M. yasasına uygun düşecek 
âdil bir çözüm yoluna temel teşkil edecek unsurları bulmaya çalışmaktadır
lar. Hükümetim bu görüşmelere iyi niyetle girm iştir ve Türkiye nin de aynı 
niyeti beslediğine eminim. Bu şartlar altında, çabalarımızın olumlu sonuçlaı 
vereceğinden ümitvar olmak hakkımızdır.»

Tumbas, daha sonra, 1964 yılının M art ayından beri Kıbrıs'd a faaliyet 
gösteren B. M. barış gücünün mâli durumundan söz açmış, Yunanistan ın 
bu kuvvetin finansmanına şimdiye kadar 4.450.000 dolarla katıld ığın ı söyle
miştir.

57



B E L G E  13 7 Ekim 1966

MAREŞAL EYÜP HAN’IN CEVDET SUN AY ŞEREFİNE VERDİĞİ 
YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Pakistan’ı resmen ziyaret etmekte olan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 
şerefine verdiği yemekte bir konuşma yapan Pakistan Cumhurbaşkanı Eyüp 
Han, Türkiye ile Pakistan halkı arasındaki dostluğun çok eski bir tarihe da
yandığım belirtmiş, Balkan savaşında, ikinci dünya savaşında ve m illi müca
dele devresinde, o zamanki adıyla «H indistan M üslüm an ların ın  Türkiye'yi 
desteklediklerini hatırlatm ıştır. Eyüp Han, büyük Atatürk’ü överek «Atatürk 
Hindistan M üslümanları için, İslâm dünyasının bir kahramanı ve bağımsızlık 
mücadelesinin ilham kaynağı olmuştur» demiştir.

Pakistan Cumhurbaşkanı, Türk ve Pakistan halklarının tarih boyunca 
birbirlerinin üzüntü ve sevinçlerini paylaştığın ı ve yakın işbirliği kurduğunu 
belirtmiş, Pakistan ile Hindistan arasında silâhlı çatışmaya değinerek özetle 
şunları söylemiştir :

«Eylül 1965 buhranında, Pakistan hükümeti ve halkı Türkİy~°ka gös
terdiği destek ve yardıma minnettardır. Hislerimizi ve teşekkürlerimizi hiç
bir kelime ifade edemez. Türkiye’nin Pakistan’a yaptığı yardım, onun biiyÜK 
geleneklerini, hürriyete ve adalete olan inancını yansıtmaktadır. Bu hareket, 
iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarını kuvvetlendirmektedir.»

Türkiye, Iran ve Pakistan arasındaki Kalkınma için Bölgesel İşbirliği 
teşkilâtının çalışmalarından memnunluk duyduğunu belirten Eyüp Han, bu 
çalışmaların bölgeye sağladığı büyük faydalar üzerinde de durmuş, bu konu
da şöyle demiştir :

«RCD, bunu örnek almak isteyen diğer ülkelere de yapıcı bir işbirliği 
modeli olarak hizmet edecektir. Pakistan halkı, herkes İçin daha iyi bir gelecek 
inşa etmek zorundadır ki, bu büyük teşebbüste, Türk ve İran’lı kardeşleriyle 
ortaklıktan ve işbirliğinden memnuniyet duymaktadır. Şunun bilinmesini di
leriz ki, Pakistan hükümeti ve halkı, Türkiye’deki kardeşlerine derin bağlarla 
bağlı bulunmaktadır.»

Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay da yaptığı konuşmada şunları 
söylemiştir :

Memleketim, milletim ve şahsım hakkmdaki sitayişkâr sözlerinizden 
pek mütehassis oldum. Derin bir dostluğun beliğ ifadesi olan samimi duygu
larınıza, daha önce muhatap olmak mazhariyetine kavuşmuştum. Yüksek şah
sınızda Türkiye’nin ve Türk m illetinin sarsılmaz bir dostluğunu tanımış bulu
nuyorduk. Biraz önce zevkle dinlediğimiz beyanlarınız, bu inançlarımızın yeni 
den teyidine vesile olmakla bızleri bahtiyar kılmıştır.
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Memleketlerimiz arasındaki pek sıkı bağlar ve yakm ilişkiler hakkmdaki 
beyanlarınıza mukabele edebilmek için sadece şunu söylemekle yetineceğim : 
bu konudaki düşüncelerinizi ve duygularınızı tamamen paylaşıyorum.

Türk ve Pakistan m illetleri kalkınma yolundadırlar. Bunun içiıi barışın 
sağlam temeller üstünde kurulmasını ve idamesini isterler. Bu istek ancak, baş
kalarının da katılm asıyla bir gaye haline inkılâp edebilir. Türkiye ve Pakistar 
bu vadide, başkalarına tam bir hüsniyet ve işbirliği anlayışı ile yardıma ama 
dedirler. Çünkü milletlerimiz, haklarının korunması uğrunda ne derece feragat 
sahibi ve azimkâr iseler, aynı derecede, barış ve huzura da bağlıdırlar. Bundan 
otuzüç yıl önce, büyük Atatürk’ün m illetine hedef olarak gösterdiği muasır me
deniyet seviyesine ulaşmak, öyle zannediyorum ki, sonradan bütün genç m illet
ler için müşterek parola olmuştur.

Kardeş Pakistan’ın kurucusu Kaidî Azam Mulıammed A li Ciıınah diğer 
Pakistan'lı liderler ve nihayet z a t- ı âliniz aynı davânın başarılı mücadelesini 
yapmak üzere, seferber olmuş şahsiyetlersiniz. Gerek milletinizin, gerek. Türk 
m illetinin halen girişmiş bulundukları bu medeniyet ve kalkınma savaşından 
muzaffer çıkacaklarına eminim. Zira, kahraman m illetlerim iz nesiller boyu 
fedakârlığı mihnet değil, milletçe başarının teminatı saydıkları bir heyecan ve 
zevk kaynağı olarak tanınmışlardır. Onlarla nekadar iftihar etsek azdır.

Zaman zaman kanlı sonuçlarına şahit olduğumuz derin anlaşmazlıklar 
içindeki m illetlerarası işbirliği örnekleri, çöllerdeki vahâlar kadar huzur verici 
bir özellik ve önem iktisap etmektedir. Bu sonuca ulaşmış m illetler olgun ve 
yapıcı tutumları yönünden tebrike şayandırlar.

Türk ve Pakistan m illetleri bu alanda seçkin bir yer kazanmayı başarmış
lardır. İkili münasebetlerimizin yanı sıra, çok taraflı işbirliği kuruluşlarında 
ve bu arada İranlı kardeşlerimizle birlikte, Kalkınma için Bölgesel İşbirliği 
teşkilâtı çerçevesinde, müşterek gayretlerimiz her türlü sitayiş ve teşvike lâ 
yıktır.

D iğer taraftan m illetlerarası alanda m illî meselelerimizle ilg ili olarak 
gösterdiğiniz karşılıklı dayanışma ve yardım kuvvetini m illetlerarası işbirliği 
anlayışına atfettiğimiz önem yanında, meselelerimizin hak ve nesafet yönlerin
den arzettikleri mütemayil veçhelerinden de almaktadır.

Kıbrıs dâvasındaki adalet ve insanlık endişelerinden mülhem açık, sami 
mî ve mertçe tutumumuzdan dolayı size minnettarız. Keşmir meselenizle ilg ili 
olarak Türkiye adalet ve meşruiyet safında yer almıştır. Derin, acı ve ıstırap larla 
bugüne kadar süre gelen bu dâvada Pakistan’ın Birleşmiş M illetlerce de des
teklenmiş ve bir hak haline gelmiş olan isteklerinin tatminkâr bir sonuca 
bağlanması en halisane temennimizdir.»
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B E L G E  14 8 Ekim. 1966

CUMHURBAŞKANI SUNAY’A PEŞAVER ÜNİVERSİTESİ FAHRİ 
JH U KUK DOKTORLUĞU VERİLMESİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a Peşaver Üniversitesinde hukuk doktor
luğu verilmesi dolayısiyle yapılan törende konuşan Üniversite Rektörü Mu- 
hammed A li :

«Eksalâns Sunay, başından sonuna kadar, hiç hatası görülmeyen müstes
na şahsiyetlerden birid ir» demiş, devamla şunları söylemiştir : «Sayın Sunay m 
Cumhurbaşkanı olması, yalnız askerî başarılarından değil, kararlı ve başarılı 
çalışmasından, siyasî ve ekonomik alanda memleketini sağlam esaslara daya, 
mak için gösterdiği faaliyettendir. Sunay, yalnız harb zamanı kahramanlarından 
değil, iyi niyet ve barış zamanı şampiyonlarındandır. Bu iki rolü dolayısıyla, 
Türk ve Pakistan m illetinin kalbinde büyük sevgi ve takdirle anılmaktadır. 
Müşkil anlarım ızda bize en büyük sağlam ve lütuf kâr yardım larda bulunmuş
tur.

Ekselâns Sunay’m memleketine ve insanlığa gösterdiği müstesna hizmet
lerini gözönünde bulunduran Peşaver Üniversitesi Senatosu kendisine fahri 
hukuk doktorluğu ünvanmı vermeye karar vermiştir.»

Fahrî hukuk doktorluğu beratını alan Cumhurbaşkanı Sunay sık sık a l
k ışlarla kesilen bir konuşma yapmıştır. Cumhurbaşkanımiz bu konuşmasında 
şunları söylemiştir :

«Dost ve kardeş Pakistan’da şahsıma gösterilen yakın dostluk tezahürlerin
den büyük iftihar duymaktayım. Şimdi tevcih etmiş bulunduğunuz fahrî dok
torluk payesini de bu meyanda şerefle kabul ediyorum. Bu cemilekâr hareke
tinizi derin takdir hisleri ile karşılamaktayım. T atlı hâtırasını ömrümce muha
faza edeceğim.

Burada gölgenin ve dünyanın sayılı ilim  müesseselerinden birinde oldu
ğumuzu biliyorum ve bundan ötürü büyük bahtiyarlık duyuyorum. Peşaver 
Üniversitesi, her yönden tarihi ve kültürel özellikleri ile  m illetlerarası bir şöh
ret sahibi olan Peşaver şehrinin sembolü olmuştur. 16 sene gibi kısa bir zaman
da sür’atle gelişen bu değerli müessese, 30 kadar inceleme birimi, kalabalık bir 
öğretim ve öğrenci kadrosu ile bölgenin en önde gelen eğitim kuramlarından 
biridir. Bu sebeple hâlen aranızda bulunmaktan özel bir zevk ve huzur duy-, 
maktayım.

Memleketlerimiz arasındaki kültürel temas ve ilişkilere üniversitenizin a t
fettiği büyük önemden malûmattarım. Bu vâdide değerli miiesseseniz ve üni
versitelerimiz arasında müştereken atılacak adım larla öğretim üyesi, konferansçı, 
tetkikçi ve öğrenci mübadelesinin arttırılması hararetle tavsiyeye şayandır. Böy-
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lece gençlerimiz arasında yakın temaslar idame edilebileceği gibi ortak kültü
rel mirasın gereği gibi değerlendirilmesi de imkân altına alınmış olacaktır.

Zatı - âlinizi, bu merasim dolayısiyle benimle tanışmak İçin buraya gelmiş 
olan sayın öğretim üyelerini ve değerli öğrencilerinizi candan duygularla se
lâm ların. Başarılarınızın devamını bütün kalbimle temenni eder, bu güzel tö
ren dolayısiyle tekrar teşekkür ederim.»

B E L G E 15 8 Ekim 1966

SUN AY'IN EYÜP HAN ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN 
KONUŞMALAR

Pakistan’ı resmen ziyaret etmekte olan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve 
eşi, M areşal Eyüp Han ve Begüm Sahiba şerefine Rawalpindi’de bir akşam 
yemeği vermişlerdir.

Yemekte bir konuşma yapan Sunay, tarihi Türk - Pakistan dostluğunu 
övmüş, özetle şunları söylemiştir : «Pakistanda gördüğümüz ilg i ve sevgi bizi 
son derece mütehassis etmiştir. Bu yüzden bağlarımız daha da artmıştır. Ben 
bu ziyaretim le bir borç ödemiş oluyorum. Şimdi Mareşal Eyüp Han hazretleri
ni Türkiye'ye davet ediyorum. Kendilerinden gecikmemelerini de rica ederim.»

Mareşal Eyüp Han da konuşmasında Sunay’ın Pakistanı ziyaretinden 
milletçe duyulan memnunluğu belirterek özetle şöyle demiştir :

«Kardeş Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluk çok eski, tarihi temel
lere dayanmaktadır. Bu kıt’ada tarih boyunca Türklere karşı büyük bir hay
ranlık olagelmiştir. Bugün bu eski bağların daha da güçlendiğini görmek, 
Pakistan halkına kuvvet vermektedir.»

Eyüp Han çeşitli vesilelerle Türkiyeye bir çok defa geldiğini, her ge li
şinde de büyük ilg i ve yakınlık gördüğünü belirterek bir anısını nakletmiş 
ve şunları söylemiştir : «Türkiyeyi ziyaretimden birinde, karlı bir kış günü 
Konya’ya gidiyorum. Şiddetli kar ve tipi altında arabam arıza yaptı. Arızanın 
giderilmesine çalışırken, oradan geçen bir çoban bize doğru geldi ve kim ol 
duğumuzu sordu. Yanım da bulunan Albay İsmail Türkçe biliyordu. Çoban'a 
benim kim liğim i söyledi. O zaman çoban saygı İle eğilerek «siz Tiirkiyenin, b i
zim dostumuzsunuz» dedi ve bana binip yoluma devam etmem için eşeğini 
vermek istedi.»

Pakistan devlet başkanı, bu anısını anlattıktan sonra, olayın Türkiyede 
PakistanlIların ne kadar çok sevildiğine örnek olduğunu, bu davranışın 
yalnız şahsına değil, Türkler tarafından her PakistanlIya yapılacağını belirt
miş, PakistanlIların da Türklere karşı aynı duygularla dolu olduğunu söyle* 
miştir.
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B E L G E  16 9 Ekim 1966

Pakistan’ı resmen ziyaret etmekte olan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 
şerefine Lahor’da Batı Pakistan Genel V alisi Gulam Muhammed tarafından 
bir öğle yemeği verilmiştir. Valinin hoş geldiniz konuşmasından sonra, Sunay 
şu konuşmayı yapmıştır :

«M illetim e ve şahsıma karşı gösterilen candan. dostluktan dolayı teşek
kürlerim i sunarım. îzhar ettiğiniz pek cemilekâr alâkanın hatırasını daima 
muhafaza edeceğim.

2 bin y ıllık  bir tarihi olan bu müstesna şehri ziyaretle bahtiyarım. D e
ğişik medeniyetlerin asırlar boyunca beşiği olmuş bulunan Lahorda bulun
maktan ayrıca heyecanla karışık özel bir huzur duymaktayım. Kadim mede
niyetlerden sonra, îslâm  medeniyetinin meydana getirdiği şaheserlerle bizle- 
re hitap eden bu şehir dün olduğu kadar bugün de dinamik bir hayat felse
fesini gözlerimizin önüne sermektedir. Bu felsefe Ortaçağ ve onu takip eden 
devrede dünyanın karanlık köşelerindeki insan kütlelerine ışık saçan bir cemi
yet anlayışı ve insan sevgisi ilkelerinden yer almıştır. Bu bölgede yaşayan 
muhtelif kavimler bugün bilhassa örnek olabilecek bir müsamaha anlayışı 
içinde barış, sükûn ve istikrar içinde birarada yaşamışlardır. Bu şehirde adım 
başında hayran kaldığımız, müşterek bir medeniyetin şaheserlerim vermeği 
başarmışlardır.

Aynı gayret ve dinamizmin geçmişte olduğu gibi bugün de değişmez 
anlamı ve gayesi ile  devam ettiğini görmekten, kardeş m illet sıfatiyle, büyük 
gurur ve sevinç duymaktayız. Seçkin devlet adamı ve lider M areşal Eyüp 
Han ve onun muktedir mesai arkadaşlarının idaresi altında Lahor'u, mıistes 
11a mazisine yaraşan bir dinamizmle kalkınma çabası içinde bulduk. Çalışma
yı imanla birleştirmeyi başarmış olan kardeş Pakistan m illeti kalkınma m ü
cadelesini muhakkak kazanacaktır. Cesaretle tatbike konmuş olan kalkınma 
plânları bu konudaki başarının teminat belgeleridir.

Bana, eşime ve dolayısiyle m illetime gösterdiğiniz yakınlıktan dolayı 
tekrar teşekkür ederim. Lahor’u olduğu kadar bu güzel töreni de hiçbir za
man unutmayacağız. Türk-Pakistan  dostluğunun dâim olması dileği ile söz
lerime son verirken hepinizi saygı ve muhabbetle selâm larım .»

Cumhurbaşkanı Suııay’a Lahor’da, 30 kilometreyi geçen yol boyunca 
toplanan binlerce Pakistan’lı ellerinde Pakistan ve Türk bayrakları olduğu 
halde sevgi gösterisinde bulunmuşlar, «yaşasın Türkiye ve Pakistan» diye 
bağırmışlardır.

CUMHURBAŞKANI SUNAYTN LAHORDA YAPTIĞI KONUŞMA
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B E L G E 17 10 Ekim 1966

CUMHURBAŞKANI SUNAY’IN DACCA’DA YAPTIĞI KONUŞMA

Pakistan’ı resmen ziyaret etmekte olan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 
şerefine Doğu Pakistan Ticaret Odaları B irliği tarafından bir toplantı düzen
lenmiştir. Toplantıda bir konuşma yapan Sunay şunları söylemiştir :

Aziz Dacca’lılar,

Sizleri derin saygı ve muhabbetle selâmlarım. Kardeş memleketin Ba
tı bölgesine yaptığım  ziyaretten sonra sizlerle buluşmayı sabırsızlıkla bekliyor
dum. Bu arzum şimdi gerçekleşmiş bulunuyor. Siz Doğu Pakistan'ın fedakâr 
ve feragat sahibi kahraman halkı hakkındaki bildiklerimizi böylece şahsî mü- 
şahadelerimizle de teyit imkânını elde etmiş oluyoruz. Bu bakımdan progra
ma Dacca’nın alınmış olmasını büyük memnunlukla karşıladım. Doğu Pa
kistan halkına içten gelen en iyi dileklerimizi ifade imkânını bulmuş oldum.

Ulaştırma, ekonomik ve sair şartlar yönünden içinde bulunduğunuz 
müşkil şartlar yakından bilinmektedir. Tabiî âfetler de bu meyanda sizler 
için bir ek meşgale olmaktadır. Bütün bu müşkillere rağmen memleketimizin 
tamamiyeti ve iktisadeıı kalkınması uğrundaki âsil duygularınız ve çabaları
nız tebrike şayandır. Bütün Pakistan’da olduğu gibi mihneti kendisine m illi 
bir şevk ve başarı kaynağı yapmış olan canlı ve çalışkan halkınızın kısa za
manda bölgenizi kalkındıracağına şüphe etmiyorum. Bu şehrin mümtaz bir 
medeniyetin şaheserlerinde de. ifadesini bulan tarihî şahsiyeti bu başarının 
teminatını teşkil etmektedir. Ziyaretimiz sırasında şehrinizin parlak mazisi
nin üzerimizde bıraktığı derin intibalar edindik. Bunların yanında İktisadî, 
kültürel, turistik ve diğer alanlarda şimdiki Pakistan idaresinin değerli başa
rılarını takdir duyguları ile izledik. Her yönden iftihar edebileceğiniz bir şe
hir ve bölgeye maliksiniz. Bu ülkede mutlu bir İktisadî kalkınmanın zevkli 
çabaları içinde bulunan sizlere sıhhat, başarı ve refah dilerim .»

B E L G E 18 11 Ekim 1966

CUMHURBAŞKANI CEVDET SUN AY’IN KARAŞİ’DE YAPTIĞI 
KONUŞMA

Pakistan Cumhurbaşkanı M areşal Eyüp H an’ın konuğu olarak beş gün 
dür Pakistan’da bulunan Cumhurbaşkanı Sunay’ın şerefine, Karaşi belediye
si tarafından bir toplantı düzenlenmiştir.

Karaşi Belediye Başkanı, bir konuşma yaparak, Cumhurbaşkanı Su- 
nay’ın ziyaretiyle Türk - Pakistan ilişkilerinin daha da güçlendiğini belirtmiş, 
«şehrimiz kardeş Türkiye’nin mümtaz devlet başkamın kısa bir süre de olsa 
misafir etmekten en büyük şerefi duymaktadır.» demiştir.
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Cumhurbaşkanımız Sunay’a, konuşmasına başlamadan önce parkı doldu
ran binlerce PakistanlI ayakta dakikalarca sevgi gösterisinde bulunmuş, 
«Zindabad Türkiye» diye bağırmıştır.

«K araşi’nin nazik ve asil halkının bana, eşime ve refakatimdaki hey’ete 
gösterdiği son derece kalbî ve sıcak karşılamanın e l’an tesiri altında bulunu
yorum» diyerek konuşmasına başlayan Sunay, sözlerine devamla şunları söy
lemiştir : ,

«Bu karşılama m illetlerim izi birbirine bağlayan, derunî ve sevgi dolu 
karşılık lı rabıtaların bir başka delilini teşkil etmiştir. Bu intibaı Pakistan'ı 
ziyaret ettiğim her köşesinde, edinmiş bulunuyorum. Memleketinize yaptığım 
ziyaretin değerli hatırasını asla unutmayacağım. Lütfen bu sözlerimi kalbi 
İlişlerimin bir ifadesi olarak kabul buyurunuz.

Karaşi’yi ziyaret bizim için hakikaten bir zevk olmuştur. Pakistan’ı dış 
dünyaya bağlayan bu uyanık şehrin İstiklâl Mücadelenizdeki seçkin yerini 
heyecanla hatırlıyoruz. Büyük kurucunuz Kaid-Î Azam Muhammed A li Cin- 
nah, K araşi’yi altın Pakistan’ın senbolü haline getirmiştir.

Kaidî Azam’ın kabri önünde derin bir saygı ile eğildik. Kardeş Pakistan 
m kuruluş günleri esnasında, K aid -Î Azam tarafından yapılmış olan müstes
na hizmetleri, takdir ve hayranlıkla anarım. Pakistan tarihinin yakinen bildi
ğimiz bu altın ve parlak sayfalarını, Kaid - î Azam’ın adını, biz Türkler, si
zin gibi gurur içerisinde yâdetmekteyiz.

Karaşi, büyük lideriniz M areşal Muhammed Eyüp Han ve mesai arka
daşlarının idaresi altında, Pakistan’da giriştiğ i kalkınma hamlelerinin muha- 
salasım gözlerimizin önüne sermektedir. Hakikaten bu şehir sahip olduğu 
liman tesisleri, beynelmilel hava alanı ve diğer kuruluşlariyla gelişen Pakis
tan’ın temsilciliğini yapmaktadır.

Buradaki müşahadelerİm, kardeş Pakistan ve Türkiye arasındaki mevcut 
gaye birliğini açık bir şekilde tebarüz ettirmektedir. Türkiye de, Pakistan 
m illeti gibi sulh ve istikrar içinde, refaha ulaşmak uğrunda, tükenmez bir 
gayret içerisinde bulunmaktadır. İki kardeş m illetin kısa zamanda bu yük
sek amaçlarına erişeceklerine şüphe yoktur.

Karaşi’de ve Pakistan’ın diğer bölgelerinde gördüğüm faaliyet, başarıya 
ulaşılacağının açık bir nişanesini teşkil etmektedir.

M illetlerim izi birbirine bağlayan bağlar kuvvetini müşterek hasletler
den almaktadır. Böyle bir alt yapı üzerine kurulmuş olan dostluklar kuvvetli 
ve devamlı olur. Gelecek nesiller bu dostluğun koruyucusu olacaklardır. Biz 
Türkler, müşkül günlerimizde sizden gördüğümüz, kıymetli ve manidar, 
maddî ve manevî desteği asla unutamayız. İkİ memleket arasında, kopmaz 
sevgi bağları yaratan bu gibi tezahürlerdir.
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M illetinizin mutluluğu kadar, acılarını da paylaşmaktayız. Böyle bir 
dostluk ve kardeşlik mertebesinde meydana gelmiş olan bağlar pek az m illet 
arasında mevcuttur. Bu dostluk dayanışma hissinin nesilden nesile gelişeceği 
hususundaki inancımı tazelemiş olarak, Pakistan’dan ayrılıyorum. Türkiye’ye 
döndüğüm zaman kahraman Pakistan halkının, şahsımda Türk m illetine kar
şı gösterdiği derin muhabbeti, halkıma bir kere daha anlatacağım .»

Cumhurbaşkanı Sunay, daha sonra «Tiirçede bir söz vardır : Tanrı 
doğru yolda olanlarla beraberdir. Biz ve Pakistan, doğru yolda olduğumuza 
inanıyoruz» demiştir.

Konuşmasını «Zindabad Pakistan m illeti - Zindabad Pakistan - Türk 
dostluğu» diye tamamlayan Cumhurbaşkanımız dakikalarca ayakta alk ışlan
mıştır.

B E L G E 19 12 Ekim 1966

TÜRK  — PAKİSTAN ORTAK BİLDİRİSİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve eşi, Pakistan Devlet Başkanı 
Mareşal Muhammed Eyüb Han’ın davetine icabetle 7 -1 2  Ekim 1966 tarih
lerinde Pakistan’a resmî bir ziyaret yapmışlardır.

Kendilerine bu ziyaretlerinde Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangii 
ve eşi, Üçüncü Ordu Komutam Orgeneral Fikret Esen, Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri Komisyonu Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata, Trabzon M illetvekili Prof. 
Osman Turan ve Türk Hükümetinin yüksek rütbeli bazı memurları refakat 
etmişlerdir.

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Ravalpindi, Peşaver, Lahor, Dokka, Çi- 
tagong ve Karaçi Şehirlerini ziyaret etmişlerdir. Başkan Sunay, Lahor, Karaçİ 
ve Dakka halkı tarafından tertiplenen açık hava toplantıları ve resmi kabul 
ler vesilesiyle Pakistan m illetiyle geniş ölçüde temas imkânını bulmuştur. 
Başkan Sunay ve beraberindekiler gittikleri her yerde hararetle karşılanmış 
ve candan hüsnü kabul görmüşlerdir. Bu tezahürler, iki memleket halkları 
ve hükümetleri arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının ve Pakistan m ille
tinin Türk kardeşlerine ve Türkiye Cumhurbaşkanına karşı beslediği derin 
sevgi ve hayranlığın ifadesi olmuştur.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Pakistan ikâmeti sırasında Peşaver Üniversi
tesini, Varsak Barajını, Kaptai Hidroelektrik tesisini, Karnapuli Kağıt fabri
kasını, Karaçi Liman tesislerini ve Pakistan’ın her iki bölgesindeki diğer bazı 
sınaî kurum lan ziyaret etmiştir. Başkan Sunay bu münasebetle Pakistan ın, 
Başkan Mareşal Muhammel Eyüp H an’ın dinamik önderliği altında sınaî, İk
tisadî, kültürel ve sosyal alanlarda kaydettiği büyük ilerleme ile ilg ili ola
rak en derin takdir ve hayranlık hislerini beyân etmiştir.



Pakistan Devlet Başkanı, 1965 senesi Eylül ayındaki buhranlı devrede 
Türk Hükümeti ve m illeti tarafından Pakistan’a kendiliğinden verilen değer
li destek dolayısıyla Pakistan Hükümeti ve m illetinin derin minnetini ifade 
etmiştir.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Pakistan halkı ve Silâhlı Kuvvetlerinin kahra
m anlığını, vatanseverliğini ve fedâkârlık ruhunu övmüştür.

İki devlet Başkanı Keşmir andlaşmazlığmın Jammu ve Keşmir halkının 
arzusuna ve Birleşmiş M illetlerin bu konudaki kararlarına uygun olarak -hal
ledilmesi gerektiğini kaydetmişlerdir.

İki Devlet Başkanı yaptıkları görüşmelerde genel olarak dünya duru
munu, özel olarak bölgedeki siyasî ve İktisadî gelişmeleri gözden geçirmiş
lerdir. Görüşmeler iki memleket arasındaki ilişkilerin gerçek anlamını ortaya 
koyan pek samimi bir hava ve karşılık lı tam bir anlayış içinde geçmiştir.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Pakistan’ın Kıbrıs meselesinde Türkiye'ye ver
diği sarsılmaz destekten dolayı Pakistan Devlet Başkanına derin teşekkürleri
ni ifade etmiştir.

Başkan Sunay ayrıca Pakistan Devlet Başkamnın, ilg ili tarafların rıza- 
siyle aktedilmiş m illetlerarası anlaşmaların yürürlüğe ve bu anlaşmalara ria 
yet hususunda bu defa teyiden ifade ettiği görüşleri keza takdirle karşılam ıştır. İki 
Devlet Başkanı halen Türk ve Yunan Hükümetleri arasında yapılmakta olan 
ik ili görüşmelerin K ıbrıs. meselesine barışçı bir hal tarzı getirmesi ümidini 
izhar etmişlerdir.

İki Devlet Başkanı, memleketleri arasında gerek ik ili münasebetler, 
gerek çok taraflı kuruluşlar çerçevesinde yaptıkları işbirliğinin elle tutulur 
neticeler sağladığını memnunlukla kaydetmişlerdir. Kalkınma için Bölgesel 
İşbirliğinin Türkiye, İran ve Pakistan arasında değerli bir işb irliği aracı olarak 
kendisini gösterdiğini özel bir zevkle müşahade etmişlerdir. Her ik i Devlet 
Başkanı, Kalkınma için Bölgesel İşbirliği çerçevesinde Deniz Ulaştırma Ser
visinin, Bölgesel Kültür Enstitüsünün, sigorta merkezleri ve Bölgesel Üçlü 
Sigorta Teşkilâtının tesisi hususunda takdirlerini bildirmişlerdir. Ortak amaç
lı teşebbüsler alanında 19 sanayi kolunun tesbit edilmiş bulunduğunu ve alü
minyum, karbon ve banknot kağıdı olmak üzere ele alınmış olan üç büyük sınaî 
projenin ortaya konması için harekete geçildiğin i keza memnunlukla kaydetmiş
lerdir. Kalkınma için Bölgesel İşbirliğine ve onun geleceğine olan kuvvetli 
İnançlarını; bu Kuruluşun üç memleket ve bütün bölgenin yararına olan yük
sek amaçlarının gerçekleştirilmesi maksadile en sıkı şekilde işbirliği yaparak 
çalışmak hususundaki azimlerini ifade etmişlerdir.

İki Devlet Başkam, m illetlerarası müessir kontrol altında tam ve ge
nel silâhsızlanmanın her an devamlı barışın temel icaplarından biri olduğu
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hakkındaki kanaatlerini bir kere daha teyid etmişlerdir. Nükleer silâhların 
yayılması, dünya barışı ve özellikle küçük devletlerin güvenliği yönlerinden 
arzettiği lüzumu belirtmişlerdir.

İki Devlet Başkanı, Hükümetlerinin ve m illetlerinin hürriyet, adalet, 
barış ve m illetlerarası ahlâk ilkeleri üzerinde kurulu bir dünya düzenine olan 
bağlılık ların ı teyid etmişlerdir. Başkan Sunay ve Bayan Sunay kendilerine 
Başkan Mareşal Muhammed Eyüp Han, Pakistan Hükümeti ve m illeti tara
fından gösterilen hararetli kabul ve olağanüstü ağırlam a dolayısile samiın* 
takdir hislerini ve teşekkürlerini beyan etmişlerdir.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Mareşal Muhammed Eyüp H an’ı Türkiye yi 
ziyarete davet etmiştir/Pakistan Devlet Başkanı bu daveti büyük memnunluk
la kabul ve zuhur edecek en yakın fırsatta Türkiye’yi ziyareti vâit eylemiştir.

B E L G E 20 12 Ekim 1966

CUMHURBAŞKANI SUNAY'IN İRAN VE PAKİSTAN GEZİLERİYLE 
İLGİLİ TÜRK MİLLETİNE MESAJI

İran ve Pakistan’da bulunduğu resmî ziyaretlerden sonra yurda dönen 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay Türk milletine hitaben şu mesajı yayınlam ıştır:

«İran ve Pakistan’a yaptığım 11 günlük geziden selâmetle dönerek 
sizlere kavuşmuş olmanın sevinci içinde hepinizi saygı ile selâmlarım. A ra
larında unutulmayacak günler geçirmiş olduğum kardeş İran ve Pakistan 
m illetlerinin sizlere ve memleketimize karşı duydukları sevgi ve güveni sun
mak benim için mutlu bir vazifedir. İran ve Pakistan’ın mümtaz devlet baş- 
kanları ve erkânı ile m ahallî idarecileri ve kardeş halkından gördüğümüz bü
yük alâka ve sevgi tezahüratı, candan misafirperverlik, bizleri bahtiyar etmiş
tir. Memleketime ayak basar basmaz, o iki kardeş m illete teşekkürlerimi tek
rarlamak isterim. İki dost memleketin sayın devlet başkaııları ile yaptığımız 
görüşmelerin genel konularını ve ortak hükümlerini daha önce yayınlanmış 
olan resmî bildirilerden etraflı bir şekilde Öğrenmiş bulunuyorsunuz. Bunlar 
dan açıkça anlaşıldığı üzere, her alanda izlediğimiz yolların ve uyguladığım ız po
litikaların kendi açılarımızdan doğru olduğuna, dünya barışının bölünmezliği 
ve ortak olarak korunması gayretlerinin bizleri birleştireceğine'inanıyorum. Çün
kü, üç devletin kendi özel durumları ile  ilg ili veya çok taraflı münasebetleri 
dünya genel durumu karşısındaki, yurtta sulh, cihanda sulh, gayesine müte
veccih olan siyasî görüşlerimizin geniş çerçevesi içinde m illî ve müşterek men
faatlere dayanmaktadır. Türk, İran ve Pakistan m illetleri tarafından bugünkü 
coğrafi bölgeleri üzerinde çok asırlar önce kurulmuş olan tarihî, sosyal ve kü l
türel bağlar ve bunların hasılası olan müşterek medeniyetler bugün birlikte ge
liştirmeğe çalıştığımız iyi münasebetler içinde köklü bir zemin teşkil etmektedir.
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Bu sağlam temellere dayanarak m illetlerini daha güçlü bir refaha götürebil
mek için, kendi kalkınma plânlarını büyük bir azimle uygulamakta olan her 
üç memleket, büyük çaba içindedirler. Kalkınma plânlarını bizden çok evvei 
uygulamağa başlamış olan İran ve Pakistan, enerjik devlet başkanlarının dina
mik idareleri altında takdire şayan başarılar elde etmişlerdir. M illi kalkınma 
çabalarını desteklemek için üç memleket tarafından iki sene evvel Bölgesel 
İşbirliği Teşkilâtı ümit verici bir merhaledir. Bu teşkilâtın m illi kalkınma 
plânlarım ızın tatbikatlarına ilâve külfetler yüklemeden geliştirilmesi ve iş
letilmesi için üç memleketde yine özel sektörlerin ortak teşebbüslere geçmesi 
gerekmektedir. Hükümetlerin teşviki ve üç memleketteki odalar birliğinin 
teknik rehberliği altında yapılması uygun mütalaa edilen ortak çalışmalara 
biran önce başlanılmasını tavsiye ederim. M illetler gibi m illetlerarası müna
sebetlerin geleceği de genç kuşaklara bağlıdır. Genç kuşakların bir gaye et
rafında yetiştirilebilmesi için üniversite ve yüksek okullarla silâhlı kuvvetlere 
önemli görevler düşmektedir. Her iki memleketin kitle halde karşılaştığım ız 
genç kuşaklarını ve ziyaret ettiğimiz kurumlanın bu hedefe yöneltilmiş gör
düm. Iran ve Pakistan haklı olarak iftihar edebilecekleri genç kuşakları ve 
mezkûr kurum lan ile işbirliğine hazırlanm aktadırlar.»

B E  L G E 21 12 Ekim 1966

DIŞİŞLERİ BAKANININ İRAN VE PAKİSTAN GEZİSİYLE 
İLGİLİ DEMECİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Iran ve Pakistan’a yaptığı ziyarete 
katıldıktan sonra yurda dönen Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, gezi 
izlenimleriyle ilg ili olarak verdiği demeçte şunları söylemiştir :

«Sayın Cumhurbaşkanımızın İran ve Pakistan ziyaretleri pek parlak 
geçti. Muhterem devlet balkanım ızla Türk hey’eti, her iki memlekette de 
candan bir ilg i ve samimi sevgi hisleriyle karşılanmıştır. Geçtiğimiz her yerde 
etrafımız, daima dost ve kardeş bir insan seli ile çevrili idi. Bu cümleden ola 
rak, Doğu ve Batı Pakistan’la  Hazer kıyılarına kadar uzanan gezilerim izi ta 
rihi bir hâdise olarak tavsif edebiliriz. Şüphesiz ki, bu emsalsiz tezahürat, 
kardeş ülkelerin, büyük Türk m illetine karşı duyduğu yakınlığın canlı bir 
delili ve kuvvetli bir teyidi olmuştur.

Herkesçe bilinmektedir ki, İran - Pakistan ve Türkiye, kökü tarihe da
yanan ilişkileri ve ata mirası dostluk hisleriyle birbirlerine sımsıkı bağlıdırlar. 
Bu an anevı bağlar, sayın Sunay’m son ziyaretiyle tazelenmiş ve yeniden kuv
vet kazanmıştır.

Bu ziyaret, bir taraftan İran ve Pakistan’ın tarİhiî kültürel, zirai ve sınaî 
değerlerini yakından görmek ve iki kardeş ülkenin kalkınma yolunda büyük
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bir azim ve hızla ilerlemekte olduğunu müşahede etmek imkânım da sağla
mıştır. D iğer taraftan, Majeste Muhammed Rıza Pehlevi ve Sayın M areşal 
Eyüp Han ile Cumhurbaşkanımız arasında gerek memleketlerimizi gerekse 
dünyayı ilgilendiren meseleler üzerinde geniş bir görüş teatisi yapılmıştır. Her 
iki memlekette yayınlanan ortak bildirilerde neticeleri açıklanmış olan bu 
çok faİdeli temaslardan gerek bölgemizin gerekse dünya barışının hayrına 
olumlu sonuçlar elde edileceği şüphesizdir.»

B E L G E 22 7 Ekim 1966

BULGARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISININ  
TÜRK GAZETECİLER HEYETİNE DEMECİ

Bulgaristan gazeteciler birliğinin davetlisi olarak Bulgaristan'a yaptık
ları ziyaretten dönen bir Türk gazeteciler cemiyeti heyeti, Bulgar Dışişleri 
Bakan yardımcısının kendilerine verdiği demeci açıklamıştır.

Bulgaristan Dışişleri Bakan yardımcısı Traykof Türkiye’nin anlaşmaya 
doğru attığı her adımı, bugüne dek daima selâm ladıklarını ve selâmlamaya 
devam edeceklerini belirtmiş, «her zaman Atatürk an’anelerine saygı duyaca
ğız» dedikten sonra, Kıbrıs konusunda şunları söylemiştir : «Türkiye ile  Y u
nanistan, bu meseleyi kendi aralarında halletmeye çalışmaktadırlar. Şu andaki 
tutumumuz, iki tarafın müzakerelere devam ettiği bir sırada, üçüncü bir tara
fın görüşmelere katılmaması ve görüşünü açıklamaması yolundadır. Biz, dev
let olarak, m illî bir dış politika yürüten her memleketi takdir ederiz. Türk 
hükümetinin de, son zamanlarda giriştiği tutum, bu yolda olduğunu göstermek
tedir. Dünyadaki gerginliğin devam ettiği bir sırada, Balkanlarda neden gergin
lik olsun.»

Bulgaristan Dışişleri Bakan yardımcısı daha sonra, Bulgaristan,dakı 
Türklerİn, Türkiye’ye göçü konusundaki görüşmelerin olumlu yolda bulun
duğunu, Bulgar D ışişleri Bakam Başev’in Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında 
yayınlanan resmi bildiride de yer ald ığ ı gibi, uzmanlar seviyesinde yapılacak 
toplantıda, konunun detaylarının tesbit edileceğini belirterek «Uzmanların 
yapacağı toplantı sonunda yayınlanacak bildiriden önce, şimdilik peşin bir 
açıklama yapılmasını doğru bulmuyoruz» demiştir.

Traykof, Türkiye ile  Bulgaristan arasında bir ticaret ve kültür bağının 
kurulabileceğin i belirterek şöyle konuşmuştur : «rejim  konusu önemli de
ğildir. Ne siz bizim rejimimizi, ne biz sizin rejiminizi değiştirebiliriz. Esefle 
söylemek lâzım ki, kültürün her sahasında bir birimizi yakından tanımıyoruz. 
Ben, uzmanların ticaret ve kültür alanında olumlu bir ortak anlaşmaya vara
cakları kanaatindeyim. Son zamanlarda çok olumlu adımlar atıldı. Hava hat
tının açılması, bu olumlu adımlardan birid ir.»
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Bulgar halkının Türk halkına kin beslediği yolundaki iddiaları kesin 
yalanlayan Traykof demiştir ki : «biz, m illi şuurunuza, vatanseverliğinize 
saygı duyuyoruz. Halkımızın Türk halkına nefreti, kini yoktur. Bunu aksini 
iddia edenler, tarihi geçmişi suistimal edip, bugünkü gerçekleri inkâr ediyor
lar. Tarhî gerçekleri suistimal etmek, kolaydır. Fakat, bunda ne fayda var.»

B  E L G E 23 8 Ekim 1966

KIBRIS TÜRK CEMAATİ ANKARA BÜROSUNUN KIBRIS'LI 
MÜCAEIİTLERLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMASI

Kıbrıs Türk cemaatı Ankara bürosu, Kıbrıs’lı mücahitlerle ilg ili bir açık
lamada bulunmuştur. Açıklamada, Kıbrıs mücahitlerine yardım edilmediği 
hakkında gerçeğe uymayan ve kamu oyunu yanıltıcı bazı haberlerin yayınlan- 
laııd ığı belirtilerek : «Anavatan hükümetleri, eskiden beri Türkiye ye gelen, 
mücahit olsun veya olmasın yardıma lâyık Kıbrıs’lı öğrencilere ve hastalara, 
her türlü imkânlarını kullanarak yardım elini her zaman uzatm ıştır.» denil
mektedir.

Kıbrıs’tan Türkiye’ye izinsiz olarak gelen bazı lise mezunu erkek öğren
cilerin, «indi m ülâhazalarla beyanlarda» bulunduklarının anlaşıldığının da b il
dirildiği açıklamada daha sonra şunlar kaydedilmektedir : «Y ap ılan  yardım 
lar, 21 Aralık 1963’den bu yana daha da arttırılm ıştır. Cemaatin uygun gör
düğü ve hakikaten yardıma muhtaç ve lâyik olduğu tesbıt edilen her Kıbrıs’iı 
Türk'e gerek Kızılay, gerekse Kıbrıs Türk Kültür Derneği ve benzeri diğer 
kuruluşlar kanalıyla yardım yapılmaktadır.

Kıbrıs’taki liselerden mezun olup da, 2 - 3 yıld ır vatanî görev duygusu 
ile Kıbrıs’tan ayrılmak istemeyen ve sayıları 1200’ün üstünde bulunan erkek 
öğrencilere, Türkiye hükümeti üniversite ve yüksek okullara hariçten devam 
hakkı tanımıştır. Bu maksatla, bu yıl Kıbrıs’ta açılan sınavlarda başarı gös
terenlere, gerekli ders araçları ve imkânların sağlanmasına hızla çalışılmak
tadır. Bu itibarla, Lefkoşa’daki lise mezunu erkek öğrencilerin bu yüzden isyan 
ettiklerine dair çıkarılan haberlerin de, gerçekle hiçbir ilg isi yoktur. Kıbrıs 
Türkleri, haklı davalarında mücadeleye yılmadan, büyük bir şevk ve azimle 
devam etmektedirler.

Durum böyle iken, cemaat yetkililerinin iznini almadan adayı terkeden 
sorumluluk duygusundan yoksun bu bir avuç öğrenciye istisnaî muamele ya
pılması beklenemezdi. Görevini bihakkın yapanlarla, görevden kaçanların bir 
tutulması, eşitlik ve adalet ilkeleri ile  bağdaşamıyacağı içindir ki, cemaat yetki
lileri de bu gibi kimselere Türkiye’de hiçbir kolaylığın gösterilmemesini İsrar
la  istemişlerdir.
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Kıbrıs’a dönmelerine, Rum hükümetince müsaade edilmeyen ve büyük 
çoğunluğunu Erenköy’den dönen mücahitlerin teşkil ettiği üniversite mezunu 
Kıbrıs’lı gençlerin pek çoğuna, Türkiye’de iş verilmiş olup, henüz ış bulamı- 
yanlara da gereken ilg i ve kolaylığın gösterileceğinden emin bulunmaktayız.»

B E L G E 24 8 Ekim 1966

PAKİSTAN’IN DAIVN GAZETESİNDE KIBRIS PI AK K IN  D A
BİR MAKALE

Pakistan’ın büyük gazetelerinden «D awn» Kıbrıs konusunda bir makale 
yayınlamıştır.

Gazete, İngiliz U luslar Topluluğunun yaptığı toplantıdan sonra, yayınla
nan bildiri miinasebetile Türkiye ile Pakistanin arasının açılmasına çalışıld ı
ğına değinerek, şunları kaydetmektedir : «Pakt haklarile ilg ili olarak Pakis
tanin geçenlerde Türkiyenin Kıbrıs konusundaki tutumunu desteklediğini bıı 
kere daha teyid etmiş olması, iki kardeş ülke arasında yaratılmak istenen nifak 
teşebbüsünü ezmiş bulunuyor. Bu davanın 15 Eylül İngiliz M illetler Toplulu
ğu bildirisinde açıklanmış olması bu memlekete karşı kötü niyet besliyen ma 
lum taraflar nezdinde siiiniyet vasıtası olarak istimal edilmek istenmiştir. Pa
kistan esasen Kıbrıs konusu ile ilg ili beyanattan müstenkif kalmış ve bu sarih 
tutumu toplantının ilg ili beyannamesinde de kaydolunmuştur.

Pakistan bu arada geçen yılk i Birleşmiş Milletler, karar tasarısını da red
dettiğini belirtmiş bulunmaktadır. Kesin ve adil bir uzlaşmaya vasıl olmak içiıı 
harcanan bütün çabalar ihtilafçı ve bozguncu «kayalar» üzerinde heba olmuş
tur. Çünki bu ih tilâf ve krizin elebaşı rolünde olan Başpiskopos Makarios bü
tün uluslararası andlaşma ve mükellefiyetleri kasten çiğnemiş bulunuyor. Bu
nun en yeni misali, kendi cumhurbaşkanlığı süresini bir sene daha uzatmış 
olması ve Türklerin de ikaz ve protestolarına rağmen anayasayı bir kere daha 
çiğnemiş olmasıdır.

Bütün bu tahriklere rağmen, Türkiye şayanı takdir bir olgunluk göster
miş ve I 960 anayasasına riayet etmekten geri kalmamıştır. Fakat Türkiyenin de 
sabrının bir hududu vardır. Kıbrıs’taki soydaşlarının şeref, haysiyet ve hak lan  
çiğnenirken Türkiyenin bir seyirci kisvesine bürüneceği beklenemez. Bu arada, 
durum bu merkezde, iken Birleşmiş M illetler birliklerinin yardımı ile  bir f ırtı
nalı mütareke daha ne kadar devam edebilir. Kaldı ki, Birleşmiş M illetlerin 
Kıbrıstaki dokuzuncu uzatılış müddeti bu yıl sonunda hitam bulmaktadır.

Bu kaynayan adada fitil her an ateşlenebilir. Birleşmiş M illetlerdeki söz 
sahibi büyük devletler cesaret ve insİyatifle harekete geçmezlerse, V iet-N am , 
Keşmir ve Rodezya’da olduğu gibi, barışı şiddetle tehdit etmekte olan kriz da
ha da şiddetlenebilir.»



B E L G E  25 13 Ekim 196b

Kıbrıs'a gitmiş olan «M esim vrini» gazetesi muhabiri Başpiskopos Ma- 
karios’tan özel bir demeç almıştır. Sorulu cevaplı bu demeçte Makarios sorula
ra cevaben özellikle şunları söylemiştir :

«A tinaya yaptığınız seyahatten sonra ik ili görüşmeler hakkında bilgi 
alm ağa devam ediyor musunuz?

« — Lâtin Amerika ülkelerine giderken 17 Ekimde Atinadan ge
çerek Dışişleri Bakanı Tumbas’tan ik ili görüşmelerin son gelişmeler hakkın
da bilgi alacağım.

«Kıbrıs meselesinin yakın bir gelecekte çözülmesinden sonra devlet 
hizmetine devam etmeyi düşünüyor musunuz? İskenderiye veya Antakya 
patrikhanesini kabul etmeniz veya Yunanistanda politikaya karışmanız müm
kün müdür?

« — Kıbrıs meselesinin olumlu bir şekilde çözümü, arzu ettiğim gibi 
politikadan çekilmemi mümkün kılacaktır. Tabiatiyle elimdeki imkânlar nis 
betinde devlet hizmetinde bulunmaya daima devam edeceğim. Fakat bu hiç 
bir zaman politika hüviyeti altında olmayacaktır. Siyasi ihtiraslarım  yoktur. 
Yunanistanın politika hayatına karışmam da bahis konusu değildir. Ayrıca 
Kıbrıs kilisesine hizmete de devam, edeceğim.

«Şu anda Kıbrıs’ın A. B. D. ve S. S. C. B. ile ilişkileri ne durumdadır?

«—1 Her iki devletle iyi münasebetler idame ettiriyoruz.

«Türklerin Kıbrıs meselesinin çözümü için acele ettikleri kanısında m ı
sınız?

« — Kanaatimce Türk hükümeti, kamu oyunun dikkatini iç durumlardan 
başka taraflara çekmek için Kıbrıs meselesini her ne kadar istismara çalışı
yorsa da, meselenin çözülmesini de arzu etmektedir. Kıbrısta hüküm sürmek 
te olan şartlar altında Türkiye büyük m asraflar yüklenmektedir. Bir taraf 
tan Türk topluluğunu ekonomik bakımdan takviye etmekte, diğer taraftan 
da harb masraflarını karşılamaktadır. Türk hükümetinin Kıbrıs mesele
si başağrısmdan ve bundan ortaya çıkan malî külfetlerden kurtulmayı arzu 
ettiği kanaatindeyim. Böylelikle içteki nahoş tepkilerinden de kurtulmak is
temektedir. Fakat fanatik bir kamu oyu yüzünden bağlı da bulunmaktadır. 
Bu kamu oyunu ise kendisi bu hale getirmiştir ve şimdi bîzler için kabule şa
yan olmıyan ve mantıksız taleplerle Kıbrıs meselesini çözmek ve bu kamu 
oyunu tatmin etmek istemektedir.

MAKARİOS’UN BÎR YUNANLI GAZETESİNE DEMECİ.
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«Enosise karşılık olarak Kıbrısta bir Nato üssü kurulması hususunda 
bir anlaşmaya varıld ığı takdirde, Arap ülkelerinin buna itiraz edeceklerini 
sanıyor musunuz?

« —Arap ülkelerini İlgilendiren en önemli husus, Kıbrıs'ın Süveyş me
selesinde olduğu gibi kendileri aleyhine bir saldırı üssü haline getirilmemesi- 
dir.

B E L G E 26 14 Ekim 1966

KIBRIS TÜRK TALEBE CEMİYETİ BAŞKANINIM MUHTIRASI

Kıbrıs Türk Talebe Cemiyeti Başkanı Ahmet Teralı, Birleşmiş M illet
ler Genel Sekreterliğine, Avrupa Konseyi İnsan H akları Komisyonuna, Hukuk 
Yoluyla Dünya Barışı Teşkilâtına ve Uyuşmazlıkları Tah lil Merkezi Teşki
lâtı ile  beynelmilel talebe teşekküllerine bir muhtıra göndererek, Kıbrıs'taki 
müşkül durumun gözönünde bulundurulmasını, anlaşma ve prensiplerin mah 
volmasıni önlemek için nüfuzlarını kullanmalarını istemiştir :

«Ankara Kıbrıs Türk Talebe Cemiyeti adına, sizlere Türkiye Üniversi
telerinde öğrenim yapmakta olan 1503 Kıbrıs’tı Türk öğrencinin durumunu 
sunmak isteriz.

1. 21 A ralık 1963’te Kıbrıs Rum yetkileriyle, ustalıkla hazırlanmış ana 
bir plân gereğince Kıbrıs’taki anayasa düzenini yıkarak Kıbrıs’ın - bağımsız 
bir Cum huriyet-Yunanistan’a ilhakını sağlamak gayesiyle, çetelerim ve aske 
rî kuvvetlerini harekete geçirdiler.

2. Türk Cemaatine karşı girişilen bu plânlı saldırının bir neticesi olarak, 
binlerce Türk yaralandı ve öldü, 102 köyde Türk emlâki kasden tahrip ed il
di, 30 bin Türk evsiz bırakıldı, Türk nüfusunun yarısı normal maişet imkân
larından mahrum edildi ve o zamandan beri Türkiye K ızılay’ının yardımı ile 
yaşıyorlar. 4 bin kadar Türk hükümet memuruna maaşları verilmedi ve on
lar da yardım la yaşamaktadırlar. Kıbrıs’tı Türkler, Kıbrıs'ın Yunanistan a 
ilhakını reddettiklerinden, düşman muamelesi görmekte ve her gün büyük 
gaddarlık ve baskıya tutulmaktadırlar.

Birleşmiş M illetler barış gücü, hâlen Kıbrıs’ta Türklere zalimane arzu
larını empoze etmeğe azmetmiş olan kanunsuz ve anayasa esasından mahrum 
Başpiskopos Makarios kuvvetleri ile, anayasa haklarını ve kanun hakim iyeti
ni korumağa çalışan Kıbrıs Türkleri arasındaki gergin liğ i, bir mütareke du
rumuyla muhafaza etmektedirler.

3. Türk cemaatine tatbik edilmekte olan baskı metodlarından biri, di
rekt olarak hariçte öğrenim yapmakta olan Kıbrıs’lı Türk öğrencileri etkile 
mektedir. 1963-66 devresinde Türkiye ve İngiltere’de 15 yaşından büyük
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bütün K ıb rıs lı Türk öğrencilerin ada’ya girmeleri yasaklanmıştır. Tatillerin
de dahi, hiçbir öğrenci, Kıbrıs’ı ziyaret edememiştir. Bu ise, büyük m alî, sos
yal ve psikolojik güçlüklere sebep olmakta, öğrencilerle ebeveynlerini üzmek
tedir. -

Kıbrıs anayasasının 14. maddesi : «hiçbir vatandaş, cumhuriyetten hiç
bir şart altında sürülüp hariç tutulmayacaktır» şeklinde olup, yukarıdaki ba
his konusu hususa uygun düşmemektedir. Kıbrıs Rum yöneticileri, Türk 
mukavemetine yardımcı olur mülâhazasiyle Türk öğrencileri ada ya sok
mazken, kendileri kanunsuz ve anayasaya aykırı mecburî askere alma ka
nunu ile, dahilde ve hariçteki Rum gençlerini silâhlı kuvvetlere iltihak et
meğe zorlamakta ve Tiirklere saldırıya devam etmektedir.

1963 - 64’tenberi öğrencilerin birçoğu mezun olmuş bulunmaktadır. Fa
kat Kıbrıs a dönemeyip Türkiye veya İngiltere’de de kalmaktadırlar. Son 6-12  
aydanberi pasaportlarının yenilenmesi için, Kıbrıs makamlarına müracaat et
miş bulunan öğrencilerin hiçbiri cevap alamamıştır.

4. Kıbrıs’ta kanunsuzluk hüküm sürmektedir. Anayasa tarafından tesis 
edilmiş olan mahkemeler, Kıbrıs’lı Rum yöneticiler tarafından lağvedilm iş
tir. Böylelikle, kanunî yoldan haklarım ızı arama imkânlarımız da elimizden 
alınmıştır. Kendimizin ve Kıbrıs’taki cemaatimiz mensuplarının hakların ı el 
de etmeğe çalışırken, sizlerin de normal desteğini bekleriz.

M illetlerarası anlaşmaların kutsallığına inanarak, sizlerden Kıbrıs’taki 
müşkül durumunuzu gözönünde bulundurmanızı ve H itlervari despotun el
lerinde bu anlaşma ve prensiplerin mahvolmasını önlemek için, nüfusunuzu 
kullanmanızı rica ederiz.»

B E L G E 27 15 Ekim 1966

BAŞBAKANIN BASIN TOPLANTISI

Başbakan Süleyman Demirel basın toplantısının ön konuşmasında dış 
konularla ilg ili olarak şunları söylemiştir :

«Sayın Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay’ın İran ve Pakistan’ı ziyaret
leri, uzun senelerdir beklenen bir iadei - ziyaret çerçevesinin çok üstüne çıka
rak, kökleri derin tarihi ve ananevi bağlara dayanan T ürk-İran , T ürk-P ak is
tan m illetlerinin yakınlık ve dostluklarının son derece muhteşem ve yeni bir 
tezahürüne vesile vermiştir. Cumhurbaşkanımızın ve sayın eşleriyle refakat 
lerİnaeki heyet gerek İran’da gerek Pakistan’da her gittikleri yerde çok can
dan ve sıcak dostluk havası içinde karşılanmışlardır. Her iki memleket bası
nının ve halkının Cumhurbaşkanımıza ve eşlerine her an artan sıcak ve de
rin sevgi ve saygı tezahürleri Türkiye ile  bu memleketler arasındaki dostluk
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ve ittifak bağlarının m illetlere kuvvetle ve en geniş bir şekilde malolduğunu 
göstermiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızla Iran ve Pakistan devlet başkaııları arasında 
yapılmış olan görüşmeler bu köklü ve sıcak dostluk havasının verdiği açıklık 
ve samimiyet içinde geçmiş ve çok faydalı olmuştur. Bu ziyaretler devlet baş- 
kanları ve devlet adamları arasındaki şahsi temasların önem ve faydasını bir 
kere daha ortaya koymuştur.

Ziyaretler sonunda yayınlanan ortak bildirilerde de işaret edildiği üze
re, her üç memleket sulh içinde ilerlemek ve kalkınmak dâvalarında her sa
hada en geniş ve en ileri bir şekilde işbirliğinin lüzumu hakkmdaki kanaat- 
larını bir kere daha teyit etmişlerdir.

Yurdumuzu ziyaret etmekte olan dost ve kardeş Afganistan’ın sayın 
başbakanı, kıymetli devlet adamı Muhammed Haşim M aiwandwal 22 Eylül 
1966 tarihinde memleketimizi ziyarete gelirken M ısır’da hastalanmış ve An
kara’da tedavi altına alınmıştır. Sayın M aiwandwal’ın bu hastalığı şifa ile 
nihayet bulmuştur. Huzurunuzda kendisine geçmiş olsun derim.

Yazılı olarak verilen soruları da Başbakan şu şekilde cevaplandırmıştır :

— Y a b a n c ı  S e r m a y e  —

«Yabancı Sermaye aleyhtarlığının memleketin kalkınma hızını yavaş
latan, çeşitli alanlarda sanayii sür’atlı bir şekilde kurulmasını önleyen, Türki
ye'nin Batı dünyası ile İktisadî, ticarî ve teknik alanda daha sıkı bağlar kur
masını istemeyen bir davranış olarak mütalâa edildiği, hükümet programında 
açıkça belirtilm iş ve yabancı sermayeyi teşvik edecek ve ithalâtım ızda ikame 
imkânlarını sağlıyacak istikametlerde geniş bir anlayışla uygulanacağı ifade 
edilmiştir.

Bugüne kadar yabancı sermayeyi teşvik kanununun tatbikatında gö rü 
len aksaklıklar ve gecikmeler, hükümet olarak bizim anlayışımıza uymayan, 
daha önceki tutumun bir neticesidir. Bunların düzeltilmesi ve yabancı ser
mayeyi teşvik komitesinin kararlarından hükümet görüşüne intikabı ve sür1 ati 
sağlıyacak tedbirler alınmıştır.»

— Y abancı M ü e s s e s e s e l e r e  çıkarılan Z or luk lar  —

«Evvelâ şu noktayı belirteyim ki. M aliye Bakanlığı, müesseseselere doğ
rudan doğruya kredi vermemektedir. Bu krediler, yabancı devletler ve finans
man müesseselelerinden temin edilen imkânlara ve geliştirme fonları gibi 
kaynaklara dayanmaktadır. Bu kaynakların elde edilmesi ve kullan ılır hale 
getirilmesi, ilg ili devlet ve müesseselerle bir takım müzakerelerin ve anlaş
maların tekamülüne bağlıdır. Bunların da bir zaman alacağı tabiidir. Ancak 
hükümetimiz bu zamanı asgariye indirmek ve bilhassa anlaşmalar tekemmül

75



ettikten sonra uygulamada herhangi bir gecikme olmaması için dikkat ve gay
ret sarfetmektedir.»

— Y abancı S e rm a y en in  t r a n s f e r  e t t i ğ i  K â r  —

«Yabancı sermayeyi teşvik kanununa göre Türkiye’ye fiilen getirilen 
sermaye toplamı 1965 yılı sonu itibariyle 434.822.438 liradır.

Bu sermayeye mukabil transfer edilen kâr 1965 yılında 32 milyon 657 
bin liradır. Buna göre transfer edilen y ıllık  kârların sermayeye oranı 1965’te 
% 7.5 olmuştur.

— S o v y e t l e r  B ir l i ğ i  i l e  T ica r î  M üna s eb e t l e r im iz  —

«Sovyetler B irliğ i ile  ticarî münasebetlerimizi arttırmak maksadiyle ya
pılan çalışmalar çerçevesinde, plânda yer almış bazı sınaî tesislerin makina 
ve teçhizatın Sovyetler B irliğinden mübayaa edilmesi üzerinde de durulmuş 
ve bu maksatla iki hükümet ilg ilile r i arasında yapılan görüşmeler sonunda 
bu imkânın ne şekilde gerçekleştirilebileceği hususunda görüş birliğine va
rılmıştır.

Sizlere evvelce de bildirmiş olduğum bu görüş birliği, bahis konusu 
tesislerin Türkiye’deki alıcıları ile  Sovyetler Birliğindeki satıcıların karşı kar
şıya gelerek, teknik evsaf, teslim şartları ve fİat konusunda anlaşmaya var
maları şeklindedir. Gördüğünüz gibi bu usul m illetlerarası ticarî münasebet
lerde câri genel prensibin tatbikinden başka bir şey değildir.

Biz, hükümet olarak, Sovyetler B irliği ile  ticarî mübadelelerimizi arttır
mayı arzu ediyoruz. Bu arzunun gerçekleşmesinde bir rolü olacağı cihetle, 
bahis konusu tesisler üzerindeki görüşmelerin miisbet şekilde inkişaf ve in ta
cı da temennimizdir.»

Başbakan Süleyman Demirel, kendisine tevcih edilen sözlü soruları şu 
şekilde cevaplandırmıştır :

—  K ı b r ı s  K o n u s u  —

« — Türk efkârı umumiyesinin, Kıbrıs konusunda nasıl hassas olduğu 
malûmdur. Türk hükümetinin de, Türk parlâmentosunun da, Türk efkârı 
umumiyesi gibi ayni hassasiyeti taşıdığı malûmdur.

Kıbrıs politikamız açıktır. Türkiye Kıbrıs’ın tek taraflı ilhakına, cema
atlerden birinin, bir diğerinin tahakkümü altına girmesine, yani Türk cemaa
tinin başka bir cemaatin tahakkümü altına girmesine razı değildir. Hiç bir 
zaman da razı olmayacaktır.»
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— K ı b r ı s ’ t a k i  S o y d a ş l a r ı m ı z a  Y a r d ı m  —

Başbakanı Kıbrıs’taki soydaşlarımıza yapılan yardım ların son zaman
larda aksadığı ve bundan Kızılayın siyasî sebepler dolayısiyle kasıtlı davran
dığı, yolundaki bir soru üzerine şunları söylemiştir :

«— Kızılay m illî bir müessesemizdir. İtibarı üzerinde tenkit yaparken 
çok dikkatli olmağa mecburuz. Y ıkıcı tenkitlerin yaratılması doğru değildir. 
Bu konudaki tenkitleri haklı ve insaflı bulmuyorum.»

— C e  n t  o —

Bir basın mensubunun, Cento’nun çürümeğe terkolunduğu yolunda ba 
sında yer alan haberleri öne Sürerek tevcih ettiği bir soru üzerine Başbakan, 
«Cento vardır, ayaktadır. Bu zamana kadar nasıl çalıştıysa, ayni şekilde de
vam edecektir» demiştir.

— i k i l i  A n l a ş m a l a r  —

« — Birleşik Amerika ile imzalanmış olan 54 ik ili anlaşma mevcuttur. 
Bunlardan büyük bir kısmı Nato anlaşmasının 3’ncü maddesine göre imzalan 
mış olan anlaşmalardır. Zamanımızda imzalanmış ik ili anlaşma yoktur. 54 ik ili 
anlaşmanın tasnifine gelince, bunlardan 3 u 1950’den evvel, 31 ’i 1950-1960 
arasında, 20’si de 1960-1965 arasında biz iktidara gelinceye kadar gelen za
man içerisinde imzalanmışdır. Bu anlaşmaların çeşitli yönlerden tenkit ve 
kritikleri yapıldı. Hükümetimiz bu anlaşmaları yeniden gözden geçirmiş ve bir 
doküman halinde birleştirmiştir. Bunlar üzerindeki mesai tamamlanmıştır. 
Tetkik edilmek üzere, Amerika Birleşik Devletlerinin Ankara teriısilcilerine 
tevdi olunmuştur.»

B E L G E 28 17 Ekim 1966

SURİYE UYRUKLULARIN MALLARININ TESBİTİ VE 
BU MALLARA ELKONULMASI LIAKKINDAKI YÖNETMELİK

«Suriye uyrukluların mallarının tesbiti ve bu m allara elkonulma 
sı» hakkındaki yönetmelik yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe göre, Suriye uyruklu bütün özel ve tüzel kişilerin, Türki
ye'de bulunan menkul ve gayrimenkul (zati ve ev eşyası hariç) m alları ile  bü
tün hak ve menfaatlerine hâzinece el konulmuştur.

Tapu daireleri, özel idareler, mal daireleri, gümrük idareleri, pasavan 
vermeye yetkili merciler, ihtiyar heyetleri, mahalle muhtarları, Türkiye’de bu
lunan m illî ve yabancı bankaların şubeleri, mahkemeler, belediyeler, trafik,
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şubeleri, teknik ziraat müdürlükleri, ziraat odaları ve benzeri teşekküller, dü- 
zenliyecekleri cetvel, örnek listeleri yönetmelikte gösterilen süreler içinde ma 
hallin en büyük mal memuruna bildireceklerdir.

Bloke edilmiş paralar ve varsa sair menkul kıymetler, hazine adına özex 
bir hesapta toplanarak, bu muamelenin yapılduğu ilg ili bankalar tarafından 
derhal mahallin en büyük mal memuruna bildirilecektir.

Türkiye’de menkul ve gayri menkul m alları ve her çeşit hak ve menfaat
leri bulunan Suriye uyruklu özel ve tüzel kişiler, resmî gazetede yapılacak bir 
ilân ile mal beyanına davet edileceklerdir.

Hiyar hakkını Suriye hükümeti leyhine kullanmış olan Suriye uyruklu 
özel ve tüzel kişilerin her türlü hak ve menfaatleri hakkında da yönetmelikte 
yer alan hükümler uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri gereğince elkonulacak mal, hak ve menfaatlerin 
idare, tahsis, tasfiyesi ve Suriye’nin ald ığ ı tedbirler dolayısıyle zarar göreıı 
Türk vatandaşlarının tesbiti ve bu zararlarının nasıl karşılanacağı ilg ili bakan
lıklarca müştereken ayrıca tesbit olunacaktır.

B E L G E  29 18 Ekim 1966

BATI TRAKYA'DAKİ TÜRK OKULLARIN DURUMU

Bütün müracaatlere rağmen, Batı T rakya’daki Türk eğitimine konan ya
saklar, Yunan resmi makanları tarafından kaldırılmamıştır. Böylece, bütün 
Yunanistan’da yirmi beş gündür başlamış olan yeni öğretim yılı Gümülcünc 
ve îskece civarında bulunan ve sayıları yüzlere varan Türk okulları için henüz 
gelmemiştir.

Okulların açılmamasını temin eden «tedbirler» şunlardır :

1 — Yunanca derslerden sınava girmeyen hiçbir öğretmen ödevine baş
layamaz. Sınavların tarihi belli değildir, bilâhare bildirilecektir. Emir, Yunan
ca imtihanında sınava girmemiş öğretmenlerle, bu sınava giripde başarı kaza
namamış olanlar ve geçici olarak öğretmenlik yapanları kapsamaktadır. Bu 
durumda, öğretmen okulunu bitirmiş olan yüzü aşkın genç öğretmen vardır.

2 — Yunancadan sınava girip bunu kazanmış olanlar da derslere gire
mezler. Bunlarla yapılan geçici çalışma anlaşmaları iptal edilmiştir. Bunlar da 
öğretmen okulunu bitiren kimselerdir.

Böylece, Yunan resmi makanları, öğretmen okullarını bitirmiş Türk öğ
retmenlerinden hiçbirine öğretmenlik yapma hakkı tanınmamaktadır.

Çalışmadan men’edilen bu ilkokul öğretmenlerinin hepsi Yunan tebaalı, 
Batı Trakyalı Türklerdir.
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3 — Yunan resmi makanları Türkiye’den gelen Türk tebaalı öğretmen
lere de çalışma izni vermemiştir. Bu bakımdan, ortaokul ve lise öğretmenleri de 
çalışamamaktadır. Burada çalışan ve tatile gitmiş olan Türk lise öğretmenle
rinden bir çoğuna da Yunanistan’a giriş vizesi verilmemiştir. Bu yüzden orta
okul ve mevcut iki lisede bütünleme sınavları da yapılamamıştır.

4 — Son olarak Rodop - Evros azınlığı okulları müfettişi Eustratios Ha 
rakas’ın imzasıyla gelen 463 sayılı emirnameyle, öğrencilerde bulunan bütün 
Türkçe alfabe, okuma kitapları, matematik ve coğrafya kitaplarının yasak 
edildiği ve bunların toplatılması gerektiği bildirilmektedir. K ullanılm akta 
olan kitap larla yedek olarak bulunanlar, makbuz mukabilinde, müfettişliğe 
teslim edileceklerdir.

B E L G E 30 ■ 20 Ekim 1966

AFGANİSTAN BAŞBAKANININ DEMECİ

Hükümetimizin resmî konuğu olarak yudumuza geld iği 22 Eylül’den 
beri tedavi altında bulunmuş olan Afganistan Başbakanı Muhammed Hâşim 
M aiwandwal hastahaııeden ayrılışı dolayısiyle, bir demeç vermiştir :

«Ankara hastahanesindeki 26 günlük ikametim sona ererken, Türk kar
deşlerime, burada bulunan eşim ve şahsım adına en derin şükran ve teşekkür
lerimi bildirmekten zevk duymaktayım.

Hastalığım  sırasında liderler ve Türk hükümetinin diğer görevlileri şah
sıma karşı büyük bir alâka gösterdiler. Hayatımın ciddî şekilde tehlikeye g ir
diği devrede, gerek Ankara hastahanesindeki gerekse Türkiye'nin diğer şehir
lerinden konsültasyon için gelen doktorların gece-gündüz gösterdikleri gay
retler, bir meslekî ödevi yerine getirmekten ziyade, içten gelen bir ihtimamın 
en güzel örneği ve özellikle kardeşçe dostluk ve sevginin bir tezahürü idi. Ba
his konusu doktorlara teşekkürlerimi bildiririm. Burada hepsinin isimlerini 
ayrı ayrı zikretmeye imkân olmadığını belirtirken, bilhassa kabiliyet ve tecrü
besinin yanı sıra şahsiyeti ve iyilikseverliği ile de ayrı bir kıymet olan Dr. M u
zaffer Özergut’tan bahsetmeden ve kendisine teşekkürlerimi sunmadan geçemi- 
yeceğim. Bu arada, Ankara hastahaııesi başhekimi Dr. Abidin Ara. Dr. Orhan 
Balkan, Dr. Sedat Yiirükoğlu, diğer doktor ve asistanlara, hastalığım  süresin
ce değerli yardım larını esirgemiyen bütün hastahane personeline de ayrıca te
şekkür ederim.

Hastahanede kaldığım  müddet içersinde, iyileşmem için içten dualarını 
eksik etmeyen dost ve kardeş Türk m illetinin her ferdine, ve memleketimizin 
çeşitli yerlerinden sağlık temennilerini havi telgraf ve mektup göndermek ne
zaketinde bulunanlara, ayrı ayrı teşekkürlerimi ib lâğa imkân olmadığından, 
bu konuda Türk basını ve Türkiye radyolarının tavassutunu rica ediyorum.
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Gazeteler, Anadolu ajansı ve TRT tarafından şahsıma gösterilen yakın 
ilg i ve hakkımda kullanılan sitayişkâr sözler beni çok memnun etmiştir. Türk 
halkından gördüğüm alâkanın üzerimde derin etkileri oldu. Tanrıdan Türk 
halkına saadet, refah ve daha büyük başarılar dilerim.

Afganistan m illeti kendilerinden birisinin sağlığ ı konusunda gösterdik
leri ihtimam ve titizlik dolayısiyle, Türk halkına müteşekkirdir. Bir müddet 
evvel Afganistan kralı majeste Zahir Şah tarafından sayın Cevdet Sunay'a 
gönderilen telgraf bu memnuniyetin en bariz delilidir.

Bu karşılıklı dostâne hisler, iki m illet arasındaki yakınlığı en iyi şekilde 
belirtmektedir ve hastalığım  süresince gösterilen ihtimam, şüphe yok ki, m ev
cut dostluk bağlarının daha çok kuvvetlenmesine yol açmıştır. Türkiye ye geli 
şim sırasında memleketinizin diğer şehirlerine yapmayı düşündüğüm resmi 
ziyaretleri, hastalığım  dolayısiyle yapamadım. Önümüzdeki senelerde bu ar
zularımı yerine getirebilmek imkânını bulacağımı ümit ediyorum.

Başbakan sayın Süleyman D em irel’le yapacağım yeni bir görüşmeyi mü 
teakip yarın, memleketime dönmek arzusundayım. Türkiye'ye yaptığım bu 
güzel seyyahat, anî zuhur eden hastalığım , başarılı tedavim ve tekrar sıhhate 
kavuşmam, bende hayatım boyunca unutamıyacağım etkiler bırakmıştır.

Türk kardeşlerimle beraber olduğum şu dakikalarda ,tekrar sıhhate ka
vuşmaktan duyduğum sevinci her zaman yaşıyacağım.

T ürk-A fgan  dostluğunun devamını ve her geçen gün daha kuvvetlen
mesini dilerim .»

B E L G E 31 21 Ekim 1966

TÜRK  - AFGAN ORTAK BİLDİRİSİ

Ortak bildirinin metni şöyledir :

«Afganistan Başbakanı sayın Muhammed Hâşim Maiwanclwal Türkiye 
Başbakanı sayın Süleyman Demirel’in davetine icabetle Türkiye’ye resmî bir 
ziyarette bulunmak üzere 22 Eylül 1966 tarihinde A nkara’ya gelmiştir.

Afganistan Başbakanı Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Cevdet Sunay ta 
rafından kabul edilmiştir.

Ziyaret sırasında Afganistan Başbakanı ile  Türkiye Başbakanı a r a s ın d a  
sıcak ve samimî dostluk havası içinde görüşmeler yapılm ıştır.

Görüşmelere, Afganistan yönünden M aliye Bakanı Abdullah Y aftali, 
Afganistan m Ankara Büyükelçisi A li Alımed Popal, D ışişleri Bakanlığı Siyasî 
İşler Genel Müdürü Dr. Rawan Farhadî, Başbakanlık özel, kalemi Genel Mü-

80



dürü Shah Mohammed Dost katılm ışlardır. Türkiye yönünden görüşmelere 
D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri 
Zeki Kuııeralp, Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi Cemil V afi ve D ışişleri Bakan
lığ ı Genel Sekreter Siyasî İşler Yardımcısı A li Binkaya katılm ışlardır.

K arşılıklı anlayış havası içinde geçen görüşmeler esnasında taraflar, iki 
m illet arasında mevcut uzun mazisi olan bir geleneğe olduğu kadar, karşılık lı 
güven ve işbirliğine de dayanan dostluğun devamlı gelişmesinden duydukları 
memnuniyeti ifade etmişlerdir.

Taraflar, iki m illet arasında asırlar boyunca uzanan samimî ilişkileri an- 
mışlardır.

Taraflar, yabancı kuvvetler karşısında Afganistan’ın bağımsızlığını tek
rar kazanması ve Türkiye’nin Cumhuriyeti kurması ile  sonuçlanan mücadele
den başarı ile çıktıkları şanlı günlerde, iki memleket arasında yeni ve sıkı bir 
işbirliği devrinin açıldığını özellikle kaydetmişlerdir.

T araflar önemli m illetlerarası konular üzerinde görüş teatisinde bulun
muşlardır. Ayni zamanda, ik ili T ürk-A fgan  İlişkilerini ve bu ilişkilerin daha 
geliştirilmesi ve kuvvetlendirilmesi imkânlarını gözden geçirmişlerdir.

Görüşmeler sırasında iki başbakan memleketlerinin dış politikaları üze
rinde izahlarda bulunmuşlardır.

Türkiye Başbakanı Türkiye’nin dış politikasının barış, güvenlik ve m il
letlerarası işbirliğinin geliştirilmesi ve takviyesine dayandığını ifade etmiştir.

Afganistan Başbakanı, memleketinin taraf tutmama siyasetine, barış için
de bir arada yaşama ve m illetlerarası işbirliğinin geliştirilmesine olan bağ lılı
ğını teyicl etmiştir.

İki başbakan, Türkiye ile Afganistan arasında geleneksel olarak mevcut 
iyi ilişkilerin son yarım yüzyıl içinde devamlı bir gelişme göstermek suretiyle 
dünya barışı ve m illetlerarası işbirliği için bir değer kaynağı teşkil ettiğini mü 
şahade etmişlerdir.

M illetlerarası durumu bu anlamda gözden geçiren iki başbakan, m illet
lerarası b e lli-b aş lı mes’elelerin sür’atli ve barışçı yollardan halli gerektiği h u 
susunda hükümetleri arasında görüş birliği mevcut olduğunu kaydetmişlerdir.

İki başbakan içişlere ademi müdahale, hak eşitliği ve m illetler arasında 
karşılıklı saygı ilkelerine dayanan sağlam bir İşbirliğinin bütün barışseveı 
memleketlerin ana gayesini teşkil etttiği ve bu maksada matuf olarak esaslı 
bir katkının devletler arasında dostluk ve iyi komşuluk esasları üzerinde ku
rulu serbest bir işbirliği yolu ile gerçekleştirilebileceği fikrini paylaşmışlardır.

İki taraf Birleşmiş M illetlerin büyük önemini ve bu teşkilâtın görevlerim 
yerine getirmeğe, dünya barışını ve m illetlerarası işbirliğini geliştirmeğe, in-
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san hakları ve temel hürriyetlerini korumağa ve Birleşmiş M illetler yasasının 
bütün gayelerini yerine getirmeğe muktedir kılınması lüzumunu teslim etm iş
lerdir.

Taraflar, mukadderatlarını kendilerinin tâyin edebilmeleri için sömür
gecilik le mücadele eden halkları desteklediklerini teyiden İfade etmişlerdir.

Türkiye Başbakanı, Kıbrıs mes’elesi ile ilg ili olarak Afganistan'ın Tür
kiye’ye Birleşmiş M illetlerde gösterdiği mükemmel anlayış ve yardımdan de
rin memnunluğunu İfade etmiştir.

İki taraf Kıbrıs mes’elesinin, ada’da yaşayan iki cemaatin meşru hak ları
na tam riayet esası üzerinde barışçı yollardan ve ilg ili bütün tarafların rızasile 
halledilmesi gerektiği hususunda mutabıktırlar. İki başbakan hâlen Türk ve 
Yunan hükümetleri arasında yapılmakta olan ik ili görüşmelerin bu mes’eleye 
adilâne ve tatminkâr bir hal sureti getireceği ümidini izhar etmişlerdir.

Her iki başbakan, kendi memleketlerinde girişilm iş olan ekonomik ve 
sosyal kalkınma plânları konusunda birer açıklama yapmışlardır. Türkiye Baş
bakanı Afganistan’da muhtelif alanlarda girişilen ıslâhat hususunda majeste 
Afgan Kralı ve Afgan hükümeti tarafından başlanmış olan ileri ve başarılı ha
reketten dolayı Türk hükümetinin ve m illetinin hayranlığını beyan etmiştir. 
Afganistan Başbakanı, Türkiye’nin İktisadî, sosyal ve kültürel alanlardaki 
önemli başarılarından dolayı Türk hükümetini tebrik etmiştir.

İkili ilişkiler alanında, iki başbakan, takriben yarım yüzyıldan beri yürü
tülen teknik ve kültürel mübadele programlarının iki memleket arasındaki 
kardeşlik bağlarının pekiştirilmesine en büyük ölçüde yardımcı olduğunu mem
nunlukla kaydetmişlerdir.

İki taraf, bu gittikçe gelişen bağların m illetlerinin samimî arzuları cüm
lesinden olduğu kanidirler. İktisadî ve kültürel bağların geliştirilmesine 
devam olunması ve iki memleket arasında esasen mevcut dostluk ve işbirliği 
bağlarını daha da kuvvvetlendirmek üzere bilcümle gayretin sarfedilmesi ar
zusundadırlar.

İki taraf, ayrıca mevcut kültür anlaşması çerçevesindeki y ıllık  kültürel 
mübadele programlarının uygulanmasını geliştirmeğe karar vermişlerdir. Diğer 
taraftan İki memleket arasında ticaretin arttırılması imkânlarının araştırılması 
İçin müştereken icabeden incelemelerin yapılması hususunda mutabık kılın
mıştır.

Sayın Muhammed Hâşim Maİwandwal Türkiye Başbakanı Süleyman 
Demire! ve Dışişleri Bakanı sayın İhsan Sabrİ Ç ağlayangil’i kendileri için uy
gun olacak bîr tarihte Afganistan’ı resmen ziyarete davet etmiştir. Bu davet
ler memnunlukla kabul olunmuştur.
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Ziyaret sırasında Afganistan Başbakanının esasen mevcut bir hastalığ ı
nın nüksetmesi dolayısiyle hastahanede tedavi altına alınması gerekmiş ve ken
disine ameliyat yapılması lüzumu hasıl olmuştur. Afganistan Başbakanı Türk 
makanlarımn gösterdikleri büyük dikkat ve itina ve kendisine bakan Türk dok
torları ile diğer sağlık personelinin liyakatle tatbik ettikleri tedaviden dolayı en 
derin takdir ve minnetlerim ifade etmiştir.

Afganistan Başbakanı hastalığı sırasında Türk m illeti tarafından göste
rilen candan ilg i ve dostluktan pek mütehassıs kalmıştır.

Afganistan Başbakanı 19 Ekim 1966 tarihinde Türkiye’den memleketine 
dönmek üzere ayrılm ıştır.»

. B E L G E 32 20 Ekim 1966

B. M/DE TÜRK DELEGESİNİN GÜNEY RODEZYA 
KONUSUNDAKİ KONUŞMASI ■

Büyükelçi Erez, konuşmasına, Dördüncü Komisyon Başkan Yardım cılı
ğına seçilen Seylan Delegesi Neville Komakratne’i tebrik ederek başlamış ve 
Birleşmiş M illetlerin yeni üyesi, Guyana, Botsvana ve Leseto Devletlerinin de
legelerine «hoş geldiniz» demiştir.

Daha sonra Güney Rodezya sorununa değinen Türk Delegesi, Özel Ko 
misyonu çalışma ve çabaları ile Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulun Güney 
Rodezya ile ilg ili kararlarının bu ülkede durumun düzelmesine yardım edeme
miş olması yüzünden bu konunun, xxı. dönemde de Dördüncü Komisyonun 
başlıca konularından birini teşkil ettiğini söylemiş ve şunları eklemiştir :

«Güney Rodezya sorunu basit bir mesele değildir. 4.330.000 nüfuslu bir 
ülkede, 224.000 kişilik beyaz halk, siyasal, sosyal, ekonomik ve eğitimsel ma
hiyette ırk ayrımına dayanan bir sistemle 4 milyonu aşkın A frikalı üzerinde tam 
bir hâkimiyet kurmuştur.» Bunun, insan haklan temel prensiplerinin açık bir 
ih lâli ve 20 nci yüzyılın ikinci yarısında aklın alamayacağı bir durum olduğunu 
belirten Büyükelçi Erez, devamla :

«Geçen yıl, XX. dönem çalışmaları sırasında bu Komisyonda Türk De
legesi tarafından açıklıkla ifade edilmiş bulunduğu için memleketimin bu 
meseledeki tutumu herkesçe bilinmektedir : Biz, halkın bir kısmının diğer 
bir kısım üzerinde hakimiyetine karşıyız; biz, halkın bir kısmını siyasal ve d i
ğer haklarından yoksun bırakan bütün rejimlere karşıyız; bir ırkın diğer bir 
ırka sözde üstünlüğüne karşıyız; biz, bir bütün olarak halkın arzusunu dikkat 
nazarına almayan bütün rejimlere karşıyız» demiştir.



Büyükelçi daha sonra, Zimbabwe halkının kaderi ve refahile ilgilenm e
nin ve kendi toprakları üzerinde bağımsızlık ve tam egemenliklerinin sağlan
ması yolunda çaba sarfetmenin Y asa’nın bir gereği ve bir insanlık görevi ol
duğunu ifade etmiş, özel Komisyonun bu konudaki çabalarını takdirle kay 
detmiş ve sözlerine şöyle devam eylemiştir :

«12 Kasım 1965’de tek taraflı bağımsızlık ilânından hemen sonra Türk 
Hükümeti bunu resmen takbih etmiştir. Öte yandan, tek taraflı bağımsızlık 
ilânının ortaya çıkardığı durum hakkındaki Türk Hükümetinin görüşleri, 
Türkiye Daimî Delegesinin, Genel Sekretere tevdi edilen ve 18 Ağustos 1966 
tarihli ve S/7463 no.lu Güvenlik Konseyi dokümanı olarak dağıtılan notasın
da da ifade edilmiştir.

«Güney Rodezya’da azınlık hükümeti tarafından tek taraflı bağımsızlık 
ilânının, anayasa yetkilerinin ih lâ li ve bu sebepten de meşrutiyetten yoksun 
olduğu kanaatindeyiz. Bu yüzden Türk Hükümeti, Güney Rodezya’da kuru
lan gayrimeşru idareyi tanımamakta ve ileride tanımayı da düşünmemektedir.»

Tek taraflı bağımsızlığın ilânından sonra, yanlış anlaşmalara meydan 
vermemek üzere Türk Hükümetinin Salisbury’deki fahrî konsolosluğunu ka
pattığını kaydeden Türk Delegesi sözlerine devamla; Güney Rodezya’daki 
gayrimeşru rejimi yıkmak üzere alman ekonomik tedbirlerin yetersiz olduğu
nun anlaşıld ığını; gayrimeşru rejimin, çoğunluk üzerindeki baskısını arttır
mak maksadile yeni tedbirler ald ığın ı; Genel Kurulun müracaatlerı ve Gü
venlik Konseyi kararlarına rağmen bazı ülkelerin ekonomik tedbirlerin etki
sini yok etmek üzere Smith rejimde işbirliği yapmalarının üzüntü verici ol
duğunu; İngiltere Hükümetinin, bir anlaşmaya varmak hususunda Smith re
jimde yaptığı temasların neticesiz kald ığın ı ve Salisbury’deki gayrimeşru hü
kümet adına yapılan çeşitli beyanların bu yönde ümit verici olmaktan uzak 
bulunduğunu; bu şartlar altında, gayrimeşru hükümetin ortadan kaldırılm ası 
ve Zimbabwe halkının haklarının tanınmasından ibaret olan gayeye ulaşabil
mek İçin yeni yol ve vasıtalar bulunması gerektiğini belirtmiş ve konuşmasına 
şöyle son vermiştir :

«D ışişleri Bakanımın 29 Eylül 1966 günü Genel Kuruldaki beyanatın
da söylediği gibi, A frika’nın biri hür, diğeri sömürgecilik ve köleliğe tabı ol
mak üzere iki kısma ayrılamayacağına inanan ve bütün ülkeler için bağımsız
lık ve bütün ulus ve ırklar İçin hak eşitliğine derinden bağlı olan Türkiye’nin 
Birleşmiş M illetlerin, sömürgeciliği ve ırk baskısı siyasetini yoketme yolunda 
sarfedeceği bütün çabaları kayıtsız ve şartsız destekleyeceğini bir kere daha 
belirtmek isterim .»
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B E L G  E 33 21 Ekim 1966

îm era gazetesinin Kıbrıs’tan dönen muhabiri Zennidis’in Dr. Küçükle 
yaptığı mülakat aşağıdadır :

Soru : Kıbrıs meselesi için yapılmakta olan Türk-Y unan ik ili görüşmeleri 
devam etmektedir. Bir çözüm yolunun uygulanmasını mümkün kılacak olum
lu neticelerin alınacağını gösteren belirtiler de mevcuttur. Bu konudaki ka
naatiniz nedir ?

Cevap : Ben de ayni kanaatteyim. Ben de Türk ve Yunan Dışişleri Bakanla
rı gibi, Kıbrıs probleminin çözüleceğini ümid ediyorum. Yeter ki her ıkı taraf 
iyi niyet göstersin...

Soru : Kanaatimizce Kıbrıs meselesine nasıl bir çözüm verilm elidir?

Cevap : İlk başta Enosis bahis konusu olamaz. Kıbrıs halkı iki ayrı topluluk
tan meydana gelmektedir. Ne bağımsız bir Kıbrıs’tan, ne de federasyondan 
bahsediyorum. En iyi hal çaresi çifte Eııosistİr. Kıbrıs Rum topluluğu Y una
nistan’a, Türk topluluğu da Türkiye’ye bağlanacaktır.

Soru : Böyle bir çözümün bir sürü meseleler yaratacağını sanmıyor musunuz? 
Kıbrıslı Türklerin, sınırların tesbiti için her halde Türkiye karşısına isabet 
eden bir bölgeye nakledilmeleri gerekecektir. Kıbrıs’ta vukubulacak küçük 
bir hudut olayı ise Yunanistanla Türkiye arasında bir çatışmaya sebebiyet 
verebilecektir.
Cevap : Bölgeler kurulması konusunda mutabıkım. Fakat iki memleketin bir 
hudut olayından harbe tutuşacağı ihtimalini kabul etmiyorum. Türkiye’nin 
Yunanistanla zaten sınırı vardır. Şimdiye kadar böyle bir şey olmamıştır. Ka 
naatimce teklif ettiğim en doğru çözüm yoludur.

Soru : Bu takdirde, Türklerin azınlıkta olduğu Kıbrıs için teklif ettiğiniz bu 
çözümün Türkiye’deki Elen azınlıklarına ve özellikle Rumların çoğunlukta 
bulunduğu İmroz ve Bozcaadada uygulanması mümkün müdür?

Cevap : Bu soruya cevap vermek yetkisi bende değil, Türkiye’dedir.

Som : Basında çıkan haberlere göre, Türkiye bazı bedellere karşılık Enosisı 
kabul etmeğe niyetli görünmektedir.

Cevap : Bu bizim için kabule şayan değildir. Türkiye’nin de böyle bir şeyi ka
bul edeceğini sanmıyorum. Bunlar gazete haberleridir. Türkiye’nin Kıbrıslı 
Türkler tarafından kabul edilmiyecek bir çözümü kabul etmesi mümkün de
ğildir. Bu konuda Türk hükümetinden teminat almış bulunuyoruz.

Soru : Kıbrıs meselesi için bulunacak çözüm konusunda görüşlerinizden hiç 
bir taviz vermek niyetinde olmadığınızı anlıyorum. Fakat şayet Kıbrıs mesele

DR. KÜÇÜK’ÜN BİR YUNAN GAZETESİNE VERDİĞİ DEMEÇ
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si yeniden Birleşmiş M illetlere getirilirse, Kıbrıs halkının self - determinasyon 
hakkı veya, Enosisli de olsa, bağımsızlık yönünde bir karar alın ırsa tutumu
nuz ne olacaktır?

Cevap : Birleşmiş M illetlerin tezlerimize karşı olacak bir kararını kabul et
memiz bahis konusu değildir. Birleşmiş M illetler istediği kararı alabilir. Fa
kat bu kararı uygulayamaz. Tabiatiyle bu kararı uygulamıyacak olan bizleriz. 
Kıbrıs meselesi ne Birleşmiş M illetlerin, ne de Nato’nun bir problemidir. 
Kıbrıs problemi Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk toplulukları arasındaki bir me
seledir. Makarios her fırsatta Enosisten bahsediyor. Buna derinden inanıyor. 
Yunanistan kendisini destekliyor. Bununla da kalmadı. Buraya General 
Grivas’ı bile gönderdiler. Makarios bundan başka yeni bir askerlik kanunu 
çıkartarak m illî muhafız kuvvetlerini kurdu. Biz de Türk alayındaki 650 er
den başka az sayıda Kıbrıslı Türk gönüllülerinden başka bir kuvvet yoktur. 
Grivas’ın elinde ağır silâhlar da var. Bunun manası nedir? Kıbrıs meselesi 
Yunanistan tarafından desteklenmektedir. Tabiatiyle bunun Türkiye tara
fından da desteklenmemesi mümkün değildir. Sonuç : Kıbrıs meselesi şimdi 
Türkiye ile Yunanistan arasında bir problem halindedir.

Som : Adadaki barış düzeninin dondurulması için T ürk-Y unan  ik ili görüş
melerine paralel olarak adadaki iki topluluk arasında da görüşmelerin yapıl
masını mümkün görüyor musunuz?

Cevap : Gerek 1964’te, gerekse 1965’te M akarios’a iki defa başvurarak sa
dece ikimiz arasında değil, fakat, bütün bakanlar kurulunun bir görüşme yap
ması gerektiğini söyledim. Makarios bu teklifim i kabul etmedi. Kıbrıs’ta ba
rış düzeninin varlığ ı için iki şeye ihtiyaç vardır : evvelâ adada Enosis bahsine 
son verilmelidir. İkincisi de, bizim için elân yürürlükte bulunan anayasa ve 
andlaşmalarda da zikredildiği gibi Kıbrıs’ta bir genel silâhsızlandırılma ya
pılmalıdır. Türk ve Rum toplulukları işte o zaman barış meselesini müzake
re edebilecektir.

Som : General Grivas’ın adaya getirilişinden bahsettiğiniz için Türk uçakla
rının da silâhsız ahaliyi bombardıman ettiğini hatırlatm alıyım ?

Cevap : Bununla beraber Birleşmiş M illetler teşkilâtı Kıbrıslı Rumlar arasın
da az sayıda silâhsız ahalinin öldüğünü bildirmiştir.

B E L G E  14 24 Ekim 1966

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKANININ B. M .’İN YILDÖNÜMÜ  
MÜNASEBETİYLE YAYINLADIKLARI MESAJ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demİrel, Birleş
miş M illetler teşkilâtının yirmibirinci yıldönümü münasebetiyle birer mesaj 
yayınlam ışlardır. Cumhurbaşkanı Sunay’ın mesajı şöyledir :
86



Sevgili vatandaşlarım.

Bugün, Birleşmiş M illetler teşkilâtı’mn kuruluşunun yeni bir yıldönü
münü idrak etmiş bulunuyoruz. Birleşmiş M illetler bundan tam yirmibır yıl 
önce, insanlığın harp felâketlerinden uzak, ileriye ve iyiye doğru yönelmiş 
olarak barış içinde bekasının temini için yüksek İnsanî duygularla kurulmuş
tu.

M illetlerarası teşekküller sahasında evvelce girişilm iş olan teşebbüsle
rin dünyayı harp felâketinden kurtaramamış olması, bu yeni teşkilâtın daha 
sağlam temeller üzerine inşa edilmesini zaruri kılmıştır. Birleşmiş M illetler 
teşkilâtı, bugün 121 üyesiyle, tam anlamı ile evrensel ve önceki teşekküllere 
nazaran çok daha tesirli bir barış ve işbirliği mekanizmasıdır.

Birleşmiş M ille tler’in kurucu üyelerinden olan memleketimiz ilk  gün
den beri, teşkilâtın ana prensiplerine sadakatle hizmet etmiş ve bu teşkilâtın 
önemli organlarında faal bir rol oynayan, barışsever bir üye olarak eylemiştir.

Türkiye’nin, müşterek emniyet ve barışın korunması yolundaki hizmet
lerinin en büyük delillerinden birini, Kore’ye gönderdiği ve üzerine düşen şe
refli görevi onbeş sene aralıksız yerine getirmiş olan kahraman birliğimiz 
teşkil etmektedir. Kore’de, çok sayıda evlâdını toprağa vermiş olan Türkiye, 
dökülen kanların sağlam bir barışın temellerini kuvvetlendirdiğine inanmak
tadır. Bu itibarla barışın tehdide uğradığı her yerde teşkilât’a büyük görevleı 
düştüğü görüşünde olan Türkiye, Kıbrıs’taki barış gücü’nün idamesine, konu 
ile ilgilenen devletlerce ihtiyaç duyulduğu kanısındadır.

Birleşmiş M illetler günu nün bu yıl dünya mültecilerine ithaf edilmesi 
hususunda üye devletler anlaşmış bulunmaktadırlar. Bu vesileyle, birinci ve 
ikinci dünya savaşlarının ve onları takip eden olayların neticesi olarak yer 
ve yurtlarını kaybetmiş olup halen sayıları 4 milyonu aşan mültecilerin bu 
günkü acıklı halleri üzerinde durmayı İnsanî bir borç telâkki etmekteyiz.

Başbakan Süleyman Demirel’in mesajı şöyledir :
«Aziz vatandaşlarım,

Bugün, Birleşmiş M illetler kuruluşunun 2Tnci yıldönümüdür. Bu teş
kilât, dünya m illetlerini huzur ve sükûn içinde yaşatmak, onların her bakım
dan ilerleyip kalkınmalarını sağlayacak zemini yaratmak için kurulmuştur. 
Bunun içindir ki, dünyayı harp tehlikesinden korumayı, büyük-küçük deme
den bütün devletlere hak eşitliği tanımayı, m illetlerarası dayanışmaya, huku
ka ve anlaşmalara saygı göstermeyi kendisine gaye edinmiştir.

Tarihinin nazik bir devrini yaşıyan dünyamızın bugün karsı karşıya bu 
lunduğu sayısız ih tilaflı meselelerden bir çoğunun sullıçu yo llarla çözümlen 
meşinde, Birleşmiş M illetler teşkilâtının gösterdiği gayret, barışsever Türk 
m illeti tarafından daima takdirle izlenmektedir.
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İnsanlığın geleceği için başlıca ümit kaynağı olan ve halen 121 üyesi 
bulunan Birleşmiş M illetler kurulunun, barışı korumak ve m illetlerin refah ve 
saadetini sağlamak yolundaki çalışmalarına yapıcı bir şekilde yardımcı olma
nın, teşkilâta katılmış her üye devletin baş vazifesi olduğu inancındayız.

Genel K uru lun  evvelce almış bulunduğu bir kararla bu yılk'i Birleşmiş 
M illetler günü, dünya mültecilerine ithaf olunmuştur. Bu münasebetle sizle- 
re mülteciler meselesinden ve bu konudaki görüşümüzden bahsedeceğim.

Bugün, dünya üzerinde, çeşitli siyasî sebepler veya savaşlar yüzünden 
vatanlarından uzaklaştırılm ış, yersiz, yurtsuz kalmış mültecilerin sayısı 4 m il
yonu aşkındır.

Bu insanların acıklı durumları, Birleşmiş M illetler teşkilâtı nın maddî 
ve manevî destekleriyle düzeltilmeğe çalışılmaktadır. Teşkilât’a üye devletler
den sağlanan yardım lar, mülteciler Yüksek Komiserliği ve O rta-D oğu Fi
listin M ültecilerine Yardım  ve Bayındırlık Ajansı aracılığı ile dünyanın dört 
bucağına yayılm ış bulunan mültecilere ulaştırılm aktadır. Fakat, bu yardım
ların mültecilerin perişan hallerine müessir bir dava teşkil ettiği iddia oluna
maz. Bu acıklı durum yirmi seneden beri devam ediyor.

Bu hal, üye devletlerin teşkilât’a daha fazla yardımcı olmaları ve ara
larında sıkı bir işbirliği kurmaları lüzumunun ne derece önemli olduğunu 
açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye, Birleşmiş M illetlerin gaye ve prensiple
rine samimiyetle inandığı ve tarihinin muhtelif devirlerinde kâh kendi ırk- 
daşları başka ülkelerden göçe mecbur kald ığı veya yabancı m illetlere men
sup, muhacirlere sinesinde şefkâtle yer verdiği için ilticanın ne olduğunu 
çok iyi bilen bir devlettir. Buııun içindir ki, bu konudaki işbirliğinin en hara
retli bir taraftarıdır. Teşkilât’a üye olarak katıld ığ ı 1945 yılından beri bu sa
hadaki çalışmalarda faal bir rol oynamakta ve yüklendiği vecibeleri büyük 
fedakârlıklarla yerine getirmektedir.

Türk m illeti, her zaman olduğu gibi, bundan böyle de, bir yandan dün
ya güvenlik ve barışının korunması, öte yandan bütün m illetlerin her türlü 
art düşüncelerden uzak olarak eşitlik, hürriyet ve refah içinde yaşaması ve ay
nı zamanda insan haklarının dünyanın her tarafında kutsal olarak tanınması 
ve saygı görmesi yolundaki Birleşmiş M illetler teşkilâtı’nın gayretlerini daima 
içten gelen bir arzu İle desteklemeye devam edecektir.

İnsanları, insana yakışan bir düzen içinde görmek, Türk m illet ve dev 
lerinin temel İlkesidir. Bu İnanç içersinde Birleşmiş M illetler gününün m d 
letimize ve bütün barış sever m illetler camiasına kutlu olmasını diliyor, dün
ya m illetlerinin bu gayeye müteveccih çalışmalarında başarıya ulaşm aları için 
yardımcı olmasını Cenabı Haktan niyaz ediyorum.»
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S İ Y A S İ  O L A Y L A R

K I B R I S

— Birleşmiş M illetler Genel Sekreterliğinden bildirildiğine göre, Kıb
rıs'taki Birleşmiş M illetler Barış Gücü m asraflarına 27 M art 1964’de kuruluşa 
ile  26 A ralık 1966 da sona eren görev süresi arasında yapılan bağışların m ik
tarı 10 Kasım’da 54,9 milyon dolara yükselmiştir.

Kıbrıs’taki Birleşmiş M illetler Barış Gücü m asraflarına 44 ülke katılm ış
tır.

Genel Sekreter U Thant 4 Ekim’de Barış Gücünün 26 A ralığa kaçlar olan 
masrafını 60.040.000 dolar olarak tahmin etmiş ve Birleşmiş M illetler üyele
rinden yeni bir m ali çaba sarfetmelerinİ istemiştir.

Barış Gücünün kurulduğu 27 M art 1964’den bugüne kadar ülkelerin 
yaptıkları yardım tutarları dolar olarak şöyledir :

Türkiye : 950 bin, Birleşik Amerika : 24 milyon 10 bin, İngilteıe : 11 
milyon 616 bin, Batı A lm anya: 5 milyon 500 bin, B elçika: 1 milyon, Dani 
m arka: 645 bin, F in landiya: 175 bin İta lya : 1 milyon 214 bin, Japonya: 
400 bin H ollanda: 921 bin, N orveç: 533 bin, Yunanistan : 4 milyon 450 bin. 
Kıbrıs Rum yönetim i: 322 bin.

—  Bundan bir müddet evvel Kıbrıs’taki Sovyet Büyükelçisinin Sovyet 
İhtilâlinin yıldönümü münasebetiyle yaptığı bir konuşmada Kıbrıs meselesi 
hakkında bugüne kadarki Sovyet görüşüne uymayacak mahiyette sözler sar 
fettiği yolunda gazetelerde çıkan haberler üzerine D ışişleri Bakanlığ ı Söz
cüsü konu ile  ilg ili olarak Sovyet Rusya nezdinde teşebbüste bulunulduğu
nu bildirmiş idi.



Bu hususta bir netice alınıp alınm adığı sorusu üzerine Bakanlık Sözcüsü 
Oktay İşçen şunları söylemiştir : «Sovyet Hükümeti Kıbrıs konusunda evvelce 
vâki resmî beyanlarda ifadesini bulmuş olan görüşlerinde bir değişiklik olma
dığını bildirm iştir». İşçen «bu duruma göre, Lefkoşe’de yapıld ığı bildirilen be
yanat ile  Sovyetlerin bir kere teyid edilen resmî görüşünü nasıl te lif ediyorsu
nuz?» yolundaki suali ise şu şekilde cevaplandırmıştır :

«Lefkoşe’deki Sovyet Büyükelçisine atfen gazetelerde çıkan beyanatın 
metni, Sovyet resmî görüşünün dışında ifadeler taşıdığı cihetle, bu konuda ga
zetelerde çıkmış olan haberlere itibar etmemek gerekiyor».

— 31 Ekim - 9 Kasım 1966 tarihleri arasında Seul’de toplanan Asya M il
letleri Komünizmle Mücadele B irliğ i (APALC) konferansından dönen Samsun 
Senatörü Fethi Tevetoğlu, bu konferansta Kıbrıs meselesinin, insan hakları, 
yasalar ve anlaşmalar çerçevesinde müzakere yolu ile  hallinin süratle sağlan
ması yolunda bir karar alındığım  açıklamıştır.

B. A. C. DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISININ  
TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

Dışişleri Bakanlığım ızın davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Birleşik Arap 
Cumhuriyeti D ışişleri Bakan Yardımcısı Haşan E l-Feki, Ankara’da kaldığı 
iki gün içinde D ışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ile resmî görüşmelerde bu
lunmuştur. Görüşmelerde özellikle iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel 
ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde durulmuş, bu arada O rta-D oğu sorunlarına 
da temas edilmiştir. Ayrıca, D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangıi, Haşan 
El - Feki ile  3 Kasım’da görüştükten sdnra Kıbrıs konusunda da fikir teatisinde 
bulunulduğunu açıklamıştır. Öte yandan, D ışişleri Bakanlığı Enformasyon 
Dairesince Haşan El - Feki’nin Ankara’daki resmî temasları konusunda yapı
lan açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirileceği belirtilm iş
tir.

RCD ENFORMASYON KOMİTESİ TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Enformasyon Komitesi Anka
ra ’da 7 -1 1  Kasım tarihlerinde toplanmıştır. Komitenin çalışmaları teşkil edilen 
«ortak film », «dış tanıtma», «haber ajansları» ile «radyo lar» alt komisyonları 
tarafından yürütülmüştür.
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CENTO TOPLANTILARI

CENTO’nun şu üç ayrı toplantısı çalışmalarına başlamıştır : İsfahan'da, 
Mühendislik öğretimi konulu Bilimsel Toplantı Islâmabad’da, Madenlerin 
Geliştirilmesi ile ilg ili toplantı İstanbul'da, Veteriner Patoloji Semineri.

BİR TÜRK HEYETİNİN FAS’A YAPTIĞI RESMÎ ZİYARET

Fas Hükümetinin daveti üzerine, Hükümetimizi temsil eden bir heyet 
14-21 Kasım tarihlerinde Fas’a resmi bir ziyaret yapmıştır. Heyetin başkan
lığ ın ı «fevkalâde büyükelçi» payesiyle, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Si
yasî İşler Yardımcısı Â li Binkaya yapmıştır.

Bu ziyaret sırasında heyetimiz 17-18 Kasım Fas İstiklâl günü merasim
lerinde hazır bulunmuş ve Fas ile Kültür ve Vizelerin İlgasına dair iki Anlaş
ma imzalanmıştır. Heyet bu arada Kazablanka, Meknes, Fez ve Marekeş şe
hirlerini de gezmiştir.

Öte yandan, General Nazmi Karakoç başkanlığında bir Türk askerî he
yeti de Fas'ı ziyaret etmiş ve İstiklâl günü merasiminde hazır bulunmuştur.

GÜNEY ARABİSTAN’IN BAĞIMSIZLIĞI KONUSUNDA  
TÜRKİYE’NİN GÖRÜŞÜ

Birleşmiş M illetlerde, Güney Arabistan Federasyonundaki durumu mü
zakere eden komisyon önünde söz alan Türkiye delegesi İngiltere nin Güney 
Arabistan'a bağımsızlık tanıma niyetinden şüphe etmediklerini belirtmekle 
beraber, olağanüstü durumun sona erdirilmesi gerektiğini söylemişlerdir.

Türkiye delegesi İsmail Erez, bölgeye, durumu yerinde incelemek üzere 
bir B. M. heyeti gönderilmesi ve İngiltere ile Güney Arabistan halkının işbirli 
ğinde bulunma arzusunun, Güney Arabistan’ın barışçı ve demokratik yollardan 
bağımsızlığını elde etmesinde önemli bir faktör olacağını söylemiştir.



İKTİSADİ VE TEKNİK KONULAR

TÜRKİYE - AET ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI

19 Kasım’da, Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Konseyi
nin Brüksel’de yapacağı toplantıya katılm ak üzere Ankara’dan ayrılan Dışişle 
ri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, görüşülecek konulan geniş olarak anlatm ış
tır.

D ışişleri Bakanı Çağlayangil, toplantıda Türkiye’nin ekonomik durumu 
ve kontenjan ile insan gücü konularındaki talepleri hakkında açıklamalarda 
bulunmuştur.

25 Kasım’da yurda dönen Dışişleri Bakanı, Brüksel’de Belçika D ışişleri 
ve Çalışma Bakanları ile  yaptığı temaslar hakkında da ayrıca bilg i vermiştir.

OECD-ZİRAAT FAKÜLTESİ HAYVANSAL ÜRETİM  
VE PAZARLAMA SEMPOZYUMU

OECD ile  Ankara Üniversitesi Z iraat Fakültesinin müştereken hazırla
dıkları Üretim ve Pazarlama Sempozyumu 21 -28  Kasım tarihleri arasında 
Ankara’da toplanmıştır.

B. M. DÜNYA GIDA PROGRAMI VE ÖZEL FON’U İLE 
İMZALANAN İK İ  ANLAŞMA

Birleşmiş M illetler Dünya Gıda Programı ile  Birleşmiş M illetler Teşki
lâtı Özel Fonundan yardım lar ile  ilg ili ik i özel anlaşma imzalanmıştır.

JAPONLARIN RAFİNERİ VE KÂĞIT TESİSLERİ İÇİN  
KREDİ TEKLİFLERİ

Dünya Enerji Konferansının toplantısına katılmak üzere Türk Delegas
yon Başkam olarak Tokyo’ya giden Enerji Bakanlığı Müsteşarı, bu seyahati 
sırasında Japon yetkilileri ile yaptığı temaslar hakkında b ilg i vererek şöyle de
miştir :

«3 senede bize petrol rafinerisi tesisi teslim edebilecek olan Japon tek
lifine ilg i göstermek ve Japonların kâğıt da dahil olmak üzere iki proje için 
reklif ettikleri dış kredi m iktarını 60 milyon dolara yükseltmek çabasını gös
termek zorundayız».
8



K Ü L T Ü R E L  O L Y L A R

İDİL BİRET’İN TUNUS’TAKİ BAŞARISI

Kültür Mübadele Programı çerçevesinde konser ve resital vermek üzere 
Tunus’a gitmiş olan piyanist İdil Biret’in 27 Ekim 1966 akşamı Tunus K adın
lar Kulübünde verilen resitali tam bir başarı ile  sonuçlanmış, kulübün dinle 
yiciiere mahsus iki salonu dolduğu gibi konseri ayakta da takibeden seçkin 
bir dinleyici topluluğu sanatçımızı derin takdir ve hayranlıkla alkışlamıştır.

İDİL BİRET’İN PARİS’TEKİ KONSERİ

Tanışmış piyano virtüözümüz İdil Biret, 26 Ekim’de UNESCO sarayında, 
teşkilâtın başkanı Prof. Bedrettin Tuncel’in himayesinde ve UNESCO’nun 
kuruluşunun 20’nci yıldönümü dolayısİyle düzenlenen bir resital vermiştir.

Beethoven, Schuman, Schubert ve Prokofiev’den parçalar çalan İdil Bi- 
ret’i salonu dolduran 1500 davetli dakikalarca ayakta alkışlamıştır.
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EKİM 1966 DA TAYİN VE TERFİLER

T. C. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Karar Tarihi : 9-11.1966 
Karar No . : 4761

K A R A R  S U R E T İ

1 — Birleşmiş M illetler Nezdinde Türkiye Daimî misyonunda Birinci 
sınıf Orta Elçi unvanı ile  Daimî Temsilcisi Yardımcısı iken 5-6.1960 tarihli 
kararname İle merkeze alınarak ilişiğ i kesilen Nuri ESEN bu kerre tekrar 
Birleşmiş M illetler Nezdinde Türkiye Daimî Misyonunda ikinci derece kad
roda 1. Sınıf Orta Elçi ünvanı ile  Daimî Temsilcisi Yardım cılığına tayin edil
miştir.

2 — Bu kararı Dışişleri Bakam yürütür.

Süleyman Demirel 
BAŞBAKAN

CUMHURBAŞKANI
C. Sunay

İhsan Sabr Çağlayangil 
DIŞİŞLERİ BAKANI

Aslı gibidir
14.11.1966
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K anun la r  v e  Kara r la r  Tetkik D aires i

T. C.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

Karar Sayısı : 7201

K A R A R N A M E  S U R E T İ

1 — Taypey Büyükelçiliğini 6081 sayılı kanun hükümleri dairesinde 
tedvire memur Orta Elçi Turgut AYTUĞ’un aynı kanunun hükümleri daire
sinde Tokyo Büyükelçiliğini tedvire memur edilmesi,

2 —  Merkez’de Orta Elçi Kâmuran GÜRÜN un 6081 sayılı kanun, hü
kümleri dairesinde Bükreş Büyükelçiliğini tedvire memur edilmesi,

D ışişleri Bakanlığının 1.10.1966 tarihli ve 100004 - 563/434 sayılı y a 
zısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 22.10.1966 tarihinde kararlaştırılm ıştır.

CUMHURBAŞKANI 
Cevdet SUNAY

Bakanlar Kurulu Üyeleri

Aslı g  ibidir.
14.11.1966
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KASIM 1966’D A TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ



'

•‘,'v



1 K as ım  1966 MOSKOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNÜN  
ZİYARETİ

Moskova Üniversitesi Rektörü İvan Petroviski 
İstanbul’a gelmiştir. Bir süre yurdumuzda kalan Mos
kova Üniversitesi Rektörü, Ankara ve İstanbul Üni
versitelerinde incelemelerde bulunmuştur.

2 K asım  1966 B. A. C. DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISININ
TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

Dışişleri Bakanlığım ızın davetlisi olarak Türki
ye’ye gelen Birleşik Arap Cumhuriyeti D ışişleri Bakan 
Yardımcısı Haşan E l-Feki, Ankara’da kald ığ ı iki gün 
içinde Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ile resmî 
görüşmelerde bulunmuştur. Görüşmelerde özellikle iki 
ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin gelişti
rilmesi üzerinde durulmuş, bu arada O rta-D oğu sorun
larına da temas edilmiştir. Ayrıca, D ışişleri Bakanı İh
san Sabri Çağlayangil, Haşan E l-Feki ile 3 Kasım’d.ı 
görüştükten sonra Kıbrıs konusunda da fikir teatisinde 
bulunulduğunu açıklamıştır. Öte yandan, D ışişleri Ba
kanlığı Enformasyon Dairesince Haşan E l-F ek i’nin 
Ankara’daki resmî temasları konusunda yapılan açıkla
mada iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirile
ceği belirtilm iştir (Bk. Belge l ) .

4 Kasım’da Konya’yı ziyaret ettikten sonra İstan
bul’a giden B. A. C. Dışişleri Bakan yardımcısı, ziyareti 
hakkında bir demeç vermiştir (Bk. Belge 2).

2 K asım  1966 DIŞİŞLERİNİN İKİLİ GÖRÜŞMELERLE İLGİLİ
BİR AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 
şöyle denilmektedir :

«2 Kasım tarihli Cumhuriyet gazetesinde «İk ili 
Görüşmeler akamete uğradı», başlığı altında çıkan
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bir haberde, Yunan Kraliyet Konseyinin «Kıbrıs Ko
nusundaki Türk Tekliflerin i» reddettiği bildirildikten 
sonra Türk ve Yunan Hükümetinin vardıkları bir karar
la bu «red kararının» her iki memlekette en az tepki 
yaratacak bir sırada açıklanmasını uygun buldukları, 
keyfiyetin Dışişleri Bakanımız ile  Genel Sekreter ve 
Kıbrıs Masası yetkililerinden başkasına duyurulmadığı 
ifade edilmekte-, kendilerine başvurulan Dışişleri yetki
lilerin  bu konuda herhangi bir açıklama yapamayacakla 
rını bildirdikleri ileri sürülmektedir.

Bakanlığım ız tarafından müteaddit defalar bil
d irild iği üzere gizli cereyan etmesi ve muhtevası hakkın
da herhangi bir açıklama yapılmaması hususunda mutabık 
kalınmış olan Türk - Yunan görüşmeleri ek an devam 
etmektedir ve henüz sonuçlanmamıştır. Dolayısiyle, ik i
li görüşmelerin akâmete uğradığı ve keyfiyetin her iki 
memlekette en az tepki yaratacağına inanıld ığı bir sıra
da açıklanması hususunda Türk ve Yunan Hükümeti
nin mutabık kaldıkları yolundaki haberlerin hakikatle 
herhangi bir ilg isi yoktur. Nitekim, D ışişleri yetkilileri 
bu konuda bilgilerine başvuran ilg ili muhabire ik ili gö
rüşmelerin devam ettiğini, verdiği haberdeki unsurla
rın doğru olmadığını ifade, etm işlerdir.»

2 K asım  1966 DANİMARKA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ
MASRAFLARINA YARDIMI

Danimarka, Kıbrıs’daki B. M. barışı koruma kuv
vetinin m asraflarına 120.000 dolarla katılacağını Ge
nel Sekreterliğe bildirmiştir.

Danimarka, bu malî yardımı, barış gücünde vazi
fe alan Danimarka’ lı askerlerin m asraflarını karşılamak 
için yapmaktadır.

3 K asım  1966 ALMAN ASKERİ YARDIMINDAN SAĞLANAN
„ HÜCUM BOTLARI

Federal Almanya askerî yardım ından sağlanan 
«K artal» ve «Şahin» hücum botları, Kuzey Deniz Saha 
Komutanlığında yapılan bir törenle Deniz Kuvvetleri
ne devredilmiştir. Törende Oramiral Necdet U ran ın  
davetlisi olarak, Federal Almanya Donanma Komutanı 
Tümamiral Hertz de hazır bulunmuştur.
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3 Kasım 1966 MONTREUX ANLAŞMASINA GÖRE
. BOĞAZLARDAN KILAVUZSUZ GEÇİŞ 

SERBESTİSİ

Bir hafta içerisinde iki Sovyet gemisinin Çanak
kale ve İstanbul Boğazlarında sebep olduğu iki kaza 
ile ilg ili olarak yetkililerin verdiği b ilgi şu olmuştur :

«Boğazlardan geçişi tanzim eden Montreux An
laşması yabancı bandıralı gemilerin kılavuz alarak geç
melerini mecbur etmemektedir. Türkiye hükümeti dai
ma kılavuz kullanılması hususunda telkinde bulunmak
ta ve 'geçiş emniyeti için tedbirler aramaktadır. Mont
reux Anlaşması ticarî mahiyetteki gemilerin Boğazlar
dan günün her saatinde serbestçe geçmelerini âmirdir. 
Bu âmir hiikûm trafiğin kontrolünü hudutlandırmakta
dır. Boğazlardaki m ayin ağalarının kaldırılm asına Bo
ğazların emniyeti bakımından imkân yoktur.»

4  Kasım 1966 B M. DÜNYA. GIDA PROGRAMI VE'ÖZEL
FONT! ÎLE İMZALANAN İKİ ANLAŞMA

Birleşmiş M illetler Dünya Gıda Programı ile  Bir
leşmiş M illetler Teşkilâtı Özel Fonundan sağlanan 
yardımlar ile ilg ili iki özel anlaşma imzalanmıştır (Bk. 
Belge 3).

4 Kasım 1966 İSVEÇ'TEKİ TÜRK İŞÇİLERİNİN DURUMU
İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İsveç İş ve İşçi Bulma Kurumu Türkiye Temsilci
si İverud, bir süre önce İsveç’e turist olarak giden 400 
vatandaşımızın her türlü ihtiyaçlarının, bir işe yerleşti- 
rilinceye kadar, İsveç Hükümetince karşılanacağını b il
dirmiştir.

Öte yandan, İş ve işçi Bulma Kurumu Genel M ü
dürü, İsveç’le memleketimiz arasında «işçi mübadelesi» 
konusunda anlaşmaya varıldığını, bu cümleden olarak 
İsveç İş ve İşçi Bulma Kurumunun Türkiye ye bir tem
silci gönderdiğini açıklamış ve «Temsilci İverud, halen 
İsveç Büyükelçiliğinde çalışmaktadır. Y ak ında.ayrı bir 
yerde irtibat bürolarını açacaklardır» demiştir.
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9 K a s ım  1966

9 Kasın ı 1966

ÇAĞLAYANGİL’İN BULGARİSTAN’DAKİ  
SOYDAŞLARIMIZIN GÖÇÜ İLE İLGİLİ 
AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Bulga
ristan'daki soydaşlarımızın Tiirkiyeye göçü konusunda, 
«hükümetimizin Bulgaristan’da yaşayan Türklerin du
rum ları ile  yakından ilg ilend iğ in i» söylemiştir. Göç ko
nusunda çalışmaların devam ettiğini belirten Çağlayan
gil, tesbit edilecek esasların vatandaşlarım ıza zamanın
da duyurulacağını bildirmiştir (Bk. Belge 4 ).

ORAMİRAL NECDET URANTN İNGİLTERE 
GEZİSİ

İngiliz «A dm iralty» sinin davetlisi olarak Lond- 
raya hareket eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral 
Uran, 12 Kasım’a kadar Güney İngiltere’deki deniz te
sislerini ve gemi inşa tezgâhlarım  ziyaret edeceğini, da
ha sonra da Amerika’da yapılacak Nato devletleri deniz 
kuvvetleri ve saha komutanlarının toplantısına katıla
cağını söylemiştir.

Alman yardımından inşa edilen ve önceki gün 
Türk deniz kuvvetlerine katılan hücumbotlarından baş
ka ikişer ay ara İle dört hücumbotu daha geleceğini söy
leyen Uran, sözlerine şunları eklemiştir :

«A lm an hükümeti ile  yeni bir anlaşma yaptık. 
Alacağımız bu altı hücumbotlardan başka, altı yeni hü
cumbotu daha inşa ettireceğiz ve böylece çok modern ve 
vurucu kuvvete sahip 12 hücumbotuna sahip olacağız».

6 K a s ım  1966 SOVYETLER BİRLİĞİNİN DIŞ İLİŞKİLERİNDE 
KAYDEDİLEN GELİŞMELER İLE İLGİLİ 
AÇIKLAMASI

Ekİm ihtilâlin in 49’uncu yıldönümü dolayısİyle 
Kremlin’in kongre sarayında yapılan toplantıda Komü
nist Merkez Partisi Siyasî Bürosu üyesi ve Merkez Ko
mitesi Denetim Börosu başkanı Arvicl Pelşttarafm daıı 
geleneksel rapor okunmuştur.
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Pelş^konuşmasında Moskova'nın «barış içinde bir 
arada yaşama» ilkesine bağlı bir siyaset güttüğüne örnek 
olarak «Fransa ile  ilişkilerinde meydana gelen büyük 
değişik liği» ve İtalya, Japonya, Kanada, Finlandiya, A f
ganistan, Türkiye ve İran ile  ilişkilerindeki gelişmeyi 
göstermiş ve şunları eklemiştir :

«Sovyetler B irliği, Doğu ve Batı arasında her alan
da işbirliğinde bulunulmasını ve askerî blokların kald ı
rılması taraflısıdır. Faket etkili bir güvenlik sistemi ku
rulmadıkça, Varşova savunma andlaşması teşkilâtının 
takviyesine devam edeceğiz.»

Pelfy- ayrıca, askıdaki Avrupa sorunlarını çözme 
amacıyla «mevcut teklifleri tartışmak için bütün Avrupa 
ülkelerinin katılacağı bir konferans» teklif etmiştir.

7 K asım  1966 RCD ENFORMASYON KOMÎTESÎ TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Enfor
masyon Komitesi Ankara’da 7 -1 1  Kasım tarihlerinde 
toplanmıştır. Komitenin çalışmaları teşkil edilen «ortak 
film », «dış tanıtma», «haber ajansları» ile  «radyo lar» 
alt komisyonları tarafından yürütülmüştür.

7 K asım  1966 CENTO TOPLANTILARI

Cento’nun şu üç ayrı toplantısı çalışmalarına baş
lamıştır :

İsfahan’da, Mühendislik Öğretimi konulu Bilim 
sel Toplantı

îslâm abad’da, Madenlerin Geliştirilmesi ile  ilg ili 
Toplantı

İstanbul’da, Veteriner Patoloji Semineri

7 K asım  1966 T Ü R K - İRAK SINIRININ AÇILMASI

Bakanlar Kurulunun aldığı bir karar ile, birkaç 
ay önce kolera yüzünden kapanmış olan T ürk-İrak  sı
nırı tekrar açılmıştır.
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7 K asım  1966 TA5S AJANSININ TÜRK-SOV YET EKONOMİK  
İLİŞKİLERİ HAKKINDA HABERİ

Türkiye ile  Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri B irli
ğ i arasındaki ticarî ilişk ileri yorumlayan Tass Ajansının 
iktisat muhabiri, ik i ülke arasındaki ekonomik işbirliği
nin, gelişmekte olduğunu belirtmiş ve ik ili ticarî mü 
badele hacminin son beş y ıl içinde üç misline çıktığını 
yazmıştır.

Ajans yorumcusuna göre,-ik ili ticarî mübadelenin, 
1 Nisan 1966 ile 31 M art 1967 tarihleri arasında 80 
milyon dolara çıkması kuvvetle. muhtemeldir.

. Muhabir, iki ülke arasında uzun vadeli bir ticaret 
anlaşması imza]anmasının, ticarî ilişkilerin geliştirilm e
sinde önemli bir etken olabileceği inancındadır. Tass 
Ajansının haberi şöyle devam etmekte :

«T ürk-Sovyet işbirliğinin temelleri, ikinci dünya 
savaşının başlamak üzere olduğu günlerde, Türkiye'de, 
Sovyet uzmanlarının yardım ı ile  bazı tekstil fabrikala
rın kurulmasıyla atılmıştır.

Sovyet Başbakanı Aleksi Kosigin’in yakında Tür
kiye’ye yapacağı ziyaret teknik işbirliğinin arttırılması 
yolunda önemli bir vesile olacaktır. Sovyet hükümeti, 
metallurji, alüminyum ve petrol rafinerisi fabrikaları 
nm inşaatı ile sülfürik asicl üretecek yeni bir tesis ku
rulması içiıı Türkiye’ye teknik yardımda bulunmaya 
hazır olduğunu bildirmiştir.

« ik il i  işbirliğinin sadece bununla kalm ıyatağı an
laşılmaktadır. Türk iş çevrelerinin temsilcileri geçenler
de Moskova’da, İstanbul yakınlarında kurulacak bir cam 
fabrikası için gerekli malzemeyi satın alma imkânlarını 
incelemişlerdir. Görüşmelerde ayrıca yeşil çay yaprağı 
işliyecek üç fabrikanın Sovyetler Birliğinden ithâli konu
su üzerinde de durulmuştur. Türk hey’eti, Moskova da- 
ki temasları sırasında, çimento ve traktör fabrikaları için 
malzeme satın alma isteğinde bulunmuştur.»



7 K asım  1966 ■UMU 5 İUİM YÖNETİMİNİN SİLAH M Ü B A AY ASI

Bir Kıbrıs Rum sözcüsü, Rusyanm Kıbrıs’a silâh 
temini için y a p ı la n  yeni siparişi reddettiğine dair haberle
ri yalanlamıştır. Sözcü, Kıbrıs’a askeri malzeme yerilm esi
ni öngören Rus-K ıbrıs sözleşmesinin uzun bir süre ön
ce sonuna kadar tamamlandığını ve Moskova'dan yeni 
hiç bir talep’te bulunulmadığını belirtmiştir.

7 K a s ım . 1966 M  AKARİ O S - YUNAN HÜKÜMETİ
GÖRÜŞMELERİ

Başpiskopos Makarios ile Yunanistan Başbakanı 
Stefanopulos arasında Atina’da başlayan görüşmelerde 
Makarios’a, Türk - Yunan müzakerelerinin bugüne ka
darla seyri hakkında bilgi verilmiştir. Makarios ayrıca, 
Y uiıanlı liderlere üç hafta süre ile Latin Amerika mem
leketlerine yaptığı seyahat hakkında bilgi vermiştir.

8 K a s ım  1966 JAPONLARIN RAFİNERİ VE KAĞIT TESİSLERİ
İÇİN KREDİ 'TEKLİFLERİ

D ünya'Enerji Konferansının toplantısına katıl
mak iizere Türk Delegasyon Başkanı olarak Tokyo’ya 
giden Enerji Bakanlığı Müsteşarı, bu seyahati sırasında 
Japon yetkilileri ile yaptığı, temaslar hakkında bilgi ve
rerek şöyle demiştir :

«3 senede bize petrol rafinerisi tesisi teslim ede . 
bilecek olan Japon teklifine ilg i göstermek ve Japonla
rın kâğıt da dahil olmak üzere iki proje için teklif ettik
leri dış kredi miktarını 60 milyon dolara yükseltmek ça
basını göstermek zorundayız».

S Kasım  1966 FİNLANDİYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ
MASRAFLARINA YARDIMI

Finlandiya Dışişleri Bakanlığının açıkladığına gö
re bu ülke Kıbrıs’taki Birleşmiş M illetler barış eücü•> *-> -■> O
masraflarına 50.000 dolarlık bir yardımda daha bulu
nacaktır,
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8 K a s ım  1966 FRANSIZ KAYMAKAMLARININ ZÎYARETÎ

9 K a s ım  1966

11 K a s ım  1966

11 K a s ım  1966

11 -13  K a s ım  1966

Türk-Fransız âmme idaresi teknik işbirliği uya
rınca karşılık lı idareci mübadelesi programına göre 
Türkiye’de tetkiklerde bulunmak üzere 10 Fransız kay
makamı İzmir’e gelmişlerdir.

SUDAN KÜLTÜR HEYETİNİN ZİYARETİ

1966 Kültür ve Mübadele Programı çerçevesinde 
memleketimize davet edilen 3 kişilik Sudan Kültür Hey’- 
eti Ankara’ya gelmiştir.

Sudan Eğitim Bakanlığı Kültür Münasebetleri 
Müdürü Abdürrezzak Abdülgaffar başkanlığındaki 
hey’et 22 Kasım’a kadar memleketimizde kalmış, D ışiş
leri Bakanlığı Kültür Dairesi ilg ilileriy le  temaslarda 
bulunmuştur. .

AFGANİSTAN KRALININ CUMHURBAŞKANI 
SUNAY’I AFGANİSTAN’A DAVETİ

Afganistan K ralı Majeste Mohammed Zaher Şah 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ı resmî bir ziyarette bu
lunmak üzere Afganistan’a davet etmiştir. Cumhurbaş
kanı bu daveti memnuniyetle kabul etmiştir.

YENİ MALİYE BAKANININ TAYİNİ

Devlet Bakanı Cihad Bilgehan 15 gün evvel eski 
M aliye Bakanı İhsan Gürsan’ın istifası ile  boşalan M a
liye Bakanlığına tayin edilmiştir.

GÜNEY KORE DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARETİ

Hükümetimizin davetlisi olarak, Türkiye’ye bir 
iyi niyet ziyaretinde bulunan Güney Kore D ışişleri Ba
kanı Tong W on Lee, Ankara H avaalanında Kıbrıs ve 
Türk-K ore ilişk ileri konularında bir demeç vermiştir 
(Bk. Belge 5).
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Tong W on Lee daha sonra Başbakan Demirel ta
rafından kabul edilmiştir. Ayni akşam, konuk Bakan 
şerefine D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağlayangil’in 
verdiği yemekte karşılıklı konuşmalar yapılm ıştır (Bk. 
Belge 6).

Ertesi günü İstanbul'u ziyaret etmek üzere Anka
ra ’dan ayrılan Güney Kore Dışişleri Bakanı, 13 Kasım 
da D ışişleri Bakanımız İhsan Sabri Çağlayangil ile  res
mî bir görüşme yapmıştır (Bk. Belge 7).

Konuk Bakan, ayni gün memleketimizden ayrıl
mıştır,

11 K astm  1966 KAN AD A’N IN TÜRKİYE VE YUNANİSTAN’A
ASKERİ YARDIMI

Dışişleri Bakanlığından açıklandığına göre, Kana
da, Nato’nun savunma yardımı programı çerçevesinde, 
Türkiye ve Yunanistan’a 3 milyon dolarlık bir yardım
da bulunacaktır. Bildiri, bu yardımın kullanılışı hakkın
da, yakında Kanada İle Ankara ve Atina hükümetler; 
arasında müzakereler açılacağını belirtmektedir.

Nato’nun bu yardım programı 1962 yılında Tür
kiye ve Yunanistan’a yardım maksadı ile kurulmuştur.

11 K astm  1966 AMERİKA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ
MASRAFLARINA YARDIMI

Birleşmiş M illetlerdeki Amerikan heyeti K ıbrıs'ta
ki barış gücü m asrafları için Genel Sekreter U  Thant a 
3 milyon dolarlık bir çek göndermiştir.

11 K as tm  1966 TURİZM KONUSUNDAKİ ALMAN YATIRIM
HEYETİNİN TETKİKLERİ

Turizm alanında Türk müteşebbisleri ile  ortaklaşa 
yatırım  yapmak, gerekli temas ve incelemelerde bulun
mak üzere memleketimizi resmen ziyaret etmekte olan ve 
İzmir’e gelen 10 kişilik Alman yatırım hey’eti başkanı 
Herr Meyer, şunları söylemiştir ;
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«Federal Almanya İktisadî İşbirliği Bakanlığı i l
g ilileri ile  çeşitli büyük turistik tesislerin kurucuların
dan müteşekkil hey’et üyeleri, memleketinizin bir turizm 
cenneti olduğu hususunda görüş b irliği halindedir. An
cak, konaklama tesisleri çok az. Bu alanda yapılan ulu
sal yatırım lar ise yetersiz. Öteki turizm ülkelerinin izle
miş olduğu yollar ise tam olarak benimseniyor.

Bol miktarda yabancı yatırım ları Türkiye'ye celbe- 
decek olan yabancı sermayeyi teşvik kanununuzda bir 
takım tâdillerin yapılması ve yabancı yatırım cılara da
ha geniş ko laylıklar sağlanması icap etmektedir, kanı
sındayız.»

12 K a s ım  1966 KIBRIS’TAKİ BARIŞ GÜCÜNÜN MASRAFLARI

Birleşmiş M illetler Genel Sekreterliğinden bildi
rild iğine g ö r e ,  K ıbrıs’taki Birleşmiş M illetler barış gü
cü m asraflarına 27 M art 1964’de kuruluşu ile 26 Aralık 
1966 da sona eren görev süresi arasında yapılan bağışla
rın miktarı 10 Kasım’da 54,9 milyona dolara yüksel
miştir.

K ıbrıs’taki Birleşmiş M illetler barış gücü masraf
larına 44 ülke katılm ıştır.

Genel Sekreter Thant 4 Ekim de barış gücünün 
26 A ralığa kadar olan masrafını 60.040.000 dolar olarak 
tahmin etmiş ve Birleşmiş M illetler üyelerinden yeni bir 
m ali çaba sarfetmelerini istemiştir.

Barışgücü’nün kurulduğu 27 M art 1964’den bu
güne kadar ülkelerin yaptık ları yardım tutarları dolar 
olarak şöyledir :

Türkiye : 950 bin, Birleşik Amerika : 24 milyon 
10 bin, İngiltere : 11 milyon 6 l6  bin, Batı Almanya .
5 milyon 500 bin, Belçika : 1 miyon 63 bin, Danimar
ka : 645 bin, Finlandiya : 175 bin, İtalya : 1 milyon 214 
bin, Japonya : 400 bin, Hollanda : 921 bin, Norveç : 533 
bin, Yunanistan : 4 milyon 450 bin, Kıbrıs Rum yöne
timi : 322 bin.



12 K a s ım  î % 6  KIBRIS ÎLE İLGİLİ PRENSİPLERİMİZİN 
TEYİDİ VE GÖÇ HABERLERİNİN 
YALANLANMASI

12 K a s ım  1966

14-21 K a s ım  1966

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşçen, Kıbrıs’
tan göç başladığı, ik ili görüşmelerin Nato çıkarlarına 
hizmet ettiği yolundaki iddiaların gerçeğe aykırı oldu
ğunu söylemiştir (Bk. Belge 8 ) .

TÜRKİYE’NİN B. M. İKTİSADİ VE SOSYAL 
KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİMİ

Türkiye, Belçika, Guatemela, Kuveyt, Sierra 
Leone, Fransa, Tanzanya ve M eksika ilk  turda Birleş
miş M illetler İktisadi ve Sosyal Kurulu üyeliğine seçil
mişlerdir. Son sandalye için Tunus ile Libya arasındaki 
balotajdan sonra Libya gerekli oyu elde etmiş ve diğer 
üyeler gibi üç yıl için kurul üyeliğine seçilmiştir.

BİR TÜRK HEYETİNİN FAS’A YAPTIĞI RESMİ 
ZİYARET

Fas hükümetinin daveti üzerine, hükümetimizi 
temsil eden bir heyet 14-21 Kasım tarihlerinde F asa  
resmi bir ziyaret yapmıştır. Heyetin başkanlığını «£ev- 
kelâde büyükelçi» payesiyle, D ışişleri Bakanlığı Genel 
Sekreter Siyasî yardımcısı A li Binkaya yapmıştır.

Bu ziyaret şırasında heyetimiz 17 -18  Kasım Fas 
İstiklâl günü merasimlerinde hazır bulunmuş ve Fas 
ile  Kültür ve Vizelerin İlgasına dair iki Anlaşma imza
lamıştır. Heyet bu arada Kazablanka, Meknes, Fez ve 
Marekeş şehirlerini de gezmiştir.

Öte yandan, General Nazmi Karakoç başkanlığın
da bir Türk askerî heyeti de Fas’ı ziyaret etmiş ve İs
tik lâl günü merasiminde hazır bulunmuştur.



14 K a s ım  1966

14 K a s ım  1966

14 K a s ım  1966

14 K a s ım  1966

RCD TEKNİK İŞBİRLİĞİ VE AMME İDARESİ 
KOMİTESİNİN TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı, Teknik 
İşbirliği ve Amme İdaresi Komitesi, 14 -17  Kasım ta
rihlerinde Tahran’da toplanarak, 1967 Teknik İşbirliği 
programını hazırlamış ve üç ülkenin âmme idaresi ile 
ilg ili konularını görüşmüştür.

CENTO ZİRAAT MAKİNELERİ UZMANLARI 
İNCELEME GEZİSİ

Cento tarafından İ5 ’er gün süre ile Türkiye, İran 
ve Pakistan’da düzenlenen ziraat makineleri üzerindeki 
uzmanlar inceleme gezisi Adana’da başlamıştır.

BULGARİSTAN BAŞBAKANININ  
BALKANLARDAKİ SİYASİ DURUM İLE İLGİLİ 
DEMECİ

Bulgaristan Başbakanı ve Komünist parti Birinci 
Sekreteri Todor Jivkov, Bulgaristan Komünist Parti 
9 ncu Kongresine sunduğu raporun, uluslararası siyasi 
durumdan söz açan bölümünde Balkanlar konusunda 
şunları söylemiştir :

«Bulgaristan ’ın Romanya »ve Yugoslavya ile  olan 
ilişkilerin i geliştirmesi ve pekiştirmesi ve Türkiye ile 
Yunanistan’la  ilişkilerin i iyileştirmesi, Balkanlardaki 
genel siyasi havada iyi bir etki yaratmıştır. Bulgaristan 
ayrıca, kendi yönünden Arnavutluk’la  ilişkilerin i nor
malleştirecek tedbirleri de alm ıştır.»

«DOĞU AKDENİZ KALKINMA ENSTİTÜSÜ»NÜN  
KURULMASI

Nato Parlâmenterler Konferansı dolayısıyla top
lanan özel komisyon, Türkiye ile Yunanistan’ın birlikte 
kalkınmalarını ve iki ülke arasında İktisadî işbirliğini 
teşvik amacıyla, bir «Doğu Akdeniz Kalkınma Enstitü
sü» kurulmasını tavsiye eden karar tasarısını oy birliği, 
ile  kabul etmiştir.
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15 K a s ım  1966 ADANA OLAYLARI ÎLE İLGİLİ OLARAK
ÇAĞLAYANGİL-LIART GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'm , Ame
rika Birleşik Devletlerİ’nin Ankara Büyükelçisi Parker 
Hart ile yaptığı görüşmede, «Adana o layları» üzerinde 
de durulduğu öğrenilmiştir. D ışişleri Bakanlığı sözcü
sü Oktay İşçen, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, 
Amerikan Büyükelçisinin, «Türk emniyet mensupları
nın görevlerini ciddiyetle yapmalarından dolayı mem
nuniyetini belirttiğin i» bildirmiştir.

16 K a s ım  1966 TAVŞANLI MADENLERİ İŞLETMESİNE 
COOLEY FON’UNDAN KREDİ

Merkezi Ankara’da bulunan Comag (Continen
tal Magnezite Ltd.) şirketine, Cooley fonundan 14 m il
yon 430 bin lira lık  kredi verilmesini öngören antlaşma
nın, Birleşik Amerika U luslararası Kalkınma Teşkilâ
tınca W ashington’da imza edilerek onaylandığı öğre
nilmiştir.

Öğrenildiğine göre şirkete verilen bu kredi, Ku
zey - Batı Türkiye’deki Tavşanlı Mâden Tesisleri yıllık  
magnezit kostik üretiminin 8 bin ton’dan 28 bin tona 
çıkarılmasına ve ayrıca yılda 30 bin ton kavrulmuş m ag
nezit üretimine imkân verecektir.

17 K a s ım  1966 CUMHURBAŞKANI SUN A T IN  AMERİKA 
GEZİSİNİN ERTELENMESİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Cum
hurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Amerika Birleşik D evletle
rine yapacağı resmî gezinin, Başkan Johnson’un geçir
diği ameliyat dolayısiyle ertelendiğini açıklamıştır. Cum
hurbaşkanı Siınay tarafından kabul edilen Dışişleri Ba
kanı Çağlayangil, Çankaya’dan ayrılırken, şunları söy
lemiştir :

Başkan Johson’un ameliyatının başarılı geç 
tiğiııi, fakat doktorların kendisine bir ay k a f i istirahat 
tavsiye ettiğini haber aldık. Bunun üzerine Sayın Cum
hurbaşkanımız, Sayın Başkan Johnson’a bir mesaj gön

29



dererek, âcil şifalar temennisinde bulunmuş ve bu du
rumda kendilerini ayrıca yormamak için, seyahatin bi
lâhare kararlaştırılacak bir tarihe ertelenmesini teklif 
etmiştir. Teklife şimdiye kadar resmî bir cevap alma
dık .»

Amerikan Büyükelçisi, D ışişleri Bakanlığı Genel 
Sekreterini ertesi günü ziyaret ederek, kendisine «Baş
kan Johnson’un gösterdiği anlayış ye geziyi erteleme 
teklifinden dolayı Cevdet Sunay’a teşekkür ettiğini, gezi 
nin en yakın bir tarihte gerçekleşmesini temenni ettiği
n i»  bildirmiştir.

17 K a s ım  1966 CENTO GENEL SEKRETERİNİN DEMECİ

Merkezî Antlaşma Teşkilâtı (CENTO) Genel 
Sekreteri Dr. Abbas A li Khalatbary, Paris’dekı Nato 
parlamenterler konferansındaki konuşmasında demiş
tir ki:

«Ortadoğu kamu oyu, Cento’nun bazı değişiklik
lere uğraması gerektiği görüşündedir. Bunun nedeni, 
teşkilâtın üç üyesinin, yani Türkiye İran ve Pakistan’ın 
Batılı müttefiklerinden bekledikleri destek ve anlayışı 
görmemeleridir.

Sovyetler B irliği, Ortadoğuda daha esnek bir siya
seti benimsemiştir. Ancak gerçekte askerî tehdit yerini 
İktisadî ve siyasî tehditlere bırakm ıştır.»

17 K a s ım  1966 YENİ CEZAYİR BÜYÜKELÇİSİNİN DEMECİ

Memleketini, Ankara, Tahran ve Bağdat nezdin- 
de temsil edecek olan Cezayir’in yeni Ankara Büyükel
çisi Tevfİk El Madani, Türkiye Cumhurbaşkanına iti- 
madnamesini sunmak üzere Ankara’ya gelmiştir. Büyü
kelçi, havaalanında verdiği demeçte özetle şunları söyle
miştir :

«Sözlerime büyük A tatürk’ün hatırasını yadetmek- 
le başlıyorum. Müşterek tarihimizin derinliklerinde baş
lamış olan ve ortak bağlarım ızın bulunduğu kahraman 
Türk m illetine, en dostane ve kardeşçe selâmımı suna
rım. Çok sevmiş olduğum sevgili Türkiye’nin Cumhur
başkanı nezdinde, ilk Cezayir sefiri olmaktan dolayı.
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bahtiyarım. Geri kalan günlerim i, Türk - Cezayir ve 
Arap m illet ve devletlerini birbirinden ayrılmayacak 
şekilde bağlıyan sağlam kardeşlik ilişkilerin i kuvvet
lendirmekle geçirmek ümidindeyim. Yarın inşallah iti
matnamemi Cumhurbaşkanına takdim edeceğim.

17 K a s ım  1966 İNGİLİZ AKDENİZ FİLOSUNA MENSUP ÜÇ 
HARP GEMİSİNİN İSTANBUL’U ZİYARETİ

İngiliz Akdeniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Ko
modor. D. N. B. M ellis’in kumandasındaki üç harp ge
misi dört günlük bir ziyaret için İstanbul’a gelmiştir.

17 K as ım  1966 ERALPTN YUNAN İDDİALARINI YALANLAYAN
MEKTUBU

Türk uçaklarının bir süre önce, üç kere Yunan 
semalarını ih lâl ettiği iddiasını, Türkiye yalanlamıştır. 
Orhan Eralp, Genel Sekreter Thant’a gönderdiği mek
tupta, yapılan tahkikatın, bu iddiaları yalanladığını b il
dirmektedir.

Yunanistan, 20, 22 Eylül ve 3 Ekim’de Türk uçak
larının Yunanistan semalarını ih lâ l ettiği iddiası ile 
Genel Sekretere başvurmuştu.

18 K as ım  1966 MİLLETLERARARSI PARA FONU HEYETİYLE
YAPILAN GÖRÜŞMELER

M illetlerarası Para Fonu teşkilâtının ana sözleş
mesinin 14. maddesi gereğince her yıl yap İması mutad 
olan ve 9 Kasım’da başlayan görüşmeler sona ermiştir.

M aliye Bakanlığından bildirildiğine göre, bu yılk i 
müzakereler de, tam bir karşılık lı anlayış ve işbirliği ha 
vasi içinde cereyan etmiş, Türk ekonomisinde bulunan 
istikrar ve başarılmış olan gelişmeler, Fon heyeti B aş
kanı Ernst Struc tarafından, ilg i ile  miişahade ve tesbit 
edilmiştir.
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RCD ÇERÇEVESİNDE BİR ÖDEME BİRLİĞİ 
KURM AYI ÖNGÖREN ÇALIŞMALAR

Ticaret Bakanlığı, M aliye Bakanlığı, Devlet P lân
lam a Teşkilâtı ve Merkez Bankası mensuplarından mü
teşekkil bir eksperler heyeti Karaçi’ye gitm iştir. Heyet, 
İran ve Pakistan eksperleri ile  birlikte RCD Bakanlar 
Konseyinin a ld ığ ı karar uyarınca, bölge ıçı ticaret 
hacminin geliştirilm esi amacı ile  3 ülke arasında bir 
«ödeme b irliğ i» üzerinde bir anlaşma taslağı hazır 
lamıştır.

RCD MÜŞTEREK KÜLTÜR MİRASI 
KOLLOKYUM U

1966 RCD kültürel mübadele çerçevesi içinde bu 
yıl düzenlenen ikinci Müşterek Kültür M irası Kollok- 
yumu 21 -23  Kasım tarihlerinde A nkara’da toplanmış
tır.

OECD- ZİRAAT FAKÜLTESİ HAYVANSAL 
ÜRETİM VE PAZARLAMA SEMPOZYUMU

OECD ile Ankara Üniversitesi Z iraat Fakültesinin müş
tereken hazırladıkları Hayvansal Üretim ve Pazarlama 
Sempozyumu 21 -28  Kasım tarihleri arasında Ankara’
da toplanmıştır.

İNGİLTERE’NİN YENİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliğine Atina ve 
Bağdat eski Büyükelçilerinden Sir Roger A ilen atan
mıştır. Yeni büyükelçinin Ocak ayının ilk  haftası içinde 
Ankara’ya gelerek görevine başlayacağı öğrenilmiştir.

GÜNEY ARABİSTAN’IN  BAĞIMSIZLIĞI 
KONUSUNDA TÜRKİYE’N İN  GÖRÜŞÜ

Birleşmiş M illetlerde Güney Arabistan Federas
yonundaki durumu müzakere eden komisyon önünde 
söz alan Türkiye delegesi, İngiltere’nin Güney Ara-



bistan’a bağımsızlık tanıma niyetinden şüphe etmedik
lerini belirtmekle beraber, olağanüstü durumun sona 
erdirilmesi gerektiğini söylemişlerdir.

Türkiye delegesi İsmail Erez, bölgeye, durumu 
yerinde incelemek üzere bir B. M. heyeti gönderilmesi 
ve İngiltere ile Güney Arabistan halkının işbirliğinde 
bulunma arzusunun, Güney Arabistan’ın barışçı ve de
mokratik yollardan bağımsızlığını elde etmesinde önem
li bir faktör olacağını söylemiştir.

22 K as ım  1966 SEN4TÖR JAVİTS’İN BAŞBAKAN DEMİREL 
İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME

Başbakan Demirel, Nato Daimî Ekonomik Komi
tesinin Az Gelişmiş Nato Ü lkeleri Tali Komitesi Çalış
ma Grubu Başkanı Jacob Javits’i kabul ederek bir süre 
görüşmüştür.

Bilindiği üzere Nato Parlamenterleri konferansın
da iki üye memleketin (Türkiye ve Yunanistan) eko
nomik kalkınmasını süratlendirmek gayesi ile bir Doğu 
Akdeniz Kalkınma Enstitüsü kurulması kararlaştırıl
mıştır. Senatör Javits’in başkanlığını yaptığı komite, iki 
yıllık  bir devrede şu hususları incelemişdİr:

1 — Türkiye - Yunanistan hududundaki Meriç 
nehri ile ilg ili sel kontrolü, sulama ve seyrüsefer imkân
larının tetkiki,,

2 — İki memlekete devamlı turist celbi için Tüı- 
kiye’nin tarihî şehirleri ve Yunan adalarını esas olarak 
ele alan bir problemin incelenmesi,

3 — Türkiye ve Yunanistan’ın sebze ve meyve
lerinin Kuzey Avrupada pazarlanması ile ilg ili bir p lâ
nın incelenmesi,

4 — Her iki memleketin balık avlanabilecek su
larının tetkiki ve balıkçıyık konularında işbirliği plân
larının tetkiki,

Ford kurumu ve diğer Amerikan müesseseseleri 
şimdiye kadar bu teşebbüsün dört safhasmın m asrafları
nın karşılanmasına yardımda bulunmuşlardır. M asraf 
tutarı takriben 200 bin dolardır.
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23 Kasını 1966 TÜRKİYE - AET ORTAKLIK KONSEYİ
TOPLANTISI

19 Kasım’da, T ürkiye-A vrupa Ekonomik Toplu
luğu Ortaklık Konseyinin Brüksel’de yapacağı toplan
tıya katılm ak üzere Ankara’dan ayrılan D ışişleri Baka
nı İhsan . Sabri Çağlayangil, görüşülecek konuları geniş 
olarak anlatmıştır (Bk. Belge 9).

D ışişleri Bakanı Çağlayangil, toplantıda Türkiye’
nin ekonomik durumu ve kontenjan ile insan gücü ko
nularındaki talepleri hakkında açıklam alarda bulun
muştur (Bk. Belge 10).

25 Kasım ’da yurda dönen Dışişleri Bakanı, Brük
sel’de Belçika D ışişleri ile Çalışma Bakanları ile  yaptığı 
temaslar hakkında da ayrıca b ilgi vermiştir (B. Belge 
11).

/

23 K a s ım  1966 DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN TÜRK - AMERİKAN  
ASKERİ TESİSLERİNİN ZİYARETİ İLE İLGİLİ 
AÇIKLAMASI

Genel Sekreter Zeki Kuııeralp, bazı Generaller, 
NATO Dairesi Genel Müdürü Şükrü Elekdağ ve Genel 
Kurmay ve Dışişlerine mensup diğer zevatın Karamür
sel’deki Türk - Amerikan askerî tesislerini ziyaret et
meleri ile  ilg ili olarak 23 Kasım tarihinde yapılan ba
sın toplantısında sorulan somlara, Bakanlık Sözcüsü 
Işçen şu şekilde cevap vermiştir :

«Bahiskonusu tesisler müşterek tesislerdir. Genel
kurmay Başkanlığının izin ve yetkisini hâiz Türk askeri 
ve sivil z e v a t  tesislerde her zaman incelemelerde bulu
nabilirler. Bu gibi incelemeler esasen bugüne kadar Ge
nelkurmay Başkanlığınca teknik seviyede devamlı ola
rak yapılmakta idi. İncelemeler bu sefer daha yüksek 
seviyede olmuştur. İncelemelere gerektiğinde ve duru
ma göre devam edilecektir.»
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23 K as ım  1966 TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN, SURİYEDE 
DE MALLARINA ELKONAN TÜRKLERİN  
MALBEYANI İLE İLGİLİ BİLDİRİ

Bakanlar Kurulunun 1 Ekim 1966 gün ve 6/7104 
sayılı kararı ile Suriyelilerin yurdumuzdaki bütün mal, 
hak ve menfaatlerine hâzinece el konulması üzerine D ı
şişleri Bakanlığınca yayınlanan bir tebliğde, yurdumuz
da mal ve mülkü olan Suruyelilerin üç ay içinde beyan
name vermeleri talep edilmektedir.

23 Kasım tarih ve 12459 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan tebliğ şöyledir :

«Türkiye’de taşınır veya taşınmaz m allarıyla, her 
çeşit hak ve menfaati bulunan Suriye uyruklu gerçek 
ve tüzel kişilerden Türkiye’de oturanlar veya umumî 
vekilleri bulunanlar bizzat veya umumî vekilleri tara
fından, bulundukları yerin en büyük mülkiye amirine, 
Türkiye’de ikamet etmiyen ve umumî vekilleri de bu
lunmayanların ise, Türk elçiliği veya konsoloslukları
na, ilân tarihinden itibaren 3 ay içinde sahip oldukları 
her türlü taşınır ve taşınmaz m alları ile  hak ve menfaat
lerini gösterir bir beyanname vermeleri, sözü geçen yö
netmeliğin 13. üncü maddesi icabındadır.»

Tebliğde bu süre hitamında beyanda bulunmayan 
Suriyelilerin müracatlarınm nazarı itibara alınmayacağı 
da bildirilmektedir.

Öte yandan aynı tebliğde Suriye hükümetince muh
telif tarihlerde alınan kanunî ve İdarî tedbirler dolayı- 
siyle, Suriye’de mal, hak ve menfaatleri zarara uğrayan 
vatandaşlarımızın da, bu zararlarını tesbit etmek üzere, 
m ahallî mal dairelerinden veya elçilik ve konsolosluk
larımızdan temin edecekleri beyannameleri ellerinde 
mevcut belge örnekleri ile birlikte 6 ay içinde Dışişleri 
Bakanlığına bildirmeleri istenmektedir.

23 K as ım  1966 TÜRKİYE’DEKİ AMERİKALI ASKERÎ PERSONEL

Dışişleri sözcüsü Türkiye’deki Amerikalı persone 
lin azaltılacağı konusunda yetkili Amerikan makamla
rınca, Dışişleri Bakanlığına intikâl ettirilmiş bir bilgi 
olmadığını söylemiştir.
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Diğer taraftan, 24 Kasım’da yaptığı bir açıklama 
ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Tür
kiye’de bulunan askerî personelin ve ailelerinin sayısı
nı azaltacağına dair çıkan haberleri yalanlam ıştır.

Savunma Bakanlığı sözcüsü, «yakın bir gelecekte 
Türkiye’deki Amerikan askerlerinin sayısını azaltmak ve 
bunların ailelerini başka bir yere göndermek hususunda 
bir plân mevcut değild ir» demiştir.

23 K a s ım  1966 İSVEÇLİ İŞÇİ TEMSİLCİSİNİN BASIN 
TOPLANTISI

İsveç M illî İş Teşkilâtının İstanbul irtibat bürosu 
görevlisi Sven îverud, düzenlediği bir basın toplantı
sında, Türk ve İsveç hükümetlerinin en kısa zamanda 
işçi anlaşması için görüşmelere başlayacağı ümidinde 
olduğunu ifade etmiş, sözlerine şöyle devam etmiştir .

«İsveç’te iş müsaadeli 1400 Türk vardır. Bunların 
durumları iyidir. Esas güçlük, iş müsaadesiz ve turist 
pasaportuyla gelenlerde görülmektedir. Şimdi İstanbul’
da bir irtibat bürosu tesis ettik. Bu büro, İsveç’te çalış
mak isteyenlere bilg i verecektir. Türk işçilerine tavsiye
miz, turist pasaportuyla gelmemelerinden ibarettir.»

24 K a s ım  1966 ASYA KALKINMA BANKASININ İLK
TOPLANTISI

Asya Kalkınma Bankası yönetim kurulu, 32 ülke
yi temsil eden heyetlerin katılm asiyle Tokyo’da ilk  top
lantısını yapmıştır.

24 K a s ım  1966 IRAKTN TÜRKİYE VE İRAN İLE İLİŞKİLERİ

Irak Cumhurbaşkanı Abdürrahman Arif, ülkesi
nin Arap olmayan komşuları İran ve Türkiye ile daha 
yakın ilişkiler kurmak arzusunda olduğunu söylemiştir. 
Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kayda değer bir 
gelişme gösterdiğini belirten Arif, Irak hükümetinin, 
İran’la da İyi ilişkiler kurmak için çaba harcadığını söy
lemiştir.
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Cumhurbaşkanı, Kürt meselesinin hallin in ve ü l
kenin Kuzey kesiminde barışın sağlanmasının, İrak'a 
daha güç kazandırdığını söylemiştir.

24 K as ım  1966 MİLLETLERARASI İMAR VE KALKINMA
BANKASI ÎLE PARA FON’UNDA KOTA M IZ

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu, 
1947 yılından beri üyesi bulunduğumuz M illetlerarası 
îmar ve Kalkınma Bankası ile  Para Fonu’ndakİ kota
mızın yüzde 25 oranında arttırılmasını öngören tasarı
nın, m illet meclisi’nden geçen metnini aynen kabul et
miştir.

Para Fonu iştirak hissemizin yükselmesi ile, ko
talarla mütenasip olarak Fon’un kaynaklarından istifa
de imkânlarımız ve oy haklarımız artacaktır.

M illetlerarası Para Fonu ve M illetlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankası’na yapılması gereken ödemeler 
gelecek yıllar bütçelerine konulacak tahsisatlardan mah- 
subedilmek üzere avans olarak icra olunabilecektir. An
cak bu avansların yekûnu, 1 Temmuz 1964 tarihinde 
mer’i siklet ve safiyetteki 223 milyon ABD doları karşı-

24 K a s ım  1966 FRANSIZ DONANMASINA MENSUP İKİ
GEMİNİN İZMİR’İ ZİYARETİ

Fransız donanmasına mensup iki gemi İzmir li
manına 30 Kasım’a kadar devam eden bir ziyaret yap
mışlardır.

27 K asım  1966 İNGİLTERE'NİN MER’A GELİŞTİRMEK
KONUSUNDAKİ YARDIMI

İngiltere’nin 1965’de Cento projesi çerçevesinde 
Türkiye’ye verdiği 20.700 sterlin kıymetindeki tohum 
temizleme ve ayırma makinelerine ilâveten, Ankara da- 
ki M er’a Araştırma Enstitüsüne, Türkiye’nin mer’alan- 
m geliştirmek üzere yeni bir İngiliz malzeme yardımı 
yapılmıştır.
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23 K as ım  1966 ASYA MİLLETLERİ KOMÜNİZMLE MÜCADELE 
BİRLİĞİNDE KIBRIS KONUSUNDA ALINAN 
KARAR

31 Ekim - 9 Kasım 1966 tarihleri arasında Seul'da 
toplanan Asya M illetleri Komünizmle Mücadele B irliği 
(APALC) konferansından dönen Samsun Senatörü Fet
hi Tevetoğlu, bu konferansta Kıbrıs meselesinin, insan 
hakları, yasalar ve anlaşmalar çerçevesinde müzakere 
yolu ile hallin in süratle sağlanması yolunda bir karar 
alındığını açıklamıştır.

26 K as ım  1966 İSRAİL’İN ÜRDÜN’E SALDIRISI İLE İLGİLİ 
AÇIKLAMA

Türkiye, İsrail’in 13 Kasım günü Ürdün’ün Heb- 
ron bölgesine yaptığı saldırıyı takbih etmiş, bu sald ırı
nın yol açtığı can ve mal kaybından duyulan üzüntüyü 
belirtmiştir. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu konuda şun
ları söylemiştir : «İsra il’in m ukabele-i bilm isil olarak 
hudutları aşan bu hareketini takbih etmemeye imkân 
yoktur. Daha önceden hazırlanmış bir tertip sonucunda 
girişilen ve dostumuz Ürdün’de maddî zararların ya
nında, önemli can kaybına da sebep olan bu olay, Türk 
kamu oyunda da üzüntü yaratmıştır.

Hükümetimiz olayları yakından izlemekte ve yur
dumuzun da içinde bulunduğu bu bölgede barışı teh
likeye düşüren bu gibi hareketlerin devam etmemesini 
dilemektedir.»

26 K a s ım  1966 HÜKÜMETİN BİR SENELİK İCRAATI HAKKINDA  
YAYINLANAN BEYAZ KİTAP

Adalet Partisi üçüncü kongresine bir gün kala, 
hükümetin bir y ıllık  çalışmasını yansıtan «Beyaz Kitap» 
yayınlanmış, hükümet programında taahhüt edilen ve 
yasama organlarından geçen kanunlarla her sektör ayrı 
ayrı ele alınmak suretiyle yapılan çalışmalar ve çeşitli 
yatırım lar özetlenmiştir.

Beyaz Kitabın bir bölümü de dış politika konusu
na hasredilmiştir (Bk. Belge 12).



26 K as ım  1966 DEVLET BAKANLIKLARDAN BİRİNİN
KALDIRILMASI

Cihât B ilgehan’m M aliye Bakanlığı’na atanmasıp 
la boşalan devlet bakanlığı kaldırılm ıştır. Bilgehan m 
vekâlet ettiği devlet bakanlığının 4951 sayılı kanunun 
birinci maddesi uyarınca kaldırılm asıyla ilg ili Başba
kanlık tezkeresi Cumhurbaşkanınca uygun görülmüştür.

26 K as ım  1966 BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE YABANCI ÜSLER 
MESELESİ

Genel Kurulun Ana Siyasî Komitesinde silâhsız
lanma konusunda cereyan eden müzakereler sırasında 
Sovyet baş delegesi N ikolai Federenko tarafından «A s
ya, Afrika ve Lâtin Amerika’daki bütün yabancı üslerin 
tasfiyesi» hakkında öne sürülen bir karar tasarısı İngiliz 
delegesi Lord Chalfont’un şiddetli itirazları ile  karşılan
mıştır.

Moskova’nın, Ana Siyasî Komiteyi «soğuk savaş 
alanına» çevirmeyi tasarladığını bildiren İngiliz delege
si, karar metninde, Asya, Afrika ve Lâtin Amerikadaıı 
söz edilirken Avrupaya hiç dokunulmadığını bunun se
bebini anlamanın hiç de zor olmadığını belirterek şöy
le demiştir : «Sovyetler Birliğinin, müttefiklerinin top
raklarında binlerce askerî ve üssü varken Avrupa’yı ta
sarının dışında tutması alışa gelinen tipik bir iki yüzlü
lük örneğidir.»

26 K asım  1966 OECD BAKANLAR KURULU BİLDİRİSİ

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkdâtı (OECD) 
Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yayınlanan bildi
ride (BE Belge 13) Doğu ve Batı arasındaki iktisadi 
ilişkilerin genişletilmesinin önemi belirtilmiştir.

26 K asım  1966 KUNURİ SAVAŞININ YILDÖNÜMÜ

Güney Kore Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçi
si Suııg Ga Lee, Kunuri savaşının yıldönümü münasebe
tiyle bir basın toplantısı düzenlenmiştir.
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Büyükelçi Sung Ga Lee Kunuri hakkında şunları 
söylemiştir.

«27 Kasım 1966 Kunuri savaşı’nın ve Türk askeri
nin Kore harbinde komünist sald ırganlara karşı kazan
dığı zaferin 16/mcı yıldönümüdür.

Harp sırasında, Türk tugayına komşu birlik olan 
sekizinci Kore Cumhuriyeti tümeni komutanı idim. Bu
günün mutlu Türkiyesi’nde Büyükelçi olarak bu tarihi 
olayı kutlam akla şeref duyuyorum.»

26 K as ım  1966 SOVYETLER BİRLİĞİ İLE SPOR KONUSUNDA  
TEMASLAR

Türkiye ile  Sovyet Rusya arasında düzenlenmesi 
düşünülen spor temasları konusundaki görüşmelerde 
bulunmak üzere, Sovyet spor teşkilâtndan bir heyet 
memleketimize gelmiştir.

26 K as ım  1966 BULGARİSTAN KIZILHAÇ HEYETİ ŞEREFİNE
YAPILAN TÖREN

Kızılay Genel Başkanı, memleketiminde bulunan 
Bulgaristan Kızılhaç heyeti üyelerine birer «dostluk» 
madalyası vermiştir. Konuk Bulgaristan Kızılhaç heyeti 
mensupları 6 A ralık ’a kadar yurdumuzda kalmış, Anka
ra, İzmir ve İstanbul’da K ızılay’ın yardım faaliyetlerini 
izlemişlerdir.

27 K a s ım  1966 A. P. KONGRESİNDE BAŞBAKANIN DIŞ
POLİTİKA İLE İLGİLİ DEMECİ

Adalet Partisi üçüncü Büyük Kongresinde konu
şan Başbakan Süleyman Demirel, Türkiye’nin Nato için
deki durumu ve ik ili anlaşmalar hakkında bilgi vermiş
tir (Bk. Belge 14).
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27 K a s ım  1966 AMERİKAN DIŞİŞLERİ KIBRIS MASASI 
DİREKTÖRÜNÜN LEFKOŞE’Yİ ZİYARETİ

Amerika D ışişleri Bakanlığı Kıbrıs Masası D irek
törü Charles Mac Cuskill, Lefkoşe’ye gelmiştir. Kıbrıs’
ta kaldığı süre içinde Mac Cuskill Kıbrıs Türk ve Rum 
liderlerle görüşmüştür.

28 K asım  1966 YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANININ EL AHRAM  
GAZETESİNE DEMECİ

Yunan Dışişleri Bakanı Yani Tumbas, «Türkiye 
ile  Yunanistan arasında Kıbrıs konusunda yapılmakta 
olan ik ili görüşmelerin gerçeklere dayanan bir çözümle 
sonuçlanacağı» inancını belirtmiştir. Kahire'deki «El 
Ahram» gazetesinde çıkan bir beyanatında Tumbas, 
her iki hükümetin aralarında yaptıkları görüşmeleri 
«başarılı bir sonucu» elde edilinceye kadar gizli tuttuk
larını da söylemiştir. Bakan, Kıbrıs hükümetinin görüş
meler hakkında tam bir bilgiye sahip olduğunu ve Baş
piskopos Makarios’un sonuçlardan memnun bulundu
ğunu ilâve etmiştir.

28 K a s ım  1966 RAUF DENKTAŞ’IN «KIBRIS’TAKİ SON
DURUM» İLE İLGİLİ KONUŞMASI

Siyasal B ilgiler Fakültesi Hür Düşünce Kulübü 
ile Kıbrıslı Türk Talebeler Cemiyeti’nin birlikte düzen
lediği «Kıbrıs faciası» konulu fotoğraf sergisinin açı
lışında bir konuşma yapan Kıbrıs Türk cemaati başkanı 
Rauf Denktaş «Kıbrıs Türk’ü kendi topraklarında, ken
di vatanında âsî muamelesine tâbi tutulmaktadır» de
miştir (Bk. Belge 15).

28 K a s ım  1966 RCD TİCARET KOMİTESİ TOPLANTISI

îslâm abad’da toplanan RCD Ticaret Komitesi, 
RCD alanında ticaretin geliştirilmesini hedef güden bir 
ödeme birliği üzerinde bir anlaşma taslağını incelemiştir.
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28 K a s ım  1966 EYÜP HAN’IN DIŞ POLİTİKA KONUSUNDA  
YAPTIĞI KONUŞMANIN CENTO İLE İLGİLİ 
SÖZLERİ

Pakistan Cumhurbaşkanı Eyüp Han, yabana basın 
derneğinde yaptığı bir konuşmada, Pakistan’ın Güney 
Doğu Antlaşması Teşkilâtı (SEATO) ve Merkezi Ant
laşma Teşkilâtından (CENTO) çekilmiyeceğinı belirt
miş, fakat ikisinden de beklediğini bulmadığını söy- 
liyerek şöyle demiştir : «SEATO ve CENTO, bugünün 
şartlarından çok farklı şartlar altında kurulmuşlardır. 
Aradan uzun bir süre geçmiştir. Bİz bu savunma paktla
rı çerçevesinde güvenliğim izi teminat altına alacağımızı 
sanıyorduk. SEATO ve CENTO’dan beklediğimizi bu
lamadık. Fakat dostlarımızı hesaba kattığımızdan iki 
teşkilâttan da çekilmeye niyetimiz yok».

29 K as ım  1966 BİR TÜRK TİCARET HEYETİNİN TUNUS VE 
CEZAYİR’DEKİ TEMASLARI

Bir haftadır Tunus’ta bulunan Türk İktisadî h e
yeti, Tunus Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Müsteşarı ile 
yaptığı görüşmede, Türkiye ile Tunus arasındaki ticari 
mübadeleyi normalleştirme ve arttırma imkânları ince
lenmiş ve bu arada, bir Tunus heyetinin 1967 Şubatın
da Türkiye’yi ziyaret ederek Türk yetkililerle benzeri 
temaslarda bulunması kararlaştırılm ıştır.

Devlet ve Özel Sektörlerini temsil edeıı 6 kişi
lik  Türk heyeti daha sonra Tunus’tan Cezayir e gitm iş
tir.

Cezayir’de 5 A ralığa kadar kalan Türk heyeti, 
Türkiye ile  Cezayir arasındaki ticaret ilişkilerin i geliş
tirme İmkânlarını incelemiştir.

29 K as ım  1966 SOVYET RUSYA’NIN KIBRIS KONUSUNDAKİ  
RESMİ GÖRÜŞÜ’NÜN TEYİDİ

Bundan bir müddet evvel K ıbrıs’taki Sovyet Bü
yükelçisinin Sovyet İhtilâlinin yıldönümü miinasebetiy- 
le yaptığı bir konuşmada Kıbrıs meselesi hakkında bu
güne kadarki Sovyet görüşüne uymuyacak mahiyette
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sözler sarfettiği yolunda gazetelerde çıkan haberler üze
rine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü konu ile  ilg ili olarak 
Sovyet Rusya nezdinde teşebbüste bulunulduğunu b il
dirmiş idi.

Bu hususta bir netice alınıp alınmadığı sorusu ü- 
zerine Bakanlık Sözcüsü Oktay îşcen şunları söylemiş
tir : «Sovyet Hükümeti Kıbrıs konusunda evvelce vâki 
resmî beyanlarda ifadesini bulmuş olan görüşlerinde 
bir değişiklik olmadığını bildirm iştir». îşcen, «bu duru
ma göre, Lefkoşe’de yapıld ığı bildirilen beyanat ile  Sov- 
yetlerin bu kere teyid edilen resmî görüşünü nasıl telif 
ediyorsunuz?» yolundaki suali ise şu şekilde cevaplan
dırılm ıştır :

«Lefkoşe’deki Sovyet Büyükelçisine gazetelerde 
çıkan beyanatın metni, Sovyet resmî görüşünün dışında 
ifadeler taşıdığı cihetle, bu konuda gazetelerde çıkmış 
olan haberlere itibar etmek gerekiyor.»

2.9 K asım  1966 ÇİN HALK CUMHURİYETİNİN B. M. E
ALINMASINI ÖNGÖREN TASARININ REDDİ

Çin H alk Cumhuriyetinin Birleşmiş M illetlere a- 
lınmasım ve M illiyetçi Çin’in Birleşmiş M illetlerden 
çıkarılması için Arnavutluk tarafından verilen karar ta
sarısı 46’ya karşı 57 oyla (Bk. Belge 16) reddedilmiştir.

29 K asım  1966 YABANCI ÜLKELERDE ÜS BULUNDURULMASI
KONUSUNDA AMERİKAN GÖRÜŞÜ

B. M. Siyasî Komisyonunda sözalan Amerikan 
temsilcisi, Amerikanın yabancı ülkelerde üs bulundur
masını savunmuş ve bu üslerin kaldırılm asını öngören 
bir Sovyet teklifinin reddini istemiştir. W illiam  C. Fos- 
ter bu çeşit bir karar alınsa bile Amerikanın kararı ta- 
nımıyacağını söylemiştir. Foster, denizaşırı ülkelerdeki 
Amerikan üslerini, Sovyetler B irliği ve Çin'in saldırgan 
tutumlarının ve tehditlerinin haklı gösterdiğini ifade 
etmiştir.
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29 K a s ım  1966

29 K a s ım  1966

30 K a s ım  1966

30 K a s ım  1966

SOVYETLER BİRLİĞİ TARAFINDAN 
K U R U L A C A K  FABRİKA HAKKINDA  
AÇIKLAMA

Etibank Genel Müdürü, Sovyetlerin Türkiye’de 
kuracağı sülfürik asit fabrikası ile  ilg ili olarak, bir süre
den beri Ankara’da bulunan Sovyetler B irliği heyeti, 
Etibank ve D ışişleri Bakanlığı ilg ilile ri arasında fiat ko
nusunda anlaşmaya varıld ığ ı ve mukavelenin hazırlan- 
makta olduğunu bildirmiştir.

BURUNDİ’DE HÜKÜMET DARBESİ

Burundi Başbakanı Michel Combero askeri bir dar
be sonucunda kral beşinci N tare’nin devrildiğini ve ü l
kede cumhuriyet ilan  edildiğini açıklamıştır.

Radyoda yaptığı konuşma sırasmda Başbakan hü
kümetin feshedildiğini bildirmiş ve kendisini cumhur
başkanı ilan etmiştir.

BARBADOS ADASININ BAĞIMSIZLIĞA 
KAVUŞMASI

Küçük İngiliz Antillerindeki Barbados adası 339 
y ıllık  İngiliz yönetiminden sonra bağımsızlığına kavuş
muştur.

ALMANYA’DAKİ İŞÇİLERİMİZİN DURUMU  
HAKKINDA BİR AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel 
Müdür yardımcısı H alûk Saymsoy, bu konuda şunları 
söylemiştir.

«Son zamanlarda yabancı işçi talebinin olmadığı 
bir gerçektir. Böylece işçi sorunlarından bir kriz oldu
ğu görülüyor. Ancak, A lman ekonomik durumunun 
tekrar yüksek seviyeye çıkması muhakkaktır. Ayrıca, 
sözleşme süreleri sona eren işçilerimiz başka iş kolları
na geçmekte, başka ülkelere gitmekte veya yurda dön
mektedirler.»
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30 Kasım 1966 KIBRIS’TAKİ İNGİLİZ KUVVETLERİ İLE İLGİLİ
BİR AÇIKLAMA

İngiliz Savunma Bakanlığı Londra’da aşağıdaki 
bildiriyi yayınlamıştır :

«Bu sene başlarında yayınlanan beyaz kitap sa
vunma raporunda da b ild irild iği üzere, İngiltere hükü
meti Kıbrıs’taki birliklerinde önemli tensikat yapmayı 
plânlamış bulunmaktadır. Lefkoşe hava alanında bu 
husustaki hazırlıklara başlanmış olup, artık adada lü 
zumu kalmayan bazı depolar ile  diğer tesislerin kald ı
rılmasına da çalışılmaktadır. Bu sayede ordu garnizonu 
azalacak ve silâh lı kuvvetler tarafından istihdam edilen 
siviller arasında da tensikat yapılarak bunlara normal 
tazminat ödenecektir. İngiltere hükümeti, Kıbrıs hükü
metini keyfiyetten haberdar etmiş olup, ilg ili Kıbrıs 
makamları ve müstahdemlerin temsilcileri ile  müzake
reler derhal başlıyacaktır.

Bu yeni gelişme, hükümran üsler bölgesinin sta
tüsünü veya İngiltere hükümetinin, Birleşmiş M illetler 
kuvvetlerine karşı lojistik desteği dahil, diğer mesuli
yet ve vecibelerini yerine getirme kabiliyetine tesir et- 
miyecektir.»

30 Kasım  1966 BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE YABANCI ÜSLERİN 
TASFİYESİ MESELESİ

Yabancı üslerin tasfiyesi meselesini müzakere 
eden Siyasî Komisyonunda konuşan İran delegesi Dr. 
Mehdi Vekil, ülkesinin dış politikasını savunmuş ve 
İran’ın tamamiyle bir savunma paktı olan Merkezi Ant
laşma Teşkilâtına (CENTO) dahil bulunmaktan hiçbir 
vakit «utanç duymadığım» söylemiştir.

Öte yandan, Hindistan, Yugoslavya ve Birleşik 
Arap Cumhuriyeti, Asya, A frika ve Lâtin Amerika'daki 
yabancı ülkelerin tasfiyesini öngören Sovyet karar tasa
rısına cephe almışlardır. Bu üç ülke tasarının müzake
resi için en uygun yerin B. M. olmadığını belirtm işler
dir.
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Müzakereler sırasında Bulgaristan ve Cezayir de
legeleri, Sovyet teklifini hararetle desteklemişler, Ro
manya ise, bu bağlılığ ın  dışında kalarak Nato ve V ar
şova paktlarının elinde bulunan bütün üslerin tasfiye
sini istemiştir.

30 K as  m  1966 LUDWIG ERHARD’IN İSTİFASI

Batı Almanya Başbakanı Ludwig Erhard istifa et
miştir. Hristiyan Demokratlar ile  Sosyal Demokratların 
iştirakiyle kurulan yeni «büyük koalisyon hükümetinin» 
başkanlığına Hristiyan Demokrat Partisinden Kurt 
Georg Kiesinger seçilmiştir.

30 K a s ım  1966 ÇİN HALK CUMHURİYETİ TİCARET 
HEYETİNİN TEMASLARI

İstanbul, İzmir ve A nkara’da gayri resmi temas
larda bulunmak üzere yurdumuzu ziyaret eden bir Çın 
H alk Cumhuriyeti ticaret heyeti Kahire’den İstanbul’a 
gelmiştir.

30 K a s ım  1966 AMERİKAN 6. FİLOSUNA MENSUP 
GEMİLERİNİN İSTANBUL VE İZM İR ’İ 
ZİYARETİ

Amerika Akdeniz 6. filosunun 8. divizyonundan 
S h an gri- la  uçak taşıt gemisi ile  diğer üç gemiden ku
rulu bir filo İstanbul’a bir haftalık  bir ziyaret için gel
miştir.

D iğer taraftan, 6. filoya mensup 18. destroyer 
birliği de İzmir’e gelmiştir.
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B E L G E L E R





DIŞİŞLERİ ENFORMASYON DAİRESİNİN EL - FEKİ'NİN  
ANKARA’DAKİ TEMASLARI HAKKINDA VERDİĞİ BİLGİ

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel Müdürlüğü, hükümeti
mizin davetlisi olarak yurdumuza gelen Birleşik Arap Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakan yardımcısı Haşan El - Feki’nin Ankara’daki resmî temasları konusunda 
bilgi vermiştir.

Dışişleri Enformasyon Dairesinin, El - Feki’nin temaslariyle ilg ili olarak 
verdiği bilgi şöyledir :

«Memleketimizi resmen ziyaret eden B. A. C. Dışişleri Bakanı yardımcısı 
Haşan El - Feki, Cumhurbaşkanımız Cevdet Sunay, Başbakanımız Süleyman 
Demirel ve Dışişleri Bakanımız İhsan Sabri Çağlayangil tarafından kabul edil
miştir. B. A. C. Dışişleri Bakan yardımcısı, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri 
Zeki Kuneralp’ı ziyaret ederek kendisiyle bir süre görüşmüştür.

Haşan El - Feki’nin temasları sırasında iki memleketi alâkadar eden so
runlar hakkında karşılıklı görüş teatisinde bulunulmuş ve Türkiye’nin umumi
yetle Arap devletleri, hususiyle B. A. C. ile ilişkilerini geliştirmesinden du
yulan memnuniyet belirtilmiştir. Ayrıca, taraflar, ikili münasebetlerini daha da 
sıkılaştırmak istikametinde yapılan çalışmaları devam ettirmek arzusunu teyiei 
eylemişlerdir.»

B E L G E 2 S K a s ım  1966

B. A. C. DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI EL - FEKİ’NİN
DEMECİ

Hükümetimizin davetlisi olarak memleketimizde bulunan Birleşik Arap 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakan yardımcısı El - Feki, İstanbul'a geldiğinde basma 
şu demeci vermiştir :

«Türk hükümetinin nazik dâvetine minnettarım. Türk topraklarına ayak 
bastığım andan itibaren sıcak bir alâka ve Birleşik Aarap Cumhuriyetine karşı 
geniş bir sempati İle karşılandım. Ankara’daki ikametim gayet iyi geçti. Mcs- 
lekdaşım, Dışişleri Bakanlığınız Genel Sekreteri dostum Zeki Kuneralp ile u- 
zun görüşmelerde bulunduk, ayrıca Başbakanınız ve Dışişleri Bakanınız 
ile temaslar yaptım. Bu görüşmelerimizde karşılıklı olarak açık ve samimi

B E L G E 1 9 K a s ım  1966
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davrandık. Her iki hükümetin de karşılık lı olarak, memleketlerimiz arasın
daki dostluğu takviye etmek ve bunu geliştirmek arzusunda olduğunu müşa 
hade ettim. İfade edilen bu amacı gerçekleştirmek maksadıyla memleketime 
dönüyorum.

Öte yandan sayın Cumhurbaşkaııınız Cevdet Sunay’ın beni kabul etmesi 
benim için şereflerin en büyüğü olmuştur.»

B. A. C. D ışişleri Bakan yardımcısı, Dışişleri Bakanı İhsan Sabrı Çağla- 
yangil’e BAC. D ışişleri Bakanının davetini getirdiğini belirterek «kültür saha
sında Türk hükümetine bir anlaşma taslağı verdik. Bu konuda görüşmeler yap
mak iizere Ocak veya Şubat aylarında Türk heyetini BA C  ye davet ettik. Türk 
heyeti ile  Kahire’de yapacağımız görüşmelerden sonra, bir kültür anlaşması 
imzalayacağımızı sanıyorum. Ayrıca iki memleket arasındaki temasları sıklaş
tırmak ve görüşmelerimizi devam ettirmek, üzere Dışişleri Bakanlığı Genel 
Sekreteri Zeki Kuneralp’ı Birleşmiş Arap Cumhuriyetine dâvet ettim .» demiştir.

E l-Fek i, Konya’yı ziyareti sırasında,-Konya ile M ısır’da N il vadisindeki 
Dahamur şehrinin «kardeş şehir» beratını vali ile  teati ettiklerini belirtmiş ve 
devamla şunları söylem iştir:

«Bu güzel şehir İstanbul’da öbürgün akşama kadar kalacağım  ve mem
leketime en iyi intibalarla döneceğim. Türk basınının memleketime ve şahsıma 
gösterdiği yakın ilgiden dolayı da minnettarım .»

B.A.C. Dışişleri Bakan yardımcısı «Türkiye - M ısır arasında çok eski ta
rihlere dayanan dostluğun yeniden kurulacağına inanıp - inanm adığı» konu
sundaki soruyu «evet, eminim, bu dostluk daha da kuvvetli olarak tahakkuk 
edecektir. Görüşmelerimizde gerek Türk, gerek Birleşik Arap Cumhuriyeti hü
kümetleri olarak buna bir engel bulunmadığı kanısına vardık» diye cevaplan
dırmıştır.

B E L G E 3 4 K a s ım  1966

B. AL DÜNYA GIDA PROGRAMI VE ÖZEL FON’U ÎLE 
İMZALANAN İK İ ANLAŞMA

Birleşmiş M illetler Dünya Gıda Programı tarafından memleketimize 
cem’an 24 milyon Tl. değerinde gıda yardım ı yapılmasını öngören 4 proje an
laşması ile Batı Anadolu’nun jeotermik enerji kaynaklarının incelenmesi ve 
ambar zararlılarına karşı radyasyon yoluyla mücadele metodlarının memleketi
mizde de uygulanması için Birleşmiş M illetler Teşkilâtı Özel Fonundan yeni 
yardımlar sağlanması ile ilg ili özel ik i Anlaşma D ışişleri Bakanlığında 
Hükümetimiz adına Genel Sekreter İktisadî İşler Yardımcısı Kâmuraıı 
Gürün ve Dünya Gıda Programı ile özel Fon adına da Birleşmiş M illetler Kal
kınma Programı t emsilcisi Eric E. W ard tarafından imzalanmıştır.
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1 — Gıda yardımı ile ilg ili Anlaşmaların kapsadığı projeler ve yardımın 
kullanılış maksadı özetle şöyledir :

1 — Z on gu ld ak  K ö m ü r  Havzasın ın  G eli ş t i r i lm es i

Bundan önce bir yıl süre ile  sağlanmış bulunan gıda yardımı, Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumunun işçilerin sosyal ve ekonomik koşullarım iyileş
tirmekte kullanılm ak üzere bazı tasarruflar yapmasına imkân vermek ve işçile
re verilen yemeklerin kalitesini iyileştirmek için 2 yıl daha devam edecektir. 
Bu proje için verilecek gıdaların değeri 1.384.000 dolardır.

2 — M ad en  Arama v e  P ro sp ek s iy on  K am p la r ı

DGP, 1400 kamp işçisi ve aileleri efradına ücretlerinin bir kısmına mah
suben ilâve gıda yardımı temin edecek ve bu yoldan sağlanacak tasarrufla 
Enstitünün yılda 2 yeni kamp açmasına imkân verecektir.

Yardım ın değeri 678.750 dolardır.

3 — Çiftç i  Eğitim K am p la r ı

DGP Gıda Yardım ının amacı Köy İşleri Bakanlığı TOPRAKSU Genel 
Müdürlüğünün yurdun çeşitli yerlerinde kamp açmak suretile yürüteceği faali
yetleri desteklemektir.

Yardım ın değeri 195.500 dolardır.

4 — G ecek ondu  Ö n lem e

Hükümetçe yürütülecek uzun vâdeli bir program çerçevesinde Ankara, 
İstanbul, İzmir ve Bursa’da girişilecek gecekondu ıslahı ve yeni konutlar in
şası faaliyetlerinde kendi evini yapana yardım esasına göre çalışacak aileleri 
teşvik etmek üzere temel gıda maddeleri yardımı yapılacaktır.

Yukardakİ şehirlerin Belediyelerince seçilecek bu ailelerin başka gelir 
kaynakları olmadığından DGP yardımı inşaat devresinde bunların durumları
nın idame ettirilmesini sağlayacaktır.

Yardım ın değeri 210.000 dolardır.

II — Birleşmiş M illetler Özel Fonundan sağlanacak yardım larla gerçek 
leştirecek uygulama plânlarının mahiyeti ve amaçları özetle şöyledir :

5 — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsünce hazırlanarak Birleşmiş M illetler Özel Fonuna sunulan Batı Anadolu 
Bölgemizdeki jeotermik enerji kaynaklarının araştırılması ve incelenmesine mâ- 
tuf proje çerçevesinde mezkûr Fon tarafından memleketimize 4 yıl zarfında 
1.085.lOOdolar tutarında uzman ve malzeme yardımı sağlanacak ve bu alanda 
teknik eleman yetiştirilmesi maksadile burslar tahsis olunacaktır.
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Ezcümle, proje, doğrudan doğruya ısıtma ve elektrik enerjisi üretimi için 
Batı Anadolu’nun jeotermal kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesini 
ve bu konuda teknisyenlerimizin eğitimini öngörmektedir. Bu amaçla en umut 
veren yerlerde jeolojik, jeofizik ve jeokimya araştırmaları yapılacaktır. Araş
tırmalar sırasında 100 metre derinliğinde açılacak deliklerden ısı ölçmeleri ya
pılacak ve alınan neticelere göre 1000 metreye inilecek sahalar tespit oluna
caktır. Bu arada 10 adet derin kuyu açılacaktır. Kuyularda yeteri kadar bu 
har veya sıcak su elde edildiği takdirde bu termal kaynaklardan en iyi şekilde 
yararlanılması için incelemelere girişilecektir. Ayrıca elde edilecek buhardan 
enerji üretimi yanında sıcak sudan da tütün kurutma, kâğıt, şeker ve dokuma 
fabrikaları gibi hafif sanayide gerekli ısıtma için yararlanılm ası imkânları 
araştırılacaktır.

6. Ambar zararlılarına karşı radyasyon yoluyla mücadele edilmesine 
mâtuf proje ise Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Atom Enerjisi Komis
yonu tarafından hazırlanmıştır. Keza, Özel Fon tarafından tasvip olunan bu. 
proje çerçevesinde mezkûr Fon memleketimize üç yıl süre ile 720.500 dolar 
tutarında uzman, burs ve teknik malzeme sağlamayı taahhüt etmiştir. Bu pro
jenin amacı ambar zararlılarının itlâfm da radyasyon tekniğini uygulamak ve 
teknik temel b ilg iler toplamak üzere bir pilot tesis kurmaktır. Pilot projenin 
uygulanmasından doğacak neticelerin değerlendirilmesi M illetlerarası bir pro
je tarzında yürütülecek ve radyasyon yoluyla mücadelenin imkân dahilinde bu
lunduğu ve kabili tatbik olduğu gösterilecektir. Projeden elde edilecek ne
ticeler diğer memleketlerin de istifadesine sunulacak ve bu suretle depo
lanmış hububata ârız olan zararlıların kontrol altına alınmasında bu yeni 
metodun sağlayacağı faydalar dünya hububat endüstrisine tanıtılacaktır. 
Projenin merkezi İskenderun’da bulunacaktır. Toprak M ahsulleri Ofisi, 
hububatın radyasyona tâbi tutulmasından evvel ve sonraki ameliyelere neza
ret edecektir.

B E L G E 4 9 K a s ım  1966

ÇAĞLAYANGİL’İN BULGARİSTAN’DAKİ SOYDAŞLARIMIZIN  
GÖÇÜ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Bulgaristan’daki soydaşlarımızın göçü 
konusu ile ilg ili olarak şu açıklamada bulunm uştur:

«Hükümetimiz Bulgaristan’da yaşayan Türklerin durumları ve arzu 
edenlerin Türkiye’ye göçleri meselesiyle yakından ilgilenmektedir. Filhakika 
Bulgar D ışişleri Bakanının Ankara’yı ziyareti sırasında bu konu üzerinde de 
önemle durulmuş ve dostane bir hava içinde geçen konuşmalar sonunda, 21 
Ağustos 1966 tarihinde yayınlanan ortak bildiride de belirtild iği üzere (ya

52



kın akrabaları Türkiye’ye daha önce göçetmiş olan Türk asıllı Bulgar vatan
daşlarının Türkiye’ye ihtiyari göçleri meselesinin makul bir şekilde kısa bir 
zamanda halledilm esi) hususunda mutabık kalınmıştır.

Ancak, bu mutabakat çerçevesinde ilk  plânda kimlerin Türkiye ye gö- 
çedebilecekleri, izlenecek usul ve müracaat şekil ve şartları iki ülke eksperleri 
arasında yapılacak görüşmelerden sonra belli olacaktır.

Ortak bildirinin neşrinden hemen sonra Bulgar eksperleri ile  yapılacak 
müzakerelerde savunulacak görüşümüzü tesbit etmek iizere ilg ili bakanlık
lar temsilcileri, bakanlığımda toplantıya çağırılmıştır. Bu toplantıda kuru
lan komisyon, kısa sayılabilecek bir süre içinde çalışmalarını bitirmek üzere
dir.

Bu bakımdan, yakın akrabalarını getirmek için vatandaşlarımızın, h ü 
kümetimizce bu konuda yapılacak açıklamayı beklemeleri ve şimdiden hiçbir 
işleme baş vurmamaları bildirilm iştir.»

B E L G E 5 11 K a s ım  1965

GÜNEY KORE DIŞİŞLERİ BAKANININ  
KARŞILAMA TÖRENİNDEKİ DEMECİ

Hükümetimizin davetlisi olarak Ankara’ya gelen Güney Kore Dışiş 
deri Bakanı Tong W on Lee, havaalanında şu demeci vermiştir :

«Kıbrıs davasında Türk hükümetinin düşüncelerini gayet iyi biliyoruz. 
Kıbrıs davasının barış yoluyla biran önce çözümlenmesi en büyük isteğimiz 
dır. Bizim istediğimiz, Kıbrıs’ta azınlık - çoğunluk denilmeden barış içinde 
yaşanılması ve davaya barış yoluyla çözüm şekli bulunmasıdır.

Türkiye ye gelmekten büyük şeref duyuyorum. Öteden beri Türkiye’ye 
gelmeyi çok istiyordum. Türkiye Kore için kardeş bir ülkedir. Kore'de omuz 
omuza çarpıştık. Gösterdiğiniz kahramanlığı her zaman hatırlıyoruz. Türk 
kahramanlığı, Kore tarih in in ’ şanlı bir sayfasının teşkil etmektedir. Biz her 
zaman Kore m illeti olarak, Türk m illetine minnettarız.»

B E L G E 6 ■ 11 K a s ım  1966

ÇAĞLAYANGİUÎN GÜNEY KORE 
DIŞİŞLERİ BAKANI ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE 

YAPILAN KONUŞMALAR

Dışişleri Bakanı İhsan Sabrİ Çağlayangil, hükümetimizin davetlisi ola
rak Ankara’ya gelen Güney Kore Dışişleri Bakanı şerefine bir akşam yemeği 
vermiştir. i
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Yemekte, Dışişleri Bakanı Çağlayangil, şu konuşmayı yapmıştır :

«Dost Kore Cumhuriyeti mümtaz' Dışişleri Bakanı sıfatiyle zatalinizı 
aramızda görmekten ve selâmlamaktan müstesna bir memnunluk duymakta
yım. Barış ve iyiniyet uğrunda yapmakta olduğunuz ziyaretler zincirinin bir 
halkasını Türkiye’ye tahsis etmiş olmanızı keza özel bir zevkle karşılamakta
yım. *Zira dostluk ve iyi niyeti Türkiye’de istediğiniz ve beklediğiniz ölçüde 
bulacağınıza eminim. Kaldı ki, m illetlerarası ilişkilerin aynı zamanda dayan
dığı ve gayesi olan bu mefhumlar üzerinde memleketlerimiz çoktanberi bir
leşmiş bulunuyorlar. Bu uğurda hattâ şerefli bir mücadeleyi müştereken ver
mişler, kanların ı akıtm ışlardır. Bugüne o mefahirle dolu günlerin ölmez ha
tıralarım  anarak gelmiş bulunuyoruz. Bu itibarla ziyaretimiz hürriyet ve ma
nevî değerler üzerindeki ortak görüşlerimizin bir daha dile getirilmesine seç
kin bir vesile sağlam akla bizi bahtiyar kılmıştır.

Şurasına özellikle işaret etmek isterim ki, Türkiye ile Kore arasında hiçbir 
mesele mevcut değildir. Bunun dışında m illetlerim ize malolmuş ve artık gele
neksel bir hüviyet kazanmış olan aramızdaki dostluk m illetlerarası ilişkilerin 
idamesi ve geliştirilmesinde her zaman bir değer ve teminat teşkil edecek n i
teliktedir. Kore’nin m illî dâvasını gerçekleştirmesi, m illetlerarası alanda lâyık 
olduğu yeri alması hâlisane temennimizdir.

Bunun yanında, Kore m illetinin iç istikrar ve İktisadî kalkınma alanla 
rında azim ve enerji ile g iriştiği gayretleri takdirle izlemekteyiz. Bütün bu 
konularda başarıya ulaşmanızı en samimi duygularla temenni etmekteyiz.

Memleketimize yapmakta olduğunuz bu ziyaretin Türkiye ile Kore ara
sında mevcut sağlam ve sarsılmaz bağların özelliğini teşkil eden karşılıklı an
layış ve samimi dostluğun daha da takviyesine yardım edeceğine kaniyim. 
Türkiye’ye hoş geldiniz diyor, kadehimi kahraman Kore m illetinin refahı ile 
Kore’nin mutlu geleceğine ve zatıalinizin şeref ve saadetine kaldırıyorum.»

Güney Kore Dışişleri Bakanı şu konuşmayı yapmıştır :

«Şahsıma ve beraberimdekilere karşı göstermiş olduğunuz misafir pcr 
verliğe samimi şükranlarımı ifade etmekten büyük şerek duymaktayım.

Çok iyi bildiğimiz gibi, Türkiye Cumhuriyeti ile memleketim, coğraf; 
bakımdan çok uzak olmakla beraber, diğer birçok bakımlardan ortak tarafla
ra sahiptirler. Her iki memleket de, barış, hürriyet ve adalete İnanmakta ve 
demokratik idare ilkelerine dayanmaktadır. İki memleket de ulusal ekonomi
lerini kalkındırmaya ve halkın hayat seviyesini yükseltmeye çaba sarfetmek- 
tedir. Ve 1950 - 53 yıllarında m illetlerarası komünizm Kore’de bir istilâ sava 
şı açtığı zaman ortak düşmana karşı omuz omuza çarpıştığımız muhteşem 
tarihten gurur duymaktayız. O çok acı yıllarda Türk halkının Kore halkına 
bir menfaat gözetmeksizin uzatmış olduğu yardım elini Kore Cumhuriyeti 
halkı ve hükümeti büyük şükranla hatırlamaktadır.
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Katlanılan büyük fedakârlıklara ve aradan y ıllar geçmesine rağmen 
Kore'de adalet halâ teessüs edecek ve halâ birleşik bir Kore’nin kuruluşu 
gerçekleşecektir. Bu vesile ile, Kore Cumhuriyeti hükümeti ile  halkının Bir
leşmiş M illetler kararlarında belirtildiği şekilde memleketlerini birleştirme 
gayretlerinde Türkiye hükümet ve halkının destek ve yardımlarından fayda
lanmaya devam etmesi, samimi ümidimdir.

Bugün Kore halkı ve hükümeti, ekonomik kalkınma için büyük çaba 
sarfetmektedir. Hükümetimizin ve halkımızın son bir kaç yıldır sarfettiği bü
yük çabalar, ekonomimizin çeşitli dallarında kaydedeğer - gelişmeler sağlan
masıyla sonuçlanmıştır. Zamanla kendi kendine yeterli ve müreffeh bir eko
nomiye sahip hale geleceğimize dair deliller mevcuttur. Fakat, bu, hiçbir 
güçlükle karşılaşmadığımız anlamına gelmemektedir. Aksine pekçok ihtiyacımız 
ve halletmemiz gereken pek çok mesele vardır. Bu vesile ile dost m illetlerin 
tavsiyelerine ve tecrübelerine ihtiyacımız olduğunu itiraf etmeliyim.

Bu hislerle, kadehimi memleketlerimiz arasındaki dostluğun uzun 
ömürlü olması, Türkiye cumhuriyetinin ebedi refahı ve Türkiye Cumhurbaş
kanın sıhhatine kaldırıyorum.»

B E L G E  7 13 K a s ım  1966

ÇAĞLAYANGİL ÎLE GÜNEY KORE DIŞİŞLERİ BAKANI 
ARASINDAKİ GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayaııgil ve memleketimizde konuk 
bulunan Güney Kore Dışişleri Bakanı Tong W on Lee, İstanbul’da resmi bir 
görüşme yapmışlardır.

Görüşmeden sonra bir demeç veren Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ- 
layangİl, şunları söylemiştir :

«Kore Hariciye Nazırı ile, devletlerimizin umumî siyaseti hakkında 
karşılıklı bir görüşme yaptık. Konuk Bakan, katıld ığı M anilla konferansı hak
kında izahat verdi. Ben de, Kıbrıs hakkındaki görüşümüzü ve ımumi siyase
timizi anlattım.

Hürriyet ve demokrasi mücadelesi hakkında fikir ve görüş birliği ha 
linde bulunduğumuz bu dost devletle, kültürel ve ekonomik sahada da sıkı 
bir işbirliği hususunda görüş birliğine varmış bulunuyoruz. Bu maksadı temin 
için, gerekli tedbirleri tahakkuk ettireceğiz.»
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B E L G E  8 12 K as ım  I960

TÜRKİYE'NİN KIBRIS İLE İLGİLİ PRENSİPLERİNİN 
TEYİDİ VE KIBRIS'TAN GÖÇ HABERLERİNİN 

YALANLANMASI

Kıbrıs talebe cemiyeti Kıbrıs’tan göç başladığını, ik ili görüşmelerin mil 
li çıkarlara değil, Nato çıkarlarına hizmet ettiğini ileri süren bir beyanname 
neşretmişti. Bu konuda vaki suallere cevaben Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ok
tay îşcen, şunları söylemiştir : «Kıbrıs T iirklerin göç etmeye başladığı yolun
daki iddia varid değildir. Gerek bu iddiayı, gerek ik ili görüşmelerde sadece 
Nato çıkarlarının bahis konusu olduğu yolundaki iddiayı ciddî addetmeye 
imkân olmadığı gibi, bu gibi iddiaların dâvaya hizmet etmediği de ortadadır. 
Kıbrıs Türklerinin hak ve hürriyetleri uğruna kahramanca mücadele ettiği 
ve şerefli bir çözüm yolu bulununcaya kadar bu mücadeleye devama azimkar 
olduğu artık herkesçe anlaşılm ıştır. Türkiye’ye gelince Kıbrıs meselesindeki 
temel prensiplemiz defaatle izah edilmiştir. Kimse şüphe edemez ki, ik ili 
görüşmelerin yürütülmesindeki yegâne kaygu bu prensipler tahtında m illi çı 
karlarım ıza uygun bir çözüm yolu aramaktadır. «N ato çıkarlarına hizmet 
etmek» tabirinden neyin kasdedildiğini anlamak müşküldür. Zira bizim için 
Nato, Türkiye’nin m illi çıkarları, yani kendi dış güvenliği mülâhazası ile 
isteyerek katıld ığı ko lleftif bîr savunma teşkilâtından ibarettir.»

B E L G E 9 19 K as ım  1966

ÇAĞLAYANGİL’İN TÜRKİYE-A ET ORTAKLIK  
KONSEYİ TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK 

KONULAR HAKKINDA VERDİĞİ İZAHAT

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, T ürkiye-A vrupa Ekonomik 
Topluluğu Ortaklık Konseyinin Brüksel’de yapacağı bakanlar seviyesindeki 
toplantıya katılmak üzere A nkara’dan ayrılırken verdiği demeçte, toplan
tıda görüşülecek konulan geniş olarak anlatm ıştır :

«O rtaklık Konseyinin bu toplantısında, altı Topluluk üyesi devletin 
en önemli dört ihraç maddemiz olan tütün, kuru üzüm, kum incir ve fındık 
için açmış oldukları indirim li tarife kontenjanları m ikdarlarının önümüzdeki 
yıl için artırılması kararı alınacaktır.

Bildiğiniz gibi bu maddelerimiz için ortak anlaşmamız çerçevesinde 
açılan kontenjan mikdarları, geçen yıl hemen hemen tamamen kullanılmış 
ve hattâ aşılmış olması gözönünde bulundurularak, bu kontenjan mikdarları 
1966 yılı İçin artırılm ış idi.

56



23 Kasım’da yapılacak Ortaklık Konseyi toplantısında alınacak karar 
ile bu kontenjan m ikdarları büyük ölçülerde bir kere daha artırılm ış olacaktır. 
Alınacak karar 1 Ocak 1967 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Bu şekilde önümüzdeki yıl tütün, kuru üzüm, kuru incir ve fındığın 
Ortak Pazar memleketlerine sürümü daha da genişletilmiş kontenjanlar çer
çevesinde sağlanmış olacaktır.

Kontenjanların artırım mikdarları yani 1967 yılında yürürlüğe girecek 
kontenjanların tesbit edilecek yeni m ikdarlarını, Ortaklık Konseyin bu konuda 
alacağı karardan sonra sizlere açıklayabileceğim.

Yanlız şimdiden şunu söyleyebilirim ki, artırım taleplerimiz Toplu
lukça anlayışlı ve olumlu bir şekilde karşılanmıştır.

Bu toplantıda, ayrıca ortaklık rejiminin işleyişi ile ilg ili olarak, altı 
üye devletin Bakanları ile bir görüş teatisi yapacağım. Bu arada memleke
timizin 1966 yılı içinde İktisadî alanda kaydettiği gelişmeler hakkında Top
luluk üyesi devletlere etraflı bilgiler vereceğim.

Yakın bir tarihte Avrupa Ekonomik Topluluğu ile bir gümrük birliği 
kurmak ve neticede Topluluğun tam üyesi olmak yolundaki azmimizi böyle 
müşahhas bir şekilde ve kesinlikle ifade edeceğim.

Ortaklık konseyinin bu toplantıda ele alacağı en önemli konulardan 
birini de hiç şüphe yok ki, memleketimizdeki el emeği mes'elesinin incelen
mesi ve bu konuda ortaklığımız çerçevesinde görüşlerimiz istikametinde bir 
neticeye varılmasının temini teşkil etmektedir.

Bildiğiniz gibi bu mes’ele şimdiye kadar Ortaklık Konseyine yardımcı 
bir organ olan Ortaklık Komitesinde yani müsteşar ve müşavirler seviyesinde 
incelenmiştir.

Bu komite bu konudaki çalışmalarını 15 Kasım’da akdettiği toplantıda 
tamamlamış ve bu çalışmaların neticesini bir etiid halinde Ortaklık Konse
yine sunmuştur. Bu etiid Ortaklık Konseyinde müzakere edilecek ve bu ko
nuda da ortaklık anlaşmamız çerçevsinde mümkün olan en rniisbet neticeye 
varılmasına çalışılacaktır.»
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B E L G E  1 0 23 K a s ım  1 % (

TÜRKİYE-AET ORTAKLIK  
KONSEYİ TOPLANTISI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinden b ild irilm iştir:

«T ürkiye-A E T  Ortaklık Konseyi Bakanlar seviyesindeki 4. toplantısı 
23 Kasım da Brüksel’de akdedilmiştir. Toplantıya Konseyin içtüzüğü uya
rınca Topluluk Delegasyonu Başkam H ollanda’nın Devlet Bakanı M. de 
Block riyaset etmiş, Türkiye ise Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ın 
başkanlığındaki bir hey’etle temsil olunmuştur.

Toplantıda gündemdeki sırayı takiben ilk  olarak topluluğa indirim li 
gümrük tarifelerinden yararlan ılarak ihraç edilen dört maddemize açılan 
kontenjanların hacimlerinin 1967 y ılı başından itibaren yeniden arttırılmasını 
öngören karar sureti onaylanmıştır. Kabul edilen karar mucibince, 1967 yılı 
için yeni kontenjanlar tütünde 17.615, kuru üzümde 38.700, kuru incirde 
18.900 ve fındıkta da 18.700 ton olarak tesbit edilmiş bulunmaktadır.

Gündemin müteakip maddesinde, Ortaklık Rejiminin uygulanması ile 
ilg ili olarak Konseyin yapacağı görüş teatisi yer almakta idi.

Bu görüş teatisi çerçevesinde ilk  sözü D ışişleri Bakanımız almış ve özel
likle Türkiye’nin ekonomik kalkınması ile Toplulukla memleketimiz arasın
daki. Ortaklık bağının gelişmesi konularında geniş bilgi veren bir konuşma 
yapmıştır.

Dışişleri Bakanımız, konuşmasında, Birinci 5 Y ıllık  Kalkınma Plânının 
yürürlüğe konulduğu ve Türkiye-A E T Ortaklık Anlaşmasının imzalandığı 
yıl olan 1963’ten bugüne kadar Türkiye’nin kaydettiği ekonomik gelişmeyi 
mukayeseli ve rakamlara dayanarak biitün cephelerde izah etmiş, bilâhare 
1966 yılında kalkınma yönünden elde edilen olumlu sonuçları açıklamıştır.

Dışişleri Bakanımız, bu beyanatı sırasında, Kalkınma Plânının kapsa
mına giren yıllar boyunca genellik le Plân hedeflerine yaklaşan ve bazı y ıl
larda bu hedefleri aşan müsbet bir gelişmenin miişahade edildiğini, bu geliş
menin, içinde bulunduğumuz yılda en yüksek seviyeye eriştiğini ifade ede 
rek, tarım ve sanayi üretimi, özel ve resmî sektör yatırım ları, ticarî mübade
leler, dış yardım gibi ekonomimizin temel sektörleri itibarile kaydedilen ge 
lişme hızlarını belirtmiştir.

Çağlayangil daha sonra, yabancı ülkelerde çalışan işçilerimizin memle
ketimize transfer ettikleri dövizlerin ve gittikçe artan turizm gelirlerin in öde
meler dengemizdeki müsbet tesirlerine işaret etmiş, müteakiben Türkiye’nin 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile kurmuş bulunduğu Ortak bağına değinerek, 
Ortak Pazar memleketlerde olan ticarî mübadelelerimizin ekonomimiz içinde 
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arzettiği önemi belirtmiş, tarife kontenjanlarının kullanılm a durumları ve 
Avrupa Yatırım lar Bankasından aldığımız kredilerle gerçekleştirilen yatırım
lar hakkında etraflı b ilgiler vermiştir.

Son olarak Dışişleri Bakanımız, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile  ara 
mızdaki Ortaklığın ve genellik le Ortak Pazar meselelerinin halkımıza daha 
iyi tanıtılması yolunda Türkiye’de yapılan çalışmaları anlatmıştır.

Konsey Başkanı, Bakanımıza, yaptığı geniş ekspozede verdiği b ilg i
lerden dolayı teşekkür etmiş, Türkiye’nin iktisadı kalkınmasının Plân he
def terine yaklaşmasından, kontenjanların gerçekleşme durumlarından, AYB n- 
dan alman kredilerin zamanında kullanılmasından ve yıllık  transferlerin ku l
lanılmasında sanayi ve enfrastrüktür projeleri arasındaki ayrıma riayet ed il
mesinden duydukları memnuniyeti belirtmiştir.

Müteakiben Başkan, Dışişleri Bakanımızın ekspozesİnde yer alan 6’lara 
müteveccih ihracatımızın çeşitlendirilmesi, kontenjanlarımızın global hale ge l
mesi ve Topluluğun tek pazar rejimine girdiği tarihte Türkiye ile olan iliş
kilerin geçiş dönemine intikali kolaylaştıracak şekilde yeni bir açıdan ele 
alınması konusundaki telkinlerin Toplulukça hayırhahlıkla inceleneceğine işaret 
etmiştir.

Müteakiben Topluluk Komisyonu adına söz alan M. Rey de, Ba
kanımız tarafından yapılan ekspozenin açıklığını ve realist-tutumunu övmüş 
ve Türkiye gibi Ortaklık münasebetleri en olumlu şekilde gelişen bir ülke ile 
işbirliği yapmaktan duydukları ferahlığı ifade ederken, Türkiye'yi Ortaklık 
münasebetlerinin gelişmesinden ve bu bağdan memnuniyet duyan bir ülke 
olarak nitelendirmiştir.

Komisyon temsilcisi devamla, bu nitelikte bir Ortak Üyenin bütün prob
lemlerinin ve özellikle İşgücü gibi önemli bir sorununun halline yardımcı ol
maktan Topluluk ve bütün üye devletlerinin inşirah duyacaklarını, ayrıca or
taklığın amaçlarını gerçekleştirmek yolunda her türlü imkânı araştırmayı bir 
görev sayacaklarını belirtmiştir.

Konsey gündeminin son maddesi Türkiye’nin el emeği probleminin in 
celenmesine taallûk etmiş ve bu alanda Ortaklık Komitesince hazırlanan bir 
rapor ve buna bağlı tavsiye kararı Konseyin tasvibine sunulmuştur.

Konu üzerinde söz alan İhsan Sabri Çağlayangil, bu a larda Türkiye ve 
Topluluğun, karşılaştıkları özel sorunları belirtmiş ve karşılık lı ihtiyaçların 
tatmininden doğan fiilî bir durum olan Türkiye’nin yurt dışında işçi istihda
mının Ortaklık bağı çerçevesinde belirli bir disiplin içerisinde düzenlenmesi vc 
teşviki imkânlarının araştırılmasını telkin etmiştir.

Müzakereler sonunda Komite raporu ve tavsiye metni onaylanmış ve 
Ortaklık Komitesinin Bakanımızın beyanları çerçevesinde incelemelerine 
devam etmesi konusunda mutabakata varılmıştır.
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B E L G E  11 25 K a s ım  1966

ÇAĞLA YANGİDİN BELÇİKA DIŞİŞLERİ VE ÇALIŞMA 
BAKANLARI İLE YAPTIĞI TEMASLAR

Brüksel’de Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Konseyinin 
bakanlar seviyesinde yaptığı toplantılara katıldıktan sonra, yurda dönen D ı
şişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, temasları hakkında bilg i vermiştir :

«B elli başlı ihraç maddelerimizin Topluluk camiasına tenzilâtlı güm
rük tarife ile  kabulleri için uygulanan kontenjanların artırıld ığı ve el emegı 
mes elelerinin görüşüldüğü bu toplantının tafsilâtı evvelce basınımıza intikal 
ettiği için bu bilgilere başka birşey ilâve etmeyi zait görüyorum.

Bu vesile ile Belçika D ışişleri ve Çalışma Bakanlarıyla faydalı görüş 
meler yapmak fırsatım da buldum. Belçika Dışişleri Bakanı M. Harmel ile 
mülâkatımızda başta Nato olmak üzere memleketlerimizi ilgilendiren bütün 
önemli konular ve uluslararası mes’eleleri gözden geçirdik. Belçika’lı meslek- 
daşımın evvelce kararlaştırılm ış olan memleketimizi ziyaret tarihini tesbit et
tik. Belçika Çalışma Bakanı Servais, görüşmelerimizde, kısa bir süre önce 
memleketimize yaptığı ziyaretin müsbet intibaını sitayişle tekrarladı.

Belçika Çalışma Bakam Servais, Türk işçilerinin yüksek vasıfların ı her
kese kabul ettirmiş olduklarım belirterek, kömür işletmelerinde kendini his
settiren krizin önümüzdeki yılda da devam etmek istidadını gösterdiğini ifa
de etti. El emeği sorunumuza ve saniyileşme hamlemizin gerektirdiği kalifiye 
işçi ihtiyacına yakından vakıf olduğunu miişahade ettiğim Bakan, halen mes
lekî eğitim konusunda memleketlerimiz arasında tesirli bir işbirliği imkân
larının beraberce araştırıld ığım  da teyid etti.

Bundan başka Belçika’daki Türk el emeğinin karşılaştığı mes’eleleri 
beraberce gözden geçirdik. Sayın Servais, bu konuların olumlu bir şekilde 
incelendiğini ve sonuçlandırılmasına çalışıld ığını beyan etti. Bu münasebetle 
dışarıya gitmek isteyen işçilerimizin usulü dairesinde iş ve işçi bulma kurumu 
aracılığından gayrı yo llara başvurmaları ve çıkarcı kişilerin vâadlerine kapı
lıp turist pasaportu ile  iş aramaya gitmemelerini ehemmiyetle rica ediyorum.

B E  L G  E 12 26 K a s ım  1966

HÜKÜMETİN BİR SENELİK İCRAATI HAKKINDA  
YAYINLANAN BEYAZ KİTA BIN DIŞ POLİTİKA KISM I

1. Adalet Partisi Hükümetinin iktidara geldiğinden beri dış politika 
alanındaki faaliyetlerin i değerlendirmek için Seçim Beyannamesini ve Hükü
met Programını hareket noktası olarak almak ve bunlarda belirtilen hedef
lere ne derece ulaşıldığım  araştırmak gerekir.
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2. Adalet Partisinin Seçim Beyannamesinde dış politika konusunda şu 
ülkeler öne sürülmektedir :

a) Memleketin imarı ve kalkınma için içte ve dışta tam bir barış, istik
rar ve güvenlik ihtiyacı;

b) Maceralardan uzak bir politika;
c) Memleketin güvenliğinin sağlanması;
d) Batılı miitefikier ve dostlarla sıkı münasebet ve işbirliği politikasına 

devam;
e) Komşularla karşılıklı güven ve saygı esasları dahilinde münasebet

lerin geliştirilmesi;
f) Asya ve A frika’da bağımsızlığına yeni kavuşan memleketlerle iliş 

kilerin geliştirilmesi;
g ) Dünyada hakiki barış yolundaki gayretlere iştirak;
h ) Kıbrıs meselesinin müzakere yoluyla Ada’daki soydaşlarımızın hak 

larmı ve Türkiye’nin menfaatlerini koruyan bir çözüm şekline bağlanması. 
Emrivakilerin kabul edilmemesi. Bunlara şiddetle mukabele edilmesi.

3. Adalet Partisi, iktidarı ele aldıktan sonra Seçim Beyannamesine uy
gun olarak hazırladığı Hükümet Programında dış politika hedeflerimizi şu 
şekilde tesbit etmişti :

a) Türkiye’nin güvenliğini korumak;
b) Barışı koruma gayretlerine ve m illetlerarası işbirliğine faal bir şekil

de katılmak. İtibar edilen, işbirliği aranan bir devlet haline gelmek. M ille t
lerarası ilişkilerin çerçevesini genişletmek;

c) Dış politikamızın ekonomik kalkınma gayretlerine yardımcı olma
sını sağlamak;

d) Kıbrıs meselesini Türkiye’nin hak ve menfaatlerini behemahal ko
ruyacak bir çözüm şekline bağlamak.

4. Hükümet Programında bu hedeflere varmak için sarfedilecek gay 
retlerde hangi prensiplere dayanılacağı açıklanmıştır. Her şeyden evvel dış 
politikamızda Büyük Atatürk’ün çizdiği esaslardan daima ilham alacağımız 
belirtilmiştir. Dış siyasetimizin bir parti siyaseti olmadığı, bütün milletin 
desteğine mazhar olacak bir nitelik taşıması ve m illî birlik dayanışmaya isd 
nat. etmesi gerektiği üzerinde önemle durulmuştur. Nihayet, dış politikamızın 
mücerret bir mahiyette olmaması ve bugünkü dünya gerçeklerine uydurulma
sı icap ettiği kaydedilmiştir.

5. Adalet Partisinin dış politika hedefinde önemli bir yenilik olmadığ; 
yolundaki İddialara sık sık rastlıyoruz. Gelmiş geçmiş Hükümet Programlan 
ortada olduğuna göre, Adalet Partisi iktidarı ile evvelki hükümetlerin dış po
litikalarının ne gibi temellere dayandığı ve hangi noktalarda önemli değişik
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ilkler bulunduğu basit bir tetkik ile  derhal anlaşılabilir. Fakat mesele bugün
kü ve dünkü politikalar arasındaki farkın tesbitinde değildir. Mesele; bir hü 
kümetin programındaki hedefleri tatbikat sahasına intikal ettirmekteki başa
rı derecesindedir. Çünkü bu prensip ve hedefler ne kadar mükemmel olurlar
sa olsunlar, mücerret kald ıkları müddetçe, dış politikaya müessir olamazlar 
ve ona istikamet veremezler. Adalet Partisi iktidarı, akılcı bir yoldan hareket 
ederek bütün bu hedeflere varmak için elden gelen her türlü gayreti sarfet- 

mektedir ve sarfetmeğe devam edecektir. Şu noktayı da belirtmek gerikir kı, 
m illetlerarası alanda dış politikanın başarıya ulaşması aynı zamanda o poli
tikayı takip eden devletin dünyadaki itibariyle yakinen ilg ilid ir. Bugün, Tür
kiye, içerisinde müstakar bir demokratik rejime sahip olan ve herşeyden evvel 
halkının refahı için çalışan bir memleket manzarası arzetmekte ve bütün dün
ya, Türkiye’yi bu şekilde görmektedir. Bu bünye sağlam lığı, Türkiye mn 
dostluğunun ve işbirliğinin aranması için en müsait zemini teşkil etmektedir. 
Son seçimlerden sonra halkın geniş desteği ile işbaşına gelen bir iktidar ola
rak yürüttüğümüz dış politika; hiç şüphesiz faaliyetlerim izin ve gayretlerim i
zin ağırlık  ve müessiriyetini artırmaktadır.

6. Hükümet Programında üzerinde durulan birinci nokta tabİatiylc, 
memleketimizin güvenliğini sağlamak olmuştur. Memleketimizin güvenliği 
deyince ilk aklım ıza gelen kahraman Türk Ordusudur. Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin en modern silâh lara sahip olması ve mümkün olan en yüksek savunma 
gücüne ulaşması, en başta gözettiğimiz bir hedeftir. Bugün, silâh teknolojisi 
nin vasıl olduğu safhada en zengin memletkler safında yer almadıkça mo 
dern bir orduyu ayakta tutmak ya mümkün olamaz veyahut da ekonomik ge 
Üşmeyi feda etmek suretile gerçekleştirilebilir. Bu bakımdan Türk Silâhlı Kuv
vetlerinin ihtiyaçlarını karşılam ada diplomasimizin rolü büyük olmaktadır.

Türkiye nin bugünkü m illetlerarası şartlar altında güvenliğini tek başı
na sağlamasına da imkân yoktur. Türkiye, emniyetini kollektif bir çerçeve 
içinde aramaya mecburdur ve bu sebeple, memleketimiz NATO ittifakına gir
miştir. NATO; hürriyet ve demokrasi idealine bağlı memleketler tarafından, 
karşılıklı taahhüt ve karşılık lı yardımlaşma prensiplerine istinaden vücuda ge
tirilen ve Birleşmiş M illetler Yasasının öngördüğü meşru müdafaa çerçevesine 
giren bir ittifaktır. Türkiye’nin bu ittifaka üye olması, güvenliğinin en sağ
lam teminatını teşkil ettiği gibi, Atatürk’ün çizdiği Batı medeniyetçiliği yolu 
nun tabiî bir neticesidir. Yüz seneden fazla bir zamandan beri ve bilhassa 
Atatürk devrimlerinden itibaren, Batıya yönelme siyasetini takip ettiğimize 
göre, Batı Camiasının kurduğu ve gayesi hürriyet nizamı içinde barışı kuv
vetlendirmek olan bu ittifak sisteminde yer almamız; dış politikamızın başlıca 
özelliklerinden birini teşkil etmektedir. NATO Camiası içinde güvenliğimiz 
açısından en fazla işbirliği yaptığımız devlet hiç şiipesiz Amerika Birleşik 
Devletleridir. Amerika Birleşik Devletleri ile NATO kurulmadan evvel en 
büyük tehlikeye maruz kaldığımız 1947 yılından beri karşılık lı bir yardımlaş- 
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ma ve dayanışmayı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu siyaseti bugün dahi Tür
kiye’nin m illî menfaatlerine ve m illî ideallerine en uygun siyaset olarak va
sıflandırdığım ızı teyid etmek isteriz. Tabİatiyle, bir ittifak içinde dayanışma 
nın müessir olması için mutlak surette eşitlik esası üzerine oturması lâzım 
gelmektedir. Bu esası her zamankinden fazla bir titizlikle koruduğumuzdan 
ve koruyacağımızdan şüphe yoktur. Esasen bu sebepledir ki, NATO çerçeve
si içindeki bütün ik ili anlaşmalar tekrar gözden geçirilmiş ve bunların sağlam 
bir hukuki mesnede dayandırılması ve tatbikatteki aksaklıkların giderilmesi 
için gereken tedbirlere girişilmiştir.

NATO ittifakı çerçevesinde Türkiye’nin güvenliği için mevcut olan te 
minatı en müessir hale getirmek de başlıca hedeflerimizden biridir. Unutma
mak gerekir ki, bir ittifakın içinde yer alm akla bütün meseleler bitmez. İttifakın 
savunma tertiplerinin her kademesinde teyakkuzla hareket etmek ve güven
liğim izin mücerret taahhütlere değil, fakat fiilî tedbirlerle de sağlanmasına 
çalışmak gerekir. Meselâ bugün, nükleer silâhların hangi şartlar altında ve 
ne ölçüde kullanılacağı meselesi her memleketin güvenliğini en yakından i l 
gilendiren bir konudur. NATO’da Nükleer Plânlama Çalışma Grupuna iş
tirak eden beş devletten biri olarak seçilmemiz sebebiyle, bu hayati alanda 
görüşlerimizin kaale alınmasını sağlamış bulunuyoruz.

Güvenliğin temini alanında sadece, kollektif savunma tertipleri ve askerî 
güç üzerinde durmak da kifayet etmez. Basiretli bir dış politika, bu giıvenligın 
ih lâl edilmemesini sağlıyacak siyasi ortamı yaratmak ve memleketi çevreleyen 
bölgede barış ve güvenliği kuvvetlendirmek gayesini güder. Hükümetimizin 
bütün komşu memleketlerle münasebetlerini bağımsızlığa saygı, içişlerine âdemi 
müdahale, toprak bütünlüğü ve hak eşitliği prensiplerine uygun olarak gelişti 
rilmesi bu ortamın yaratılmasından müessir olmuştur.

Demek oluyor ki, Adalet Partisi Hükümeti Türkiye’nin güvenliği mesele 
sini üç noktadan ele alınıştır. Birinci plânda, Türk Silâhlı Kuvvetlerini azamî 
ölçüde kuvvetlendirmeğe çalışıyoruz. İkinci plânda, mensup olduğumuz ittifak 
sistemi içinde sağladığımız kollektif teminatı; en yüksek haddine çıkarmağa 
gayret ediyoruz. Üçüncü plânda, yurdumuzun etrafında bir barış çemberi vü
cuda getirmeğe uğraşıyoruz. Aziz vatanımızın müdafaası için zaruretine inan
dığımız bu politikaya azimle devam edeceğiz.

7. Hükümet Programında belirtildiği gibi, dış siyasetimizin başlıca he
deflerinden biri de m illetlerarası ilişkilerim izi genişletmek ve dünya camiasında 
barışa hürmet eden yapıcı bir rol oynamaktır. Bu alanda Hükümetimiz bütün 
gayretlerini seferber etmiştir. Bir yıl içinde dış temaslarımızın ne kadar geniş 
bir kesafet kazandığını; memleketimizi ziyaret eden yabancı devlet başkaniarı, 
başbakanlar ve dışişleri bakanları sayısı açıkça göstermektedir. Adalet Partisi 
iktidara geçtiğinden beri, tarih sırasıyla Ankara’ya gelen yabancı devlet adam la
rı veya m illetlerarası teşekküller temsilcileri şunlardır: Irak Dışişleri Bakanı, Bir.
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leşmiş M illetler Genel Sekreter Yardımcısı, Amerika Birleşik Devletleri Savun
ma Bakanı Yardımcısı, NATO Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi Genel Sekre
teri, Amerika Birleşik Devletleri D ışişleri Bakanı, İngiltere D ışişleri Bakanı, 
Pakistan D ışişleri Bakanı, İran D ışişleri Bakanı, Birleşmiş M illetler Genel Sek
reterinin Kıbrıs Özel temsilcisi, Federal Almanya D ışişleri Bakanı, İtalya D ışiş
leri Bakanı, Irak Başbakanı, Romanya Başbakanı ve D ışişleri Bakanı, Bulgar 
D ışişleri Bakanı, Suudî Arabistan Kralı, Sovyetler B irliğ i D ışişleri Bakan Y ar
dımcısı, Afganistan Başbakanı, Birleşik Arap Cumhuriyeti D ışişleri Bakan Y ar
dımcısı, Kore D ışişleri Bakanı. Y ıl sonuna kadar Sovyetler B irliği Başbakarn 
da memleketimizi ziyaret edecektir. Ankara, hiçbir zaman bu kadar faal bir 
diplomatik merkez olmamıştır. Türkiye’nin dış münasebetlerinde böyle bir ke
safet görülmemiştir. Fakat, asıl başarı ölçüsü, bu kesafet değildir. Önemli olan 
cihet, genişleyen münasebetler içinde dış siyasetin insicamını muhafaza etmek, 
yeni dostluklar elde ederken eskilerini feda etmemek, münasebetlerde zahir: 
dostluk emarelerine itibar etmekten ziyade, bunların sağlam temellere dayan
ması ve verim li bir işbirliğine yol açmasını temin etmektir. Bu hususa bilhassa 
dikkat gösterilmiştir. Hükümet Programında ifade edildiği gibi, NATO’ya 
mensubiyetimiz, zümreci bir görüşle hareket etmemiz, dış siyasetimizi ve ilişki 
lerimizi tek bir sahaya inhisar-etmemiz mânasına gelmemelidir. Bu anlayışla 
hareket ettiğimizi fiillerim izle ispat etmiş vaziyetteyiz. Ancak, şunu da belirt
mek gerekir ki, Hükümetimizin hedefi, ittifaklarım ız dışında istinat noktaları 
aramak ve bencil bir görüşle fırsatçı bir siyaset takipetmek değildir. Bizim ga 
yemiz, hem ittifak içindeki münasebetlerimizi geliştirmek ve ahenk içinde tut 
mak hem de bütün diğer devletlerle ilişkilerim izi Hükümet Programındaki 
prensipler dahilinde inkişaf ettirmektir.

8. Komşularımıza karşı güttüğümüz siyaset açısından Sovyetler Birliği 
ile münasebetlerimizin özel bir mevkii vardır. Bu memleketle ilişkilerimizin 
bağımsızlığa ve toprak bütünlüğüne saygı, eşitlik ve içişlerine âdemi müdahale 
prensiplerine istinaden inkişaf ettirilmesi karşılık lı menfaatlerim ize olduğu 
kadar, bölgemizin ve dünyanın barışına da yararlı olacaktır. Bu çerçeve için
de, Sovyetler B irliği ile  özellikle ekonomi ve ticaret alanlarında ilişkilerimizi 
geliştirmeye önem atfetmeğe devam edeceğiz. K arşılıklı devlet adamları zi
yaretini de iki memleketin birbirlerini ve siyasetlerini daha iyi anlam aları ba
kımından faydalı ve lüzumlu görüyoruz. Doğu - Batı münasebetlerinin git
tikçe gelişmesi, aradaki zıddiyetlerin ve menfaat çatışmalarının izale edilme
si, şüphe ve itimatsızlığın giderilmesi, bugün, barışın kuvvetlendirilmesi ga
yesini güden bütün devletler tarafından arzu edilmektedir. Türkiye’nin aynı 
arzuyu beslemesi tabiidir.

9. Komşularımız arasında Romanya ve Bulgaristan ile münasebetleri
mizde aradığımız İnkişaf aynı gayeye matuftur. Balkanlar bölgesinde barışın 
ve istikrarın hâkim olması, Türkiye’nin ananevi siyasetine uygundur. Kaldı 
ki, Romanya ve Bulgaristan ile ekonomi, ticaret ve turizm alanlarında verim 
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li bir işbirliğini geliştirmek imkânları mevcuttur. Ayrıca, Bulgaristan ile  g e 
lişen münasebetlerimiz çerçevesinde yakın akrabaları daha önce göç etmiş 
olan Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının Türkiye’ye ihtiyari göçleri meselesini 
halletmek hususunda mutabakata varılmıştır.

10. Hükümetimizin üzerinde öncelikle durduğu bir konu, Arap mem 
ieketleri ile münasebetlerimiz olmuştur. Bu münasebetlere aramızdaki tarihî 
ve kültürel bağlara rağmen uzun zamandanberi karşılık lı anlayışsızlık ve iti
matsızlık havası hâkim bulunuyordu. Bazı Arap Devletleri ile iyi geçindiği
miz devreler olmuş fakat, bütün Arap Devletleri ile aynı zamanda iyi geçin
memiz ve dost olmamız bir türlü mümkün olamamıştı. Bu havayı behemehal 
kırmak, Türkiye’nin bütün Arap memleketlerine karşı, en samimi hisler bes
lediğini göstermek, Türkiye ile Arap memleketleri arasındaki işbirliğinin 
her iki tarafa da büyük faydalar getireceğini ispat etmek, Türkiye’nin hakikî 
menfaatleri ile Arap memleketlerinin hakikî menfaatlerinin çatışmadığına 
onları ikna etmek gerekiyordu. Bu alandaki siyasetimiz kısa zamanda semere 
vermiştir. Bugün, istisnasız bütün Arap memleketleri ile  münasebetlerimiz düzel
miş ve hemen hemen hepsi ile samimi bir dostluk ve kardeşlik havasına bü
rünmüştür. Arap memleketlerinin Devlet ve hükümet adamları ile sık sık 
yapılan temaslar ve karşılıklı ziyaretler, dostluk bağlarının tarsininde miıes 
sir olmuşlardır. Arap memleketleri ile ilişkilerim izi daha da geliştirmek hu
susunda her türlü gayreti. sarfetmeğe devam edeceğiz.

11. Türkiye’nin sadece dış siyasetinde değil, fakat kalbinde, İran ve 
Pakistan’ın her zaman ayrı bir yeri olmuştur. Bu memleketler ile CENİO 
içinde olduğu kadar Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı çerçevesinde 
de en yakın bir işbirliğini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Fakat aramızdaki bağ
lar asıl kuvvetini Türk - İran - Pakistan milletlerinin birbirlerine karşı duy
dukları kardeşlik ve dayanışma duygusundan almaktadır. Sayın Cumhurbaş
kanımıza son defa, İran ve Pakistan’a yaptıkları ziyarette bazı yerlerde sayısı 
bir milyona varan kalabalık halk kütleleri tarafından yapılan coşkun tezahü
rat, bu kardeşliğin en canlı ifadesini teşkil etmiştir.

12. Memleketimizin dış politikasının kazandığı vüs at m illetlerarası 
alandaki itibarımızın kısa zamanda yükselmesine yol açmıştır. Bugün, birçok 
m illetlerarası teşekküllerde temsilcilerimiz başkanlık görevini ,fa etmektedir
ler. UNESCO’nun Genel Kurul Başkanlığına ve Birleşmiş M illetlerin Beşin
ci Komisyon Başkanlığına Türk Temsilcileri seçilmiş bulunmaktadırlar. Dış 
politikamızın verimli bir yola girmesi, Birleşmiş M illetlerdeki mevkiimiz 
üzerinde derhal miisbet bir etki yapmıştır. Daha bir sene evvel Asya- Afrika 
memleketlerinin birçoğunun desteğinden mahrum iken, bugün, A sya-A frika 
Grupu içinde aktif bir rol deruhte etmiş bulunuyoruz. XXI inci Genel Ku 
rul'da en önemli meseleleri teşkil eden Afrika problemlerinin müzakeresi, 
Türkiye’nin A sya-A frika Grupu Başkanı olduğu bir devreye rasgelmiş ve
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Türkiye bu meselelerde bu Grupun sözcülüğünü yapmıştır. Bu memleketler 
bugün Türkiye’yi eskiden olduğu gibi, kendi dâvalarına uzak ve yabancı ad- 
detmemekte, bilâkis Türkiye’nin aktif alâka ve desteğini istemekte ve beklemek
tedirler.

13. Türk dış siyasetinin hedeflerinden biri de, Türkiye’nin ekonomik 
kalkınmasına âzami ölçüde yardımcı olmaktır. Bugünkü dünyada, dış tica
retin geliştirilmesi, kalkınma için gerekli dış finansman kaynaklarının miisaii 
şartlar altında sağlanması, memlekete döviz gelirleri temin eden turizm sek
törünün inkişâfı ve iş gücü ihracı gibi meseleler dış politika ile sıkı sıkıya 
irtibatlıdır. D iğer taraftan, Türkiye ekonomik alanda Avrupa Ortak Pazarı 
içinde tam üye sıfatiyle yer almak politikasını gütmektedir. Dış politikamız 
inkişaf ettikçe Türk ekonomisini kuvvetlendirmek imkânları da artmaktadır.

14. Bütün dış politika gayretlerim izde m illî dâvamız olan Kıbrıs mese 
lesi daima ön plânı işgal etmiştir. M illetçe üzerinde titrediğimiz bu dâvada, 
bir yıl içinde vuku bulan gelişmeleri değerlendirebilmek için Adalet Partisi 
Hükümetinin Kıbrıs meselesini hangi şartlar alında devraldığını kısaca ha
tırlatmak lâzım gelir.

Demirel Hükümeti iktidara geldiği zaman Kıbrıs meselesinin arzettiği 
genel manzara şöyle idi :

A da’da 1963 Aralığındaki Rum emrivakilerinin bir neticesi olarak hu
kukî düzenin yerini f iilî ve gayrimeşru bir düzen almıştır. Rum yönetimi 
Anayasanın bütün hükümlerini çiğneyerek tank ve top gibi ağır silâhlar ile 
mücehhez askerî kuvvetlere sahip olmuştu. Bunun dışında onbin kişilik bir 
Yunan askerî kuvveti Ada’ya gelmişti. Yüzden fazla köyü tahliye etmek 
mecburiyetinde kalan Türk cemaati dağınık bir şekilde mevcudiyetini bazı 
bölgelerde idameye çalışıyordu. Türklerin kontrolü altında bulunan bölgeler 
Ada'nın yüzölçümünün ancak çok küçük bir kısmını teşkil ediyordu. Bu böl
gelerin hemen hemen hiçbirinin denizle irtibatı mevcut değildi ve dolayısiyle 
Türk cemaatine doğrudan doğruya ikmal yapılamıyordu. Denizle irtibatı olan 
tek bölge, Mansura bölgesi kuvvet istimali ile  Türklerin elinden 1964 Ağus- 
tos'unda alınmıştı. Rum yönetimi kendisini Kıbrıs Hükümeti olarak Barış 
Gücüne ve diğer Devletlere kabul ettirmişti ve bu otoriteden istifade ile Türk 
ler üzerinde çeşitli baskılar icra ediyordu. Türk cemaati iktisaden perişan bit 
halde idi. Yirmibeş bin Türk göçmen olarak kışı çadırlarda geçiriyordu. 
Türkiye Ada’daki alayının değiştirilmesini dahi ancak mukabil bazı şartları 
kabul eylemekle gerçekleştirebiliyordu.

Türkiye, Garanti Antlaşması ile kendisine tanınmış olan müdahale hak 
kını kullanamamıştı. Kıbrıs meselesi sadece ilg ili tarafları alâkadar eden bir 
mesele olmaktan çıkmış, m illetlerarası alana intikal etmiş ve Birleşmiş M il
letler Genel Kurulunun gündemine yazılmıştır. Kıbrıslı Rumlar Genel Ku- 
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ruldan lehlerine bir karar çıkartmak için ihtiyaç duydukları desteği elde e t 
m ilşlerdir. 1964 yazında toplanan Kahire Konferansında Kıbrıs Rum görü 
şünü destekleyen bir netice elde edilmişti. Birleşmiş M illetler Genel Kurulun
da daha sonra alınan kararın temeli böylece atılmıştı.

Adadaki f iili durum ve m illetlerarası alandaki namiisait ortam muva 
cehesinde ilg ili taraflardan hiçbiri Kıbrıs meselesini Türkiye ile  ciddi olarak 
müzakere etmek ihtiyacını duymuyordu. Kıbrıs meselesi artık zaman aşımı 
ile Türkiye'nin ve Türk Cemaatinin aleyhine halledilecek bir mesele haline 
gelmişti ve herkes ona bu nazarla bakıyordu.

Kıbrıs meselesini bu mukadder akibetinden kurtarmak için süratle ted
birler almak ve Türkiye’nin azmini tereddüde mahal bırakmayacak şekilde 
göstermek vazifesi Adalet Partisi Hükümetine yüklenmiştir.

Adalet Partisi Kıbrıs meselesindeki siyasetini şu esaslara istinat ettir
miştir :

a) Türkiye’nin ve Kıbrıs’taki Türk Cemaatinin m illetlerarası andlaş
malardan doğan bütün haklarını mahfuz tutmak;

b) Herhangi bir siyasi veya askeri emrivakiyi kabul etmemek;

c) Anayasa ihlâllerin i tanımamak ve bu ih lâller karşısında Cemaatın 
haklarının korunması için gerekli tedbirleri derhal almak;

d) Türk Cemaatine karşı tecavüzlere müsamaha etmemek;

e) Bugünkü fiili şartlar altında Türk Cemaatinin dayanma azmim ve 
ekonomik gücünü gittikçe takviye etmek;

f) Kıbrıs meselesine adil ve şerefli bir çözüm yolunu barış yollarıyla 
aramak, bununla beraber bir çözüm yolunun dayanması gereken prensiple
rinden asla feragat etmemek.

Adalet Partisi iktidara geldiğinden beri bu hedefleri gerçekleştirmek 
için bütün imkânlarını seferber etmiş ve kısa zamanda Kıbrıs meselesini eski
si ile kıyaslanamayacak nisbette müsait bir mecraya sokmuştur. Elde edilen 
olumlu neticeler şu şekilde özetlenebilir :

a) Kıbrıs Türk bölgelerini daraltmak veya dağıtmak için girişilen bü
tün hareketler durdurulmuştur. Bu alanda dönüm noktasını Kasım 1965 te 
cereyan eden Magosa hâdiseleri teşkil etmiştir. O tarihe kadar Rumların 
Türk bölgelerine müteveccih her teşebbüsü sonunda statüko daima Türk Ce
maatinin aleyhinde bozulmuş iken, bu duruma ilk defa olarak M agosa’da set 
çekilmiştir.

b) Andlaşmaların mer’iyetinin sembolü olan Türk Alayının değiştiril
mesi amelİyeleri, mukabil hiçbir taviz verilmeksizin yapılmıştır.
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c) Türk Cemaatinin ekonomik gücünde küçümsenemeyecek bir inkişaf 
vukubulmuş, tarım sektöründe İstihsal önemli ni'sbette artmış, 1964 de nor
mal seviyesinin %  25’ine düşmüş olan Türk Cemaatinin umumi geliıd %  40 
nisbetinde yükselmiştir.

d) Göçmenlerimizin hemen hemen tamamı çadırlardan kurtarılarak 
evlere yerleştirilm işlerdir.

e) Türk Cemaatine Anavatan tarafından yardımlar, 1964 de 44.425.990 
T l.’sı iken, 1966 da 113.356.348 T l.’sına yükselmiştir.

£) M illetlerarası alanda Türkiye’nin gittikçe gelişen dış münasebetle 
rme müvazi olarak, Kıbrıs meselesindeki noktai nazarımız daha fazla deste 
ğe mazhar olmuş, Galo Plaza raporu ve Asamble kararı gibi aleyhimize ku l
lanılm ak istenilen vesikalar fiiliyatta tamamen hükümsüz hale getirilm işler
dir Bu vesikaların Kıbrıs meselesine bir mesnet teşkil edemiyeceğİ ilg ili ta
raflarca dahi kabul edilmiştir.

g ) Bütün bu tedbirler neticesinde zamanın artık sadece Türkiye’nin ve 
Türk Cemaatinin aleyhine işlemediği şuuru herkeste iyice yerleşmiştir. Halen 
devam etmekte olan T ürk-Y unan  müzakerelerini de bu açıdan değerlendir
mek gerekir.

15. Dış politika alanında Adalet Partisi Hükümetinin kuruluşundan 
beri vukubulaıı gelişmelerin ana hatları bu şekilde tahlil edilmiş oluyor. Bu 
alanda yapılan işleri, diğer alanlardaki faaliyetler gibi, istatistiklerle gös
termek tabiatİyle mümkün değildir. Bununla beraber, dış politikamızda bir 
yıl gibi kısa bir süreye sığdırılan ilerlemeler her bakımdan gurur verici ol
muştur. Dış politikamız, hareketsizlikten kurtulmuş, dünya siyasetinde son 
zamanlarda vukubulan temel değişikliklere ayak uydurmuş, Türkiye’nin m il
letler camiasındaki mevki ve potansiyeli ile mütenasip bir rol deruhte etmesi 
sağlanmış, memleketimizin itibarı en yüksek seviyeye ulaştırılm ış, Kıbrıs dâ
vasının devamlı surette Türkiye’nin ve Türk Cemaatinin aleyhine tereddisi 
durdurulmuş, emrivakilerin önü alınmış, Türkiye’nin tek taraflı bir çözüm 
şekli kabul etmeyeceği şuuru herkeste iyice yerleşmiş, zaman faktörünün sa
dece Türkiye için menfi bir tesir icra etmesi önlenmiş, müzakere ile varıla
cak adil bir çözüm şeklinden başka bir yolun mevcut olmadığı her zaman
kinden daha iyi idrak edilmeye başlanmıştır.

Adalet Partisi Hükümeti, Programında ilân  ettiği hedeflere varmak 
için azim ve şevkle çalışmaya devam edecektir.
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B E L G E 13 26 K as ım  1966

OECD BAKANLAR KURULU BİLDİRİSİ

İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (O.E.C.D.) Bakanlar Kurulu 
toplantısı sonunda yayınlanan bildiride, «Bakanlar, Doğu ve Batı arasında 
İktisadî ilişkilerin genişletilmesine verdikleri önemi belirtm işlerdir» denmek
te ve şöyle devam edilmektedir :

«Bakanlar, Genle Sekreterinin, daimî temsilcilerle istişarede bulunarak, 
teşkilât çerçevesinde bu yönde hareket imkânlarını incelemesini doğru bu l
muşlardır.»

Daha sonra, gelişme yolundaki ülkelerin tarım araçları donatımına yar
dım etmek için uluslararası bir fon kurulması yolundaki Amerikan teklifine 
değinen bildiride şöyle söyleniyor :

«Gelişme yolundaki ülkelerin çoğunda, tarımsal üretim, talepten daha 
yavaş artmaktadır. Bunun bir sebebi de, nüfus artışındaki hızdır. Bu yüzden, 
üye ülkelere yardım programlarında, tarımsal gelişmeye daha çok önem veril
meli ve gelişme yolundaki ülkelerde tarımsal alanlar ile tarıma bağlı sınai 
alanlarda özel yatırım ları teşvik edecek çareler araştırılmalıdır.

«Dünya besin sorununun çeşitli veçheleri, uluslararası başka teşkilâtlar
la  işbirliği yapan O.E.C.D. tarafından incelenecektir.»

B E L G E 14 27 K as ım  1966
A. P. KONGRESİNDE BAŞBAKANIN DIŞ POLİTİKA  

İLE İLGİLİ DEMECİ

Adalet Partisi üçüncü Büyük Kongresinde bir konuşma yapan Başba
kan Süleyman Demirel, dış politika konusunda şunları söylemiştir :

«Türkiye istiklâlini yitirmiştir, Amerika’nın uydusu haline gelmiştir, 
şeklindeki slogan aşırı solun halk kitlelerini tesir altında tutmak için ilen  
attıkları slogandır. Bunun hedefi hakikatlere incelikleriyle aşina olmayan 
halk kitlelerini m illî dış politika hakkında tereddütlere sevketn ektedir. İstik
lâlini herşeyden değerli tutan Türk m illetinin kalbinde Birleşik Amerika ya 
karşı bir nefret duygusu yaratarak Türkiye’de Birleşik Amerika ve Nato itti 
faklarının hissi zeminini çürütmektir.

Dış politikadaki bu köklü değişmenin iç politikada aşırı sola çok mü
sait bir faaliyet zemini hazırlayacağı da ayrıca düşünülmektedir. Demir perde 
arkası bütün memleketler ilk önce dış politikalarında Batı blokıindan kop 
muşlar, ondan sonra da içerde aşırı solun hakimiyeti altına düşmüşlerdir,
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Türkiye'de de aşırı solun iktidara getirilmesi için aynı klâsik metodun tatbi
kine çalışılm ak istendiği meydandadır.

Bu durum karşısında aşırı solun ve ona bilir bilmez yardımcı olan bütün 
cereyanların kamu oyunda yaratm ağa çalıştıkları tereddütlere dayanak olan 
noktalar üzerinde durmak icabediyor. Ekserisi devlet veya askerî sır olarak 
giz li tutulmuş olan bu noktalar hakkında daima hakikate uygun olmayan 
beyanlar yapılmış ve bu beyanlar aşırı ölçüde tahrikçi bazı neşriyat ile  des
teklenmek istenmiştir.

Sorumlu devlet adamları bu beyanlar ve neşriyat karşısında, ekseriya 
susmak yolunu tercih etmişlerdir. Çünkü yalana dayanan bu tahrikleri dur
durmak için ortaya atılan her meselede Türkiye’nin korunması için gizliliğ ine 
son derece itina edilmesi gereken bir devlet sırrının veya askeri bir sırrın 
açıklanması icabetmektedir.

Bu durumda açıklanacak bir sırrın her ne kadar yalan lara dayanan iç 
tahrikleri durdurmak gibi bir neticesi olacaksa da, Türkiye’nin savunmasıyla 
ilgili çok önemli durumların ortaya çıkması gibi son derece vahim bir neticesi 
de olacaktır. Çünkü bu çeşit bir sırrın açıklanması Türkiye’nin düşmanları 
mn işine yarıyacak, alınmış bir politik veya askeri tedbirin tesir derecesini 
büyük ölçüde azaltacaktır. . '

Bazı siyasî veya askerî tedbirlerin en büyük kuvvetinin gizlilik lerinde 
olduğunu herkes b ilir ve anlar, üzerinde tahrikler yapılan konulardan bir
çoklarının g iz lilik leri sadece Türkiye’yi değil, Türkiye’nin içinde bulunduğu 
demokratik hür Batı toplumunun toptan savunmasını da ilgilendirmektedir. 
Bugünkü dünyada m illetler artık kendilerini teker teker m üdafaa etmek im
kânını kaybetmişlerdir. Harp en büyük devletlerin bile bir başına üstesinden 
gelebileceği bir mesele olmaktan çıkmıştır. Onun için dünya m illetleri Batı 
ve Doğu blokları adı ile  bir birine meydan okuyan, siyasî, ekonomik ve aske 
rı rekabet halinde bulunan iki büyük blok halinde teşkilâtlanmıştır.

Türkiye Batı Bloku içinde yer almıştır. Hürriyet ve istiklâlin i samimi 
bir inançla bağlı bulunduğu demokrasi rejim ini bu blok içinde kald ığı ve 
onun kurduğu savunma sistemi içindeki mevkiini muhafaza ettiği müddetçe 
ayakta tutabileceğine inanmıştır.

Bu sebepledir kİ, Batı blokunun müdafaasını ilgilendiren politik ve as
kerî sırlar da Türkiye için kendi devletinin politik ve askerî sırları kadar 
önemle korunması gerekiyor.

Dış politika, politik ve askerî sırlarla ilg ili birçok konularda yapılan 
tahriklere karşı sorumlu devlet adamlarını konuşmaktan ve herşeyi olduğu 
gibi kamu oyuna açıklamaktan alakoyan sebepler işte bunlardır. Tahrikçiler 
son zamanlarda bu durumdan aşırı derecede faydalanm ışlardır. Y ıkıcı faali 
yetlerinin hızını büsbütün arttırmışlardır.
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Aadalet Partisi iktidarı seneler önce yapılmış ve yine senelerce tatbik 
görmüş olan bir çoğu gizli andlaşma, anlaşma, sözleşme veya protokollere 
yeni hiçbir şey eklememiştİr. Böyle bir durum karşısında aşırı sol tahrikçile 
rınin maksadı Adalet Partisi iktidarından daha çok Türkiye’nin Batı blokuna 
bağlı savunma nizamını sarsmaktır.

Bunları söyledikten sonra Türkiye’nin Nato camiası İçindeki tutumu 
ve Amerika Birleşik Devletleriyle olan İlişkileri hakkında kamu oyuna bazı 
aydınlatıcı bilgiler vermek istiyorum. Bu bilgileri verirken üzerinde durdu
ğum konunun elverdiği kadar açık konuşacağım.

İlk önce şunu söyliyeyim ki, Türkiye’nin Birleşik Amerika ile olan ikili 
dostça münasebetleri 12 Temmuz 1947 tarihinde imzalanmış olan «Türki
ye’ye yapılacak yardım hakkında Anlaşma» ile başlamıştır. 5123 sayılı ka
nunla tasdik edilmiş olan bu anlaşma Birleşik Amerika’nın Türkiye'ye yaptı
ğı İktisadî yardımların akdi mesnedini teşkil etmektedir.

Bu anlaşma İkinci dünya harbinden sonra m illetlerarası politika a la 
nında tamamen tecrit edilmiş durumda kalmış olan Türkiye'nin hur ve de
mokrat Batı alemi ile kurduğu ilk ilişkidir ve Türkiye'ye birgün Batı sa 
vunma blokuna katılma ümidini vermiştir.

Türkiye bundan sonra Batı savunma blokuna katılmak için başarısızlığa 
uğrayan birçok teşebbüslere girişmiştir. Nihayet Kore harbine katılma kara
rının yarattığı müsait anlayış içinde Nato Savunma Paktına katılmak imkâ
nını elde etmiştir.

Nato «Kuzey Atlantik Andlaşması» 4 Nisan 1949 tarihinde ilk defa 
Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Belçika, Hollanda, Danimarka, 
Norveç, Portekiz, İzlanda hükümetleri arasında imzalanmıştır. Türkiye ile 
Yunanistan 22 Ekim 1951 tarihli Londra protokolü ile Nato’ya katılmaya 
davet edilmişlerdir. Türkiye Atlantik Andlaşması 12 Şubat 1952 tarih ve 
5886 sayılı kanunla tasdik edilerek m eriyete girmiştir.

Bu an dİ aşinanın imzasından sonra Türkiye ile Birleşik Amerika ara
sındaki karşılıklı yardımlaşma bilhassa ik ili anlaşmalar yolu ile  geliştirilm iş
tir.

Kuzey Atlantik Andlaşmasının 3’üncü maddesi (işbu an i l  aşmanın ga 
yelerinin daha müessir bir şekilde tahakkukunu temin için taraflar, kendi 
hususi vasıtalarını geliştirmek ve birbirlerine karşılıklı yardım larda bulun
mak suretiyle münferiden ve miiçtemian, devamlı ve fiili olarak hareket edip 
bir silâhlı tecavüze karşı münferiden ve müşterek mukavemet kuvvetlerini 
idâme ve tezyit eyleyeceklerdir) demektedir.

Bu maddenin hükümleri gereğince Kuzey Atlantik Andlaşmasma da
hil bulunan devletler bu andlaşmanın müessiriyetinİ arttırmak için aralarında
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İkili veya çok taraflı anlaşmalar yapmağa davet edilmişlerdir. Türkiye 
ile  Birleşik Amerika Kuzey Atlantik andlaşmasının işte bu maddesi 
çerçevesi içinde bir takım ik ili anlaşmalar imza etmişler ve bunları 
karşılık lı olarak tatbike koymuşlardır. Bu anlaşmaların gayesi ik i 
devletin karşılık lı münasebetleri hududunu aşmaktan daha çok Kuzey A tlan 
tik Andlaşmasının geniş savunma çerçevesi içine girmektedirler. Bu sebeple 
Türkiye ile Birleşik Amerika arasındaki bütün anlaşmaların Kuzey Atlantik 
Andlaşmasının tamamlayıcı birer cüzü mahiyetinde görülmesi iktiza eder. 
Bu anlaşmaları hiç bir zaman Kuzey Atlantik Andlaşmasından ayrı olarak 
m ütalâa etmeye imkân olmayışının başlıca sebebi budur.

Türkiye ile Birleşik Amerika arasında imzalanan bir çok ik ili anlaşma
lar vardır. Bunların bir kısmı Büyük M illet Meclisinden geçirilerek usulü 
dairesinde tasdik edilmiş olan anlaşmalardır. Bunlar taşıdıkları hükümler 
itibariyle açıklanmasında mahzur görülmemiş olan genel konularla ilg ilid ir. 
Bir kısım anlaşmalar ise D ışişleri Bakanlığı, M illî Savunma Bakanlığı ile 
Birleşik Amerika Büyükelçiliği veya tarafların selâhiyetli askerî makamları ta 
rafından imzalanarak mer’iyete konmuş anlaşmalardır. Bunların hepsi ha
yati önemi haiz, m illî savunmamızla Kuzey Atlantik Andlaşmasının mües- 
sinyetini arttırma m aksadıyla ilg ili, son derece gizli anlaşmalardır. M er’iyet 
müddetleri Kuzey Atlantik Andlaşmasının mer’iyet müddetine bağlı olan bu 
anlaşmaların Kuzey Atlantik Andlaşması feshedilmeden, veya Türkiye bir 
başına bu anlaşmadan ayrılm a kararı vermeden önce, açıklanması bahis ko 
nusu olamaz. Devletimizin yüksek menfaatleri, vatanımızın bütünlüğü, m illî 
istiklalim izin korunması gibi çok üstün amaçlar bu konuda daha serbest 
davranılmasına imkân bırakmıyor. Herşeyden önce bu hususların gözönünde 
tutulmasını zaruri bir hale getiriyor.

Bu hususta bilhassa ısrar ediyorum. Memleketin yüksek menfaatlerinin 
bütün icaplarını lâyıkı ile takdir eden ve üstün bir tarih şuuruna sahip olan 
Türk m illeti bu zaruretin ne demek olduğunu çok iyi anlamaktadır. Sorum 
lu devlet adamlarının bazı konularda ısrarla susmakta olmalarının elbette 
çok ciddî sebeplere bağlı olduğunu da takdir etmektedir.

Tahrikçi sol’un ik ili anlaşmalar konusunda ileri sürdüğü en aşırı ıddrî 
bu anlaşmalarla Türkiye’nin bir Amerikan uydusu haline getirild iği ve 'kürk 
istiklâlinin gölgelendiği iddiasıdır.

Kuzey Atlantik Andlaşmasma memleketimizin iltihakından bu yana 
14 seneden fazla bir zaman geçmiştir. Bu zaman esnasında iktidar değişik 
partilerin eline geçmiş ve değişik hükümetler iş başına gelm işlerdir. Ne bu 
ikili anlaşmaların bir çoğunun zamanlarında imza edilmiş olan Demokrat 
Parti iktidarı, ne de mütebaki kısmı zamanlarında imza edilmiş olan ve 2 7 
Mayıs tan sonra işe el koyan M illî B irlik idaresi, ne çeşitli ortak hükümetler,
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ne Cumhuriyet Halk Partisi ik ili anlaşmaların Türkiye’nin menfaatleri a ley 
hinde olduğu düşüncesini izhar etmişlerdir. Hele Türkiye nin bu anlaşmalar 
dolayısiyle istiklâlini yitirdiği ve bir uydu devlet haline geldiği düşüncesine 
asla kapılmamışlardır.

14 senelik devre içinde iktidara gelip giden hepsi ayrı düşünce ve görü
şe sahip, muhtelif partilere mensup devlet adamlarının bu noktadaki ittifakı 
dikkatle üzerinde durulması gereken bir vakıadır. Eğer bunlardan herhangi 
birisi bazı çevrelerin bu gün kamu oyuna ısrarla telkin etmek istedikleri hu
suslar hakkında en ufak bir kanaate sahip olmasaydı elbette bunu izhar eder
di. Hiç bir ikaza ihtiyaç kalmadan başlı başına harekete geçerek Türkiye nin 
istiklâline ve menfatlerine aykırı gördükleri hususların değiştirilmesine teşeb
büs ederlerdi.

Bunun aksini düşünmek demek 14 senedenberi iktidarda birbirini takip 
etmiş ve vazifeleri itibariyle gizli anlaşmaların hükümlerine muttali olmuş 
bulunan bütün hükümetlerin vatanperverliğinden şüpheye düşmek manasına 
gelir. Sanırım ki, Türkiye’nin gelip geçmiş olan meşrû mes ul hükümetlerin
den hiçbirinin vatanseverlik babında kimseden alacakları bir ders mevcut 
değildir.

Türkiye'nin m illî haysiyet ve istiklâli bahis konusu olduğu zaman en 
sade Türk vatandaşından, devletin en sorumlu kişisine kadar herkes derin 
bir hassasiyet ve heyecanla harekete geçer. Türkiye’nin hiçbir mes ul ve meş
rû hükümeti Türkiye’yi uydu haline getirecek bir vesikanın altına imzasını 
koymaz, koyamaz. Bunu değişmez bir hakikat olarak kabul etmek iktiza eder.

Bu iddiaları yapanlar ve onun arkasında gizlenenler böyle haksız iddia
ları ve İftiraları ileri sürerken, daha çok ik ili anlaşmaların gizliliğinden, açık
lanamaz olmalarından kuvvet alıyor. Çünkü bu iddialar karşısında ik ili an
laşmalardan birinin bir hükmünü aynen açıklayarak : «bu mu istiklâlimizi 
köstekliyor? bu mu Türkiye’yi bir uydu haline getiriyor?» diye sorulamayaca
ğından emin bulunuyorlar. Bütün meselenin hükümeti bir çıkmaza getirerek 
bu gizli anlaşmalar hükümlerinin açıklanmasını teminden ibaret olduğunu 
da biz iyi biliyoruz.

Bununla beraber, iktidara geldiğimiz zaman, hiç biris zamanımızda 
imzalanmamış olan ik ili anlaşmalar, tetkik edilmiş ve bu tetkikatın yapılması 
aylar sürmüştür.

Kollektif müdafaa düzenini sarsmayacak şekilde bu anlaşmaların gü
nün şartlarına uymasını temin edecek tarzda iki hükümetin müzakerede bu
lunması taraflarca kabul edilmiştir. Bunun sebebi anlaşmaların iddia edildiği 
şekilde istiklâlim izi kösteklediği değil, günün şartlarına uydurulmasıdır.
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Nato andlaşması ile veya ik ili andlaşm alarla kurulmasına müsaade edil
miş olan bütün tesisler, Nato andlaşması içinde başlıca Türkiye’nin savunma
sı ile  ilg ilid irler. Bu husus tesislerin kurulmasından önce ilg ili ve sorumlu 
askeri makamlarımızın incelemeleri, karşılıklı müzakereleri ile tesbit edil 
miş ve kurulmalarının zarurî ve lüzumlu olduklarına karar verildikten sonra 
kurulmuşlardır.

Türkiye’de herhangi bir askeri tesisin kurulması, sadece hükümetin ve
ya ilg ili bakanlığın tek başına verdiği bir karar ile  mümkün olamaz. Bu hu 
susun iyice bilinmesine ihtiyaç vardır. V ak’a görünüşte kurulma kararını ve
ren hükümet veya ilg ili bakanlıktır. Fakat bu karara varılmadan önce selâ 
n iyetli devlet organlarının, mütehassıs elemanların, ilg ili askerî makamların 
derin incelemelere bağlı olan görüşleri tesbit edilmiş ve onların m ütalaaları
na bağlı olarak hükümet veya ilg ili bakanlığın kararı alınmıştır.

Bugün Nato andlaşması çerçevesi içerisinde Türkiye’de kurulmuş bu
lunan askerî tesislerin her biri, milyonlarca ve m ilyarlarca Türk lirasına ma- 
lolmuşlardır. Buralara mevcut askeri tekniğin en yeni, en tesirli cihazları kon 
muştur. Bu kadar büyük ve m asraflı teşebbüslere ayak üzerinde alınmış karar 
larla girilebileceğini en sade bir vatandaş bile düşünemez. Gerek tesisleri kur
maya karar vermiş olanlar, gerek bunların Türkiye toprakları üzerinde kurul
masına müsaade etmiş olanlar, iki tarafı da bağlayan müşterek karara var
madan önce elbette derin düşünmüşler, ince hesaplar yapmışlar, bütün fayda 
ve mahzurlarım etrafıyla gözden geçirmişlerdir. Bunun aksi düşünülemez. 
Bunun aksini düşünebilmek için ya budala olmak, ya da bu düşünce ile yıkıcı 
bir maksat gütmek lâzımdır.

Bu arada güdülen yıkıcı maksat Türkiye’nin savunmasının başıboş bira 
kıld ığı ve m illî kaderin tesadüflere bağlandığı fikrini yaymak suretiyle, mil
leti tereddütlere düşürmektedir. M illetin kendi kendisine ve ordusuna karşı 
beslediği itimadı sarsmaktır. Bu husustaki maruzatımı şöylece bağlamak is
tiyorum : Türkiye’nin haklarına ve hükümranlığına iddiacıların hepsinden 
çok daha hassasız.

Türkiye’nin m illî menfaatlerimizin en başta geleni plan dış savunma 
sim ve emniyetini tehlikeye sokacak hiçbir adımı atmayız. M illî menfaatlerin 
ne olduğunu ve bunun için nasıl hareket edilmesi gerektiğini de gayet iyi bi
liriz.

TİP Türk rejimi bakımından varmak istediği hedefe ko laylıkla ulaş
manın çaresini, Türkiye’yi m illetlerarası bütün bağlantılardan çözmek ve müt 
tefiklerinden ayırmakta görmektedir. İkinci dünya harbi sonunda Türkiye nin 
yalnız kald ığı malûmdur. Türkiye bu. yalnız ve teminatsız durumdan Nato teş
kilâtına katılmak suretiyle kurtulmuş bu anlaşma içinde hür ve demokrat 
memleketleriyle sağlam dostluk ilişkileri kurmuştur. Türkiye’nin Nato teş- 
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kilâtm a üye olarak katılması, gelebilecek bütün tecavüz ve taaruz ihtimal 
lerini durdurmuş olduğu gibi, Türk ordusunun silâh, malzeme ve teçhizat 
bakımından üstün bir seviyeye gelmesi sağlanmıştır. Ayrıca m illi müdafaa 
hizmetlerinin yerine getirilmesi için m illî bütçemize tabii olarak yüklenen 
külfetleri önemli bir ölçüde azaltmıştır.

Bu hakikatleri bütün Türk m illeti biliyor ve bu bilgi ile Türkiye’nin 
Nato ittifakında yer almasını büyük ekseriyetle tasvip ve kabul ediyor.

Türkiye’nin Nato Andlaşması içinde müttefiki olan Am erikalılarla da 
dostluğu vardır ve Amerika Nato Andlaşmasının belkemiğini teşkil eden 
en kuvvetli üyesidir. Amerika bu niteliği ile hür demokrasi cephesinde saf 
tutmuş olan bütün memleketlere olduğu gibi Türkiye’ye de askerî ve İktisa
dî yardımlar yapmaktadır! TİP Türkiye ile Birleşik Amerika arasındaki bu 
yakınlığı ve dostluğu Türkiye’nin istiklâlini zorlayan bir nitelikte gösterme
ye çalışmakta ve senelerdenberi kurulmuş olan bağları koparmağa uğraşmak 
tadır.

Parlâmentoda yapmış olduğu tecrübelerle bu işin siyaseten yapılması 
mümkün olmadığını görmüş ve anlamıştır. Çünkü askerî ve stratejik duru
munu incelikleriyle bilen Türkiye’nin kalkınması için hiç değilse bir zaman 
için askeri ve İktisadî yardımlara muhtaç olduğunu anlamış bulunan bütün 
partilerimiz Nato’dan ve Amerika dostluğundan çözülmek düşüncesine asla 
yanaşmamışlardır.

Parlâmento çevresinin bu anlayıştan gelen diretme karşısında TİP şim 
dı hakikatlere tamamiyle vakıf olmaları ihtimalini zayıf gördüğü halk kit 
İçlerini tahrik etmek yolunu tutmuş bulunuyor. TİP, Türk halkını Am erika
lılara karşı pasif mukavemete çağırmaktadır. Bununla müttefiklerimizin, Tür
kiye’de yaşayamaz hale getirilmesini sağlayarak, Türkiye nin Nato ittifakın 
dan çözülmesi için müsait bir zemin hazırlamak istemektedir. Bu maksatla 
«bugünkü safhada Türkiye’de Amerikan emparyalizmine karşı mücadelede, 
A m erikalılara karşı pasif direnme, boykot şeklinde olabilir» cümlesi ile başlı- 
yarak, «A m erikalılara  karşı böyle bir diretiş hareketi, iktidardaki hükümeti 
de etkileyecek, onun Amerika ile sarmaş - dolaş bir politika yürütmesini zor
laştıracaktır» gibi beyanlar görüyoruz.

Türk milletinin büyük ekseriyeti Türkiye’nin hür Batı memleketleri ile 
yürüttüğü dostluk münasebetlerini ve bu arada Amerika lıla ra  olan ilişkile
rini, TİP paralelinde görüp değerlendirmiyor. Bu büyük ekseriyet TİP in 
programına, görüşüne, anlayışına karşıdır. Çetin, kararlı, sert bir şekilde kar
şıdır.

İkinci husus Cumhuriyet hükümetinin «Amerika ile sarmaş - dolaş bir 
politika yürüttüğü» iddiasıdır. Bu iddia şiddetle ve nefretle red ettiğimiz bir 
yalandan ibarettir. Biz Adalet Partisi olarak 10 Ekim 1965 tarihinde İktidarı
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fiilen ve tek başımıza ele almış bulunuyoruz. O günden bugüne kadar, dış 
politikada Cumhuriyet hükümetlerinin takip ettiği an'aııevi yoldan ayrılma
dık. A m erikalılarla  yeni anlaşmalar yapmadık. Bu konuda giriştiğim iz tek 
teşebbüs, mevcut ik ili anlaşmaları yeniden gözden geçirerek, mahzurlu gör
düğümüz hususları bertaraf ederek, bir tek ve mazbut vesika halinde topla
maktan ibarettir.

Türkiye, dün olduğu gibi, bugün de dış politikasında tam manasiyle 
müstakildir. Bu politika Türk m illetinin çıkarlarına uygun olan ve m illet 
çoğunluğu tarafından tamamiyle benimsenmiş bulunan m illî ve an’anevî po
litikadır. Biz, Türk m illetinin gerektiği zaman kendisini daha müessir bir 
şekilde savunmak maksadıyla hür ve demokrat memleketlerle bağlantılar kur
masını, Türk İstiklalini tahrip eden bir husus olarak görmüyoruz.

Türk m illetinin istiklâli, onun dünya m illetler topluluğu içinde yapa
yalnız kalması demek değildir. Türkiye’nin savunma düzenindeki yeri hür 
ve demokrat m illetlerin yanındadır ve orada kalacaktır.

Biz bu politikayı devam ettirmek kararındayız. Bu açık politikanın Ame
rika dahil hiçbir dost devletle sarmaş - dolaş olmak manası yoktur. Tekrar 
ediyorum : Cumhuriyet hükümetinin Amerika ile  sarmaş - dolaş olduğu id
diası şiddetle ve nefretle red ettiğimiz bir yalandan ibarettir. Böyle iddialar 
yapılıyor diye de vehme düşüp dostluklarımızı bozacak değiliz.

B E L G E 15 28 K a s ım  1966

RAUF DENKTAŞ’IN  «K IBR IS ’TAKİ SON DURUM» İLE 
İLGİLİ KONUŞMASI

«Kıbrıs faciası» konulu fotoğraf sergisinin açılışında bir konuşma ya
pan Kıbrıs Türk cemaati başkam Rauf Denktaş, şunları söylemiştir :

«K ıbrısta sükûnet vardır ve herşey yolundadır» şeklinde yanlış bir in ti
ba m yaratılmakta olduğu bu günlerde, bu sergiyi tertip ederek hakikatları 
lü r k  kamu oyuna yeniden aksettirmek için çalışan gençlerimize ve serginin 
burada açılmasına izin veren sayın Üniversite ilg ililerine teşekkürü bir vazife 
bilirim.

M illî dâvalar, devamlı surette m illî heyecanla yaşar ve güdülür. Kıbrıs 
dâvasının Türkiye için «m illî bir dâva» olduğuna inanan bizler, Kıbrıs için, 
taşan heyecanların sindirilmemesini arzu ediyoruz.

Burada göreceğiniz resimler, Kıbrısı unutanlara ve Kıbrısı unutturmak 
istiyenlere hatırlatabileceğiniz felâket, tahammül ve kahramanlık hikâyeleri 
ile doludur. Ve bütün bunlar, günün 24 saatinde Kibrisin sathında şu veya 
bu şekilde sessizce tekrarlanmaktadır.
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Temennim, Ankarada Kongre halinde olan AP delegelerinin ve bütün 
parti mensuplarının, her partilinin ve her liderin bu sergiye gelip gezmele 
rİdır.

M illî davanın Kıbrıs topraklarında öncüleri ve koruyucuları olan Kıb
rıs Türkleri adına bütün ilgililerden, Kıbrısı seven ve düşünen, Kıbrıs’la  ifti
har eden ve onun acısını duyan herkesi bu sergiyi görmeye davet ediyoruz.

Kıbrıstaki son durum nedir? Bunu da kısaca izah ederek sözlerime son 
vereceğim.

Rum ve Yunan işgal orduları Türk bölgelerinin etrafında keyfi karar
larla mevzilenmekte, Türk bölgeleri sıkı bir abluka altında İnlemektedirler. 
Lefkoşaya giriş çıkış, Rum. ve Yunan askerlerinin veya polislerinin sıkı kont
rolüne tabidir. Bu kontrollarda, cemaat mensuplarına her türlü işkence ve 
hakaret yapılmaktadır. Türk bölgeleri dışında yaşayan Türklerin haklarım  
arayabilecekleri mahkemeler yoktur. Mevcut mahkemeler anayasa ve hukuk 
dışı tesislerle, her Türkü «asi» olarak tanıyan Rum mahkemeleridir.

Kıbrıs Türkü, kendi topraklarında, kendi vatanında asî muamelesine 
tabi tutulmaktadır. Hak ve adaletten yoksun bir duyumdadır. Türk nüfusu
nun yarısına yakın bir topluluk ancak anavatanın yardımları ile ayakta dura
bilmekte, geçimlerini sağlayabilmektedirler.

Türk bölgelerinin etrafına bubi tuzakları yerleştiren, bu bölgelerden 
çıkan Türkleri keyfi kararları ile her türlü insanlık dışı muameleye Tabİ tutan 
Kıbrıs Rumları, bu durumun, bu sessizliğin adada normal hayatın ve normal 
münasebetlerin başladığına delil olarak göstermek çabası içindedirler.

Aslında, normale dönen hiç bir şey yoktur ve Kıbrıs her an patlayabile
cek bir kazan halindedir. Tehlikeyi bertaraf edebilmemiz, Türk cemaatinin, 
herşeye rağmen kahramanca ve hudutsuz müdafaasına, Türk m illetinin uya
nıklığına ve heyecanına ve Türk milletinin kuvvet, kudret ve basiretine bağ
lıdır.

Hak ve hürriyetleri için olduğu kadar anavatana yöneltilen bir megalo 
idea tehlikesinin bertaraf edilmesi için de, herşeyîerini ortaya koymuş olan 
Kıbrıs Türkleri, Türk milletinden, Türk gençliğinden, Türk basınından daha 
etkili bir ilg i ve Türk hükümetinden de daha etkili - adadak. fiili durumu 
leyhİmize değiştirebilecek kadar etkili - destek ve yardım beklemektedirler.

Kıbrıs Türkü olarak, her fert, yedisinden yetmişine, zafere kadar diren
mek azmindedir. Bu sergide bu azmin ve bu. inancın her an teyid edilmekte 
olduğunu göreceksiniz.»



B E L G E  16 29 Kasım  I960

ÇİN HALK CUMHURİYETİNİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE 
ALINMASI KONUSUNDAKİ OYLAMANIN DÖKÜMÜ

Çin Birleşmiş M illetlere’e alınması ve M illiyetçi Çin’in Birleşmiş M il
letler den çıkarılması için Arnavutluk tarafından verilen karar tasarısı üze
nindeki oylamanın dökümü şöyledir :

Lehte oy verenler (46 oy) : Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Bulgaris 
tan, Birmanya, Burundi, Beyaz Rusya, Kamboç, Seylan, Kongo (Brazzaville), 
Küba, Çekoslovakya, Danimarka, Habeşistan, Finlandiya, Fransa, Gana, Gi
ne, Macaristan, Hindistan, Endonezya, Irak, Kenya, M ali, Mavrİtanya, Mo 
ğolistan, Nepal, N ijerya, Norveç, Pakistan, Polonya, Romanya, Senegal, So 
malı, Sudan, İsveç, Suriye, Uganda, Ükrayna, Sovyetler B irliği, Birleşik Arap 
Cumhuriyeti, İngiltere, Tanzanya, Yemen, Yugoslavya, Zambiya.

Aleyhte oy verenler (57) : Arjantin, Avusturalya, Belçika, Bolivya, Bre 
zilya, Orta A frika Cumhuriyeti, Ş ili, Çin, Kolombiya, Kongo (K ınşaa), 
Kostarika, Dahomey, Dominik, Ekuador, Salvador, Gabon Gambiya, Yuna 
nistan, Guatemala, Güyaıı, H aiti, Honduras, İzlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, 
Fildişi kıyısı, Japonya, Ürdün, Lesotho, Liberya, Libya, Lüksemburg, Ma 
dagaskar, M alavi, M alaysiya, M alta, Meksika, Yeni Zelanda, N ikaragua, 
N ijer, Panama, Paraguay, Peru, Filipin, Ruanda, Suudi Arabistan, Sierra 
Leone, Güney Afrika, İspanya, Tayland, Togo, Türkiye, Birleşik Amerika, 
Yukarı Volta, Uruguay, Venezuela.

Çekimser kalan lar (17) : Avusturya, Botswana, Kamerun, Kanada,
Çad, Kıbrıs, İran, Jamayka, Kuveyt, Lübnan, M aldiv, Fas, Hollanda, Porte 
kiz, Singapur, Trinidad ve Tobago, Tunus.

Geçen yıl ana tasarı üzerindeki oylama 47 - 47 sonuçlanmıştı. Bıı yıl 
ise, Komünist Ç in’in aleyhinde oy kullananların arttığı görülmüştür.
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Belleten, Bakanlıkça yayın lanan  metinlerden, ajans bültenlerinden ve gazete
lerden istiiade edilmek suretiyle hazırlanmaktadır. Referans mahiyetinde olup resmî 
bir belge değildir.
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S İ Y A S Î  O L A Y L A R

K I B R I S  O L A Y L A R I

— İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakan vekili Dr. Faruk Sükân, Cumhuri
yet Senatosunun 15 Aralık tarihli birleşiminde gündem dışı bir konuşma 
yaparak, Kıbrıs Rum yönetimine gizli bir anlaşma ile verilen Çek silâhları 
konusunda bilg i vermiştir.

—- Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile Yunanistan 
Dışişleri Bakanı Yani Tumbas, NATO Konseyi çalışmalarına katılmak üzere 
geldikleri Paris’de, 13 ile  17 Aralık tarihlerinde iki defa görüşmelerde bu 
lunmuşlardır.

— 15 A ralık tarihinde toplanan Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyi, 
Kıbrıs'taki Barış Kuvvetlerinin görevlerinin 27 Aralık 1966 tarihinden 26 
Haziran 1967 tarihine kadar uzatılmasını öngören karar tasarısını ittifakla 
kabul etmiştir.

— Dışişleri Bakanlığı 1967 m alî y ılı bütçesi üzerindeki müzakerelerin 
bitiminden sonra karma bütçe ve plân komisyonunda 29 Aralık 1966 tarihin 
de bir konuşma yapan Dışişleri Bakam, Yunanistan ile ik ili görüşmeler vc 
Çek silâhların ithâli konularındaki hükümetin tutumunu açıklamıştır.

CUMHURBAŞKANI SUNAY’IN TUNUS ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 1 -6  Aralık tarihlerinde Tunus’u res
men ziyaret etmiştir.
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NATO NÜKLEER PLANLAMA GURUBUNUN KURULUŞU

Fransa dışındaki 14 Nato üyesi ülkenin D ışişleri ve Savunma Bakan 
larının 14 A ralık 1966’da Paris’de yaptıkları Plânlama Komitesi toplantısın
da alınan bir karar ile yedi üyeden mürekkep Nato Nükleer Planlama Gurubu 
kurulmuştur.

KOSİGİN ’İN TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

Sovyetler B irliğ i Başbakanı A leksi Kosigin 20 - 27 A ralık tarihleri ara
sında Türkiye’yi resmen ziyaret etmiştir.

AVUSTRALYA İLE BÜYÜKELÇİLİK SEVİYESİNDE 
DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN KURULMASI

Dışişleri Enformasyon Dairesince yapılan açıklamada «Avustralya ile 
memleketimiz arasında dostane ilişk ileri geliştirmek düşüncesiyle, hüküme
timiz, Türkiye İle Avustralya arasında Büyükelçilik seviyesinde diplomatik 
ilişkiler kurulmasına ve Canberra’da bir büyükelçilik açılmasına karar vermiş 
bulunmaktadır.» denilmektedir.
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İKTİSADÎ v e  TEKNİK KONULAR

RCD PETROLLER KOM İSYONU TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı (RCD) Petroller Komisyonu 
21 -22  Aralık tarihlerinde Tahranda toplanmıştır.

TÜRKİYE İLE BELÇİKA VE AVUSTURYA ARASINDA 
KREDİ ANLAŞMALARI

Türkiye’ye yardım konsorsiyumu çerçevesinde Belçika hükümeti ile 
35 milyon Belçika frangı tutarında, Avusturya hükümeti ile ise de 26 milyon 
Avusturya sİlingi tutarında birer kredi anlaşması imzalanmıştır.

TÜRKİYE İLE NORVEÇ ARASINDA KREDİ ANLAŞMASI

Konsorsiyum 1966 faaliyetleri çerçevesinde Türkiye ile Norveç arasın
da 4 milyon 200 bin kronluk bir kredi anlaşması imzalanmıştır.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

— Sovyetler B irliğ i’nde bir turneye çıkan opera sanatçısı Ayhan Baran 
ve viyolonist A yla Erduran büyük takdir toplamışlardır.

Ayhan Baran V ilnus’de Faust operası’nda Mefisto, Don Carlos ope
ras ın da da ikinci F ilip rollerini oynamış ve alkışlanmıştır.

Viyolonist A yla Erduran da Moskova Müzik Enstitüsü salonunda çok 
başarılı bir resital vermiştir. Violonist Erduran, 9 A ra lık ’da Lemngrat’ta, 
11 A ralık 'ta  tekrar Moskova’da ik i resital daha vermiştir.

A yla Erduran, daha sonra, M acaristan’da da başarılı resitaller vermiş
tir.

D iğer taraftan, tenor Y alçın Davran da Bulgaristan'da Tosça ve Car- 
men operalarında başrolleri oynamıştır.

— Bağdat’ta bir «İrak - Türkiye dostluk dem eği» kurulmuştur. Der
neğe İrak’ın eski Ankara Büyükelçisi Talip Müştak Başkan olmuştur.

Irak’ın ileri gelen şahsiyetlerinden birçok kişi dernek kurucuları ara
sında yer almıştır.

— Türkiye ile  Ingiltere arasındaki kültür anlaşmasının uygulanmasıy
la  ilg ili «karm a kültür komisyonu»nun toplantısına katılan heyetimiz Lond
ra'dan A ralık tarihinde dönmüştür.

D ışişleri Bakanlığı Dördüncü Daire Genel Müdür vekili A dile Ayda - 
nın başkanlığındaki kültür heyetimizin Londra’da yaptığı üç gün süren çalış
malar sonunda, önümüzdeki yılların  programı konusunda, olumlu sonuçlar 
sağladığı öğrenilmiştir.
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ARALIK 1966’DA TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA 

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





-6  Araltk 1966 CUMHURBAŞKANI SUNAYTN TUNUS’U
ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve beraberindeki 
heyet, 1 - 6 Aralık tarihlerinde Tunus’u resmen ziyaret 
etmiştir.

Kartaca havaalanında törenle karşılanan Cum
hurbaşkanı Sunay, bir demeç vererek, tarihi Türk - Tu
nus ilişkilerinin bu ziyareti dolayısiyle daha da gelişe
ceği ümidinde olduğunu söylemiştir. Tunus Cumhur
başkanı Habib Burgibanın ayni akşam Başkan Sunay 
şerefine verdiği yemekte, iki ülke Cumhurbaşkanları 
memleketlerinin karşılıklı ilişkileri konusunda konuş
malar yapmışlardır (Bk. Belge 1).

Cumhurbaşkanı Sunay, 2 A ralık günü Tunus 
M illet Meclisinin özel bir oturumunda bir konuşma 
yapmıştır (Bk. Belge 2). Türkiye - Tunus ticaret ve 
kültür görüşmeleri 2 - 3 Aralık tarihlerinde, devlet baş 
kanları seviyesinde yapılan resmî görüşmeler ise 3 A- 
ra lık ’ta yapılmıştır.

Ziyaretinin 4 üncü günü Monastır’ı Başkan Bur- 
giba ile  beraber . ziyaret eden Cevdet Sunay bu vesil ? 
ile kendisine gösterilen ilgiden dolayı duyduğu mem
nuniyeti belirtmiştir (Bk. Belge 3). Öte yandan, Tu
nus Cumhurbaşkanı Burgiba, Sunay’m ziyareti müna 
sebetiyle Anadolu Ajansına özel bir demeç vermiştir 
(Bk. Belge 4 ).

6 A ralık ’ta Tunus’tan ayrılan Cumhurbaşkanı 
Sunay, Tunus basını ile  radyosuna bir demeç vermiş, 
Başkan Burgiba’ya da uçaktan bir mesaj göndermiştir 
(Bk. Belge 5 ). Türkiye - Tunus ortak bi dirisi ayni gün 
yayınlanmıştır (Bk. Belge 6).

D iğer taraftan, Cumhurbaşkanı S ım ayın refa
katinde Tunus’u ziyaret eden Senato Dışişleri Komis
yonu Başkam Suat Hayri Ürgüplü, bu ziyaret ile ilg ili 
olarak Cumhuriyet Senatosunun 7 A ralık oturumunda 
bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 7).



1 - 8 Araltk 1966 TURİZM VE TANITMA BAKANININ
ISPANYA’YI ZİYARETİ

2 Araltk 1966

2 Aralık 1966

2 Aralık 1966

3 Aralık 1966

Turizm ve Tanıtma Bakanı N ihat Kürşat’ın İs 
panya’ya yaptığı resmi ziyaret sonunda bir ortak b ild i
ri yayınlanmıştır (Bk. Belge 8 ).

U THANTTN B. M. GENEL SEKRETERLİĞİNE 
TEKRAR SEÇİLMESİ

Birleşmiş M illetler Genel Kurulu U Thant’ı oy 
b irliği ile  tekrar 5 y ıllık  yeni bir devre için, Birleşmiş 
M illetler Genel Sekreterliğine seçmiştir.

BİR FRANSIZ KRUVAZÖRÜNÜN İSTANBUL’U 
ZİYARETİ

Fransız donanması Akdeniz filosu komutanı Ko 
ram iral Evenou’nun komutasındaki Colbert kruvazörü 
2 -10 A ralık tarihleri arasında İstanbul limanını ziya
ret etmiştir.

Fransız harp gem ileri, 2 -10  A ralık tarihlerinde 
yapılan Marmaris bölgesindeki deniz tatbikatına Türk 
harp gem ileri ile  birlikte katılm ışlardır.

AVUSTRALYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ  
MASRAFLARINA YARDIMI

Avustralya’nın Birleşmiş Milletlerdeki daimi 
temsilcisi, Kıbrıs’taki Birleşmiş M illetler barış gücü 
masraflarına hükümetinin 50.000 dolarlık bir bağışta 
bulunacağını Genel Sekreter U Thant’a bildirmiştir.

TÜRKİYE İLE HOLLANDA ARASINDA SINAİ 
İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ TEMASLAR

Türkiye Odalar B irliğinin patronajı altında bir 
Hollanda iş adam ları heyeti A nkara’ya gelmiştir.

Hey’et başkanı tem aslarıyla ilg ili olarak şunlar» 
söylemiştir :
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«Türkiye ile Hollanda arasında ticari ilişkileri 
geliştirmek amacı ile Hollanda’nın 40 kadar şirket 
hissedarlarından ve Hollanda Sanayi İşverenler Fede
rasyonu Konseyi üyelerinden 14 kişiden kurulu bir 
hey’et olarak, hükümetiniz ilg ilileri ile  temaslarda bu
lunmak ve (Türkiye - Hollanda arasında sinayi işbir
liğ i) adı altında Türkiye’de bir dernek kurmak ama
cıyla Ankara’ya gelmiş bulunuyoruz.

4 Aralık 1966 PEŞ AV ER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNÜN
ZİYARETİ

Pakistan’ın Peşaver Üniversitesi Rektörü hukuk 
profesörü Muhammed A li Han, Dışişleri ve M illî Eği
tim Bakanlıklarımızın davetlisi olarak, Ankara'ya gel
miştir. Muhammed A li Han, Konya, Bursa ve îstan- 
bulu da ziyaret ettikten sonra 14 A ralık ’ta memleke
timizden ayrılmıştır. Peşaver Üniversitesi Rektörü, 
Türkiye’den dönüşünde Peşaver’de yaptığı bir açıkla
mada, üç RCD devleti arasında öğretim üyesi mübade 
le konusunu Türk hükümeti yetkilileriyle görüştüğü
nü bildirmiştir.

6 Aralık 1966 TELLİ VE EMPRİME CAM FABRİKASI
PROJESİ İÇİN SOVYETLERLE YAPILAN 
ANLAŞMA

Türkiye Şİşe ve Cam Fabrikaları, Sovyetler Bir
liğ i ile  bir telli ve emprime cam fabrikasının inşası için 
proje hazırlanması hususunda anlaşma yapmıştır.

Geçen Kasım’da Dışişleri Bakanlığı kanalı ile 
Sovyetler Birliğinden on komple tesis alınması yolun
daki anlaşma çerçevesinden olan «emprime ve telli 
cam tesisi projeleri» için yapılan görüşmeler sona e r
miş, 18 bin ton kapasiteli tesisin projelerinin 1967 M a
yısında tamamlanması anlaşmaya bağlanmıştır.

Proje tamamlandıktan sonra, öncelikle Sovyetler 
B irliği İle yeni fabrikanın inşası ve teçhizatı konusun
da görüşmeler başlayacaktır. Bu projenin ma'lî portesi 
625 bin Tl. civarındadır.
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Evvelce Sovyetler B irliği tarafından kurulmuş 
olan Çayırova cam fabrikası da tevsi edilmektedir. 
Kurulmakta olan ikinci fırının inşası, Avrupa Yatırım  
Bankası ile Türkiye Sanayi Kalkınma Bankasından 
sağlanan kredilerle mümkün olmaktadır.

6 Aralık 1966 NATO MERKEZİNİN NAKİL MASRAFLARINDA
TÜRKİYE’NİN PAYI

M illî Savunma Bakanı Ahmet Topluluğu, bir
gazetecinin sorusuna verdiği cevapta, Nato askerî ve 
siyasi merkezinin Paris’ten Brüksel’e nakli için Türki
ye’nin payına takriben 50 bin dolar kadar düşmektedir 
demiştir.

7 Ardık 1966 KIBRIS RUM YÖNETİMİNE SATILAN ÇEK
SİLÂHLAR İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı, Çekoslovak
ya ’nın Kıbrıs’a silâh sevkettiği konusunda çıkan ha
berler üzerine şu açıklamayı yapmıştır :

«Türk hükümeti bazı memleketler tarafından, 
Kıbrıs Rum hükümetine silâh satıldığı yolundaki ha
berler üzerinde ciddiyetle durmaktadır. Hükümetimiz 
nereden olursa olsun, Kıbrıs’a silâh gönderilmesinin 
ada’daki gergin liğ i artıracak vahim bir gelişme olarak 
görmektedir.

Esasen Güvenlik Konseyinin 4 M art 1964 tarih
li karar suretince üyelerin Kıbrıs’taki durumu kötüleş
tirebilecek her türlü hareketten sakınmaları lüzumu 
belirtilm iştir. Biz Kıbrıs’a silâh şevkini, Güvenlik Kon
seyinin bu karar sureti ile  bağdaşmayan bir hareke! 
olarak mütalâ etmekteyiz. Hâdise ile ilg ili gerekli tah
kikat ve teşebbüsler yapılm aktadır.»
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7 Aralık 1966 İTALYA CUMHURBAŞKANININ
ÇAĞLAYANGİL’E TEVCİH ETTİĞİ NİŞAN

İtalya Cumhurbaşkanı Guiseppe Saragat tarafın 
dan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangii e, İtalya 
Cumhuriyeti liyakat nişanının büyük haç şövalyesi rüt
be ve madalyası tevcih edilmiştir. İtalya’nın Ankara 
Büyükelçisi, Dışişleri Bakanını makamında ziyaretle ken
disine nişan ve beratını tevdi etmiştir.

7 Aralık 1966 FEDERAL ALMANYA ÇALIŞMA
BAKANLIĞININ TÜRK İŞÇİLERİ İLE İLGİLİ 
BİR AÇIKLAMASI

Federal Almanya Çalışma Bakanlığı, Almanya 
da çalışan Türk işçilerinin, görevlerine son verilmesi 
için, Alman işverenlerinin hazırlık yaptığı yolunda 
basınımızda çıkan haberlerin yanlış olduğunu söyle
miştir (Bk. Belge 9).

7 Aralık 1966 AMERİKAN TEMSİLCİLER MECLİSİ HEYETİNİN
ZİYARETİ

Amerikan Temsilciler Meclisi üyelerinden mü
teşekkil bir hey’et Avrupa ülkelerine yaptıkları tetkik 
gezisi sırasında memleketimize de uğramıştır. Hey’er 
bir kaç gün İstanbul’da kaldıktan sonra Ankara’ya 
gelmiş ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’i 
ziyaret etmiştir. Hey’et ayni gün İstanbul’dan Atina’ya 
müteveccihen ayrılmıştır. Temsilciler Meclisi Dışişleri 
Komisyonu Avrupa Tâli Komitesi Başkanı, Mrs. Edna 
Kelly (N . Y .) heyete başkanlık ediyordu.

7 Aralık 1966 SOVYET KADINLAR BİRLİĞİ HEYETİNİN
ZİYARETİ

Rusya Federe Sosyalist Cumhuriyeti Başbakan 
yardımcısı Bayan Evdokİya Pedoravna’nın başkanlığın
da, Azerbeycan Cumhuriyeti Sosyal Teminat Bakanı 
Bayan Süieyha Gabibovna Seidamedova ile Kadınlar
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Birliğ i yöneticisi N ina Petrona Voronina, Türk K a
dınlar B irliğinin davetlisi olarak Ankara’ya gelmiştir.

Sovyet Kadınlar B irliği heyeti Ankara'dan son
ra İstanbul’u ziyaret etmiş, 17 A ralık ’ta yurdumuzdan 
ayrılmıştır.

7 Aralık 1966 İRAN DENİZ KUVVETLERİ KOM UTA N
MUAVİNİNİN ZİYARETİ

Beş gündür İstanbul ve Gölcük’te incelemeler 
yapan İran Deniz Kuvvetleri Komutan Muavini Tüm
am iral Safavi, temasları hakkında şunları söylem iştir:

«T ürk Deniz Kuvvetlerinin eğitim merkezlerini 
görmek ve bu eğitim merkezlerinin, geliştirilmekte 
olan İran Deniz Kuvvetlerine yapabileceği yardım ları 
yerinde tesbit etmek üzere gelmiştim. Bu ziyaretimde 
gördüklerimden, Türk Deniz Kuvvetlerinin imkân 
ve kabiliyeti hakkında edindiğim bilgilerden büyük 
memnunluk duydum. Ayrıca bana gösterilen misafir 
perverlikten çok mütehassis oldum. İki dost ve kardeş 
bahriye arasındaki bu İlk ciddi temas, gelecekteki iş
b irliğ i için büyük ümitler vaad ediyor.»

8 Aralık 1966 U THANT’IN KIBRIS İLE İLGİLİ RAPORU

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, 
Güvenlik Konseyine gönderdiği raporda Kıbrıs barış 
gücünün görev süresinin altı ay daha uzatılmasını tav
siye etmişti (Bk. Belge 10).

8 Aralık 1966 DANİMARKA’N IN  KIBRIS’TAKİ BİRLİĞİ İLE
İLGİLİ KARARI

Danimarka hükümeti, B. M. Kıbrıs barış gücü 
emrine verdiği b irliğin ve polis kuvvetinin Güvenlik 
Konseyi istediği sürece adada kalmasını kararlaştırm ıştır.
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9 Aralık 1966 AVRUPA KONSEYİ VE NATO
TOPLANTILARINA KATILMAK ÜZERE PARİS’E 
GİDEN ÇAĞLAYANGİL’İN DEMECİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Y eşil
köy havaalanında verdiği bir demeçte özetle şunları 
söylemiştir :

«Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısın
dan sonra, 15 -16  Aralık tarihlerinde Nato Bakanlar 
Konseyi mutad sene sonu toplantısını yapacaktır. D a
ha ziyade siyasî, askerî mahiyetteki konuların görüşü
leceği bu toplantıların kanaatimce özel önemi belki 
de bunun Nato Bakanlarının Paris'te yapacakları son 
toplantı olmasıdır. Bu seferki Nato Konseyi toplantı
sında mutad olduğu üzere m illetlerarası durum göz
den geçirilecek, Doğu - Batı münasebetlerindeki inki
şaflar üzerinde durulacak, askerî ve sivil karargâhla
rın nakli ile ilg ili meseleler incelenecek ve bittabi Bakan
larca ele alınması lüzumlu telâkki olunacak sair ittifak 
meselelerin üzerinde durulacaktır.»

Dışişleri Bakanı, bu toplantılar sırasında Yuna
nistan Dışişleri Bakanı ile de görüşebileceğini belirt
miş, özetle : « ik ili görüşmeler hakkında bir davranış 
belli değildir. Söylenecek tek söz bu toplantı vesilesiy
le Yunanlı meslekdaşım ile görüşmelerim olabileceği
dir. Meseleyi barışçı ve tatmin edici bir hal şekline 
bağlamak ortak amacımızdır. Bu itibarla, her iki mem
leketin m illî menfaatlerini koruma gayretinin tabii bir 
icabı olarak müsbet bir netice istihsaline çalışılacaktır» 
demiştir.

9 Avakk 1966 ÇAĞLAYANGİL’İN ATİNA HAVAALANINDA
VERDİĞİ DEMEÇ

Avrupa Konseyi ve Nato Dışişleri Bakanları top
lantısına katılmak üzere, Paris’e giden ve A tina’dan 
geçen Dışişleri B ak an ı. İhsan Sabri Çağlayangil «K ıb
rıs’a sokulan Çek silâhları konusu çok ciddidir, bu olay 
elbette Türkiye’nin bazı tedbirler almasını gerektire 
çektir. Konuyu Paris’de Yunan D ışişleri Bakanı ile  et
raflıca görüşeceğiz» demiştir.
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Türk - Yunan ik ili görüşmeleri hakkında da 
D ışişleri Bakanı Çağlayangil şunları söylemiştir : «T ür
kiye, Kıbrısla ilg ili ik ili görüşmeler konusunda hüsnü
niyetle davranmıştır, Yunanistan’ın da aynı hüsnüni
yetle davrandığına ve davranacağına inanmaktayız.»

9 Aralık 1966 B. M. SİYASÎ KOMİSYONUNDA ERALP VE
ROSSİDES’İN  KONUŞMALARI

Birleşmiş M illetler Özel Siyasi Komisyonu top
lantısı sırasında Türk ve Kıbrıs Rum hükümeti temsil
cileri de söz alm ışlardır. Türkiye temsilcisi Büyükelçi 
Orhan Eralp, Kıbrıs’daki Rum cemaatinin adada kont
rolü kendi eline geçirebilmek için insafsız entrikalar 
çevirdiğini belirtmiştir. Kıbrıs Rum hükümeti temsilci
si Zenon Rossides ise Yunanistan ile birleşme konu
sunda tek söz sahibinin Kıbrıs halkı olduğunu ileri 
sürmüştür. Londra ve Zurih antlaşmalarım  yeren Ros
sides, bu antlaşmalar yoluyla Kıbrıs halkına zorla bir 
anayasa kabul ettirildiğin i iddia etmiş ve antlaşmalar 
yoluyla kabul ettirilen anayasanın tamamen Kıbrıs 
devletinin iç işlerine müdahale n iteliği taşıdığını öne 
sürmüştür.

Özel Siyasî Komisyon bu toplantısında ülkelerin 
iç işlerine müdahaleyi önleyen 1965 beyannamesini 
gözden geçirmekteydi. Zenon Rossides Kıbrıs’ın bu 
türlü müdahalelerin bir kurbanı olduğunu iddia etmek 
için bunu fırsat bilmiş, fakat konuşmasında Türkiye'
nin adını belirlememiştir.

9 Aralık 1966 TURİZM VE TANITMA BAKANININ
BRÜKSEL’DEKİ TEMASLARI

Brüksel’de bulunan Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N ihad Kürşad beraberinde Türkiye'nin Belçika Büyü
kelçisi ve Ortak Pazar ııezdindeki Büyükelçisi olduğu 
halde Belçika Turizm Bakanı Piers’i ziyaret etmiştir.

İki Bakan arasında Belçika ve Türkiye yi ilg ilen
diren turizm konuları ile  Belçika’nın Türkiye ye tek
nik yardımı görüşülmüştür. Turizm ve Tanıtma Baka
nı Kürşad, bu arada Belçika Turizm Bakanını Türki
ye’yi ziyarete davet etmiştir.
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10 Aralık 1966 KIBRIS’A SİLÂH ŞEVKİ KONUSUNDA  
GÖRÜŞMELER

Türk hükümeti, Çekoslovakya'nın Kıbrıs Rum 
yönetimine silâh satması konusu üzerinde önemle dur
makta ve gerekli teşebbüsleri yapmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Siyasî İşler 
yardımcısı A li Binkaya, bu konuyla ilg ili olarak sıra
sıyla, Çekoslovakya, Yunanistan, Birleşik Amerika Bii 
yükelçileri, İngiltere’nin Ankara M aslahatgüzarı ile 
ayrı ayrı görüşmüştür. Dışişleri Bakanlığı Genel Sek 
reteri Zeki Kuneralp da önceki gün Çek Büyükelçisini 
kabulederek, aynı konuda bir görüşme yapmıştır.

Türk hükümetinin Kıbrıs’a silâh sevkedilmesi. 
konusu üzerinde ciddiyetle durduğunu belirten Anka
ra siyasî çevreleri, ada’ya silâh gönderilmesini K ıbrıs'
ta gerginliği artıracak vahim bir gelişme olarak nite
lemişlerdir.

Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1964 tarihli karar 
suretinde üyelerin Kıbrıs’taki durumu kötüleştirebile
cek her türlü hareketten sakınmaları gerektiğinin bil
dirildiğini hatırlatan siyasî çevreler «ada ’ya silâh şev
ki, Konseyin karar sureti ile bağdaşmamaktadır» de
mişlerdir.

10 Aralık 1966 TÜRKİYE  - SOVYETLER BİRLİĞİ SINIRI İLE 
İLGİLİ GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinden 
bildirilm iştir :

1921 Moskova ve Kars Anlaşmaları ile  tayın 
olunmuş ve 1926 tarihli Protokol ile de tesbit ve tesis 
edilmiş bulunan Türk - Sovyet hudut hattının bazı ke
simlerinde zamanla, bilhassa eroziyon ve nehirlerin 
yatak değiştirmesi dolayısile, ufak kaymalar vuku bul
muştur.

Bu durumu tashih İçin yapılacak çalışmalara 
esas olmak üzere, hududun yeni teknik inkişaflara g ö 
re Sovyetlerle müştereken bir haritasının çıkarılması 
zarureti hâsıl olmuştur.
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11 Arahk 1966

11 Aralık 1966

12 -13  Aralık 1966

H arita yapımı ve tesbit faaliyetlerin i düzenleye
cek olan çalışmalar hakkında bir Protokol hazırlamak 
üzere 9 A ralık 1966 tarihinde 5 kişilik bir Sovyet hey’- 
eti Ankara’ya gelmiştir.

A. B. D. BÜYÜKELÇİSİNİN SARIYAR 
BARAJINDA KONUŞMASI

Sarıyar barajının ilâve iki ünitesinin hizmete 
açılması münasebetiyle bir konuşma yapan Birleşik 
Am erika’nın Büyükelçisi Parker T. Hart özetle şunla
rı söylemiştir :

«Sarıyar, Türkiye ile Batıdaki dostları arasında 
kalkınma için çeşitli ortaklık yollarını sembolleştirmek 
tedir.

Sarıyar, dostlarının yardım ı kadar kendi kalkın
masında Türkiye’nin rolünü de temsil etmektedir. Tür
kiye, Sarıyar için ithal edilmiş olan geniş çaptaki teç
hizat ve bilgiye eşit kıymette materyal ve bilg i sağla
mıştır. Bu, Türkiye’nin ortaklarından ald ığ ı yardımın 
en yüksek olduğu şu son iki y ıl İçinde Türkiye’nin kal
kınma için kendi yaptığı yatırım ın da hızla arttığını 
hatırlatmaktadır. Bu yatırım  şimdi ülke dışından sağ
lananın dört katıd ır.»

MAKARİOS’UN DOĞU ALMAN 
TELEVİZYONUNA VERDİĞİ DEMEÇ

Başpiskopos Makarios, Doğu Alman televizyo
nunda yayınlanan bir mülakatında, «yabancı müdaha
leler kesilirse, sorunumuzun çözümü çok basitleşecek- 
tir»  demiş ve Birleşmiş M ille tle r in ,»  bu sorunun çö
zümüne büyük ölçüde yardımcı olabileceğim ileri sür
müştür.

AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ 
TOPLANTISI

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi sene sonu 
toplantısı Avusturya D ışişleri Bakanı Lujo Toncic- 
Sorinj’in başkanlığı altında Paris’te yapılm ıştır (Bk.



Belge 11). Bu toplantıya katılan Dışişleri Bakanı İh
san Sabri Çağlayangil, müteakiben N azırlar ile Avru
pa Konseyi Danışma Meclisi üyeleri arasında yapılan 
kolog’a iştirak etmiştir.

13 Aralık 1966 ÇAĞLAYANGÎL - TUMBAS GÖRÜŞMESİ

Türk ve Yunan Dışişleri Bakanları Paris'te Kıb
rıs meselesini müzakere etmişlerdir.

Çağlayangil - Tumbas görüşmesi 90 dakika de
vam etmiştir. Bakanlar «dostlar arasında görüşme» 
olarak niteledikleri müzakere üzerinde herhangi bir 
açıklama yapmamışlar, sadece görüşmelere devam edi
leceğini ifade etmişlerdir.

13 Aralık 1966 DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİNİN ÇEK
SİLÂHLARI KONUSUNDAKİ DEMECİ

İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakan Vekili Dr. Fa
ruk Sükan, Çekoslovakya’nın Kıbrıs’a silâh yardımının 
devam etmesi halinde, Prag’daki Büyükelçimizi gen 
çekeceğimiz hakkında basında yer alan haberler üze
rine, şunları söylemiştir :

«Kıbrıs konusundaki hassasiyetimiz malûmdur. 
Hükümetin bu konudaki kararı kesindir. Gereken her 
tedbiri, tereddüt etmeden alacağız.»

13 Aralık 1966 DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN U THANT’A MEKTUBU

Kıbrıs Cumhurbaşkan yardımcısı Dr. Fazıl Kiı 
çük, Rum yönetiminin Çekoslovakya’dan silâh satın 
alınmasının vahim tehlikeler yarattığına Birleşmiş 
M illetler Genel Sekreteri U Thant’ın dikkatini çek 
miştiı:.

Rumların Güvenlik Konseyi kararla *ını hiçe sa
yan bu davranışlarını protesto eden Dr. Fazıl Küçük, 
silâhların Türk cemaatine karşı kullanılmasından en
dişe ettiğini belirtmiştir.

Makarİos yönetiminin Çekoslovakya dan satın 
ald ığı silâhlar arasında hafif zırhlı araçlar, bazokalaı 
ve otomatik silâhların bulunduğu söylenmektedir.
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14 A f alık 1966 ÇEK SİLAHLARI KONUSUNDA BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLERİN TEŞEBBÜSÜ

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, Çe
koslovakya’dan Kıbrıs’a yapılan silâh sevkiyatının Bir
leşmiş M illetler tarafından kontrolü için girişilen ha
zırlıklar konusunda Güvenlik Konseyine bİlgı vermiş
tir.

Genel Sekreter, Başpiskopos Makarios un böyle 
bir kontrolü kabul ettiğini ve Çekoslovakya’dan getir
tilen Silâhların Kıbrıs Rum polisine iki aydan önce 
tevzi edilmeyeceği hususunda beyanda bulunduğunu 
söylemiştir. B ilindiği gibi, Kıbrıs Rum yönetimi, ÇeK 
silâhların Rum polis kuvvetlerine dağıtılm ak üzere 
alındığını iddia etmektedir.

14 Aralık 1966 ÇEK SİLAEÎLARI KONUSUNDA AMERİKA'NIN
TUTUMU

Çekoslovakya’nın Kıbrıs Rum yönetimine silâh 
vermesinden sonra Amerikan hükümeti, adaya silâh sev- 
kedİlmesine karşı olduğunu bildirmiştir.

«Kıbrıs yeteri kadar silâh bulunduğunu» belirten 
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Am erika’nın bu görüşü
nün Kıbrıslı Rumların lideri M akarios’a İletilmiş ol
duğunu açıklamıştır.

Sözcü Am erika’nın Kıbrıs barış gücünü tamamen 
desteklediğini ve kuvvetin çalışmalarını sekteye uğra
tacak her davranışı esefle karşıladığını söylemiştir.

14 Aralık 1966 NATO SAVUNMA PLANLAMASI
KOMİTESİNİN TOPLANTISI

D ışişleri Bakam Ç ağlayaııg il ile  M illi Savunma 
Bakanı Topaloğlu’nun katıld ığ ı Nato Savunma Plân
laması Komitesi son defa olarak Paris’te toplanmıştır 
(Bk. Belge 12).

22



.t . f

14 Aralık 1966

14 Aralık 1966

15 Aralık 1966

Birleşik Amerika’nın Nato üyesi ülkelerden Viet
nam için asker istiyeceği konusu ile ilg ili olarak yayın
lanan çeşitli haberler üzerine konuşan Dışişleri sözcü 
yardımcısı şunları söylemiştir :

«Hükümetimizin Vietnam meselesiyle ilg ili gö 
rüşiinde değişiklik yoktur. Vietnam meselesinin bir an 
önce barışçı yo llarla bir hâl şekline bağlanmasını ar
zuluyoruz».

Sözcü yardımcısı, mevcut ahdi taahhudlerimizin 
Türkiye’yi Vietnem’a asker göndermek gibi bir 
durumla karşı karşıya bırakmadığını sözlerine ek
lemiş. Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı, Vietnam’d ı 
Türk hava subayı bulunduğuna dair haberler üzerine 
şu açıklamayı yapm ıştır:

«Bugünkü bazı gazetelerde Dışişleri Bakanlığına 
atfen emekli veya Türk ordusundan ayrılmış Türk h a 
va subaylarının Vietnam’da savaşmak üzere vazife a l
dıklarına dair haberler neşredilmiştir. Dışişleri Bakan
lığ ı tarafından hiçbir gazeteciye bu konuda bir açıkla
ma yapılmadığı gibi halen Vietnam’da emekli veya 
Türk ordusundan ayrılmış Türk hava subayı da m ev
cut bulunmamaktadır.»

BULGARİSTAN’DAKİ TÜRKLERİN GÖÇÜ 
İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER

Dışişleri Bakanlığından bir heyet, Bulgaristan'da 
yaşayan Türklerİn yurdumuza göçü ile ilg ili olarak ya 
pılacak görüşmelerde bulunmak üzere Sofya ya hare
ket etmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİNİN SENATO’DA 
ÇEK SİLAHLARI KONUSUNDA YAPTIĞI 
KONUŞMA

İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakan vekili Dr. Fa 
ruk Sükan, Çek silâhlarının Kıbrıs a gönderilmesi ko 
nusunda Cumhuriyet Senatosunda bir açıklama yap 
mış, hükümetin teşebbüsleri ve alınan sonuçlar üzerin
de bilgi vermiştir (Bk. Belge 13).

VİETNAM İLE İLGİLİ İK İ  AÇIKLAMA
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15 Aralık 1966

15-16 Aralık 1966

15 Aralık 1966

B. AL GÜVENLİK KONSEYİNİN KIBRIS BARIŞ 
GÜCÜNÜN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI 
İLE İLGİLİ TOPLANTISI

Kıbrıs meselesini görüşmek üzere toplanan Gü 
y enlik Konseyinde, Arjantin, Japonya, Ürdün, M ali, 
N ijerya. Uganda ve Uruguay tarafından hazırlanan ve 
Ada'daki Barış Kuvvetlerinin görevlerinin 27 Aralık 
1966 tarihinden 26 Haziran 1967 tarihine kadar uzatıl
masını öngören karar tasarısı ittifak la kabul edilmiştir 
(Bk. Belge 14) .

NATO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Nato 
Bakanlar Konseyi’nin 16 A ralık günü toplantısında 
yaptığı konuşmada, «Avrupa'nın Am erika'ya kıyasla, 
teknoloji sahasındaki geriliğ in i izalesi» konusundaki 
İtalyan teklifin i olumlu karşıladığım  belirtmiştir. Çağ- 
layangil, Nato nun gelişm e halinde olan üyelerinin bi
lim sel araştırma ve geliştirm e merkezlerine, her çeşit 
yardımın yapılm ası gerektiğini söylemiştir (Bk. Bel 
ge 15).

Toplantının sonunda bir b ild iri yayınlanmıştır 
(Bk. Belge 16).

ALMANYA ÇALIŞMA BAKANLIĞI UMUM 
MÜDÜRÜNÜN BASIN TOPLANTISI

Federal A lm anya Çalışma Bakanlığ ı Umum Mü 
dürü Kaefferbitz, A lman Büyükelçiliğinde düzenledi
ğ i basın toplantısında. Alm anya'nın son günlerde « ik
tisadı bir buhran» içinde bulunduğunu, bunun sonucu 
da geçen y ıla  oranla işsiz sayısında artma olduğunu 
söylemiş, «ancak, bu artmada yabancı ve yerli işçi ora
n ı hemen hemen aynıdır. Ayrıca, yabancı işçilerin ve 
özellikle Türk işçilerinin toptan işden çıkarılm aları 
diye birse}’ yoktur» demiştir (Bk. Belge 17).
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15 Afalík 1966 TURAN TULU Y: UN YUNAN BAŞBAKANI ÎLE 
YAPTIĞI GÖRÜŞME

i 5 Aralık 19(16

16 Aralık 1966

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Turan Tuluy ken
di isteği üzerine. Yunanistan Başbakanı Stefanopulos 
tarafından kabul edilmiştir. Büyükelçi Tuluy, Yunan 
Başbakanıyla Çekoslovak silâhlarının Kıbrıs Rum yö 
nerimine gönderilmesi konusunu görüşmüştür.

Öğrenildiğine göre. Türkiye Büyükelçisi Yunan 
Başbakanından, bu silâhlardan daha önce Kıbrıs’a ve
rilmiş olanlarının, yalnız Birleşmiş M illetler in dene
timi altına konmasını değil, aynı zamanda doğrudan 
doğruya Kıbrıs’taki Birleşmiş M illetler barış gücü as
kerleri tarafından muhafazasını ısrarla istemiştir.

KANADA BAŞBAKANININ KIBRIS'A SİLAH 
SEVKI İLE İLGİLİ DEMECİ

Kanada Başbakanı Lesfcer Pearson. avam kama
rasında bir milletvekilinin Kıbrıs a Çek silâhları gön
derilmesi konusundaki sorusunu cevaplandırarak de
miştir ki :

«Kanada hükümeti, Kıbrıs’a bu çeşitten yer.i si
lâh gönderi ioı esin i üzüntüyle karşılar. Böyle bir dav 
raoış, ada’da Kıbrıs’h Türk! er ile Rumi ar arasındaki 
gerginliği artırmaktan başka bir sonuç veremez. K al
dı ki, Türk ve Yunan hükümetinin. Kıbrıs konusunun 
görüşme yoluyla çözümüne doğra gidilmesi için gö
rüşmelere devam ettikleri bir sırada, bu silâhların Kıb
rıs'a sokulması büsbütün üzücüdür.»

KIBRIS RUM YÖNETİMİNİN TÜRK PROTESTO 
NOTASINA CEVABI

Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs büküme - 
tinin Çekoslovakya'dan ithal ettiği silâhlarla ilg ili ge
çen haftaki Türk protestosunu reddetmiştir.

Kıbrıs hükümeti, ou silahların takviye edilmiş 
olan polis birliklerini yeniden teçhiz etmek ;a.o getir 
tildiğioi ileri sürmüştür.
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16 Aralık 1966

16 Aralık 1966

17 Aralık 1966

Kıbrıs Rum hükümeti sözcüsü, D ışişleri Bakan 
lığının Kıbrıs’taki Türkiye maslahatgüzarına bir muh 
tıra vererek Türkiye’nin protestosunu, «tamamen Kıh 
rıs hükümetinin yetkileri çerçevesindeki işlere kabulu 
imkânsız bir müdahale» olarak vasıflandırmıştır.

NATO ÜLKELERİ ASKERİ MASRAFLARI

Nato Teşkilâtı tarafından yayınlanan istatistikle
re göre, bu teşkilâta üye ülkelerin bu yılki askeri m as
rafları, geçen yıla  nazaran 8 m ilyar 277 milyon dolat 
fazla olacaktır.

Nato üyesi ülkelerin bu yıl askeri m asrafları için 
82 m ilyar 169 milyon dolar sarfetmeleri beklenmek 
tedir. Geçen yıl bu miktar 73 m ilyar 992 milyon do
lardı.

Bu yılkİ artma özellikle Amerika Birleşik Dev
letleri askeri masraflarının artması sonucunda ortaya 
çıkmıştır. Amerika 1966 yılında askeri m asraflar için 
59 m ilyar 259 milyon dolar sarf etmiştir. Geçen y ıl ise, 
bu m iktar 51 m ilyar 844 milyon dolardı. Verilen iza 
hata göre, Amerika askeri m asraflarındaki bu artış, sa
dece Vietnam’daki savaştan değil, aynı zamanda yaban
cı memleketlerle yaptığı askeri yardımın artmasından 
meydana gelmiştir.

Batı Almanya ve Lüksemburg müstesna, diğer 
Nato üyesi ülkelerin askeri m asraflarında da bu yıl 
artış kaydedilmiştir.

CENTO ASKERİ SEMİNERİ

Cento memleketleri ordu mensuplarının eğitim 
konusu üzerinde Frankfurt’ta tertiplenen seminer so
na ermiştir.

ÇAĞLAYANGİL — TUMBAS ARASINDAKİ 
İKİN Cİ GÖRÜŞME

Türkiye D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangıl 
ile Yunanistan D ışişleri Bakanı Yani Tumbas, Nato 
konseyi çalışmalarına katılm ak üzere geldikleri Paris,tc 
ikinci defa görüşmüşlerdir.



17 Aralık 1966 BARIŞ GÖNÜLLÜLERİ ÎLE İLGİLİ OLARAK 
DIŞİŞLERİNİN VERDİĞİ BİLGİ

Konuyla ilg ili olarak bilgi veren Dışişleri sözcü 
yardımcısı şunları söylemiştir :

«Barış gönüllüleri, İsteğimiz üzerine, bir teknik 
yardım çerçevesinde 1962 yılından itibaren yurdumuza 
gelmeye başlamışlardır. 1962’de 30 - 40 barış gönüllüsü 
çalışırken, bu sayı 1964 - 1966 yıllarında 590 a yüksel
miştir. Ekim 1966 sonu itibariyle yurdumuzda hâlen 448 
barış gönüllüsü bulunmaktadır.»

Sözcü yardımcısı, yurdumuzdaki barış gönüllüle 
rinin 1962’den itibaren özellikle tarımsal eğitim, dil, 
öğretimi, sağlık hizmetleri ve köy işleri alanlarında gö 
rev aldıklarını bildirmiş, bu konuda bir değerlendirme 
nin yapıldığını açıklamıştır. Buna göre, lise ve orta 
okullarımızda İngilizce öğretmeni olarak çalışan barış 
gönüllülerinin faydalı oldukları görülmüş, köy işleri 
hizmetlerinde ise verimli olmadıkları anlaşılmıştır, i l 
g ili Bakanlıkların bu görüşüne, Devlet Plânlama Teş
kilâtı da katılmıştır.

Düzenlenecek yeni programa göre, daha çok İngi
lizce öğretmeni olarak çalışacak barış gönüllüsü istene
cektir. Sözcü yardımcısı, «esasen, köy işlerinde çalışan 
94 barış gönüllüsünden 60’ının 1967’de, 34’ünün de 
1968’de sözleşme sürelerinin sona erdiğini» belirtmiş, 
sağlık hizmetlerinde iş güçlerinden faydalanılan 67 ba
rış gönüllüsünün sayısının da azaltılacağım açıklamış
tır.

Bu konuda W ashington’da da ayni gün açıklama 
yapılmıştır. Açıklamayı yapan barış gönüllülen sözcüsü 
Türk hükümetinin barış gönüllülerinin ülkeden çekil
mesini istediğine dair haberlerin doğru olmadığını id
dia etmiştir.

Sözcü, Türkiye ile münasebetlerin çok iyi olduğu
nu, gelecek sonbahara 215 yeni barış gönüllüsünün 
Türkiye’ye gitmesi için müzakerelerin yeni sona erdiğini 
ileri sürmüş ve hâlen bu ülkede 445 gönüllü bulundu
ğunu bildirmiştir.
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TÜRK  — BULGAR İLİŞKİLERİ KONUSUNDA  
BULGAR ULUSAL MECLİSİNDE BİR KONUŞMA

Bulgar U lusal Meclisi üç gün süren toplantı dö
nemine son vermiştir.

Toplantıların en ilg i çekici konuşmalarından bi
rini yapan eski Dışişleri Bakanı Petko Staynof, Balkan
larda şimdi yeni bir rüzgârın estiğini belirtmiş, Bulgar 
hükümetinin, elverişli bir iklim  yaratmak için harcadığı 
çabalara dikkati çekerek, özellikle B u lgar-Y unan anlaş
malarından ve Sofya’nın Türkiye ile ilişkilerini iyileş
tirmek istediğinden söz etmiştir.

17 Aralık 1966 İSVEÇ İÇİŞLERİ BAKANININ YABANCI 
İŞÇİLERİ KONUSUNDA BİR AÇIKLAMASI

İsveç İçişleri Bakam, İsveç parlâmentosunda yap
tığ ı bir konuşmada hükümetin kanunda yaptığı deği
şiklikle, düzensiz yabancı işçi akınım azaltmak kararı 
hakkında şu izahatta bulunmuştur :

«İşçi kabûlii ve yabancı işçilere, İsveç işçileri ile 
mukayese edilebilen, aynı iş şartları ve ayni hayat standar
dını verme politikamızda belli bir fikre sahip olmak ge 
rekir. Şayet düzensiz akın önceki gibi devam ederse bu 
mümkün olamaz. Düzensiz akını iyice azaltmak için hü
kümet, yürürlükte olan kanunu değiştirmeye karar ver
miştir. Ve bu değişikliğe göre, iş müsaadesi almadan 
İsveç’e giren herhangi bir yabancıya İsveç’te bulunduğu 
müddetçe bu müsaade verilmeyecektir. Kısa bir zaman 
sonra mer’iyete girecek olan yeni kaideler, kanunun ta 
rihinde İsviç’te bulunan kimselere tatbik edilmeyecek
tir. Düzensiz akım düzenli bir hale getirmek için söyle
nilen ölçünün diğer olumlu ölçülerle birleşmesi gerek
mektedir. Bu gaye ile  başka yerlerde olduğu gibi Anka
ra’da da bir danışma bürosu kurulmuştur. Ayrıca Tür
kiye ile bir işçi anlaşması görüşmeleri için hazırlıklar 
oldukça ilerlem iştir».
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17 Aralık 1966 B. M. GÜVENLİK KONSEYİNİN RODEZYA'YA 
KARŞI KISMİ İKTİSADİ ABLUKA KARARI

17 Aralık 1966

Güvenlik Konseyi, Rodezya’daki «âs i»  rejimi d i
ze getirebilmek için zorunlu ekonomik müeyyideler
uygulanmasını öngören karar teklifini 4 çekimsere
karşı 11 oyla kabul etmiştir. Bu şekilde B. M. tarihin
de ilk  defa olarak bir ülkeye karşı, teşkilâta üye bütün 
ülkeler İktisadî abluka kararma uymaya davet edilmiş
tir.

Konseyin kararı, bütün teşkilât üyeleri için uyu l
ması zorunlu bir nitelik taşımaktadır. Güvenlik Kon 
seyi üyelerinden Sovyetler Birliği, Fransa, M alî ve Bul
garistan karar tekliflerine çekimser kalmışlardır.

Kabul edilen teklif uyarınca, bütün teşkilât üye
leri Rodezyanın bazı ihraç mallarını boykot edecek ve 
âsi rejime akar yakıt, silâh, uçak, motorlu araçlar ve 
bunların yedek parçalarını göndermekten kaçınacak
lardır.

AVRUPA KONSEYİ VE NATO  
TOPLANTILARINA KATILAN DIŞİŞLERİ 
BAKANIMIZIN PARİS’TE VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangıl, Avru 
pa Konseyi ve Nato toplantılarına katılan I'ürk heye
tinin çalışmaları hakkında şu bilgiyi vermiştir :

«Kesif bir mesai içerisinde geçen günlerden son
ra yarın yurda dönüyoruz. Son bir hafta zarfında Av
rupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve bunu takıp eden 
kollog’a, 14 Nato Hariciye ve Savunma Nazırları ara
sında yapılan Savunma Plânlama Komitesi toplantısı
na ve Nato Konseyinin içtimalarma katıldım.

Hemen ve memnuniyetle ifade etmek isterim ki, 
bütün bu toplantılara ve toplantılarda alınan kararla
ra olumlu ve yapıcı bir hava hâkim olmuştur. Mem
nuniyeti mucip olan diğer bir cihet, Türkiye'nin, Batı 
âlemi ile gerek ahdî gerek manevî bağlarının idame 
sine samimiyetle inanmış bir noktadan hareket etmek 
suretiyle, takib etmekte olduğu şahsiyetli ve dinamik 
dış politikanın, alâka ve takdir görmesi teşkil etmiştir.
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Paris'te bulunmam bana ayni zamanda başta Amerika, 
Fransa, Almanya, İngiltere, Belçika, İtalya ve Yuna
nistan Hariciye N azırları olmak üzere birçok yüksek 
şahsiyetle geniş temas ve görüş teatisinde bulunmak 
fırsatını verdi. Bütün bu karşılam alarda, dünyada özle
nen hakiki barışın gerçekleşmesi hususunda Batı’nın, 
güvenliğini tehlikeye düşürmeden, şuurlu bir şekilde 
çalışmağa azimkar olduğunu gördüm.

Paris’teki kesif çalışmalarımızın bilhassa mem
leketimiz açısından verdiği neticeler hakkındakı görüş
lerimi yurda dönüşümde açıklıyacağım.

Nato İttifakının geleceği ve dünya barışı bakı
mından güven hissi içerisinde ve miisbet intibalarla 
memleketime dönüyorum.»

18 Aralık 1966 DIŞİŞLERİ BAKANININ AVRUPA KONSEYİ
VE NATO TOPLANTILARI HAKKINDA  
VERDİĞİ DEMEÇ

Fransa’da yapılan Avrupa Konseyi Bakanlar Ko
mitesi ve Nato Konseyi toplantılarına katıldıktan son 
ra yurda dönen D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan- 
g il gazetecilere yazılı bir demeç vermiş ve sorulan çe 
şitli soruları cevaplandırmıştır (Bk. Belge 18).

18 Aralık 1966 TÜ R K - SOVYET İLİŞİKİLERİ KONUSUNDA
D1ŞİŞLERİNCE VERİLEN BİLGİ

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi, Sov 
yetler B irliği Başbakanı Aleksi Kosigin’in gelişi dola- 
yısiyle Türk-Sovyet ilişkileri hakkında bilgi vermiş
tir (Bk. Belge 19).

19 Aralık 1966 YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ İKİLİ
GÖRÜŞMELERLE İLGİLİ DEMECİ

Yunanistan D ışişleri Bakanı Am iral Yanı Tum- 
bas, Paris’ten A tina’ya dönüşünde verdiği demeçte, 
Kıbrıs’ın kaderiyle ilg ili Türk - Yunan görüşmelerinin 
yapıcı bir safhaya ulaştığın ı belirttikten sonra, «bu gö
rüşmelere ileride D ışişleri Bakanları seviyesinde de
vam edeceğiz» demiştir.
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«Meselenin çeşitli noktalan üzerinde tam bir gö
rüş birliğine varmış bulunuyoruz. Diğer konuları gö
rüşmeyi de ilerideki toplantıya bıraktık» diyen Bakan, 
Türkiye Dışişleri Bakanı Çağlayangil ile Paris’te yap
tığı görüşmenin sonucundan memnunluk duyduğunu 
sözlerine eklemiştir.

19 Aralık 1966 NATO NÜKLEER PLANLAMA GURUBU ÎLE 
İLGİLİ BİR AÇIKLAMA

Kuzey Atlantik Konseyinin «N ükleer kabinesin 
de» temsil edilecek ülkeler hakkında Nato Genel Mer
kezinde yapılan açıklamaya göre, kabine, dördü daimi, 
üçü de geçici olan yedi üyeden meydana gelecektir.

Kabinenin daimi üyeleri Amerika, İngiltere, B a
tı Almanya ve İtalya’dır. Geçici üyelere Kanada, 
Hollanda ve Türkiye - Yunanistan İkilisi seçilmiş
lerdir. Türkiye ve Yunanistan’ın, kabinedeki sandal
yeyi belirli bir süre üzerinden paylaşmalarına karar ve
rilmiştir. Geçici üyelik önce Türkiye nin uhdesinde bu
lunacak ve Yunanistan, Türkiye’nin yükleneceği gö
revleri 18 aylık ön dönemin uygun görülecek bir anın
da devralacaktır.

Nükleer Planlama Grubu adını taşıyan «nükleer 
kabine», Nato müttefiklerine strateji planlamasında da 
geniş söz hakkı tanıma gayesiyle kurulmuştur.

Plânlama Grubuyla birlikte geçen hafta yapılan 
Nato Bakanlar Konseyi toplantısında kurulan Nükleer 
Savunma Meseleleri Komitesi (NDAC) de ilk top
lantısını yapmıştır.

19 Aralık 1966 IRAK ULAŞTIRMA BAKANININ ZİYARETİ

Irak Ulaştırma Bakam İsmail Mustafa, Ulaştır 
ma Bakanı Seyfi Öztürk’ün davetlisi olarak Ankara’ya 
gelmiştir. Yurdumuzda 9 gün kalan konuk Bakan, bu 
süre içinde Devlet Demiryolları işletmesinin çeşitli 
fabrika ve atölyelerinde incelemelerde bulunmuş, Kon 
ya, Eskişehir, Adapazarı, Bursa ve İstanbul’u ziyaret 
etmiştir.
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19 Aralık 1966 NORVEÇİN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ
MASRAFLARINA YARDIMI

19 Aralık 1966

2 0 -2 7  Aralık 1966

Norveç’in, B. M .’deki temsilcisi Genel Sekreter 
U Thant’a gönderdiği mektupta, hükümetinin, barış 
gücünün son altı aylık m asraflarına 100 bin dolarla 
yardım edeceğini ve açığın kapatılması için de ayrıç? 
20 bin dolarlık bağışta bulunacağını açıklamıştır.

KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ İLE TİCARİ 
TEMASLAR

Kuzey A frika ülkelerinde bir geziye çıkan çeşit
li kuruluşlar temsilcilerinden kurulu bir ticaret heye
timiz, Libya’dan Türkiye’ye dönmüştür. Kasım ayı son
larında Tunus ve Cezayir’i ziyaret eden heyet, 7 Ara 
lık ’ta Fas’a gitmiş, 14 A ra lık ’ta da Libya’ya geçmiştir.

SOVYETLER BİRLİĞİ BAŞBAKANI 
KOSİGİN ’İN  TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri B irliğ i Başbaka
nı A leksi Kosigin, beraberindeki heyet ile  Türkiye’yi 
20 -27  Aralık tarihleri arasında ziyaret etmiştir. Kar
şılama töreninde Başbakan Demirel ile  Başbakan Ko- 
sigin ’in yaktık ları konuşmalarda bu ziyaretin önemi 
belirtilm iştir (Bk. Belge 20). Sovyet heyeti Anıt-Ka- 
b ir’de saygı duruşunda bulunduktan sonra Türk-Sov
yet resmî görüşmeleri başlamış ve 22 A ralığa kadar 
devam etmiştir. Bu arada, Başbakan Süleyman Demi
rci, konuk Başbakan şerefine bir akşam yemeği (Bk. 
Belge 21 ), D ışişleri Bakanı Çağlayangil 21 A ralık ta 
bir öğle yemeği vermişler, Cumhurbaşkanı Sunay Sov
yet Başbakanını kabul etmiş, ve Sovyet heyeti T.B.M. 
M .’ini ziyaret etmiştir.

22 A ralık Perşembe günü Türk Standartlar Ens 
ütüsündeki sanayi sergisi ve Ziraat Fakültesini gezen 
Başbakan Kosigin (Bk. Belge 22) ayni akşam Başba
kan Demirel şerefine bir yemek vermiş (B. Belge 23) 
ve daha sonra şerefine tertip edilen Devlet Operasının 
özel temsilinde hazır bulunmuştur.
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23 - 24  Aralık günlerini İzmir’de geçiren (Bk. 
Belge 2 4 ) Sovyetler B irliği Başbakanı, daha sonra İs
tanbul’a geçmiş (Bk. Belge 25), burada da Başbakan 
Demirel tarafından ağırlanmıştır. Konuk Başbakan 
27 Aralık sabahı memleketimizden ayrılmıştır (Bk. 
Belge 26). Türk - Sovyet ortak bildirisi (Bk. Belge 
2 7 ) ayni gün yayınlanmıştır.

20 Aralık 1966 KIBRIS'TAKİ GÜNYELİ BARAJI İLE İLGİLİ 
DEMARŞLAR

Türk bölgesinde bulunan Güneyli barajının taş
masını ve patlamasını önlemek için Kıbrıs taki Türk 
yönetimi, Makarios yönetiminden barajın eksiklikleri
ni tamamlayabilmek için çimento ve lüzumlu malze
meyi istemiştir. Rum yönetimi tamiratın bir Rum tara
fından yapılmasını istemiş, Türkler buna yanaşmamış 
lardır. Türkler, tamiratın, barış gücü nezaretinde ya 
pılmasmı istemektedirler. Makarios yönetimi, Türkle- 
rin bu isteklerini reddetmiştir.

20 Aralık 1966 ERE PARTİSİNİN STEFANOPULOS KABİNESİNİ
DESTEKLEMEME KARARI

300 üyeli Yunan Parlâmentosunda 99 üyeliği 
elinde bulunduran (ERE) Radikal M illî Birlik Partisi, 
Stefan Stefanopulos hükümetini desteklememeye karar 
vermiştir. Stefanopulos hükümeti böylelikle parlâmen 
todaki çoğunluğunu kaybetmiştir.

20 Aralık 1966 SURİYE UYRUKLU ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ
BİR KARAR

Bakanlar Kurulunun bu konuda Resmi Gazetede 
yayınlanan kararı şöyledir :

«— 1.10.1966 tarih ve 6/7104 sayılı kararname 
ile yürürlüğe konulan, «Suriye uyrukluların m alları
nın tesbiti ve bu m allara elkonulması hakkındaki Yö- 
netmelik»in 8. maddesi kapsamından, Suriye uyruklu 
olup memleketimizdeki fakülte ve yüksek okullara de
vamı tesbit edilenlerin, bankalardaki hesaplarından,
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geçim ve tahsil masraflarını karşılamak üzere, ayda 
350 liranın istisna edilmesi, bundan sonra sözü edilen 
kararnameye bağlı yönetmelik hükümlerinin kapsamı
nın tayini hususunda, sonuçları Başbakanlığın onayına 
sunulmak kaydıyla, D ışişleri ve M aliye Bakanlık ları
nın yetkili kılınması, D ışişleri Bakanlığının 22.11.1966 
tarihli ve 440.94 6/d. v. 2/496 sayılı yazısı üzerine, Ba
kanlar Kurulunca 3.11.1966 tarihinde kararlaştırılm ış
tır.»

20 Aralık 1966 FİNLANDİYA’NIN KIBRIS’TAKİ TABURU İLE
İLGİLİ KARARI

H elsinki’de resmen açıklandığına göre, Birleş 
miş M illetler barış gücü çerçevesinde Kıbrıs’da bulu
nan Finlandiya taburu altı ay daha adada kalacaktır.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Urho Kekoneıı Silâh 
lı Kuvvetler Başkomutanı olarak Thant’ın ricasını ka
bul etmiştir. Thant Finlandiya’dan adadaki kuvvetle
rinin altı aylık bir devre daha Kıbrıs’da kalmasını İste 
misti.

21 Aralık 1966 BERNARDES’İN İSTİFASI İLE İLGİLİ BİR
AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel 
M üdürlüğü Bernardes’in istifası ile ilg ili olarak şu 
açıklamada bulunmuştur :

«Birleşm iş M illetler Genel Sekreteri U Thant, 
Kıbrıs’taki özel temsilcisi Büyükelçi Carlos Bernardes - 
in şahsi sebepler dolayısiyle 5 Ocak 1967’den itibaren 
geçerli olmak üzere vaki istifa talebim kabul etmiş bu 
Ilınmaktadır.

Galo Plaza’dan sonra Genel Sekreterin özel tem 
silcisi olarak vazifelendirilen Büyükelçi Carlos Bar-
nardes Kıbrıs’daki zor görevinin icaplarını başarılı 
bir şekilde yerine getirmiştir.

Şahsi sebeplerle dahi olsa Büyükelçi Bernardes - 
in istifası üzüntü ile karşılanm ıştır.»
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21 Aralık 1966 YUNANİSTAN’IN YENİ BAŞBAKAN ADAYI

21 Aralık 1966

2 1 -22  Aralık 1966

21 -22 Aralık 1966

Kral Konstantin, Stefanopulos’un istifası üzerine 
Yunanistan Merkez Bankasının Giivernörü Yani Pa- 
raskevopolos u yeni hükümeti kurmakla görevlendir
miştir.

KANADA’NIN KIBRIS’TAKİ BİRLİĞİ İLE 
İLGİLİ KARARI

Kanada Dışişleri Bakanı Paul M arti nin Avam 
Kamarasında açıkladığına göre, Kıbrıs’taki Birleşmiş 
M illetler barış gücünün görev süresinin uzatılması üze
rine, Kanada da adadaki birliğinin görev süresini 
26 Aralık 1966 dan 26 Hazira n 1967’e uzatmağa ka
rar vermiştir.

RCD PETROLLER KOMİSYONU TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği teşkilâtı (RCD) 
Petroller Komisyonunun Tahran’da yaptığı toplantı
dan sonra yayınlanan bildiriye göre, gelecek ay A nka
ra’da bir toplantı yaparak İzmirdeki petroller rafineri
si konusunda ortaklaşa çalışmalar üzerinde durulması 
kararlaştırılmıştır.

Türikye, rafineride sadece İran petrolünün ku l
lanılmasını teklif etmiştir. Pakistan da, İran - Pakistan 
sınırı yakınındaki Tuz çölü kıyısında Mokran ovasın 
da petrol aramayı teklif etmiştir. Türkiye de ortak bir 
çalışma teklifinde bulunmuş, Türkiye sınırına yakın 
bir yerde bulunan Moghan ovasında petrol araştırılma
sını ileri sürmüştür. Türkiye, ayrıca İran’dan Akdenize 
payplayn döşenmesini de teklif etmiştir.

TRANSBALKAN YOLU İLE İLGİLİ 
ÇALIŞMALAR

Orta Avrupa’yı Yakın Doğu’ya bağlayan, Lub- 
liyana - Belgrad - Sofya - İstanbul - Ankara - Antakya 
arasındaki Transbalkan karayolunun tanıtılması ile 
ilg ili olarak Türkiye, Bulgaristan ve Yugoslavya resmî
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turizm kuruluşları arasında 20 Ocak 1965 günü imza
lanan protokol gereğince üç ülke turizm ve tanıtma 
eksperlerinin katılm asıyla kurulan çalışma grubu, Sof
ya ’da toplanmıştır.

22 Aralık 1966 TÜRKİYE ÎLE BELÇİKA VE AVUSTURYA 
ARASINDA KREDİ*ANLAŞMASI

Konsorsiyum çerçevesinde Belçika hükümeti ile 
imzalanan 35 milyon Belçika frangı tutarında kredi, 
Belçika’nın 1966 y ılı içinde memleketimize yapmayı 
taahhüt ettiği yardımın bir parçasını teşkil etmektedir. 
Program kredisi mahiyetinde olan bu kredi, beş yıl 
ödemesiz, yirmi yıl vadeli ve yüzde üç faizlidir.

Avusturya hükümeti ile  de yine konsorsiyum 
çerçevesinde imzalanan 26 milyon Avusturya şi
lini tutarındaki kredi de, yedi yıl ödemesiz, yirmiyedı 
yıl vadelidir. Kredi için yüzde üç faiz işliyecektir. A 
vusturya hükümetinin bu kredisi de, 1966 y ılı içinde 
yurdumuza yapmayı taahhüt ettiği yardım ların bir kıs 

,m ın ı teşkil etmektedir.

22 Aralık 1966 YENİ YUNAN BAŞBAKANININ BİR DEMECİ

Yeni Yunanistan Başbakanı Y ani Paraskevopu- 
los Başbakanlıkta gazetecilerle yaptığı görüşmede ka 
binesinin seçimleri hazırlayacak bir ekip olduğu ve ge
nel seçimlerin muhtemelen Mayıs sonunda yapılacağı
nı bildirmiştir. D iğer bir soruyu cevaplandıran Başba 
kan Paraskevopulos, «Türk - Yunan görüşmelerine, 
Türk ve Yunan dostluğuna olduğu gibi, devam edile 
ceğini» söylemiştir.

22 Aralık 1966 BARIŞ GÖNÜLLÜLERİ İLE İLGİLİ BİR
BASIN TOPLANTISI

Barış Gönüllüleri Müdürü Donovan Mc Clure, 
bir basın toplantısı düzenleyerek bir süreden beri yapı
lan itham ları cevaplandırmıştır (Bk. Belge 28).
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23 Aralık 1966 AVUSTRALYA ÎLE DİPLOMATİK İLİŞKİLER 
KONUSUNDA AÇIKLAMA

Memleketimiz ile Avusturya arasında büyükelçi
lik seviyesinde, diplomatik ilişkiler kurulması konu
sunda Dışişleri Enformasyon Dairesi bir açıklama yap
mıştır.

Açıklamada şöyle denilmektedir : «Avusturalya 
ile memleketimiz arasında dostane ilişkileri geliştir
mek düşüncesiyle, hükümetimiz, Türkiye ile A vustral
ya arasında büyükelçilik seviyesinde diplomatik ilişki
ler kurulmasına ve Canberra’da bir büyükelçilik açıl
masına karar vermiş bulunmaktadır. Hükümetimizin 
bu kararı Avustralya hükümetince memnuniyetle kar 
şılanmıştır.»

23 Aralık 1966 AFRİKA ÜLKELERİNE GİDEN İYİ NİYET 
HEYETİNİN TEMASLARI

Doğu Afrika ülkeleriyle ticarî ilişkilerimizi ge
liştirmek amacıyla Habeşistan, Uganda, Kenya, Tan 
zania ve Sudan da ticarî çevrelerle temas ve inceleme
lerde bulunan üç kişilik iyi niyet heyetimiz yurda dön
müştür.

Heyet başkanı İstanbul Ticaret Odası yönetim 
kurulu üyelerinden İsmen gezileri ile ilg ili olarak 
şunları söylemiştir :

«A frika ülkeleriyle aramızdaki ticari ilişkileri 
geliştirmekte en büyük engel nakliye konusudur.

Denizcilik Bankası ile RCD çerçevesinde kumlan 
yeni teşekkül nakliye konusundaki bu engeli ortadan 
kaldırabilirlerse A frika ülkeleri ihraç mallarımız için 
önemli birer pazar olabilecektir.»



24 Aralık 1966 KIBRIS’TAKİ ÇEK SİLAHLARI KONUSU

24 Aralık

26 Aralık

Dışişleri Sözcü yardımcısı bu konuda şöyle de 
miştir :

«D iplomatik teşebbüslerden henüz olumlu bir so
nuç alınmadı. Silâhların barışgücüne devredilmesi gö
rüşümüzde İsrar ediyoruz. Bu itibarla, diplomatik te
şebbüsler devam ediyor.»

A nkara’ya gelen haberlere göre, Çekoslovakya mn 
Kıbrıs Rum yönetimine sattığı ilk  parti silâhlar, depo
larda muhafaza edilmektedir. Birleşmiş M illetler barış- 
gücü yetkilileri, depolara giderek, silâhları görmüş sa
yım yaparak, bir tutanakla durumu tesbit etmiştir. Ada 
daki Çek silâhlarının, içinde bazoka da bulunan «hafif 
silâh lar» olduğu bildirilmektedir.

1966 CEZAYİR’DE BARBAROS HAYRETTİN İÇİN
HATIRA PULU

Dışişleri Bakanlığından öğrenildiğine göre, Ceza
yir posta idaresi, Barbaros Hayrettin Paşa için bir hâtıra 
pul serisi hazırlamıştır.

1966 MİLLİ SAVUNMA BAKANININ NATO
İTTİFA KI İLE İLGİLİ KONUŞMASI

Karma Bütçe ve Plân Komisyonunda M illi Savun 
ma Bütçesi ile ilg ili soru ve tenkitleri cevaplandıran 
M illî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, Nato ittifakı 
konusunda özetle şunları söylemiştir :

«Türkiye Nato camiasına girmiş olmakla bugüne 
kadar olmadığı gibi, bugünden sonra da bekasından as
la  taviz vermemiştir. Vermeyecektir. Türkiyenin kuvvet 
hedefleri, Türkiye’de ve Türk Genelkurmayı tarafından 
tesbit edildikten sonra, Nato’ya bildirilir. İkide birde, 
Türkiye’yi ve Türk Genelkurmayım N ato’nun emrin
deymiş gibi telâkki etmek veya öyle düşünmek, olsa ol
sa maksatlıdır sanırım .»

Türkiye’nin, N ato’nun tüm masraflarının ancak 
yüzde 1,65’ine katılm akta olduğunu da sözlerine ekle 
yen M illî Savunma Bakanı, bu miktarın, 1966 yılında



27 Aralık 1966

27 Aralık 1966

23 milyon lira olduğunu, 1967 .yılında ise 25. milyona 
çikacağını ifade etmiş, Nato yardım ları konusunda şu 
bilgiyi vermiştir :

«Türkiye’nin Nato camiasında gördüğü yardım 
yanında, katıld ığı masraf payı, hiç denecek kadar azdır. 
Türkiye, bugüne kadar sadece enfrastrüktiir yatırım lar 
için, 3,5 m ilyar lira Nato yardımı görmüştür. Ayrıca 
Türk silâhlı kuvvetlerine bugüne kadar yapılan Ameri' 
kan yardımının miktarı ise, 2,5 m ilyar dolardır. Batı 
Alman hükümeti de, iki yıl içinde Türk silâhlı kuvvet
lerine, 100 milyon mark yardımda bulunmuştur.»

Bunlardan başka, Türk silâhlı kuvvetlerine yılda 
ortalama olarak 1,5 milyon dolar civarında malzeme 
yardımı yapıldığını da beyan eden Topaloğlu, Nato ca 
miasında, asker başına en az masraf yapan ülkenin Tür
kiye olduğuna dikkati çekmiştir.

TÜRKİYE İLE NORVEÇ ARASINDA KREDİ 
ANLAŞMASI

Norveç, Konsorsiyum 1966 faaliyetleri çerçevesin
de memleketimize 4 milyon 200 bin kronluk (yaklaşık 
olarak 5 milyon 900 bin lira lık ) bir kredi vermiştir.

İthalât programımıza dahil malların finansma 
mnda kullanılacak olan kredi, yüzde 3 faizlidir, vâdesi 
de ilk  7 yılı ödemesiz devre olmak üzere 17 yıldır.

KIBRIS RUM YÖNETİMİNİN KOSİGİN'İN  
KIBRIS’LA İLGİLİ SÖZLERİNİ PROTESTOSU

Kıbrıs Rum hükümeti, Sovyet Başbakanı Aleksi
Kosigin’in Kıbrıs konusunda Türkiye’nin görüşünü des
tekleyen demecini resmen protesto etmiştir.

Dışişleri Bakanı Kipriyanu, Sovye: Büyükelçisi 
Pavel Ermosin’i dâvet ederek, Kosigin’in Türkiyeyİ ziya 
reti sırasında Kıbrıs’la  ilg ili olarak verdiği demeçlerin 
Kıbrıs hükümetince kabule şayan görülmediğini b ild ir
miştir.
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28 Aralık 1966 NATO ERKEN İHBAR SİSTEMİNİN İNŞASI

Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilâtı bir baskın
hücumuna karşı bütün Nato ülkelerini uyaracak yeni bir 
«erken ihbar sisteminin» inşası ile  ilg ili sözleşmeyi ım 
zalamıştır.

Norveç’ten Türkiye’ye kadar uzanacak olan sistem 
NADGE iki yıl içinde tamamlanacaktır.

Sözleşme dolayısiyle bir demeç veren Am erika’nın 
Nato nezdindeki Büyükelçisi H arlan Cleveland, Nad- 
ge ’ı, Avrupa tarihinin en pahalı askerî yapımı olarak 
nitelenmiştir. Proje, Nato üyeleri için ödeme dengesin 
de herhangi bir güçlük yaratmayacaktır. Zira projeye 
katılan lar inşaat için gerekli malzemenin yapımını pay
laşmaya karar vermişlerdir.

29 Aralık 1966 BAŞBAKANIN DIŞ POLİTİKA İLE İLGİLİ 
SORULARA CEVABI

İstanbul’da bulunan Başbakan Süleyman Demirel, 
basın mensuplarının dış politika ile ilg ili bazı sorularını 
cevaplandırmıştır :

Soru : «Sovyetler B irliğ i Başbakanı Türkiye’yi ziyare
tinde biz ve siz Kıbrısı bağımsız bir devlet olarak ta 
nıyoruz - dedi. Son gelişm eler karşısında biz gene bir 
devlet olarak tanıyor musunuz?

Cevap : «Türkiye andlaşm aların mevcudiyetini daima 
iddia etmişti ve ih tilâfın  bu andlaşmaların tek taraflı 
olarak Makarios tarafından ih lâ l edilmiş olmasından 
çıktığını her vesile ile  beyan ettik. Binaenaleyh soru 
nuza esas teşkil eden beyan ancak andlaşmaların mer • 
iyetini teyit etmektedir.»

Soru : «K osigin’in ziyaretinden sonra dış politikamız
da bir değişiklik beklenebilir m i?»

Cevap : «Bizim hükümet programımızda taahhütleri
mize ve ittifaklarım ıza sadık bulunduğumuz ifade edil 
miştir. Bunun hiçbir şekilde komşularım ızla iyi mü' 
nasebetler tesis etmemize mani teşkil etmiyeceği aşi
kârdır. Komşularımızla iyi münasebetler tesis etmek
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yine hükümet programı icabıdır. Binaenaleyh Sovyet- 
ler B irliği Başbakanının Türkiye’yi ziyareti ile  ilg ili 
olarak sorduğunuz bu soru dış politikamızın şumulü 
içindedir ve dış politikamızdaki geniş ufukluluğun 
içindedir.»

Soru : «Sovyetlerle ticari münasebetlerimize bu ziyaret 
bir gelişme yaratmış m ıdır?»

Cevap : «Tebliğde de belirtildiği gibi ticari durumu 
geliştirme her iki devletin amacıdır. Görevliler bunu 
takip edecektir.»

29 A rdık  1966 DIŞİŞLERİ BAKANININ KARMA BÜTÇE
KOMİSYONUNDA YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanlığı 1967 malî yılı bütçesi, üzerin
deki müzakerelerin bitiminden sonra, karma bütçe ve 
plân komisyonunda bir konuşma yapan Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil, müzakereler sırasında 
yapılan tenkitleri cevaplandırmış, Yunanistan ile ikili 
görüşmeler ve Çek silâhlarının ithali konularındaki 
hükümetin tutumunu açıklamıştır (Bk. Belge 29).

29 Aralık 1966 AÇILAN YENİ KONSOLOSLUKLAR

Yurt dışındaki işçilerimizle ilg ili hak ve menfa
atlerin daha yakından izlenebilmesi ve konsolosluk 
işlemlerinin rasyonal esaslar dahilinde tedviri amaciy- 
le açılması öngörülen temsilciliklerin hazırlık ları ta
mamlanmıştır.

Bununla ilg ili olarak, daha önce hazırlıkları ya
pılan Brüksel, Hannover ve Stuttgart konsoloslukları 
geçen aylar içinde çalışmaya başlamıştır

Hâlen Batı A lmanya’da Essen ve Nürnberg 
ile Avusturya’da Salzburg ve İsviçre’de Zürich Kon
solosluklarının açılış hazırlıkları tamamlanmış olup,
önümüzdeki günlerde hizmete gireceği bildirilmiştir.
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29 Arahk 1966 ÇEK SİLAHLARI KONUSUNDA KIBRISLI
TÜRKLERİN U T  H A N T  A MÜRACAATLARI

Kıbrıslı Türkler, Birleşmiş M illetler Genel Sek
reteri Thant’a baş vurarak Kıbrıs Rum hükümetinin 
ald ığ ı Çek silâhlarına Birleşmiş M illetlerin el koyma 
sini ve Çekoslovakyaya iade etmesini istemişlerdir.

Birleşmiş M ille tler’deki Türk temsilcisi, Kıbrıs 
Türk cemaati lideri Dr. Fazıl Küçüğün bir mektubunu 
Genel Sekreter Thant’a vermiştir. Küçük, bu mektu
bunda, Kıbrıs Rum hükümetinin bu silâhları Rum po
lisini teçhiz etmek için alıyormuş gibi göründüğünü, 
fakat asıl hedefin «silâh kullanmak sureti ıle  Türklere 
boyun eğdirmek veya bunları ortadan kaldırmak için 
hazırlanan olanların tatbiki olduğunu» belirtmiştir.

i  O  ->

29 Arahk 1966 ÇEK SİLAHLARI KONUSUNDA KANADA’NIN
T U T U M U

Kanada D ışişleri Bakanlığı sözcüsünün b ild ird i
ğine göre, Kanada hükümeti Çekoslovak silâhlarının 
Kıbrıs’a gönderilmesinden duyduğu endişeyi, Çekos
lovak ve Kıbrıs hükümetlerine bildirmiştir.

Başbakan Lester Pearson, daha önce 15 A ra lık t ı 
avam kamarasında yaptığı bir konuşmada, bu silâh 
sevkiyatının «son derece teessüfe şayan» olduğunu be 
lirtmişti.

30 Arahk 1966 İSVEÇ’İN  KIBRIS’TAKİ BİRLİĞİ İLE
İLG İLİ K A R A R I

İsveç hükümeti, Birleşmiş M illetlerin  isteği üze
rine Kıbrıs’taki Birleşmiş M illetler barış gücünde gö
revli İsveç birliğinin görev süresinin 30 Nisan 1967 
tarihine kadar uzatma kararını vermiştir.
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31 Aralık 1966 CUMHURBAŞKANI SUN AY’IN YENİ YIL 
MESAJININ DIŞ MÜNASEBETLERİMİZLE 
İLGİLİ KISMI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Türk m illetine hû 
taben yayınladığı yeni yıl mesajında Türkiyenin dış 
ilişkileri konusunda şunları söylemiştir :

«İran, Pakistan ve Tunus ziyaretimizin, müsbet 
intihalarını tekrar belirtmek isterim. Bu dost ve kar 
deş memleketlerin mümtaz devlet başkanları İle yem 
den görüşmek ve değerli devlet adamları ile  tanışmak 
güzel ülkelerini ve kalkınma çabalarını görmek, se
vimli. halkları ile temas etmek çok faydalı olmuş ve 
memleketlerimiz arasında olduğu kadar diğer dost 
memleketler nezdinde de etkili sonuçlar vermiştir.

Ön plânda bulunan Kıbrıs dâvamız, hükümetçe, 
gereken bir dikkat ve titizlikle takip edilmekte ve Kıb 
rıs’lı soydaşlarımız her bakımdan azamî derecede des 
teklenmektedir.

Kıbrıs Türk’ünün kanun ve hukuk dışı hareket
lerde bulunan kaba ve gayri nizamî kuvvetlere karşı üç 
yıldanberi göstermekte olduğu kahramanlıklar, Türk 
milletinin tarih boyunca hak ve hürriyete verdiği k ıy 
meti bir daha ortaya koymakta ve onu her şeye rağ
men korumak azminde olduğunu övünce lâyık yeni ör
nekleriyle bütün dünyaya tekrar isbat etmektedir.

Türk kamu oyunun Kıbrıs mes elesindeki derir 
hassasiyetini bütün ilg ili tarafların lâyıkı veçhile de
ğerlendirmekte olduğunu ümit ediyorum. M illetim iz 
ve hükümetimiz, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk cemaatı
nın meşru haklarını korumaya kesin olarak kararlıdır. 
Türkiye, Kıbrıs mes’elesine, barışçı yollardan âdil bir 
çözüm yolu bulunmasını her zaman samimiyetle arzu 
etmiştir. Hükümetimiz bu maksatla bütün imkânları 
iyi niyetle denemiştir. K arşılıklı iyi niyet ve âdil bir 
çözüm şekline varmak azim ve İradesi mevcut olduğu 
takdirde, bu mes’elede olumlu sonuçlar alınması müm
kün olabilecektir.»
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31 Aralık 1966 DIŞİŞLERİNİN KIBRIS TÜRK CEMAATİ İLE
İLGİLİ BİR AÇIKLAMASI

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı ile  cemaat baş
kanı arasında bir anlaşmazlık olduğu yolunda çıkan 
haberlerle ilg ili soruyu cevaplandıran D ışişleri sözcü 
sü şunları söylemiştir :

«Lefkoşe’de yayınlanan Halkın Sesi gazetesinin 
29 A ralık 1966 tarihli sayısında çıkan yazı, Cumhur
başkanı yardımcısı ile mücahitler arasında bir ih tilâf 
bulunduğuna delâlet etmemektedir. Bu yazı sadece ce
maatin içindeki bazı şahısların tutumlarına karşı bir 
ikaz mahiyetinde telâkki edilebilir.

Dr. Fazıl Küçük Ckmhurbaşkanı yardımcısı sı 
fatıyla, Kıbrıs Türk cemaatinin lideridir ve hükümeti
miz kendisini cemaatımızın en yüksek otoritesi olarak 
tanımaktadır.

Dr. Fazıl Küçük, bu sıfat ve otoritesi ile, bütün 
cemaatın olduğu gibi, mücahitlerin de lideridir. Cema- 
tımızın büyük mahrumiyetler içinde ve fedakârlıkla! 
pahasına, örnek bir tesanüt halinde yürüttüğü mücade 
lede, bu fedakârlık ve tesanüdüıı sembolü olan cemaa; 
lideri ile  ih tilâf halinde bulunmak elbetteki bahis ko
nusu olamaz.»

31 Aralık 1966 TÜ R K - SOVYET İLİŞKİLERİ H A K K I N D A  
TA SS A J A N S IN IN  Y A Z IS I

Tass ajansı Türkiye İle Sovyetler Birliği arasın
daki ticaret ilişkilerinin 1967 yılında göze çarpar dere
cede artacağını bildirmiştir. Tass ajansı iki ülke ara 
sında 1966 yılındaki ticaret hacminin 19 milyon dolar
dan 50 milyon dolara çıkmış olduğunu hatırlatmakta, 
yazısına şöyle devam etmektedir :

«Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ricam: 
ilişkileri üzerindeki görüşmeler pek yakında başlıya 
çaktır. Sovyet Dış Ticaret Bakanlığının Uzak - Doğu 
kesimi başkanı V. Spandarian’m başkanlığındaki bit 
hey’et yakında Ankara’da beklenmektedir.
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Özellikle Türkiye’deki otuz kadar belediyenin 
yerel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sovyetler B irliği 
nin yapmış olduğu teklifi kabul ederek Türkiye’nin 
toplam değeri 50 milyon dolara varacak makina ve 
teçhizatı, çimentoyu, petrol ürünlerini, kimyasal güb
reyi ithal etmesi beklenmektedir. Sovyetler B irliği de 
Türkiye’nin geleneksel ihracat maddeleri olan pamuk, 
yün, tütün, turunçgillerin ithalini artırabilir.

Moskova’da Türkiye ile beş yıllık bir ticaret an
laşmasının imzalanması beklenmektedir.»

31 A rdtk  1966 MAKARİOS’UN KIBRIS’TAKİ ÜSLERİN ARAP 
DÜNYASINA KARŞI KULLANILMIYACAĞ1 
HARKINDAKİ DEMECİ

Orta Doğu ajansının Lefkoşe muhabirine bir de
meç veren Başpiskopos Makarios «Kıbrıs, İngiliz üs
lerinin,. Suriye’ye karşı ve daha önce söylediğim gibi 
genel olarak Arap dünyasına karşı harekât üssü ola
rak kullanılmasına asla izin vermeyecektir» demiştir.

Muhabir, Makarios’a, Suriye hükümeti ile İrak 
Petrol Kumpanyası arasındaki ih tilâf yüzünden, K ıb
rıs’taki İngiliz üslerinin Suriye’ye karşı harekât üssü 
olarak kullanılması halinde Kıbrıs'ın tutumunun ne 
olacağını sormuştu.

31 Arahk 1966 SÜ M E R B A N K T N  A R A B İS T A N ’L A  A N L A Ş M A S I

Başlarında Sümerbank Genel Müdürü bulunan bir Sü- 
merbank heyetinin bir süre Önce Suudi Arabistan’da 
yaptığı temaslar sonunda anlaşmaya varılmış, bu dost 
ülkede bir ortaklık kurularak bir mağaza açılmıştır.





B E L G E L E R





B E L G E  1 1 Aralık 1966

BAŞKAN BURGÎBA’NIN CUMHURBAŞKANI SUNAY'IN ŞEREFİNE 
VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 
şerefine verdiği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Başkan, z a t- ı âlilerinin, Bayan Sunay’ın ve delegasyonunuz üye 
lerinin aramızda bulunmalarından dolayı duyduğumuz memnuniyet büyük
tür. Ziyaretinizin Tunus halkında yarattığı sevinç müphem bir protokol duy
gusunun çok üstündedir. Tunus, az önce sizin şahsınızda büyük bir askerî se 
lâmdı. Bu büyük asker, yarım asırdan fazla bir zamandanberi, gerek birinci 
dünya harbi sırasında Filistin cephesinde, gerek istiklâl savaşı sırasında Ata 
türk’ün yanında, gerek zaferden sonra, emperyalist menfaat kölelerini tasfiye 
etmek, sağlam ve devamlı temeller üzerinde halkın hizmetinde demokratik 
bir Cumhuriyet kurmak mevzubahis olduğu sırada, herşeyini Türkiye için ver
mekte ve fedâ etmekte tereddüt göstermemiştir.

Siz, daima mes’uliyetlerinizin üzerinde oldunuz. Bir buçuk yıl evvel 
Türkiye ye yaptığım ziyareti iade için Türkiye Cumhurbaşkanının Tunus’a 
gelmiş olması, hiç şüphesiz diplomatik bir nezaket çerçevesi içine girmekte
dir. Bunsuz da devletler arasında iyi münasebetler idamesi mümkün değil 
dir. Şu var ki, bahis konusu olan şey, Türkiye cumhuriyeti ile Tunus cumhu
riyeti arasındaki münasebetlerdir. Geçen sene Türkiye Büyük M illet Meclisi 
önünde yaptığım konuşmada, iki memleketi birleştiren bağların sağlam lığı 
ve devam lılığı üzerinde durdum. Bu münasebetle yarım asır önce bir kolej 
talebesi iken okul defterimin üzerine «Kahrolsun sömürgecilik yaşasın Tür 
kİye» diye yazmış olan benim gibi bir kimse nazarında Türkiye’nin ifade et
tiği manâyı büyük meclisinizin önünde tekrarladım. Tunuslular, müşterek 
uzun tarihimizin büyük hatırasına, Beşinci Şarl ve İkinci Filip’in donanmala
rını mağlubiyetten mağlubiyete uğratan ve böylece Tunus’a unutulmaz hiz
metlerde bulunan muhariplerinin aziz hatırasına karşı daima hassas kalmıştır. 
Bu muhariplerden Baba Oruç ve halk tarafından Barbaros Hayrettin diye 
anılan kardeş Hayrettin’! ve Turgut Reisi zikredebilirim.

Turgut Reisin torunlarından olan ve bugün aramızda bulunmayan bn 
dostum, mücadele ve hapishane arkadaşlığım ı yapmıştır. Turgut un torunla
rından İki tanesi bu akşam aramızdadırlar.

N ihayet büyük Sinan paşa vardır. Sİnan paşa dört asır önce, Osmaniı 
donanmasının başında bizim İspanyol işgalinden kurtulmamıza yardım İçin
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bütün Akdeniz’i katetmiştir. Birbiri ile  anlaşmak için bütün sebeplere sahip 
olan m illetlerin münasebetlerinde anlaşamamazlık gibi birşeyin yeri yoktur. 
Aynı kültür kaynaklarından beslenmiş ve kader birliğ i ile  kuvvetlenmiş bit 
mazimiz var.

Aynı şekilde gayelerim izin müşterekliğini görüp anlamak ve güçlükle 
rin, ih tilâfların  karşılanmasında aynı yolda yürümek imkânının mevcudiyeti
ni gösteren bir hâl içindeyiz. N ihayet daha kardeşçe olmamız gereken bir is 
tikbâle müteveccihiz. Türkiye Tunus arasında müşterek mazi sırf tarihî bit 
tesanüd çerçevesine inhisar etmemektedir.

Bu mazi, otuz yıl ara ile  devletlerimizin bünyesi İçinde gerçekleştirmek 
mecburiyetinde kaldığım ız İhtilâlleri de ifade etmektedir. Bu ih tilâli siz bü
yük A tatürk’ün önderliğinde atalete karşı yaptınız.

Biz de ihtilâlim izi Yeni Düstur’un yönetiminde tevekküle, demogojiye, 
anarşiye karşı yaptık. Gayemiz müessir, modern ve halkın hizmetinde devlet
ler kurmak ve bu devletlerin m illetler camiasında yerlerini alm alarını ve ken
dilerine düşen rolleri oynamalarını sağlama gibi sizin yüksek şahsınızda Mus
tafa Kemal'in kutsal eserinin koruyucusunu görmekle sevinçliyiz.

Bu müşterek modern Türkiye’nin babası tarafmdan kurulan m illî yapı
nın muhafaza, kuvvetlenmesi ve inkişâfıdır. Bugüne gelince, zamanımızın 
şartları biz mesul idarecilerden, maziden intikâl eden şeyleri muhafaza ve idâ
me ettirmekten daha öteye vazifeler beklemektedir. Şimdiki zaman daima ye 
riî hâl tarzları ve her gün tazelenen bir dinamizmi icap ettirmektedir. Memle 
ketlerimizin imkânlarının sınırlı olması icabatı daha da kuvvetlendirmekte 
ve muhayyelemizin daha velût bir şekilde işlenmesini gerektirmektedir. Fer 
din tealisi yolunda çalışma ve dünya barışının hizmetinde, m illetlerarası ış 
birliği iki m illetin politikalarının mihverini teşkil etmektedir.

İlerlemenin herşeyden evvel koordine, organize ve daimi bir gayreti icab 
ettirdiğini bilmekteyiz. İşbirliği mevzuunda güçlüklerle karşılaştığım ız vâkt- 
dir. Bu güçlükler vakİdir. Zira bizim nazarımızda işb irliği m illî haysiyetimiz 
de fedâkârlık yapmadan, fakat aynı zamanda küçük bir takım menfaat oyun
larına başvurmadan kendimize bir esas olarak tesbit ettiğimiz bir dürüstlük 
prensibine riayetsizlik gösterilmeden yapılması gereken birşeydir. Gerek iş
birliği, gerek m illetlerarası münasebetler babında dürüstlük bilhassa samimi
yetle birlikte ise, yakın bir zaman için pek kazançlı görünmeyebilir ve mu
hataplarım ızı eski bir üstünlük kompleksinden kurtarmaya ve bugünün ger
çeklerini bir bütün olarak görmelerini sağlamaya kifayet etmeyebilir. Buna 
rağmen, ben realizm, samimiyet ve dürüstlüğün uzun bir vâde içersinde si
yasî bir tecrübenin başarısını sağlıyacağı hususuna kani bulunmaktayım. Ara
mızdaki bağlar çok kuvvetli ve eskidir. Tecrübelerimizden müşterek dersler 
çıkarmakta da bir güçlüğümüz yoktur. Hiç şüphesiz, dünya Avrupa ve özel
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likle, ekonomik Avrupa kuruluşları muvacehesindeki durumumuzu gözden 
geçirirken ve bunu tesbit ederken birbirine çok benzeyen bir yol izliyoruz.

Şurası da hakikattir ki, memleketlerimizin durumları Türkiye nin Asya, 
Tunus’un da Afrika kapılarında İşgal ettiği mevkii bize özel şart ve realite
lerin göz önünde tutulmasını iacp ettirmektedir. Siyasi bakımdan olduğu gı 
bı, coğrafî bakımdan da iki memleket arasında kültür, din veya kan rabıtaları 
ile ilg ili bulunduğumuz bir Arap dünyası vardır. Bu dünya ne yaptığında'.! 
habersiz bizden ayrılmaktadır.

Fakat bizim aynı dünyanın problemlerine yabancı kalmamız doğru ol
maz. Siyasî görüşlerimiz ne olursa olsun, 20 yıldanberi sabırları sonuna gel 
miş olan Filistinli kardeşlerimize karşı devam ettirilen tecavüzün durdurul 
masını sağlamak yolunda elimizden gelenin hepsini yapmamız gerekir. Bu te 
cavüz şimdi yeniden dünyanın bu bölgesinde yalnız dengeyi değil, aynı za 
manda barışı da tehlikeye koymaktadır.

Unutulmamalıdır ki, bir çok iniş - çıkışlara ve anlaşmazlıklara rağmen 
istikbâlimiz ile kaderimiz bu dünyaya bağlıdır. Realizm, dürüstlük, cesaret 
yapacağımız görüşmelerde ilham almamız gereken esaslardır.

Tunus'u ziyaret etmek ve müşterek mazimizin ifadeleri olan tarihi zen
ginlikleri görmek için lüzumlu fırsatı bulacağınızı ümit ediyorum. Bu suretle 
otuz sene müddetle yabancı hâkimiyetinden kurtulmak için kahramanca mü 
cadele eden ve kendi mukadderatına hâkim olduktan sonra da, tıpkı modern 
Türkiye gibi eski diişmanlariyle dürüstlük, karşılıklı saygı ve halklarımızın 
menfaati esasına dayanan işbirliği ve dostluk rabıtaları kurmakta tereddüt 
göstermeyen vakur bir milletin terakki ve tealisi için işbaşında olduğunu gör
mek fırsatını elde edeceksiniz.

Ayrıca, Tunus halkının Türk halkına gösterdiği dostluğun sıcaklığını 
hissedeceksiniz. Bu dostluk, tarihin bütün iniş çıkışlarına rağmen devam ede 
gelmiştir. Bu dostluğun yegane muadilini bir yıl evvel Türkiye’de iken, Türk 
halkının Tunus halkına gösterdiği sevgide gördüm. Kadehimi halklarımızın 
ve dostluk kardeşliğimizin, siz sayın Başkan ve Bayan Sunay’ın şerefine kaldı 
rıyorum. Yaşasın Türkiye, yaşasın Türk - Tunus dostluğu ve kardeşliği.»

Cumhurbaşkanı Sunay şu konuşmayı yapmıştır :

«Tunus, Türkiye Cumhurbaşkanlığına seçilişimden sonra ziyaret ettiğim ilk 
Akdeniz memleketidir.

Bu mutlu vesileyle, Türk milletinin asil Tunus m illetine beslediği dost 
(uk ve kaıdeşlik hislerine tercüman olmaktayım. Memleketlerimizi birleştiren 
asırlık manevi bağlara atfettiği değeri en baliğ bir şekilde dile getirmiş olan 
Tunus halkının da, aynı hisleri beslemekte olduğunu, bugün, buraya ayak bas
tığım andan itibaren müşahade etmekle zevk duyuyorum.
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Mazhar olduğum karşılamanın, beni, yalnız gösterilen sıcak dostluk bakı
mından değil, aynı zamanda, tezahürlere hâkim olan kusursuz düzen ve içten 
gelen disiplin yönünden de tesir altında bıraktığını ilâve etmek isterim.

Türk m illetinin, heyecan verici hâtırasını muhafaza ettiği, geçen yılk ı 
tarihî ziyaretinizi takiben, bugün başlıyan gezimin, münasebetlerimizin özelli
ğini teşkil eden ahenk ve anlayışı daha da takviye edeceğine inanıyorum. Ara
mızda teessüs eden şahsi temasın, her seviyede ve ezcümle hükümetlerimizin 
sorumluları ile vatandaşlarım ız arasında da devam etmesini arzu ederim. Gele
ceğe güven ve iyim serlikle bakabilmek için gerekli bütün mutalar, dostluğumu
zun takviyesi ve dünyada barışın korunması ve adaletin kurulması yolunda ya 
pacağımız işbirliği için de mevcuttur.

M illetlerim izi şerefli bir geçmiş içinde birleştirmiş olan târihi rabıtalar, 
Türkiye ve Tunus arasındaki derin, samimi ve sarsılmaz bir gönül birliğinin 
örgüsünü dokumuştur. Sizin olduğu kadar bizim de haklı olarak iftihar duy
duğumuz bu tarihe, büyük şahsiyetler geçmiştir.

Çeşitli vesilelerle, Atatürk destanını, m illî kurtuluş savaşları kadar, mem
leketinize has ilerlem e ve mânevi, İktisadî ve sosyal yapıların reformu için de 
ilham kaynağı olarak andığınızı biliyoruz.

Bugünkü temasımız, bir zamanlar, henüz bağımsızlığına kavuşmamış yüz 
milyonlarca insanın ümit sembolü olan efsanevi şahsiyet Atatürk devrinden 
beri katedilm iş olan mesafeyi göstermektedir. Bugün, Türk halkının nazarın
da Atatürk, m illi b irliğin sembolünü teşkil ve m illi devrimlerin ruhunu tem
sil etmektedir.

Temelini atmış olduğunuz genç Tunus’un ileriye doğru yürüdüğünü bi
liyoruz. Tunus’a henüz gelmiş olmamıza rağmen, memleketinizde hâkim olaıı 
ciddiyet, dinamizm ve müessiriyet havasım hissediyoruz. İktisadi ve sosyal ba 
kımlardan gerçekleştirmiş olduklarınız, eğitim  ve kadın halk ları alanlarında 
sarfedilmiş olan büyük gayretler çok yakında meyvelerini vermesi beklenen ge
lişme seyri ile memleketinizin geleceği hakkında çok müsbet İntibalar vermek
tedir. Tunus, gerçekten kalkınmanın tam eşine gelmiş bulunmaktadır. Tunus, 
çeşitli ü lkelerle mukayese edildiğinde, işgal ettiği imtiyazlı mevki ile  haklı ola 
rak övünebilecek iken, daha alçak gönüllü bir tutumla kalkınmış memleket
ler kafilesine katılm ak hedefini gütmektedir.

Memleketlerimiz arasında her alandaki mübadelelere, özellikle geçen yıl 
Türkiye ye vâki ziyaretinizden bu yana, germi verilm iş olduğunu müşahadc 
etmekle bahtiyarım. Burada, büyük ilg i ve sempati görmüş bulunan sanatkâr, 
"üniversite mensubu ve yazarlarım ızın, modern Türkiye’nin veçhesini daha İyi 
tanıtmağa muvaffak olduklarını ümit ederiz. Öte yandan, Tunus ve Türkiye 
tarafından düzenlenmiş olan kültür temasları, büyük başarı kazanmış ve Türk 
milletince takdirle karşılanmıştır. Zâtiâlilerinin resmi gezisinden sonra, kültü* 
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işlerinden sorumlu devlet bakanınızın geçen Haziran ayında Türkiye’ye yapmış 
olduğu ziyaret, iki memleketin menfaatine olmak üzere, şimdi de, ticarî alan
da başlıyan mübadele cereyanının kuvvetlenmesine hizmet etmiştir.

Uğrunda sebat ve kararlılık la çalıştığımız dünya barışının savunulmas: 
ve idamesindeki, bizi birbirimize bağlayan fikir birliğine muvazi olarak, Tu 
nus gibi, Türkiye de, aklın sesinin silâhların sesini bastıracağı ve kın hissinin 
ortadan kalktığı bir dünyanın gelişmesini temenni etmektedir. Bu konuda, 
Birleşmiş M illetler anayasasında meknuz sarsılmaz ilkelere inanıyoruz.

Barışı tehdit eden açık veya kapalı bütün uyuşmazlıkların, çözümlen
mesi ve hattâ nihai olarak ortadan kaldırılmasında, müzakere yoluna müra
caatı samimiyetle tatbik ve tavsiye ediyoruz.

Meselâ, ızdırap verici Kıbrıs meselesinin başından beri tutumumuz bu-
dur.

Keza, Türkiye, Filistin Araplarının izdıraplarını da gönülden paylaş
makta ve meşru haklarının, Birleşmiş M illetlerin karar suretleri gereğince
verilmesini temenni etmektedir.

Türkiye, insanın mukaddesatına ve diğer temel halklarına saygı gösteril 
mesi ilkelerine bağlıdır. Memleketim, sömürge idaresine tabi tutulan ülkelerin 
bağımsızlıklarına kavuşmalarını alkışlamıştır ve bir m illetin diğeri üzerindeki 
hâkimiyeti ile ırk ayırımının son kalıntılarının da tasfiyesini temenni etmekte 
dir. Çünkü, gelişme ve ilerlemenin şartı, insanlar arasında olduğu gibi, m illet
ler arasında da, adalet ve eşitlilİktir.

Bütün bu hislerle mütehalli olarak ve bu samimi hava içinde, sizleri, sa
yın Tunus Cumhurbaşkanı ve sayın Bayan Burgiba’nın şeref ve sağlığına kadeh 
kaldırmaya dâvet ediyorum. Sağlam ve samimi münasebetlerimizin dünyada 
ki diğer bütün m illetler arasındaki ahenge örnek olması dileği ile  kardeş Tu
nus m illetinin mutluluk ve refahında, asırlık dostluğumuza, ilerleme yolun
daki ortak emellerimize ve barış ile adaletin tecellisine içiyorum.

Yaşasın, Türk-Tunus dostluğu, yaşasın, İyi niyetli insanlar, yaşasın, 
anlaşma ve refah dolu bir gelecek için beslediğimiz ümitler.»

B E L G E 2 2 A rd ık  1966

CUMHURBAŞKANI SUN A T IN  TUNUS MÎLLET MECLİSİNDE 
KONUŞMASI

Tunus’u resmen ziyaret etmekte olan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay. 
Tunus M illet Meclisinin özel oturumunda yaptığı konuşmada şunları söyle
miştir :
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«Şahsım a ve temsilcisi olduğum Türk m illetine karşı göstermiş olduğu 
nuz samimî alâka hey’etimizi son derece duygulandırmış bulunuyor. M illî ege 
menliğinizin sembolü olan bu çatı altında içten gelen bir hüsnükabul görmek 
ve değerli şahıslarınızda asil Tunus m illetine hitap etmek imtiyaz ve zevkin- 
bana bahşettiğiniz için şükranlarımı sunar, hepinizi saygı ile  selâmlarım.

Kardeş Tunus milletinin mutluluğu hakkındaki en samimî ve en sıcak 
temennilerimizi, burada, bu haşmetli tören vesilesiyle kendi adıma ve Türk 
m illeti namına ifade etmek, benim için bir şeref ve bahtiyarlıktır.

Hepimiz biliyoruz ki, bu meclis ve icaplarını yürüttüğü anayasa, sayın 
Başkan Burgiba’nın aydın önderliğinde kardeş Tunus m illetinin bütün var
lığ ıy la  giriştiğ i uzun ve çetin bir mücadelenin eserleridir.

Bu müesseseler, halkınızın meşru haklan ve bağımsızlığa olan tutku
sunun müşahhas örneklerdir. Bu kürsüden, mücadelenizin çeşitli safhalarım 
kuvvetli bir sempati ve büyük bir hayranlık duygusu içinde izlemiş olduğu 
muzu bilhassa belirtmek isterim. Bu mücadeleniz, büyük gayretler ve ağır 
fedakârlıklar pahasına, haysiyetine ve hürriyetine düşkün bir m illetin, ash 
Tunus luların , acılarına son vermiştir.

Memleketlerim iz arasındaki ilişkiler o kadar çok ve sağlam ve bağ
lılığ ım ız o kadar derindir ki, onları burada hatırlatm ak lüzumsuz görülebilir.

Tarihlerim iz, 16’ncı asırdan itibaren birbiriyle sıkı surette kaynaşmış ■ 
tır. Bazıları, bu durumu Osmanlıların bir hegemonya arzusu olarak görmüş 
lerdir. Aslında, bu masala başkalarını inandırmaya çalışanlar, daha sonra, 
A frika’da bizzat kendi hegemonyalarını kurdular. Türkiye ve Tunus, geride 
kalmış bu çağların tarihî çerçevesi içinde ve başlıca saiki dini olan mücade
leler sırasında, aynı bayrak altında bu güzel beldelerin savunması İçin bir 
leşmişlerdir.

Türkler ve T unuslu lar, yüzyıllar boyunca birlikte yaşadılar. Cepheden 
cepheye birlikte koştular, omuz omuza savaştılar, müşterek başarılarına birlik 
te sevindiler ve kader b irliğ i etmiş insanlar olarak gene hep birlikte üzüldü
ler.

Tunus m illeti, o zamandan beri ve karanlık tabiiyet günlerinden sonra, 
bir taraftan geniş ölçüde ilerlemeye akılcı yollardan devam ederken diğer ta
raftan da, bağımsızlığını sağlamak ve kuvvetlendirmek imkânmı buldu. Bu 
müstesna başarı, vatansever Tunus m illetinin ve büyük önderi sayın Habib 
Burgibanın 30 y ıllık  mücadelesinin muhassalasıdır.

Yeniliklere yönelme ve reform lar yolundaki ortak düşünceler memle
ketlerimizin mütebariz vasıflarını t e ş k i l  etmektedir. Bunlar, sayın B a ş k a n  
Burgiba nın da işaret etmiş oldukları gibi, Atatürk devrimlerinin, m emi eke 
timizde, Tunus da ve Asya - A frika camiasına mensup birçok ülkede yarat- 
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mış olduğu sonsuz yankılardır. Atatürk devrimleri, bir bakıma üçüncü dün 
ya’daki halk ayaklanmalarına öncülük ve rehberlik etmiş, aynı zamanda, em- 
paryalist sömürgeciliğin tatbikatına ve ihtiraslarına karşı koyma ve gerçek 
m illiyetçilik çağının başlangıcı olmuştur.

Atatürk, sonradan sayın Başkan Burgiba’nın da yaptığı üzere, m illeti
nin kaderinden ümit kesmeyi reddetmiştir. Türk milleti, Atatürk’ün çağrısına 
cevap vermeyi ve bütün kaynaklarını ve gücünü seferber etmeyi çok iyi bil 
miş ve kurtuluş mücadelesini şerefle başarmıştır.

M illetin bağımsızlığını, haysiyetini ve mutluluğunu sağlamak için, za> 
manimizin zarurî icaplarını karşılamak, yani çağımıza ayak uydurmak gere
kiyordu. Bu itibarla, Atatürk, cür’etli reformlar devrini açarak, halkı asırlar
ca içinde bulunduğu uykudan çekip çıkardı. Bu maksatla yapılan reformlar- 
imana hiç dokunmadan akİa dayanmış ve şahsi bir vicdan mes’elesı haline 
getirilerek, köhneleşmiş örflerden sıyrılmış olan imanın daha da gelişmesine 
imkân vermiştir. Lâik ve cumhuriyetçi modern Türkiye geçmişini inkâr etme 
mektedir. Bu anlayış hamlesinin, bütün m illetler arasında, ahenk ve uyuşma 
ya aydınlık bir zemin teşkil edecek şekilde yayılmasını temenni ederiz. Bu 
şartlar altında, Müslüman m illetler arasındaki yakınlaşmayı, ancak, teşvik 
edebiliriz. Bunun içindir k i’ Türkiye, bütün Afrika memleketleriyle olduğu 
kadar, Arap memleketlerinin kalanı ile olan bağlarını da idame etmeğe ve 
geliştirmeğe itina göstermektedir. Bağımsızlıkların kazanıldığı bir devirde, 
Afrika memleketlerinin m illetlerarası sahneye çıkmaları, Türkiye tarafından 
sevinç ve ilg i ile  karşılanmıştır. A frika’nın bu oluşumu, şüphesiz, çağımızın 
en kayda değer olaylarından sayılır.

Türkiye, bağımsızlığına yeni kavuşmuş devletlerin, bütün dünya barı
şına ve m illetler arasındaki iyi geçinme ve dayanışma âbidesine yapacakları 
katkının önemini tamamen müdriktir.

Modernleşme, hareket ve reform yoluna olan bağlılık, ilerleme ve akla 
duyulan aşk, özetle, istikbâle olan inanç memleketlerimiz arasında başlıca 
benzerlikleri teşkil ederler. Bu çerçeve dahilinde, memleketlerimiz arasındaki 
münasebetlerin örnek olma değeri mevcuttur. En sıcak samimiyetin hâkim 
olduğu bu münasebetler, karşılıklı saygı ve ademi müdahale esaslarına istinac 
etmektedir. İlişkilerimizin ahengi, bizi birleştiren kuvvetli ve ierm bağların 
sıkılaştırılmasmı ve aralıksız olarak daha da geliştirilmesi yolundaki karşılık
lı arzumuzu beslemektedir.

Her memleketin m illetlerarası münasebetler konusundaki hareket hat
tını dikte eden kendine has tarihî ve coğrafî bağları vardır. Fakat, sekile mü- 
tealik cüz’î farklar dışında, Türkiye ile  Tunus’un diplomatik faaliyetlerine 
istikamet veren ruh ve anlayış birbirinin aynıdır. Bu ruh, dünya barışının ko
runmasına ve takviyesine olan bağlılık, dünya m illetlerinin duydukları barış
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içinde yaşama ihtiyacma dayanan manevî prensiplere sadakat ve m illetlerin 
hürriyete, haysiyete ve eşitliğe sahip olma yolundaki meşrû haklardan yarar
lanm aları düşüncelerini temsil eder.

Memleketlerimiz, aynı zamanda, Birleşmiş M illetlere ve bu teşkilâtın 
anayasasında meknuz prensiplere olan tam ve sarsılmaz inançlarında da bir
leşmektedir. Keza, Birleşmiş M illetlerin ve ona bağlı ihtisas teşekküllerinin 
faaliyetlerin i de kayıtsız ve şartsız olarak desteklemekteyiz. Bu faaliyetlerin 
gittikçe daha fazla müessiriyet kazanmasını ve kalkınma halindeki memleket
lerin İktisadî ve sosyal bakımlardan ilerlem elerini azamî ölçüde sağlamaya 
destek olmasını temenni ederiz.

Öte yandan, Türk m illeti insan haklarına kuvvetle bağlı olup bu saha
da her nevi ayrı muameleyi reddetmekte, ırk ayırım ına karşı durmakta ve 
sömürge kalıntıların ın ortadan kaldırılm asını dilemektedir. Artık geçmişin 
özlemini çekmekte olanların, sömürgecilik, başka m illetler üzerinde hâkimi
yet ve eşitsizlik devrinin kapanmış olduğunu ve m illetlerin adalet ve hakka
niyete olan iştiyaklarının gittikçe arttığı bir dünyada yaşadığım ızı idrak etme
leri gerekir.

Bugünkü dünya halâ, açık veya üstü kapalı uyuşmazlıklar yüzünden 
endişe içindedir. M illetlerarası ufukta genel bir çatışma ihtimalinin karartısı 
görülmektedir. Bütün uyuşmazlıkların müzakere yoluyla halledilm esini sa
mimiyetle ümit ve temenni ediyor ve bazılarının yaptıkları gibi, sorumluluk
ları tek yönlü olarak şu veya bu tarafa yüklemeyi kabul etmiyoruz.

Dünya’daki ıstırap verici uyuşmazlıklardan biri olan Kıbrıs mes elesinin 
Türkiye yi ve istikbalini ne derece ilg ilendird iğin i çok iyi biliyorsunuz. Bu va
him mes’elede, ilg ili tarafların menfaat ve emellerini, tarihî ve coğrafî ger 
çekleri de dikkate alan, âd il ve hakkaniyete uygun bir hal çaresinin müzakere 
yoluyla bulunmasını öteden beri aradığım ızı ve gene barışçı olarak aramaya 
devam edeceğimizi bu vesileyle bir kere daha tekrar etmek isterim.

Bu arada, Arap memleketlerini ve genel olarak bütün insanlığı ilgilen
diren diğer bir uyuşmazlığa, yani, Filistin mes’elesine de temas etmem gere 
kir. Büyük bir sempati ve derin bir anlayışla izlediğimiz bu mes’ele hakkında 
da, Birleşmiş M illetlerce sarfedilmekte olan gayretlerin en kısa zamanda, âdi' 
ve hakkaniyete uygun bir hal çaresine bağlanmasını temenni ediyoruz.

Aynı görüşler, büyük bir felâkete sebep olmaya müstait ve insaniı ğw  
varlığım  bile tehlikeye sokabilecek başka anlaşmazlık durumları ve kaynak 
ları için de varittir.

Memleketiniz gibi memleketim de, bütün insanlığın yararına olarak 
akıl ve mantığın ihtirasları altetmesini hararetle istemektedir.
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Sözlerime son verirken, geçen Ağustos ayında, memleketimizin Doğu 
bölgesinde vukua gelen deprem felâketi karşısında Tunus hükümetinin yap
mış olduğu yardıma ve bu maksat için ihtiyar edilen sür’atin delâlet ettiği 
asil mânaya ve kuvvetli dayanışma duygusuna milletim ve şahsım adına tek
rar teşekkürlerimi sunarım.

Şu anda, kalblerimizin aynı ahenkle çarptığını hissediyorum. Medeni 
yetin beşiği olan ve kıyılarım ızı yalayan Akdeniz’in dalgaları bizlere bugün 
de aynı ufuklara sönmiyecek bir ümitle birlikte bakmayı ve dalgalar gibi dur 
madan beraberce ilerlemeyi İlham ediyor. Buna inanarak, Türkiye-Tunus 
dostluğunun Akdeniz gibi ebediyen pâyidar olmasını niyaz ederim.

B E L G E  3 ' 4 Aralık 1966

CUMHURBAŞKANI SUN AY'IN M ONA STIK DE YAPTIĞI
KONUŞMA

Tunus’u resmen ziyaret etmekte olan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay a, 
Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba nın doğum yeri olan Monastır şehri
nin sembolik bir anahtarı verilmiştir. Bu vesile ile düzenlenen törende, Cum
hurbaşkanı Sunay şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Monastır Belediye Başkanı,

Doğum yeriniz olan bu güzel Monastır şehrine gelmiş olmaktan dolayı 
duyduğum sevinç büyüktür. Bu belde ve şanlı Ribat kalesi, her Türk'ün kal
binde, Türkiye ile Tunus tarihinin birçok müşterek hâtıralarım  canlandır
maktadır.

Bu belde, doğduğunuz şehir olmakla Tunus’un tarihinde ve tarihimiz
de kesin ve büyük bir rol oynamıştır. Geçen gün hatırlattığınız gibi, şimdi 
sınırlarımız dışında bulunan Türk Manastır ı da tarihî yerini Atatürk’ün ye 
üşmesindeki rolü ile kazanmıştır. Bu sebeple güzel Monastır’m sevimli halk ı
nı, ikiz mânalı derin duygularla selâmlar ve Tunus’a sizin gibi bir evlât yetiş 
tirdiğinden dolayı tebrik ederim.

Siz Monastır’ın bir evlâdı olarak bağımsızlığa susamış halkınızın gü
cünü toparlamayı, tesis ettiğiniz ideal etrafında birleşmeyi .ağlıyarak, ona 
terâkki ve istikbal yolunu açtınız. Müşterek bir maziyle bağlı bulunan m illet
lerimizin tarihi, şimdi giriştiğiniz yenilik çabasının azminde birleşmiş bulu
nuyor. Çizmiş olduğunuz bu yolda, Tunus halkının gösterdiği çabayı, M o las
tır lı hemşehrilerinizin değerli belediye başkanınm şahsında, selâmlamaktan 
özellikle derin mutluluk duymaktayım.
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Monastır’da kalbimi fetheden bir hüsnükabulle karşılandığım  için bah
tiyarım. Belediye başkanından aldığım  anahtar, yalnız bu güzel şehrin değil, 
takviyesine çalıştığım ız tarihî bir dostluğun anahtarıdır. Aynı zamanda ülke 
lerimize daha fazla bir istikbal açacak olan kapının da anahtarıdır.

Zatıalinize, sayın Başkan Burgiba’ya şahsî sıhhat ve saadetleri için hali
sane temennilerimi tazelerken, kardeş ve kahraman Tunus m illetinin refah 
ve tealisi ve Monastır’ın daha da güzelleşmesi için en iyi dileklerim i sunarım. 
Ayrıca, değerli belediye başkanı Habib Burgiba Junior’a da teşekkür ederim.»

B E L G E  4 4 Aralık 196b

C U M H U R B A ŞK A N I B U R G İ B A N İN  A N A D O L U  A J A N S IN A  
VER D İĞ İ DEMEÇ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Tunus’u ziyareti sırasında, Tunus Cum
hurbaşkanı Habib Burgiba Anadolu Ajansına şu demeci vermiştir :

«Türkiye ve Türkler, bizler için ziyade itimad edilen ve bizi heyecana 
veren kelimelerdir. Aramızdaki denizin bizi birbirimizden ayırm ağa gücü yet 
miyecektir. Zira, Türkiye ile  Tunus çok köklü ve tarihî bağlarla birbirine bağ
lıdır. Tunus halkının, sayın Cumhurbaşkanı Sunay’ın şahsında, Türk m illeti 
ne gösterdiği sevgi tezahüratı, her türlü protokol duygusunun çok üstünde, 
tamamiyle içten gelen, samimî bir heyecanın neticesidir. Büyük Atatürk’ün 
Türkiye'yi istiklâline kavuşturmak yolundaki gayretleri ve zaferden sonra ba
zı emperyalist menfaat köklerini tasfiye ederek sağlam ve devamlı temeller
üzerinde Türk halkının hizmetinde bir cumhuriyet kurma yolundaki gayretle
ri, bizler için ilham kaynağı olmuştur.

İki memleketi birleştiren bağlar, ayrıca bu bakımdan da devamlı ve sağ
lamdır. Türkiye’nin istik lâli yolunda yaptığı mücadeleleri, bundan yarım asıı 
önce talebelik devremden İtibaren takip etmiş ve onun heyecanını okul sıra
larında tatmıştım. T unuslu lar tarih içerisinde Türk donanmasının Tunus’a 
yaptığı hizmetleri unutmamaktadırlar. Bugün halen Tunus’ta büyük Türk 
kumandanlarının torunları vardır. Bunlar hergün, bizim istik lâl mücadelesi 
yolundaki azim ve heyecanımızı kamçılam ışlardır.

Netice itibariyle, Tunus ile Türkiye’nin müşterek kültür kaynaklarına 
sahip bulunduğunu ve zaman zaman kader birliğ i yaptığını söyliyebilİrim. Bu 
suretle, müşterek bir kader birliği yaptığını söyliyebilİrim. Bu suretle, müşte
rek bir kader b irliği ve müşterek bir mazi İçerisinde kurulmuş olan Türkiye 
cumhuriyeti ve Tunus cumhuriyeti arasındaki dostluk, her iki devletin mil 
letler camiasında yerini almış olması ile ayrı bir önem kazanmıştır. Mütalaa 
edildiği takdirde, T ürk-Tunus dostluğunun dünya sulhü hizmetindeki millet
lerarası İşbirliği hususunda daha büyük bir ehemmiyet taşıdığı inkâr götürmez. 
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Öte yandan, Türkiye’nin Asya, Tunus’un ise A frika kapılarında işgal eyledi
ği jeopolitik durum gözönünde alınırsa, Türk-Tunus işbirliğinin m illetlerara
sı ehemmiyeti başka bir açıdan da manâlanmış olur. Tunus, 30 yıl müddetle 
yabancı hakimiyetinden kurtulmak için kahramanca mücadele etmiş, kendi 
mukadderatına sahip olduktan sonra da, tıpkı modern Türkiye gibi eski düş
manları ile dürüstlük, karşılıklı saygı ve haklarının menfaatleri esasına müs • 
tenit işbirliği ve dostluk rabıtaları kurmakta tereddüt göstermemiştir.»

Burgiba daha sonra, Anadolu Ajansı Genel Müdürüne, heykellerim 
yapmak üzere Tunus’a davet ettiği heykeltraş Osman Macunlu’yu tanıtmış, 
kendisinin, heykellerini en mükemmel bir şekilde yaptığını belirterek, TiirK 
san atkârlarına karşı duyduğu hayranlığı ifade etmiştir.

Habib Burgiba bilâhare, kütüphanesinde, Tunus’un istiklâl mücadele
sine ait hatıralarını ve resimlerini de göstermiş, «acı günlerin geride kald ığı
n ı» ifade ile sözlerini bitirmiştir. c

B E L G E 5 6 Aralık 196i

CUMHURBAŞKANI SUN AY’IN TUNUS’TAN AYRILIRKEN
VERDİĞİ DEMEZ

Resmen ziyaret ettiği Tunus’tan ayrılmak üzere iken, Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay’ın Tunus basın ve radyosuna verdiği demeç şöyledir :

«Ziyaretimizi bitirmiş bulunuyoruz. Bu ziyaret bize büyük dost sayın 
Başkan Burgiba ile hükümeti erkânının ve kardeş Tunus milletinin Türk mil 
letinin temsilcisini nasıl bir samimi alâka ve içten misafirperverlikle kabul 
ettiklerini mahallinde görmek fırsatını vermiştir. Her merhalesi unutulmaz 
hatıralarla zenginleşmiş bulunan bu geziyi gerçekleştirmek fırsatını bahşeden 
sayın Başkan Burgiba’nın dâvetine icabet etmekten şeref ve bahtiyarlık duy 
dum. Bu vesile ile Tunus’taki ikametim esnasında sosyal hayatın bütün ke 
simlerinde gördüğüm ciddiyet ve gayret havasının beni etkilemiş olduğunu 
belirtmeyi borç bilirim.

Tunus halkının genç idarecilerinin m illetlerarası ilişkilerde dürüstlüğü 
amaç edinmiş samimi arzularıyla tamamlanan bu ciddiyet ve gayret havasını 
Türkiye ile  Tunus arasında müşterek ve samimî bir bağlant' noktası olarak 
telâkki etmekteyim. Türkiye gibi Tunus için de bağımsız egemenlik, adalci 
ve hürriyet, eşitlilik ve meşru hakların korunması mefhumları m illî birliğin 
ve sürekli bir barışın temel şartlarını teşkil etmektedir.

İzlenen yolların çeşitliliğine rağmen, ortaklaşa sahip olduğumuz mazi 
ve tecrübelerin ötesinde dünya barışma karşı duyulan iştiyakda birleşmiş bu
lunuyoruz. Türkiye ve Tunuslu idareciler kendilerini halk hizmetine adamış
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lardır. İzledikleri yollarda enerji, feragat ve yaratıcılığı bağdaştırmayı ve ba 
iarıya ulaşmayı çok iyi bilmektedirler. Herkesin yararına olan bir işbirliğini 
geliştirmek ve aynı zamanda karşılıklı saygı esasına dayanan m illetlerarası 
ilişkilerin ufuklarım  genişletmek için bütün imkânlardan istifade etmek is t i
yoruz. Sosyal adalete yönelmiş bir toplumun tealisi için çetin yollardan geç
mek zorunda kalan yeni Tunus’un İktisadî, ticari ve kültürel gelişmelerini ve 
bu hususlarda daha çok ilerlemeye mesnet olmak üzere vücuda getirilmesine 
çalışılan çeşitli alt yapı tesislerini görüp takdir etmek imkânını da bulduk. 
Tunusun müstakbel refahına medar olmak üzere, sınaî, ziraî ve turistik a lan 
larda yapılmış olan ham leler ve alınmış olan neticeler hayranlığım ızı mucip 
olmuştur. O nu temsil eden gençliğin gülen zeki gözlerinden kolayca okun
maktadır.

Hükümetler arasındaki resmî ilişkiler konusunda ise, sayın Başkan Bur- 
giba ile o’nun dinamizmine ayak uyduran değerli mesai arkadaşlarında gör
düğüm anlayış ve dostluktan ve temaslardan teyid ve takviye olunan görüş 
birliğinden ötürü sadece memnuniyet izhar edebilirim. Tunus topraklarından 
ayrılırken Tunus’un mümtaz önderi sayın Başkan Burgiba ya duyduğumuz 
büyük hayranlığı ve Türk halkının Tunus halkına karşı olan sarsılmaz kar 
deşliğini tekrar teyit eder, bize karşı m illetçe gösterilen sıcak hüsnü kabule 
teşekkürlerimizi sunarız.

Bu kısa ziyaretin intibaıma, Tunus’un gelişmiş m illetler camiasına ka 
tılmak ve modem dünyanın icaplarına uymak uğrunda şerefli mazisinin ma
nevî değerlerine dinamik bir surette harekete geçirmiş olması keyfiyetidir. Bu 
itibarla m illetler camiasındaki mes uliyetlerini müdrik bir memleketin verdi 
ğ i huzumn ve büyük bir şevkle istikbalini hazırlayan ve her alanda ne istedi
ğini bilen bir ülkenin intibaıdır. Tunus’a lâyık olduğu daha mutlu günlere 
kısa zamanda ulaşması d ileğiyle A llahısm arladık diyorum.»

Cumhurbaşkanı Sunay’m, Tunus semalarından ayrılırken Başkan Bur 
giba ya gönderdiği mesaj ise şöyledir :

«Tunus topraklarını terketmiş olduğum şu anda, güzel memleketinizde 
ki ikâmetimiz sırasında, zatıâliniz ve hükümetiniz üyeleri ve Tunus halkı ta
rafından gösterilmiş olan sıcak ve fevkâlâde hüsnükabule şahsım, eşim ve 
Türk hey’eti mensupları adına şükranlarım ızı teyid etmeyi yerine getirilmesi 
zevkli bir borç telâkki ediyorum.

Keza mukaddes bir ödev mahiyeti taşıyan büyük memleketiniz, iktisadı 
kalkınmasının tamamlanması yolunda şimdiye kadar gerçekleştirilm iş olan 
eserlerle, sarfedılmekte olan müsbet gayretlere duyduğumuz hayranlığı da 
teyid etmek isterim. Kahraman halkınıza hizmet edişiniz ve zatıâlınizin, Tu
nus m illetinin refah ve saadetini temin arzusu ile m ütehalli bulunan ve muk 
tedir mesai arkadaşlarınızın Tunus’a daha iyi bir gelecek sağlam ak için vaki

60



çalışmalarına hâkim bulunan inanç, kalkınma yolundaki bütün memleketlere 
has olan asıl bir dâvanın başarısının gerçek teminatını teşkil etmektedir.

Türk m illetinin Tunus milletine karşı duyduğu en samimî dostluğun 
da ifadesi olmak üzere, zatıâlinize en kalbi dostluk hislerini bir kere daha te* 
yid etmek isterim. Kardeş memleketinizi unutulmaz hatıralar saklayarak ter- 
kediyoruz. Zatıâliniz ve sayın Bayan Burgiba’nm şahsî mutlulukları için re fi
kam ve ben en iyi dileklerimizi tekrarlarız. Asil kardeş Tunus milletine lâyık 
olduğu refah ve mutluluk için en iyi temennilerimizi sunarız.

Ekselanslarını, yakın bir gelecekte Türkiye’de görmek ümidiyle, mem
leketinizdeki ikâmetimizi ve bu kadar zevkli ve ilginç kılmak hususunda yap 
mış olduğunuz her şey için şükran hislerimizi tekrarlamak isterim. Kardeşâne 
ve kalbi ilişlerim le arzı veda ederim.»

B E L G E 6 6 Aralık 1966

TÜRK-TU N U S ORTAK BİLDİRİSİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Tunus Cumhurbaşkanı Burgiba’nm dâveti üze
rine 1 ilâ 6 Aralık tarihleri arasında Tunus’a resmi bir ziyaret yapmıştır.

Geçen yıl Mart ayında Tunus Cumhurbaşkanının Türkiye’ye yaptığı zi 
yareti bu şekilde iade eden Türkiye Cumhurbaşkanına, Bayan Cevdet Sunay 
ve yüksek resmi şahsiyetlerinden kurulu bir heyet refakat etmiştir. Türk he
yeti üyeleri arasında özellikle Dışişleri Bakanı Sayın İhsan Sabri Çağlayangil 
ile eski Başbakan Sayın Suat Hayri Ürgüplü bulunmakta idi.

Tunus Hükümeti ve halkı yüksek misafirlerini ve ona refakat eden şah
siyetleri en samimi ve en sıcak bir şekilde karşılamışlar ve bu suretle, iki m il
let arasında mevcut olan ve müşterek bir maziye ve kültürel ve manevi bir 
mirasa dayanan derin dostluk ve içten gelen kardeşlik duygularına tercüman 
olmuşlardır. Bu seyahati sırasında Başkan Sunay Tunus’un muhtelif bölgele 
rini ve bu meyanda, Tunus, Bizerte, Monastır, Ksar, H ellal, Kairovan ve Ham- 
manet şehirlerini ziyaret etmiştir.

Başkan Sunay bu suretle, Başkan Burgiba’nın memleketinin ekonomik, 
kültürel ve sosyal alanlardaki gelişmesini temine ve sağlam temeller üzerine 
gerçek manası ile modem bir devlet kurulmasına yönelen dinamik ve uzak 
görüşlü politikası sayesinde, Tunus’un gerçekleştirdiği terakkiyi müşahade 
fırsatını elde etmiştir.

Bu ziyaret iki Devlet Başkanına açıklık, samimiyet ve tam bir anlayış 
havası İçerisinde cereyan eden bir seri görüşmeler yapmak ve ik ili ilişkileri, 
iki memleketi ilgilendiren konuları ve belli başlı dünya meselelerini gözden 
geçirmek imkânını vermiştir.
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Taraflar, iki ülke arasında iktisadi ve kültürel işbirliği alanında mevcut 
ilişkileri gözden geçirmişlerdir. Aralarındaki ilişkileri ve mübadeleleri takvi
ye ve geliştirme hususundaki arzularını teyit etmişlerdir. Bu cümleden olarak 
kısa bir süre önce bir Türk ticaret heyetinin Tunus’a yaptığı ziyaretten ve bir 
Tunus ticaret heyetinin yakın bir gelecekte Türkiye’ye gönderilmesi ve Türk • 
Tunus ticarî anlaşması gereğince öngörülen karma komisyonun toplanması 
hususunda alman karardan dolayı memnuniyetlerini belirtmişlerdir.

İki taraf Türk-Tunus kültür anlaşmasının, her iki memleket tarafından 
tasdikinden duydukları memnuniyeti ifade etmişler ve kültür alanında özlü 
bir işbirliği ve mübadele programı hazırlıyarak bunu en kısa zamanda özel 
karma komisyonun tasvibine sunmayı kararlaştırm ışlardır.

Özellikle iki ülkeyi ilgilendiren meselelerde ise Tunus Cumhurbaşkanı, 
20 yıldan beri en meşru haklarından mahrum bırakılan F ilistin ’in Arap hal
kına karşı devam eden tecavüz üzerinde durmuş ve bu durumun Orta Doğu’ 
nun barış ve güvenliği bakımından yarattığı ciddi tehlikeyi belirtmiştir. Bu 
konuda Türkiye Cumhurbaşkanı, Türk M illetin in Filistin Araplarına karşı 
duyduğu sempatiyi, âdil ve hakkaniyete uygun bir çözüm yolu bekleyen bu 
vahim ve elem verici probleme karşı Hükümetinin gösterdiği anlayışı belirt 
miştir.

Başkan Burgiba, Türkiye ile  Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin devam 
lı olarak geliştiğini görmekten duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir. Her iki 
Devlet Başkanı, Türkiye ile  Arap ülkeleri arasındaki işbirliği çerçevesinin ge
liştirilmesinin bütün alanlarda verim li ve karşılık lı olarak herkesin yararına 
olacak neticeler elde edilmesi İmkânını sağlayacağını ve bu suretle Akdeniz 
ve Orta Doğu bölgelerin de ahenk ve barışa katkıda bulunulmuş olacağını 
belirtmişlerdir.

Kıbrıs konusunda iki Devlet Başkanı, iki cemaatin ve bütün ilg ili taraf
ların meşru menfaatlerini gözeten âdil ve hakkaniyete uygun bir çözüm tar
zını müzakereler suretiyle aranması yolunda sebat gösterilmesinin uygun ola
cağını kaydetmişlerdir. Tarafların , A da’da gergin liğ i arttırabilecek her hare
ketten çekinmeleri ve m illetlerarası anlaşm alara saygı göstermeleri gerektiği 
hususundaki inançlarını ifade eylemişlerdir.

İki Devlet Başkanı her iki cemaatin tehdit ve tazyikten azade olarak, 
normal hayat şartlarından yararlanm aları hakkına sahip olduklarım  teyit eyle
mişlerdir.

Devletler arasında ilişkiler konusunda ise, iki Devlet Başkanı bu 
ilişkilerin eşitlik, akdi vecibelerin iyi niyetle yerine getirilm esi, karşılıklı say
gı ve İçişlerine ademi müdahale prensiplerine uygun olması gerektiğini kaydet
mişlerdir.
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İki Devlet Başkanı bu münasebetle dünyanın politik durumunu gözden 
geçirmişler ve Birleşmiş M illetler yasası prensiplerine, adalet barış, hürriyet 
ve dayanışma ideallerine olan derin bağlılıklarını ve bu prensiplerin m illetle 
rin terakkisi ve aralarındaki ahengin temellerini teşkil ettiği hususundaki 
inançlarını teyit eylemişlerdir.

Bu prensipler Tunus ve Türkiye’nin tarihî ve kültürel mirasının dayan
dığı temel ilkelere de esasen uygundur. Bu ilkeler, aynı zamanda iki memle
ket halklarının dininde de ifadesini bulmakta ve bütün memleketler ve insan
lar arasında yakınlaşmayı kolaylaştıracak kıymetli bir ilham kaynağı teşkil 
etmektedirler.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Tunus Cumhurbaşkanını mümkün olan en kı
sa zamanda Türkiye’yi yeniden ziyaret etmesi temennisini ifade eylemiştir.

Başkan Burgiba bu daveti memnuniyetle kabul ve ilk fırsatta Türkiye’ye 
gelmeyi vaad etmiştir.

Başkan Sunay, Tunus Dışişleri ve M illî Savunma Bakanlarım yakın bir 
gelecekte Türkiye’yi ziyarete davet etmiş ve davetler şükranla kabul olunmuş
tur.

B E L G E 7 7 Aralık 196'

SUAT HAYRİ ÜRGÜPLÜNÜN TUNUS ZİYARETİ İLE İLGİLİ 
OLARAK SENATODA YAPTIĞI KONUŞMA

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Tunus ziyareti ile ilg ili olarak Cum
huriyet Senatosunda bir konuşma yapan senatör Suat Hayri Ürgüplü özetle 
şunları söylemiştir : «Kardeş Tunus’un seçkin Devlet Başkam Habib Burgi- 
ba'nın geçen yıl yurdumuza yaptıkları ziyaretin karşılığı olan bu ziyaret tali 
minleri cidden aşan samimi kardeşlik ve sevgi gösterileri içinde geçmiştir. Tu 
nus’lu kardeşlerimizin örnek konukseverliğini Türk heyetinin Tunus u gö 
riip tanımaları için harcadıkları içten çabayı burada açıklamak ve aziz m ille
timizin bir daha öğrenmesine imkân vermek vazifemdir. Kardeşlikleri tarih 
sel ilişkiler ve sağlam geleneklere dayanan iki memleketi bu ölçüde yaklaş 
tırmada Başkan Burgiba’nin dostlukları şerefli bir yer tutmaktadır. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Tunus’lu kardeşlerimizin kalplerini fethe, ttikicrini hu
zurunuzda gururla ifade etmek isterim. Bu özellikler dış siyasetimizdeki sa
bırlı çaba ve b ilg ili çalışma, ile tahakkuk etmekte ve m illetlerarası itibarımızı 
ifade etmektedir. Tunus bağımsızlığına yeni kavuşmuş bir devlet olarak m i
ras aldığı çetin davaları yenme çabasına iman ve şevkle atılmış görünmekte
dir. İstiklâlin cezbesi içinde eşsiz Atamızı miirşid ve örnek lider sayan yurt 
larına hizmet aşkı ile bağlı evlatlarıyla kardeş Tunus’a barış ve mutluluk yo 
lunda başarılar diler ve yüce Senatoya bize bu duygularımızı ifadeye imkân 
verdiği için şükranlarımızı arzederim.»
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B E L  G E 8 10 Aralık 1966

TURİZM VE TANITMA BAKANININ ISPANYA’YI ZİYARETİ

İspanya Enformasyon ve Turizm Bakam Sr. D. Manuel Fraga Iribaı- 
ne'nin daveti üzerine Türkiye Turizm ve Tanıtma Bakam Nihat Küışat ile 
kendisine refakat eden Müsteşar Yardımcısı Emin H ekimgil, Turizm Gene: 
Müdür Vekili Adnan Özakdaş, ve Teknik Büro Müdürü Cemal Özkan 1 ila 
8 A ralık tarihleri arasında İspanya yı ziyaret etmişlerdir.

Türkiye turizminin geliştiği şu sıralarda Turizm Bakam Kürşat, İspan
y a y a  senede 17 milyon turistin getirdiği 1 m ilyar doları mütecaviz geliri te 
min eden İspanyol turizminin birkaç senelik kısa bir müddet zarfında nasıl 
teşkilâtlandırıld ığı hakkında bilgi talep etmiştir.

Bu maksatla Türkiye turizm eksperleri İspanya Turizm Müsteşarı Sr. D. 
Ântonio C. Rodriguez Acosta ve Türk meslekdaşı Emin H ekim gil’in başkanlı
ğında bir kaç çalışma toplantısı yapmışlardır.

Türk Bakanı ile refakatindeki hey’et Turizm Geliştirme Genel Müdürü 
Sr. D. Juan de Arespacochaga ile  birlikte Castilla ve Leona ve Turistik Faali 
yeller ve Teşebbüsler Genel Müdürü Sr. D. Leon Herrera ile  de Costa del 
Sol ve Granada’ya gitm işlerdir. Bu gezilerde Türk grubu yolun muhtelif yer
lerinde değişik şartlar altında ve İspanya coğrafyasının verdiği cazibeli im
kânlara göre tatbik edilen turistik teknik ve metodlara dair bilgi almak vc 
bunları tetkik etmek fırsatım bulmuştur.

Turizm ve Tanıtma Bakanı Kürşat Sierra Nevada D ag Paratıqru’nun 
açılışına İspanya Enformasyon ve Turizm Bakam ile ve Leona’da bir turizm 
okulunun açılış törenine de Turizmi Geliştirme Genel Müdürü Sr. D. Juan 
de Arespacochaga ile  beraber iştirak etmiştir.

Türk grubu, İspanya’mn turizm sahasındaki terakkisini takdirle karşıla
mış ve çok dostâne bir işbirliği havası içinde kendilerini karşılayan ve tesisle 
ri gezdiren m ahallî turizm teşkilâtı ileri gelenlerine teşekkür ve takdirlerim 
ifade etmişlerdir.

Türkiye Turizm ve Tanıtma Bakam Ispanya’yı ziyaretinin ve İs p a n y a  
turizminin yükselişini görmenin kendisi için büyük bir tecrübe olduğunu söy 
lemiştir.

Türkiye Turizm ve Tanıtma Bakanı, İspanya Devlet Başkanı tarafın 
dan kabul edilmiş ve Hükümet Başkanı Yardımcısı Kapitan General Munuş 
Grandes ile D ışişleri Bakanı Sr. D. Fernando M aria Castiella yı ziyaret etmiş
tir.



Nihat Kürşat’ın Ispanya’yı ziyareti neticesinde Türkiye’de turizmin en 
iyi şekilde gelişmesi için Türk - İspanyol enformasyon ve yardımlaşma işbir
liğinin temelleri atılmış, turizm alanında iki memleket arasında yapılacak 
bazı teknik yardım formülleri üzerinde mutabakata varılmış ve bu meyanda 
Türkiye tarafından İspanya’da enformasyon yayınım, turizmi geliştirme me- 
todlarını ve turistik tesisleri tetkik etmek üzere yakında îspanya’ya Türk me 
murlarının gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Keza, turizmin gelişmesine ve 
otellerin kontroluna yardım etmek üzere Türkiye’ye İspanyol teknisyenlerinin 
gönderilmesine karar verilmiştir. Bundan başka, İspanyol otelcilik ve turizm 
okullarında Türk öğrencilerine dört burs verilecek ve iki m illet arasında folk 
lor grupları teati edilecektir.

B E L G E 9 ■ 7 Aralık 1966

FEDERAL ALMANYA ÇALIŞMA BAKANLIĞININ TÜRK  
İŞÇİLERİ İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMASI

Türk basınının son haftalar içinde, Almanya’da çalışan Türk işçilerinin 
kitleler halinde işten çıkarıldığı haberlerinin yayınlanması üzerine Federal 
Çalışma Bakanlığı, Almanya’daki Türk gazetecilerini Bakanlığa davet ederek, 
iş piyasasındaki son gelişmeler hakkında bilgi vermiştir.

30 Eylül 1966 tarihli bir rapora göre, Federal Almanya’da 122 bin k işi
nin işsiz olduğu tesbit edilmiştir. Bunların arasında yabancıların miktarı yak 
laşık olarak üç bin, Türklerin sayısı ise, 549’dur. O tarihten bu yana işsiz ka
lan Türklerin en çok üç bin civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu raka
mın 166 bine yaklaşan Türk işçileri yanında endişe uyandırıcı olmayacağı 
meydandır.

Almanyada işsizlik sigortası zorunlu bulunduğu ve herkesin ayda belirli 
miktar bir prim ödediğini ilâve eden Bakanlık basın müşaviri, işsizlerin si
gortadan haftada en az 70 ve sosyal durumlarına göre 122 mak’a kadar öde
nek alabileceklerini belirtmiştir.

B E L G E 10 8 Aralık 1966

U THANT’IN KIBRIS İLE İLGİLİ RAPORU

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, Kıbrıs barış gücünün gö 
rev süresinin altı ay daha uzatılmasını tavsiye etmiştir. Barış gücünün çekil
mesinin adada çarpışmanın yeniden başlaması tehlikesini yaratacağını ileri 
süren Thant, Güvenlik Konseyine gönderdiği raporda geçen altı ay içinde 
Kıbrıs’ta durumun pek az değiştiğini belirterek şöyle demektedir :
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«Geçen altı aylık devre zarfında, tedhiş faaliyetlerin in zaman zaman 
artması, ateş kesin ih lâ li in filâklar ve benzeri hareketlerle huzursuz hava 
devam etmiştir. Genel olarak denebilir ki eğer Birleşmiş M illetler, barış gücü 
görev başında olmasaydı, bu olaylar ciddî çatışmalara yol açabilirdi.»

Genel Sekreter hâlen Kıbrısta bulunan barış gücünün sayıca azaltılm a
sına imkân verecek bir gelişme olmadığını özellikle belirtmekte ve şöyle de
mektedir : «K ıbrıs’ın temel meselelerini çözümlemek ve gelecek statüsünü 
tayin etmek için çalışmalar çıkmazdan kurtarılamamıştır. Kıbrıs Türk ve Rum 
toplumları arasındaki ilişkileri normale döndürecek adım atılamamıştır. H er
hangi bir taviz nihai anlaşma imkânlarını bütün bütün yok edebilir.»

Türk - Yunan ik ili görüşmeleri üzerinde herhangi bir açıklama yapmak 
tan kaçınan Genel Sekreter raporunda, bu müzakerelere ziyan vermemek ama
cıyla, anlaşm azlığa uzun vadeli bir çözüm yolu aramak için girişilen bütün d i
ğer teşebbüslerin durdurulduğunu söylemektedir. Bununla beraber Birleşmiş 
M illetler arabulma gayretlerinin çok uzun zaman durdurulmayacağım ilâve 
eden U Thant şöyle devam etmektedir :

K ıbrıs'ta bir anlaşmaya varılamamış olması Birleşmiş M illetler barış gü
cünün görev süresinin uzatılmasını zorunlu kılmaktadır. Z ira bu gücün geri 
çekilmesi, adada çarpışmaların yeniden başlaması tehlikesini yaratabilir. Kıbrıs 
sorunu ile ilg ili taraflarla  yapılan istişarelerden sonra Birleşmiş M illetler bir
liklerinin görev süresinin altı ay daha uzatılması uygun görülmüştür.»

U Thant’ın Güvenlik Konseyine gönderdiği 1 A ralık 1966 tarihli bu ra
por, Ankara siyasî çevrelerinde olumlu karşılanmıştır.

Barışgücünün görev süresinin altı ay daha uzatılmasını tavsiye eden 
Thant, bu gücün çekilmesinin ada’da çarpışmanın yeniden başlaması tehlike 
sini yaratacağını öne sürmekte, Kıbrıs Rum yönetiminin barışgücünün görevi
ni güçleştireceğini belirterek, bu durumdan şikâyet etmektedir.

Raporu olumlu karşılayan Ankara siyasî çevreleri, raporla ilg ili müta 
laların ı şöyle belirtmişlerdir : «m ütalâa raporda mündemiç, bu rapor U Thant’- 
ın şimdiye kadar verdiği raporların en olumlusu denebilir. Rapor bizim için 
memnuniyet vericidir »

B E L G E 11 12 - 13 Aralık 1966

AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ TOPLANTISI

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi sene sonu toplantısını Avusturya D ı
şişleri Bakanı M. Lujo Toncic - Sorinj’in başkanlığı altında Paris’te 12 ile 13
Aralık tarihleri arasında yapmıştır. Görüşülen konular şunlar olmuştur :
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1 —: Üye olmayan memleketlerle ilişkiler

Doğu Avrupa ülkeleri ile ilişkiler konusunda 15 Bakan söz almış 
tır. Bu ilişkilerin müsbet bir şekilde gelişmekte olduğu ittifakla müşahade edil
miştir.

Artan bir anlayışın delili, geçen sene zarfında üye memleketlerin Doğu 
Avrupa memleketleriyle ikili olarak imzaladıkları kültürel, teknik ve ticarî an
laşmaların çokluğunda görülebilmektedir.

Bakanlara göre, bu işbirliği m illetlerarası ilişkilerin düzelmesi konusun
da Avrupalıların önemli bir katkısını teşkil etmektedir.

Genel Sekreterin üye olmayan memleketlerin Avrupa Konseyinin bazı 
faaliyetlerine katılmaları hakkında bir açıklama yapması üzerine Bakanlar Ko
mitesi, Konseyin, bu memleketlerin teşkilâtın hükümetler arası çalışma prog
ramının her iki tarafı ilgilendirecek mahiyette bazı kültürel, hukukî ve teknik 
faaliyetlerine iştirak hususunda gösterecekleri arzuyu müsbet şekilde karşıla
ması gerektiğini teyit etmiştir.

2 — Avrupa İktisadî Entegrasyonunun siyasî cepheleri

Hollanda Dışişleri Bakanı ve Avrupa topluluğu Bakanlar Konseyleri 
Başkanı Joseph Luns, Ortak Pazardaki son gelişmeler üzerinde bir konuşma 
yapmış, İsveç Ticaret Bakam ve EFTA Bakanlar Konseyi İkinci Başkanı Guıın 
Lange ise EFTA içindeki son gelişmeler hakkında bilgi vermiştir.

Her iki konuşmacı kaydedilen memnuniyet verici ilerlemeleri belirtmiş 
ve fakat grupların birbirlerinden uzaklaşmamaları için gayret sarfetmek gerekti
ğim ifade etmişlerdir. Ortak Pazar ile ilg ili son İngiliz demarşlarını Avrupa da 
tüm bir İktisadî anlaşmaya doğru bir adım olarak memnuniyetle karşılamış
lard ı:.

İngiltere’nin Avrupa İşleri Bakanı, George Thomson, Hükümetince 
Ortak Pazar’ın yem üye kabul edip edemiyeceğini yoklamasının zamanı ge l
miş olduğu kanaatim izhar etmiştir. Birleşik Kraliyet Başbakanı ile  Dışişle 
ri Bakanının yakında altı Ortak Pazar memleketleri devlet ve hükümet baş 
kanlarına yapacakları ziyaretlere Ocak ayında başlayacakları ve Mart 1967’de 
tamamlayacakları ümit edilmektedir. İngiliz Hükümeti bu temasların neticele
ri hakkında EFTA ortaklarına tam olarak bilgi verecektir.

Bir kaç Bakan Avrupa Entegrasyon yolu ile daha büyük bir tesanüde 
ulaşma imkânları üzerinde konuşmuşlardır. Bazı Bakanlar ise, Avrupa’nın 
teknoloji durumunun yarattığı gittikçe artan endişeye değinmişlerdir. Kanaat 
şudur ki, Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliğinin Avrupa'yı tek 
noloji alanında geride bırakmaları sebebi, daha büyük bilimsel potansiyelle
rinden ziyade, Avrupa memleketlerinin münferiden ilerlemelerini değerlen
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direbilmek üzere kâfi derecede geniş bir İktisadî dayanaktan yoksun olmaları • 
dır. Bunun çaresinin üye memleketler arasında daha geniş bir işbirliği tesis 
edilmesi suretiyle bulunabileceği ifade edilmiştir.

3 — Avrupa Konseyi ve Birleşmiş M illetler

Genel Sekreter Avrupa Konseyi ile Birleşmiş M illetler arasındaki işbir
liğin in  gelişmesi ve özel durumları konusunda bilgi vermiştir. U Thant’m 
geçen Mayıs ayında Avrupa Konseyine yaptığı ziyaretten sonra, ıkı teşkilât 
arasındaki işbirliğini pragmatik bir şekilde kuvvetlendirmek için Konsey, yeni 
imkânlara sahip olmuştur.

4 — A fet halinde yardım
Avusturya Hükümetinin teklifi üzerine Komite, afet vukuunda Avru

pa’da M illetlerarası bir yardımın düzenlenmesi konusunu görüşmüştür. Ba
kanlar, K ızılhaç Dernekleri M üdürlüğü Kızılay ve bu alanda çalışan diğer 
teşkilâtların çalışmalarını takdirle kaydetmişlerdir. Söz alan bazı hatiplere, 
göre, bu teşkilâtların desteklenmesine devam edilmesi gerekli olm akla bera
ber afetler halinde âcil bir yardımın bizzat hükümetler tarafından yapılması 
daha çabuk ve etkili olacaktır.

Genel Sekreter, üye memleketlerin yardım la ilg ili mevzuatlarında be
lir li bir ahenkleştirmenin yardımın tesirini arttırabileceğini ve bu konunun ince
lenmesi gerektiğini söylemiştir.

İtalyan Delegasyonu, İtalya’da vukubulan son afet kurbanlarına yaptık 
lan  cömert yardımdan dolayı hükümetlere teşekkürlerini bildirmiştir.

B E L G E 12 15 Aralık 1966

N A T O  SAVUNMA PLANLAMA KOMİTESİNİN TOPLANTISI  
HAKKINDA AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Paris’te Fransa dışındaki 14 
Nato üyesi ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanlarının yaptık ları «Plânlama 
Komitesi» toplantısı ile ilg ili olarak bilgiyi vermiştir :

«Toplantıda M İllî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu bir konuşma yap
mış ve Nato'nun Güney - Doğu kanadının artan önemini belirterek Türkiye - 
nin yeni kuvvet hedefleri hakkında izahatta bulunmuş, nükleer silâh larla il
g ili görüşümüzü açıklamıştır. Topaloğlu bu arada, konvansiyonel silâhlar ka
dar, nükleer silâh lara da önem verilmesi üzerinde durmuştur.

Komitede şu konularda görüş birliğine varılm ıştır :

— Nato içinde iki yeni uzuv kurulması kararlaştırılm ıştır. Bunlardan 
birincisi, bütün üyelerin iştirâkine açık bulunan N ükleer Savunma
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İşleri Komitesi, diğeri ise komiteye bağlı olarak görev yapacak olan 
Nükleer Plânlama Grubudur. Bu grup, dördü daimî olmak üzere 
yedi üyeden kurulacaktır.

— Nato çevik kuvvetlerinin finansmanı konusunda önemli gelişmeler 
kaydedilmiştir.

— Nato üyeleri arasındaki haberleşmelerde, sun’î peyklerden faydala 
mlması kararlaştırılm ıştır. Şimdilik yeni bir peky atılması yoluna 
gidilmiyecek, mevcut Amerikan peykinden faydalanılacaktır.

— Yeni kuvvet hedefleri için askerî makamlara siyasî «guidance» veril
mesi karar altına alınmıştır.

B E L G E 13 • 15 Aralık 1966

DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİNİN SENATO’DA ÇEK SİLAHLARI 
KONUSUNDA YAPTIĞI KONUŞMA

İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakan vekili Dr. Faruk Sükan, Cumhuriyet 
Senatosunda gündem dışı bir konuşma yaparak, Kıbrıs Rum yönetimine gizli 
bir anlaşma ile verilen Çek silâhları konusunda bilgi vermiştir :

«Kıbrıs Rum Yönetiminin, güya polis teşkilâtını teçhiz için Çekoslovak 
ya ile yaptığı gizli anlaşma uyarınca, hafif silâhlar ve bazokalardan müteşek
kil ilk 150 tonluk partinin Ada’ya sokulduğu ve zırhlı araçlarla tankların da 
dahil olacağı ikinci partinin ise, yakında teslim edileceği yolunda alman h a 
berler üzerine, konu Atina ve Lefkoşedeki temsilcilerimiz vasıtasiyle tahkik 
olunmuştur.

Olayın teyidi üzerine, hükümetimizce bu konuda bir seri teşebbüslere 
girişilm iştir. Bu cümleden olmak üzere, Çekoslovakya hükümeti nezdinde 
derhal teşebbüse geçilerek Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1964 tarihli kararına 
aykırı olan ve Ada’da Türk Cemaatinin can ve mal emniyetini büyük ölçüde 
filhal tehlikeye sokan bahsekonu silâh teslimatı hakkında izahat istemiş vc 
müteakip silâh sevkiyatının derhal durdurulması talep olunmuş, aksı takdir 
de Çekoslovakya ile olan münasebetlerimizin gözden geçirilmesi zaruretinin 
hasıl olacağı bildirilmiştir.

Atina hükümeti nezdinde de süratle teşebbüse geçerek Ada da Türk 
Cemaatin ve öte yandan Türkiye’nin emniyeti bakımından vahim bir tehlike 
arzeden A da’ya sokulmuş silâhların şimdilik filhal Birleşmiş M illetlerim  ema
netine terkedilmesinin ve miitebakî silâh ithalâtına derhal son verilmesinin 
sağlanması kesin bir d ille talep olunmuştur.

Lefkoşe'de Rum yönetimine bir muhtıra verilerek olay protesto edilmiş 
ve silâhların Barış Gücünün emanetineTerkedilmesi ve yeni silâh ithalâtına 
son verilmesi istenmiştir.
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M üttefiklerim iz Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’den Atina ve 
Lefkoşe üzerinde haklı taleplerimizin kabulü yolunda gerekli uyarmalarda 
bulunmaları ve nafiz olmaları istenmiştir. Ayrıca, diğer tekmil NATO m üt
tefiklerim ize de keyfiyetten bilgi verilmiş, olayın T ürk-Y unan görüşmeleri 
üzerinde yaratabileceği menfî tesirler anlatılm ış ve taleplerimizde bize müza
hir olmaları rica edilmiştir.

Konu Birleşmiş M illetlere intikal ettirilmiş, bizzat Genel Sekreter U 
Thant’ın, Güvenlik Konseyinin 4 Mart 1964 tarihli kararına açıkça aykırı olan 
ve Birleşmiş M illetlerin  A da’da gidermeğe çalıştığı gergin liğ i aksine had 
derecede arttıran ve Türk Cemaatinin bekâsını hedef tutan bu duruma dikka
ti çekilmiş ve silâhların filhal Birleşmiş M illetler emanetine terkedilmesi ve 
yeni teslimâta manî olunması yolunda Lefkoşe ve Atina nezdinde nüfuzunu 
kullanarak uyarmalarda bulunması talep edilmiştir.

Memleketlerimiz arasında her alandaki ilişk ileri geliştirmek hususun
daki görüşümüzü aynı anlayışla paylaştığını ifade eden Çekoslovak Hüküme
ti, vaki teşebbüsümüz üzerine ikinci parti silâhın sevkedilmediğini ve sevke- 
dılmeyeceğini bize bugün resmen bildirmiştir.

Her ne kadar hâlen A da’ya sokulmuş bulunan silâhların tevzi edilmı- 
yeceği ve bunların kontrol altında bulundurulacağı bize ifade edilmiş ise de, 
silâhların Türk Cemaatinin güvenliği yönünden ifade ettiği açık tehdit muva 
cehesinde Hükümetimiz silâhların Birleşmiş M illetlerin emanetine terkedil 
mesi hususu üzerinde ısrar eylemekte ve bu istikâmetteki teşebbüslerine de
vam etmektedir.

Hükümetimiz her halükârda bu silâhların Türk Cemaatinin güvenliği
ne karşı kullanılm asına İmkân verilmemesi hususunda kararlıdır.

Kıbrıs gibi m illî bir davada değerli yardım ve irşadlarını aslâ esirge 
memiş bulunan Yüksek Hey’etinize Hükümetimizin, Çek silâhları konusu 
üzerinde hassasiyetle durmakta olduğunu ve menfaatlerim izin gerektirdiği 
neticenin İstihsâli için aralıksız gayretlerine devam etmekte bulunduğunu 
arzetmek isterim .»

B E L  G E 14 15 Aralık 1966

B . 'M .  GÜVENLİK KONSEYİNİN KIBRIS BARIŞ GÜCÜNÜN  
GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI İLE İLGİLİ TOPLANTISI

Kıbrıs meselesini görüşmek üzere toplanan Güvenlik Konseyinde, Ar
jantin, Japonya, Ürdün, M ali, N ijerya, Uganda tarafından hazırlanan ve A da
daki Barış Kuvvetlerinin 27 A ralık 1966 tarihinden 26 Haziran 1967 tarihine 
kadar uzatılmasını öngören karar tasarısı ittifak la kabul edilmiştir.
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Oturumda söz alan Kıbrıs Rum yönetimi temsilcisi Kıbrıs’a gönderilen 
Çek silâhları konusuna değinmiştir. Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri 
Thant’m raporunda yer alan bu konu üzerinde açıklamada bulunan delege, 
bu silâhların sadece Kıbrıstakİ 300 polisi donatmak için kullanılacağı yolun
da Konseye teminat vermiştir.

Türk temsilcisi bunun üzerine söz alarak, bu silâhlar gerçekten polisin 
donatımında kullanılacaksa bunların arasına tankların ve bazukaların da 
sokulmasından büyük bir hayret duyduğunu belirtmiştir.

Bilâhare söz alan Yunanistan Delegesi, Türkiye ile  Yunanistan arasın
daki ik ili görüşmelerin halen gizliliğ in i muhafaza etmekle beraber devam et
mekte olduğunu ve iki tarafın da büyük bir anlayış ve gayret gösterdiklerim 
belirtmiş ve gerek B. M. Genel Sekreteri ve diğer B. M. ilgililerine gerekse 
A da’da kuvvet bulunduran devletlere teşekkür ederek Hükümetinin Barış 
Giicü m asraflarına katılmaya devam edeceğini ifade etmiştir.

Amerikan Delegesi Arthur Goldberg de yaptığı konuşmada, Genel Sek
reterin ve diğer B. M. ilg ilileri ile Barış Gücünün gayret ve faaliyetlerini öv
müş ve Genel Kurul Kararlarına tamamen aykırı olarak A daya ithal edilen 
yeni silâhların sulh ve güvenliğin tesisine yardım etmekten ziyade, bunun tam 
aksine bu silâhların bizatihi mevcudiyetinin bir emniyetsizlik ve huzursuzluk 
kaynağı olduğunu, Kıbrıs Hükümetinin bu silâhların B.M. Barış Gücü tarafın
dan kontrolüne izin vermesini memnuniyetle karşıladıklarını, ancak, halen 
A da’da bulunan bu silâhların B. M. Barış Gücünün devamlı emanetine bıra
kılmasını da ayrıca ümit ettiklerini belirttikten sonra, Hükümetinin, Barış Gü 
cüııün görev süresinin uzatılması lehinde oy kullandığı cihetle, masraflara 
da iştirake devam edeceğini ve 27 Aralık 1966 dan 26 Haziran 1967 ye ka
dar sürecek olan bu altı aylık devre İçin de 9-675.000 Dolarlık masrafın 4 
milyonunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından karşılanacağını, Türk ve 
Yunan Hükümetlerinin Kıbrıs meselesine bir hal şekli bulma yolundaki gay
retlerinden duydukları memnuniyeti belirtmiş ve Kıbrıs Hükümetinin de a y 
nı gaye için iyi niyetini beklediklerini ve bunu memnuniyetle karşılıyacakla 
rını söylemiştir.

Karardan sonra, İngiltere temsilcisi Lord Caradon, bu dönem için kuv
vetin masraflarına İngiltere’nin 1 milyon dolarla katılacağını bildirmiş, öteki 
ülkeleri de bu yönde davranmaya çağırmıştır.
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B E L G E  13 16 Aralık 1966

Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil, 15 -16  Aralık arasında Paris 
te toplanan Nato Bakanlar Konseyi toplantısında İtalya Dışişleri Bakanının 
teknoloji işbirliği konusunda yaptığı teklifi desteklemiştir.

Teklifin görüşülmesi sırasında söz alan D ışişleri Bakanı Çağlayangil, 
özellikle şunları ifade etmiştir :

«Teknoloji ve araştırma, geliştirme alanında Amerika ile  Avrupa mem
leketleri arasında mevcut büyük açığı kapatmak için Nato memleketleri ge
rekli tedbirleri alm alı ve gayretlerini ahenkleştirmelidirler. Böyle bir teşriki 
mesai Nato andlaşmasımn ikinci maddesinde de öngörülmüştür. K aldı ki, 
bugünkü dünya şartları N ato’ya diğer gayeleri yanında teknoloji ve araştırma 
geliştirme sahalarında işbirliğini tahakkuk ettirmek gibi yeni bir boyut kazan
dırılmasını da zaruri kılmaktadır.

Teknoloji ve araştırma, geliştirm e alanında Avrupanın Amerika’ya kı
yasla çok geri olduğu bir vakıadır. Ancak, Nato ittifakının sanayileşmiş Avru
palI üyeleriyle gelişme halinde bulunan üyeleri arasında da pek büyük bir 
açık vardır. Bu açığın da kapatılması için, gerekli tedbirlerin müştereken alın
ması ittifak için bir vecibedir.

Bilimsel araştırma ve geliştirme yalnız endüstriyel gelişmenin ilerlem e
sine değil, m illî hasılatın artmasına doğrudan doğruya tesir ettiği İçin duruma 
müdahale edilmez ve müşterek tedbirler alınmazsa N ato’nun gelişme yolunda 
olan üyeleriyle sanayileşmiş üyeleri arasındaki fark büsbütün açılacaktır. Bu 
itibarla İtalyan teklifini, ittifakın kalkınma yolunda olan üyelerinin de isti
fade edebilecekleri bir şekilde tatbik alanına koymak lâzımdır. Bu gaye ile 
ittifakın gelişme halinde olan üyelerinin bilimsel araştırma ve geliştirme mer
kezlerine her türlü malzeme ve icabında teknik eleman yardımı yapılm alı, bazı 
müşterek araştırma merkezlerinin bu memleketlerde kurulması düşünülme
lid ir.»

Çağlayangil, bu görüşlerini bildirdikten sonra, «İttifakın  gelişme halinde 
olan üyelerinin teknolojik tediye muvazenesi alanındaki yükleri»ne işaret et
miş, «bilim sel araştırma ve teknoloji sahasındaki Avrupa miiesseselerinin im
kânlarından ittifakın gelişme halindeki üyelerinin yararlandırılm ası gerek
tiğ in i» ileri sürmüştür.

ÇAĞLAYANGİL’ÎN NATO BAKANLAR KONSEYİNDE
YAPTIĞI KONUŞMA
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B E L G E  16 1 5 -1 6  Aralık 1966

Atlantik İttifakının 15 üyesi, Sovyetler B irliği ve diğer Doğu Avrupa 
ülkeleri ile siyasi, iktisadi, sosyal, bilimsel ve kültürel alanlarda daha iyi mü
nasebetler kurulması için çabalarını devam ettirme niyetlerini bir defa daha 
belirtmişlerdir.

Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtı Bakanlar Konseyinin iki gün süren ça
lışmalarından sonra yayınlanan bildiride, komünist memleketlerle daha iyi
münasebetler kurulması yolunda üye memleketlerin tek başlarına «veya daha 
geniş bir m illetlerarası çerçeve içinde» çaba sarfedebİlecekleri belirtilmektedir.

N ihai bildiride şu önemli konulara da temas edilmektedir :

— Nato ittifakı, Avrupa’da gerginliğin azaltılması ve Atlantik bölgesi 
güvenliğinin muhafazası hususundaki değerini ispat etmiştir.

— Konsey, tecrit edilmiş durumda bulunan Batı Berlin’i destekleyecek
lerini belirten ve iki Almanya’yı birleşmeye davet eden Amerika, İngiltere, 
Fransa ve Batı Almanya’yı tasvip eder.

— Konsey, Almanya’nın barışçı yollardan birleşmesi için daha fazla 
çaba sarfetmek gerektiği hususunda mutabakata varmıştır.

— Almanya bölünmüş kaldığı müddetçe, Avrupa’da D oğu-Batı müna
sebetlerinde sürekli bir uzlaşma mümkün olamaz.

Atlantik Konseyi ayrıca, uzay konusunda tatbik kabiliyeti olan anlaş
malar imzalanması (Amerikan - Rus anlaşması gibi) genel silâhsızlanma, nük
leer silâhların yayılmasını önleme ve silâhların kontrolü ile  ilg ili tedbirleı 
yönünden daha fazla gayret sarfedillhesini kabul etmiştir.

Bakanlar, «Avrupa’da kuvvet seviyelerinin tedrici ve dengeli bir şekil
de azaltılm ası» için gerekli şartların yaratılacağı ümidini izhar etmiş olmakla 
beraber, bu yönde genel olarak gerginliğin azaltılmasının zaruretini belirt
mişlerdi.

Bildiride ayrıca, gelişmekte olan ülkelere yardım, Keıınedy müzakerele
rinin olumlu şekilde sonuçlanması ve halen Avrupa’da mevcut iki ticaret an
laşması ayrılığının (Avrupa Ortak Pazarı ve Serbest Mübadele B irliğ i) gide
rilmesi yönünde daha çok çalışılması hususunda anlaşmaya sarıldığı belirtil
mektedir.

Bakanlar, ittifakın çok gelişmiş üyeleri ile az gelişmiş üyeleri arasında 
teknolojik alanda işbirliğinin arttırılmasını öngören İtalyan tekliflerinin in
celenmesi hususunda Daimi Konseyi görevlendirmişlerdir. Daimi Konsey, Ba
kanlar Konseyinin önümüzdeki Mayıs ayında Luxemburg’da yapacağı toplan
tıda bu konudaki çalışmaları hakkında bilgi verecektir.

NATO BAKANLAR KONSEYİ BİLDİRİSİ
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Bildiride ayrıca, Kıbrıs konusunda halen devam etmekte olan Türk - 
iktisadi ve askeri yardımın devam etmesini tavsiye ettiği belirtilmektedir.

B ildiride ayrıca, Kıbrıs konusunda halen devam etmekte olan Türk - 
Yunan görüşmelerinin Kıbrıs’ta gergin liğin  azalmasına yardımcı olacağı 
ümidi izhar edilmektedir.

B ildiri ile  birlikte yayınlanan bir ekte, Amerika, İngiltere Fransa ve 
Batı A lmanya D ışişleri Bakanlarının 14 A ralık akşamı yaptıkları bir toplan
tıda, Almanya meselesine çözüm yolu bulunmasının D oğu-B atı münasebet
lerinin en önemli meselelerinden biri olduğunu kabul ettikleri açıklanmak
tadır.

Dört Bakan, bu çözümün ancak barışçı yollarda kendi mukadderatını 
tayin hakkı esasına göre ve gergin liğ in  giderild iği bir hava yaratmakla müm
kün olacağını ifade etmişlerdir.

B E L G  E 17 15 Aralık 1966

ALMANYA ÇALIŞMA BAKANLIĞI UMUM MÜDÜRÜNÜN  
BASIN TOPLANTISI

15 A ralık 1966 günü Federal Almanya Büyük Elçiliğinde Federal Ça
lışma Bakanlığı Umum Müdürü Kaefferbitz ile  îş ve İşçi Bulma Kurumu 
Müdürü W eicken’in katılm alariyle yapılan basın konferansının metni :

«Federal A lm anya’nın iş piyasasında öncelikle kendini gösteren husus, 
fazla yüklü olan iş hacminin hissedilir şekilde gevşemesidir. Buna, öncelikle 
inşaat alanında ve öteki, açık havada çalışma zorunda olan mesleklerde Kış 
aylarında mûtad olan mevsim etkenleri de eklenmektedir.

Bu durum, A lm anya’da, kayıtlı işsiz sayısının 30.11.1966 tarihinde, ge
çen yıla göre önemli ölçüde artmasına yol açmıştır. Geçen yıl aynı tarihde 
işsiz sayısı 119.000 iken, bu yıl 2 l6 .000 ’e yükselmiştir. Aynı zamanda, bunun
la orantılı olarak açık iş yerlerinin sayıları da azalmıştır. Almanya da çalışan 
yabancı işçilerden işsiz olanlar henüz %  1 oranından azdır. İşsizlik, mensup 
oldukları m illiyetler arasında hiçbir fark olmadan bütün konuk işçiler için 
söz konusudur. Türklerİn, bu durumdan öncelikle zarar görmüş olmaları hiç 
bir şekilde söz konusu edilemez. Son yapılan sayım lara göre, kayıtlı işsiz Türk
lerİn sayıları takriben 1500 dür. İş piyasasının durumuna göre, işsiz sayısının 
önümüzdeki aylar içinde artmağa devam edeceği göze alınm alıdır. Bunun 
sonucu olarak da, A lm anya’ya yabancı işçi getirilm esi pek tabii ki, geniş öl
çüde sınırlandırılacaktır. Öte yandan, A lm anya’da yabancılar için var olan 
iş yeri imkânlarından öncelikle A lm anya’da işsiz kalmış olan yabancı işçile
rin faydalandırılacağı dikkate alınmalıdır. Bu yüzden, gelecek yıl, konuk İŞÇİ 
isteği önemli ölçüde azalacakdır.
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İktisadi gelişmenin gerilemesi sonucunda beliren diğer bir husus, iş 
saatlerinin sınırlandırılmasıdır. Alman ekonomisi, ilk tedbir olarak, şimdiye 
kadar süregelen fazla mesaileri mümkün olduğu kadar kaldırmak zorunluğu 
kabul etmiş bulunmaktadır.

Bunun dışında, işten çıkarmaları önlemek üzere, çeşitli sanayi ko lların 
da, örneğin otomobil sanayiinde kısaltılmış çalışma saatleri programının tat 
biki zorunluğu doğmuştur.

Yetkili Alman mercileri, şimdiki konjünktür zorluklarının kısa zaman 
da yenilebileceğini ve çalıştırma imkânlarının düzeltilebileceğini ümit etmek
tedirler.»

B E L G E 18 18 Aralık 1966

DIŞİŞLERİ BAKANININ AVRUPA KONSEYİ VE NATO  
TOPLANTILARI HAKKINDA VERDİĞİ DEMEÇ

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ve Nato Konseyi toplantılarına ka 
tıldıktan sonra yurda dönen Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, gaze 
tc-cilere yazılı bir demeç vermiş ve çeşitli soruları cevaplandırmıştır.

Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu Komitesi ve Nato Bakanlar Konseyi 
toplantılarına hakim olan hava ve alınan kararlar ıie bu kararların memleke
timiz açısından değerlendirilmesini özetliyeceğini söyleyen Çağlayangil daha 
sonra şunları ifade etmiştir :

«Önce 12-13 Aralık tarihlerinde Avrupa Konseyinin Bakanlar seviye
sindeki toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda Avrupa'nın siyasi entegrasyonu 
GATT, Avrupa Konseyi ile Birleşmiş M illetler arasındaki işbirliği ve özel
lik le Konsey üyeleri memleketlerle Doğu Avrupa memleketlerinin münase
betleri konusunda fikir teatisinde bulunuldu. 13 Aralık günü öğleden sonra 
Avrupa nın geleceği üzerinde münazara yapıldı

Nato Bakanlar Konseyinden bir gün önce, 14 Aralıkta Dışişleri ve Sa 
vunma Bakanları toplanarak ittifakın savunma ile ilg ili işlerini müzakere 
ettik. Askeri entegrasyondan çıkmış olduğu için Fransa bu toplantıya katıi 
madı. Bu konuda Nato ölçüsünde yeni bir muhabere sisteminin kurulması 
üzerinde mutabık kılındı. Bu konunun diğer veçhelerini Genel Sekreter üye 
memleketlerinin daimi delegeleri ile birlikte inceleyecek ve Bakanlara sunul
mak üzere bir rapor hazırlanacaktır.

İttifakın askeri makamları 1975’e kadar geçecek süre içinde Nato’nuıı 
karşılaşacağı askeri tehdidin mahiyeti üzerinde tetkiklere geçmişlerdir. Bu 
incelemeler yapılırken askeri makamların bir politik direktife ihtiyaçları bu
lunuyordu. Bu politik direktifin hazırlanması için bu toplantılar da ittifakın
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stratejisi ve bittabi buna bağlı olarak gerekli kuvvet ihtiyaçları sağlayabilmek 
için de ittifakın kaynakları hep birlikte ele alındı ve müzakere edildi. Bu 
müzakereler neticesinde Bakanlarda daha bazı teknik mahiyette tetkİkatm 
yapılmasına lüzum olduğu kanaati hasıl oldu. Anılan inceleme İttifak teşkilâ
tı tarafından ifa  edilecek ve önümüzdeki toplantılarda Bakanlara sunulacak 
tır.»

Dışişleri Bakanı Türkiye ve Yunanistan’a Nato çerçevesinde yapılan as
keri yardım lar konusunda da şöyle konuşmuştur :

«Bütün bu hususlara ilaveten toplantılarda Türkiye ve Yunanistan’a N a
to çerçevesinde yapılan askeri yardım konusu da ele alındı, bundan önceki 
toplantılarda bu konuda alınan kararların icabatımn nasıl yerine getirildiği 
incelendi. Bildiğiniz gibi Am erika’nın Türkiye’ye yaptığı geniş mikyastaki yar
dımına ek olarak Nato çerçevesinde Almanya ve Kanada da Türkiye’ye yar
dımda bulunmaktadır. İtalya da bu nevi bir yardıma hazır olduğunu bildirmiş 
ve yardımı tatbik sahasına koymak için teknik seviyede müzakerelere başlan
mıştır.

Kanada, bazı yeni savunma projelerini destekliyebileceğini bildirmiştir. 
Bu teklifler halen Türk makamlarınca İncelenmektedir. Bu toplantıda karar 
laştırılan en önemli husus yardım programlarının beş y ıllık  bir devre içinde 
hazırlanması olmuştur. Böylece kuvvet plânlarının uzun vadeli olarak, daha 
sarih m ütalaalara göre hazırlanabilmesi mümkün olacaktır.

Fransa nın askeri teşkilâttan çekilmesi kararından sonra ilk  toplantıyı 
geçen Haziran’da Brüksel’de yapmıştık. O zaman zihinleri işgal eden başlıca 
mesele, Nato yu yeni duruma intibak ettirmek ve Fransız kararlarının askeri 
alanda icap ettirdiği yeni tertipleri hazırlamak idi. Bu seferki toplantıda İse 
Fransa’nın tutumu ile ortaya çıkan durum karşısında N ato’nun büyük bir sü 
rat ve müessiriyetle askeri işbirliğinin sarsıntısız devam etmesini sağlamaya 
muaffak olduğunu memnuniyetle müşahade ettik. H atta biraz evvel bahsetti
ğim tedbirler ve kararlar N ato’nun savunma alanındaki işbirliğini eskisinden 
daha da ileri bir seviyeye çıkarmakta olduğunu göstermektedir. Siyası alanda 
Bakanlar mutad olduğu veçhile m illetlerarası durumu ve önemli dünya me
seleleri üzerinde görüş teatisinde bulunmuşlardır. Fakat üzerinde durular1 
başlıca iki konu Doğu - Batı münasebetlerinin geliştirilm esini ve 1969’da y ir
minci yılım  dolduracak olan Nato’nun siyasi işbirliği açısından kuvvetlendiril
mesi olmuştur. Bütün Nato üyeleri, artan temaslar yoluyla Avrupa’da karşılık 
lı itimat havasının gelişeceğini, işbirliği imkânlarının artacağını ve tedricen 
Avrupa’nın halledilmemiş meselelerinin bir çözüm şekline bağlanmasına daha 
müsait bir ortamın yaratılacağını ümit etmektedir. Almanya, meselesinin ancal' 
barışçı yoldan halledilebileceğini bilhassa belirtm iştir.»

Dışişleri Bakanı konuşmasına daha sonra Türkiye’nin Doğu ülkeleri ıl- 
olaıı ilişkilerine de değinerek şunları söylemiştir :
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«Türkiye’nin bütün Doğu memleketleriyle ilişkilerini geliştirmeye mu
vaffak olduğunu biliyorsunuz. İki gün sonra Başbakan Kosigin’in memleketi
mize yapacağı ziyaret Sovyetler Birliği ile münasebetlerimize yeni bir merhale 
teşkil edecektir. Nato ittifakının siyasi alandaki işbirliğinin takviyesi konusun
da Belçika nın güzel bir teşebbüsü olmuştur. Bildiğiniz gibi, 1969 yılından iti
baren isteyen üyeler ittifaktan ayrılabilirler, halbuki Fransa dahil, bütün üyeler 
A tlantik ittifakının 1969 dan sonra da bir barış ve denge unsuru olarak deva 
mına kesin olarak lüzum görmektedirler. îşte Belçika Dışişleri Bakanı bu du
rumu göz önünde tutarak Nato’nun 1949 dan beri meydana gelen gelişmeler 
ışığından kendisine düşen görevleri daha iyi ifa etmesi meselesinin ele alın
masını ve bu konuda bir etüd hazırlanmasını teklif etmiştir. Bu teklif istisnasıc 
bütün üyeler tarafından kabul edilmiş ve karar haline gelmiştir. Gelecek yıllar 
için Nato'nun siyasi işbirliğini ve tesanüdiinü geliştirmek hususunda ortaya çı
kan bu umumi arzu, ittifakın hayatiyetini göstermektedir.»

Dışişleri Bakanı Çağlayangİl Nato memleketleri arasındaki teknolojik 
araştırma ve geliştirme işbirliği konusunda alınan kararları da anlatarak :

«Şimdi sizlere Konseyde görüşülen diğer mühim bir meseleden bahset’ 
mek istiyorum. Teknolojik ve araştırma geliştirme alanında Amerika ile Avru
pa memleketleri arasında büyük bir açık vardır. Amerika bu sahalarda süratle 
ilerlemekte ve Avrupa memleketlerini gittikçe geri bırakmaktadır» demiş ve 
şöyle devam etmiştir :

«İtalya, bu durumun incelenmesini ve Avrupa’nın Amerika’ya kıyasla 
teknolojik geriliğinin giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istihdaf 
eden bir teklif yapmıştır. Bilindiği gibi üye memleketlerin iktisadi konularda 
işbirliğinde bulunmaları Nato anlaşmasının ikinci maddesinde öngörülmüştür. 
Bu itibarla İtalyan teklifi Paris’te yapılan toplantılarda revaç gördü. Diğer ta
raftan bugünkü dünya şartları Nato ya diğer gayeleri yanında teknoloji ve araş
tırma - geliştirme sahalarında da işbirliğini tahakkuk ettirmek gibi yeni bir 
istikamet verilmesini de zaruri kılmaktadır. Ben de bu teklifi olumlu karşıla
dığımı beyan ettim ve mukabil bazı tekliflerde bulundum. Beyanatımda dedim 
ki, tekııoleji ve araştırma alanında da Avrupa’nın Amerika’ya kıyasla çok 
geri olduğu bir vakıadır. Ancak Nato ittifakının sanayileşmiş Avrupalı üyele
riyle gelişme halinde bulunan üyeleri arasında da bu sahada pek büyük bir 
açık vardır. Bu açığın da kapatılması için gerekli tedbirlerin arınması ittifak 
için bir vecibedir. Neticede, bu konunun müzakerelerde ileri sürülen teklif ve 
görüşler ışığında daha geniş etraflı bir şekilde daimi delegelerce incelenmesi 
ve önümüzdeki ilkbaharda yapılacak Nato Bakanlar Konseyine bu mevzuuda 
bir rapor sunulması karar altına alındı.»

Çağlayangİl Paris toplantılarında Kıbrıs konusunun da ele alındığını ifa 
de ederek bu konuda şunları söylemiştir :
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«Kıbrıs konusuna gelince, Paristeki temas ve çalışmalarımızın ıkı veçhesi 
olmuştur. Bir kere, Paristeki ikametim Kıbrıs’a yeni silâh sevkıyatı yüzünden 
ada’daki gerginliğin tehlikeli bir şekilde arttığı bir zamana rastgelmiştİr. Bu 
konuda bir çok D ışişleri Bakanı özellikle Dean Rusk, Brown ve Tumbas ile 
temaslarım olduğu gibi Nato Konseyinde de mesele üzerinde hassasiyetle, dur
dum. Görüş ve endişelerimizi en açık bir şekilde belirttim. Nato Konseyinin 
neşrettiği komünikede görmüş olacağınız veçhile durumu daha kötüye gö tü
recek ve gergin lik yaratacak hareketlerden kaçınılması gerektiği bilhassa ifade 
edilmektedir.

Meselenin ikinci veçhesi, yani Kıbrıs anlaşmazlığına çözüm yolu bulmak 
veçhesine gelince, Yunan Dışişleri Bakanı Amiral Tumbas ile  17 A ralıkta bu
luşarak Kıbrıs meselesi ve T ürk-Y unan  münasebetleri üzerinde görüş teatisin
de bulundum. Özellikle şimdiye kadar büyükelçiler seviyesinde yapılan temas
ları gözden geçirdik ve bundan sonra görüşmelerin bakanlar seviyesinde de 
zam etmesini kararlaştırdık. Gelecek toplantı tarihi müştereken daha sonra tes- 
bit edilecektir.»

D ışişleri Bakanı Çağlayangil, yazılı demecini okuduktan sonra gazetecilerin 
çeşitli sorularını da cevaplandırmıştır.

Kıbrıs a sevkedilen Çek silâhları yüzünden Türkiye ile Yunanistan'ın a ra
larının yeniden açılıp açılm adığı yolunda sorulan bir soruya verdiği cevapta 
Çağlayangil, «Türkiye ile  Yunanistan arasındaki ilişk iler malum seviyede de
vam etmektedir. Çek silâhlarının şevki ile ilg ili incelemeler ve bunların so
rumluları henüz kesin olarak ortaya çıkmış değildir. Bu neticeler alındıktan 
sonra gerekli tedbirlerin alınacağı ve teşebbüslerin yapılacağı tabiidir» demiş 
tir.

Çek silâhlarının ada’ya çıktığın ı söyleyen bir gazeteciye cevaben ise, Çağ 
layangil şunları söylemiştir : «hükümetçe gerekli açıklam alar yapıldı. Silâhlaı 
halen muhafaza altındadır ve Birleşmiş M illetler komutanının kontroluna ter
kedilm iştir.»

Yunanistan D ışişleri Bakanı Tumbas ile  görüşmede nelerin konuşuldu
ğunu soran bir basın mensubuna Ç ağlayangil : «A m iral Tumbas la  bugüne 
kadar temsilcilerimiz aracılığı ile  yapılmış olan görüşmeleri bütün veçheleri ile 
gözden geçirdik ve müzakerata devama karar verdik» cevabını vermiştir.

Birleşmiş M illetler Genel Kumlu müzakereleri sırasında Yunanistan de
legesini ada ya sevk edilen Çek silâhlarının polis silâhı olduğu yolundaki id
diası hakkında ne düşündüğünü soran bir basın mensubuna ise, Çağlayangil’in 
cevabı : «silâh lar kanaatimce polis’e tevdii mutad olan silâhlar değildir. Böyle 
bir iddia sahibinin üstünde ka lır»  olmuştur.

Hükümetimizin Çekoslovakya hükümeti nezdinde yaptığı teşebbüsle;, 
sonunda ikinci parti silâh şevkinin durdurulup durdurulmayacağı konusunda
ki bir soruyu ise Dışişleri Bakam Çağlayangil «Çekler bu teminatı hükümeti
mize verm işlerdir» diyerek cevaplandırmıştır.
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TÜRK  - SOVYET İLİŞKİLERİ KONUSUNDA DIŞİŞLERİNCE
VERİLEN  BİLG İ

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel Müdürlüğü, Sovyetler 
B irliği Başbakanı Aleksi Kosigin’in gelişi dolayısiyla, Türk-Sovyet ilişkileri 
hakkında bilgi vermiştir.

«Türk - Sovyet ilişkilerinin son zamanlarda memnuniyet verici olumlu 
gelişmeler kaydettiğini» bildiren Enformasyon Dairesi, Sovyetler B irliği kurul 
duğundan bu yana ilk  defa olarak, bir Sovyet Başbakanı’nın Türkiye’yi ziya
ret edeceğini, bu bakımdan, Kosigin’in ziyaretinin özel bir önem ve değer ta
şıdığını açıklamıştır.

Türk - Sovyet ilişkileri ile  İlgili olarak Dışişleri Enformasyon Dairesi’nin 
verdiği bilgide, iki ülke arasında şimdiye kadar yapılan karşılıklı ziyaretler be
lirtilmekte ve şöyle denilmektedir :

«Türk - Sovyet ilişkileri iki komşu memleketin, varlıklarım  korumak 
için mücadeleye giriştikleri bir devrede, sağlam esaslar üzerinde kurulmuştur. 
Bu yılın  16 M art’ında 45. yıldönümü kutlanan Moskova andlaşması I  ürk-Sov
yet münasebetlerinin miisbet yolda inkişafının temellerini atmıştır. Büyük A ta
türk’ün (yurtta sulh, cihanda sulh) prensibine uygun olarak, Türkiye Cumhu
riyeti hükümetleri, Sovyetler B irliği ile iyi komşuluk münasebetleri idame et
tirmek gayesini gütmüşlerdir. Dünya siyasi şartlar muvacehesinde çeşitli safha
lar geçiren Türk - Sovyet ilişkilerinin, son zamanlarda yeniden müsbet yolda 
geliştiği ve iki memleket arasındaki iyi komşuluk münasebetlerinin kuvvetlen
dirilmesi, karşılıklı itimat havasının tekrar teessüsü için her tarafın gayret gös
terdiği bir vakıadır.

Bu gayretlerin müşahhas delilleri arasında 1961’de imzalanan Türk - Sov
yet Doğu Demiryolu Sözleşmesi, 1962’de akdedilen Türkiye ile SSCB arasında 
telli telefon irtibatı kurulması hakkındaki anlaşma, Arpaçay nehri üzerinde 
müştereken bir baraj inşa edilmesi hususunda varılan mutabakat zikredilebilir.

İki memleket arasındaki anlayış havasının artmasında ve Türk - Sovyet 
münasebetlerinin arzu edilen yolda gelişmesinde şüphesizki son iki sene için
de iki memleket devlet adamları arasında yapılan karşılıklı ziyaretlerin de bü
yük rolü olmuştur.

H atırlanacağı üzere Suat Hayri Ü rgüplünün Senato Başkanı s ıfatiyk 
1963 H aziranında Sovyetler B irliğ ine yaptığı ziyareti, 1964 Kasım’ında o za
manki Dışişleri Bakanımızın Moskova’yı ziyareti takip etmiştir.

Bu ziyaret sırasında Sovyet zİmamdarlariyle yapılan görüşmeler gaye* 
dostane bir hava İçinde cereyan etmiş, iki memleketin ayrı bloklara dahil ol-
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masının Türk - Sovyet münasebetlerinin geliştirilmesine mâm teşkil etmediği 
Sovyetler tarafından belirtilm iş, iki memleket arasındaki iyi komşuluk müna 
sebetlerinin toprak bütünlüğü, bağımsızlık ve hak eşitliği prensipleri dahilinde 
takviyesi hususunda mutabık kalınmıştır. Kıbrıs konusunda da, Sovyetler, me
selenin, ad ad a  iki m illî cemaatin varlığım  tanıma esasına istinaden, sulh için
de yaşamalarını sağlayacak bir şekilde barışçı yo llarla halledilmesinden yana 
olduklarını beyan etmişlerdir.

Moskova görüşmelerinde ticarî meseleler de ele alınmış, ticarî mübadc 
1 elerin arttırılması hususunda prensip kararma varılm ış ve bunun tatbik mev 
kiine konulması için karşılık lı olarak eksper grupları izamına karar verilmiştir. 
Bu karar muvacehesinde 15 Aralık 1964 tarihinde Devlet Su İşleri, Karayolları, 
Türkiye Petrolleri, Petrol Ofisi ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü uzmanlan 
ile özel sektör temsilcilerinden kurulu bir eksperler heyetimiz Sovyetler B irli
ği ne giderek inceleme ve temaslarda bulunmuştur. D iğer taraftan Siimerbank 
ın Kayseri, Adana, Ereğli, Denizli, N azilli, İzmir, Bergama, Bursa ve İstan
bul’daki mensucat fabrikalarının modernizasyonu ve daha rasyonal çalışmaları 
ile İlgili tetkiklerde bulunmak üzere bir Sovyet eksperler heyeti 1965 Ocak 
ayında memleketimize gelmiş ve 75 gün süre ile  yaptıkları temaslar sonunda 
bir rapor hazırlamıştır. Bu arada, 28 A ralık 1964 tarihinde Ankara’daki Sov 
yet Büyükelçiliği ile  D ışişleri Bakanlığım ız arasında yapılan bir nota teatisi 
suretiyle karşılık lı olarak iki memleket arasında vize harçları kaldırılm ıştır.

Türk Parlâmento heyetinin 1963’de Sovyetler B irliğ i’ne yaptığı ziyareti 
iade etmek amaciyle, Sovyet Yüksek Şurası üyelerinden Podgorny başkanlığın 
da bir Sovyet Parlâmento heyetinin 4 Ocak 1965’de memleketimize yaptığı zı 
yaret de Türk - Sovyet münasebetlerinin geliştirilmesinde yeni bir adım teşkil 
etmiştir.

1965 senesinde yapılan ziyaretlerin en önemlileri Sovyet D ışişleri Baka 
nımn A nkara’yı ziyareti ile Türk Başbakanı’nın Movkova’yı ziyaretidir.

Zamanın Türk D ışişleri Bakam Haşan Esat Işık’ın davetine icabetle 17- 
22 Mayıs 1965 tarihleri arasında memleketimizi ziyaret eden SSCB Dışişıleri 
Bakanı Gromyko ile A nkara’da yapılan görüşmelerde Türkiye ile Sovyetle: 
B irliği arasındaki ik ili meseleler ve dünya meseleleri üzerinde görüş teatisinde 
bulunulmuştur.

Gromyko’nun ziyaretini müteakip iki memleket arasındaki münasebetler 
müsbet yönde gelişmeğe devam etmiştir. Bu arada, ticarî temaslar faydalı bir 
şekilde yürütülmüş, Mayıs 1965 sonunda İstanbul Belediye Başkanı Lening 
rad 1 Ankara Belediye Başkanı da Moskovayı ziyaret etmişlerdir.

9 * 16 Ağustos 1965 tarihlerinde Türkiye Başbakanı Ürgüplü, Sovyet Baş
bakanı Kosigin in davetine icabetle Sovyetler B irliği ni ziyaret etmiştir. Bu zı-

CQ



yaret sırasında yer alan görüşmelerde de iki memleket arasındaki münasebetle 
rın geliştirilmesinde ötedenberi izhar olunan arzular tekrarlanmış, Sovyetler. 
Kıbrıs meselesindeki tutumlarını teyid etmişlerdir.

Başbakan Suat Hayri Ürgüp]ii’nün bu ziyaretinin en müsbet neticeleri İk
tisadî ve ticarî konularda olmuştur. Müzakereler sırasında ticarî ilişkileri ge
liştirme imkânları üzerinde durulmuş ve bu ziyareti takiben Ekim 1965’de 
memleketimize gelen Sovyet teknisyenler heyeti ile varılan mutabakat sonucun 
da imzalanan protokollerle memleketimizde kurulacak 7 adet sınaî tesis için 
Sovyetler B irliğin ’ce ön projeler hazırlanması kararlaştırılmıştır. Bu projeler
den bazıları hazırlanmış olup diğerleri hazırlanmaktadır.

Son olarak Meclis Başkanı Ferruh Bozbeyli başkanlığında bir Parlâm en
to heyetimiz Ağustos 1966’da Sovyetler B irliğ i’ni ziyaret etmiş ve çok yakın 
bir alâka ve büyük bir misafirperverlikle karşılanmıştır. Bu münasebetle, M ec
lis Başkanımız, Sovyet Yüksek Şûrasında iki memleket ilişkileri hakkında a l
kışlarla mukabele gören bir beyanatta bulunmuştur.

Hükümetimizin Sovyetler Birliği hakkıııdaki politikasının genel prensip 
leri 1965 yılı sonlarında Türkiye Büyük M illet Meclisinde açıklanan hükümet 
programında şu şekilde tesbit edilmiş bulunmaktadır :

«Bağım sızlığa ve toprak bütünlüğüne saygı, hak eşitliği ve ademi müda
hale prensipleri dairesinde komşu devletlerle iyi geçinmek, işbirliğini geliştir
mek, bölgemizde gerginliğe ve ih tilâflara yol açacak durumları önlemek, dış 
siyasetimizde önem atfettiğimiz umdelerdir. Bu prensipler dairesinde komşu
su Sovyetler B irliği ile  iyi komşuluk münasebetlerini devam ettirmek arzusunu 
Türkiye daima beslemiştir. Bu itibarla iki memleket arasındaki münasebetler
deki müsbet gelişmeleri memnuniyetle, kaydediyoruz. Biz bu esaslar çerçeve
sinde Sovyetler B irliği ile  iyi komşuluk münasebetlerinin idamesine ve geliş
mesine ehemmiyet atfediyoruz ve buna gayret edeceğiz.

Türkiye ile  Sovyetler Birliği arasında iyi komşuluk zihniyeti ıçıııde mü- 
ıasebetlerin devamlı surette gelişmesi Türkiye’nin ve Sovyetler B irliği niıı 

menfaatlerine uygun olacağı gibi, bölgemizin ve dünya barışının tarsinini ko 
laylaştıracaktır.»

Bu prensipler dahilinde Türk - Sovyet iyi komşuluk müm sebetlerıııin da
ha da geliştirilmesi ve üstün bir seviyeye yükseltilmesi yolunda mümkün olan 
gayretler sarf edilmekte ve bu uğurda müsbet çalışmalarda bulunulmaktadır.

Sovyet Başbakanı Kosigin’in ziyareti bu bakımlardan da ayrı bir önemi 
haizdir.»



B E L G E  20 20 Aralık 1965

Başbakan Süleyman Demirel, Türkiye’yi resmen ziyaret etmek üzere An 
kara ya gelen Sovyetler B irliği Başbakanı Aleksi Kosigin’i havaalanında şu ko
nuşma ile karşılam ıştır :

«Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri B irliğinin mümtaz Başbakanı Ekselans 
Kosigin’i ve beraberlerindeki hey’etin değerli üyelerini, memleketimizde kar
şılamak ve selâmlamaktan derin bir memnuniyet duymaktayız.

Türk - Sovyet münasebetleri yarım  aşıra yaklaşan bir maziye sahiptir. Bu 
münasebetlerin tarihinde ilk i defa olarak bir Sovyet Başbakanı Türkiye’yi res
men ziyaret etmektedir. Bu bakımdan, Ankara’ya gelişiniz hususî bir değer ta 
şımakta ve memleketlerimiz arasında müsbet istikamette gelişen ilişkilerin ye
ni bir merhalesini teşkil etmektedir. D iğer taraftan, zâtı - âliniz gibi değerli biı 
devlet adamını yakından tanımak fırsatını bizlere verdiği için de ziyaretiniz 
memnuniyetimizi mucip olmaktadır.

Sovyetler B irliğinin ilim  ve teknik sahasında elde ettiği büyük terakkileri 
barışa katkılar olarak telâkki ediyor ve bunları memnuniyetle karşılıyoruz.

Türkiye hükümeti ve Türk m illeti Sovyetler B irliği ile  iyi komşuluk iliş 
kilerinin gelişmesini samimî olarak arzu etmektedir.

Son iki y ıl zarfında memleketlerimiz devlet adam ları ve çeşitli temsilcileri 
arasında muhtelif seviyelerde yapılan ziyaretler karşılık lı anlayış havasının 
doğmasına büyük ölçüde yardımcı olmuştur.

Bu temasların, memleketlerimiz için olduğu kadar bölgemiz sükûnunun 
ve dünya barışının da yararına bulunduğundan şüphemiz yoktur.

Ekselânslarına ve beraberindeki Sovyet hey’etinin mümtaz üyelerine hoş 
geldiniz derken, memleketimizde İyi günler geçirmenizi ve güzel hâtıralarla 
ayrılmanızı temenni ederim .»

Daha sonra, Sovyetler B irliği Başbakanı Aleksi Kosigin şu konuşmayı 
yapmıştır :

«Sovyetler B irliğinin temsilcileri olan bizlere hitaben bu anda ifade etmiş 
olduğunuz selâm sözlerine teşekkür ederim.

Bu ziyaretimiz dostluk ve iyi niyet ziyaretidir. Biz buraya sizinle ve Tür 
kiye Cumhuriyetinin diğer devlet erkânı ile  görüşmek, fik ir teatisinde bulun
mak için geldik. Son yıllarda Sovyet - Türk münasebetlerinde meydana gelmiş 
bulunan olumlu ilerlem eleri tarsİn etmek ve bu münasebetleri mümkün olacak 
sahalarda daha da İlerletmek arzusundayız.
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Sovyetler B irliğiyle Türkiye arasında iyi münasebetler memleketlerimiz 
halklarının temel menfaatlerine, barış ve M illetlerarası güvenliğe hizmet eder. 
Bu, bizim için açık bir hakikattir ve biz, Sovyet - Türk münasebetlerine müte 
allik meseleleri tetkik ve hallederken bu hakikati bir temel unsur sayıyoruz.

Buraya gelişimizin başka bir maksadı da, memleketinizi ve dost Türk 
m illetini tanımak, Sovyet halkının Güney komşusu ile barış ve dostluk içinde 
yaşamak isteğini kendisine iletmektir. Memleketimiz halkı Türk milletine bü
yük bir saygı besler ve kendisine refah ve başarı temenni eder.»

B E L G E 21 20 Aralık 1966

BAŞBAKAN DEMİREL’ÎN SOVYET BAŞBAKANI ŞEREFİNE 
VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Başbakan Süleyman Demirel, yurdumuzu resmen ziyaret eden Sovyetler 
B irliği Başbakanı Aleksi Kosigin şerefine Türkiye Büyük M illet Meclisi tören 
salonun da verdiği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

«Türkiye cumhuriyeti hükümetinin dâvetine icabetle Ekselansları ve 
Sovyet hükümetinin mümtaz üyelerinin aramızda bulunmalarından dolayı bü
yük memnuniyet duymaktayız. Sizleri kalpten selâmlarım.

Türkiye ile Sovyetler B irliği arasındaki ilişkiler son yıllar zarfında müs 
bet bir istikâmete girmiş bulunmaktadır. Atatürk ve Lenin tarafından sağlan' 
esaslar üzerinde kurulan bu ilişkilerin barışçı Türk dış politikasının temeli olan 
m illî bağımsızlık, toprak bütünlüğü, hak eşitliği ve içişlere ademi müdahale 
prensipleri dahilinde inkişaf ettirilmesi Türkiye cumhuriyeti hükümetinin en 
samimî arzusudur.

Memleketlerimiz devlet adamlarının son yıllardaki karşılıklı ziyaretleri 
ve bilhassa Ekselânslarının bu kerre ülkemize şeref vermeleri, aynı gayenin, 
Sovyet zimamdarları tarafından da paylaşıldığının en parlak bir delilidir.

Münasebetlerimizin, bölgemizin ve dünya barışının yararına olan bu ıs 
tikâmetteki gelişmelerinden memnuniyet duymamaya imkân yoktur.

Yer yüzünde az milletin, Türk ve Sovyet m illetleri kada; birbirlerini ya
kından tanıdığını bilhassa belirtmek isterim. Bunda uzun asırlar aynı bölgede 
yaşamanın, bu bölgenin mukadderatına bazan muvazî, bazan zıt istikâmetlerde 
tesir etmiş olmanın muhtelif sahalardaki sayısız münasebetlerin ve tarihin m il
letlerimize verdiği geniş tecrübe ve mesuliyetlerin rolü büyüktür. Münasebet
lerimizdeki iniş çıkışlardan her iki taraf faydalanmasını bilmiştir. Bu suretle 
elde edilen kazanç da, milletlerimizin birbirine itibara dayanan bir münase
bet anlayışına varmış olmalıdır.
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Türk - Sovyet ilişkilerinin en buhranlı anlarında dahi zorlukların isten- 
miyen mecralara dökülmemesinde m illetlerim izin bu olgunluk ve tecrübeleri
nin rolü mühim olmuştur.

Bugün âcil hal tarzı bekleyen birçok mudil m illetlerarası davalar mev
cuttur. Bu davaların zaman zaman dünya barışını tehdit ettiğini de esefle mu- 
şahade ediyoruz. Durum iyi niyet sahibi bütün insanları üzmektedir. Ancak 
iy i niyet sahibi insanları teselli edici haller de eksik değildir, bugünkü tahrir 
vasıtaları ile  beşeriyetin sonu demek olan harbe karşı insanların ve bilhassa 
devlet adamlarının şuurlarında beliren gelişme yukarıda bahsettiğim teseil' 
edici hallerin başında gelir. Bu itibarla davaların hak eşitliği, karşılık lı itimat 
adalet ve m illetlerarası taahhütlere riayet esasları dahilinde barışçı yo llarla 
ve müzakere suretiyle daha ko laylık la halledilebileceğine inanıyoruz.

Dünya meseleleri bakımından memleketlerimizin görüşleri vakıa birbiri 
ne aynen tetabuk etmeyebilir. Normal telâkki olunması gereken bu halin ik ili 
münasebetlerimizin gelişmesine bir manî teşkil etmemesi gerektiğim  düşün
mekteyiz. F iiliyatta da keyfiyetin bu merkezde olduğunu, Sovyet zimandarla 
rımn görüşlerinin de aynî istikamette bulunduğunu memnuniyetle müşahade 
eylemekteyiz. Nitekim son y ıllar zarfında memleketlerimiz arasında faydalı 
temaslara girişilm iş olması münasebetlerimizin istikbali bakımından da ümit 
verici bir keyfiyettir.

Kurulduğu günden beri Türkiye cumhuriyeti, barış idealine sıkı sıkıya 
bağlı kalm ış bir memlekettiir. Bu idealin tahakkuku için yasama organlarının 
gösterdiği istikâmette 46 yıldan beri bütün Türkiye cumhuriyeti hükümetleri 
ıç ve dış politikasını bu barış İdealine göre ayarlamış ve tatbik etmişlerdir. 
Türkiye cumhuriyetleri hükümetlerinin barış idealine bağlılığ ım  sayısız mi
sallerinden biri de muhakkak ki Kıbrıs meselesindeki tutumu ve bu ızdıraplı 
ihtilâfın barış yolu ile hak ve adalete uygun bir şekilde hali için sarfettiğİ hu
dutsuz sabır ve gayrettir.

Bu barışçı gayretlerine muvazi olarak memleketimiz bügün kalkınma yo 
lunda bütün kaynaklarını seferber ederek çalışmaktadır.

Yapacağınız seyahatler sırasında Türk m illetini iş başında görerek, onun, 
barış ve sükûn içinde kalkınma yolundaki gayret ve azmini yakından müşahade 
edeceksiniz.

Son yıllar zarfında Sovyetler B irliğin i ziyaret etmiş olan ve samimi mi
safirperverliğinizin parlak örneklerini görmüş bulunan hükümet ve parlâmen 
to ricalimiz de Sovyet m illetlerini iş başında görmüş ve hayat seviyelerini yük
seltme yolundaki gayretlerini memnuniyetle müşahade eylemiştir.

İktisadi meselelere temas etmişken, Sovyetler B irliğinin memleketimizce 
yapılması tasarlanan bazı sınaî projeler mevzuunda gösterdiği samimi alâkayı



kaydetmeden geşemiyeceğim. Bunu. Türkiye’nin kalkınmasına komşusu Sovyet
ler B irliği tarafından atfedilen ehemmiyetin bir nişanesi olarak memnuniyetle 
karşılıyoruz. Bu yoldaki çalışmaların başarıyla neticelenmesini temenni ederim

Bugün miisbet bir istikâmete tevcih edilmiş olan Türk - Sovyet münase
betlerinin itimat ve anlayış havası içinde gelişmesini, ik i memleket menfaat 
lerine olduğu gibi dünya barışının da hayrına bulunduğuna samimiyetle inan
dığım ı bir kere daha belirtmek isterim.»

Sovyet Başbakanı Kosigin, Başbakan Demirel’den sonra yaptığı konuş
masında şunları söylemiştir :

«Memleketimizi ve temsilcileri olan bizleri selâmlarken ifade eylediği
niz dostça sözlere teşekkür ederiz.

Birkaç saat evvel resmî ziyaretimize başlarken, ilk  önce Atatürk’ün ha
tırasına hürmetlerimizi izhar eyledik.

Bu büyük devlet adamının anıt kahirinde yapılan merasim Türkiye’nin 
geçirdiği sınavları ve Türk milletinin bağımsızlığını, benliğini, egemenlik 
haklarını savunurken göstermiş olduğu kahramanlığı hafızamızda canlan
dırdı.

Bugün yapılmış olan bu merasim Atatürk’ün çağdaş Türkiye'nin kuru 
cusu olmakla kalmayıp, büyük Lenin ile beraber devletlerimiz arasındaki 
dostluk ve iyi komşuluğun temelini atmış olduğunu da hatırlattı bize. O za
man genç Sovyet devleti, eski dünyanın kuvvetlerine karşı kahramanca sava
şıyordu. Halklarım ız birbirine yardım ediyor, birbirini destekliyordu.

Türkiye Cumhuriyetinin egemenliğini tanıyan ilk devlet Sovyet Rusya 
olmuştur. Devletlerimiz aralarındaki münasebetlerde o zaman için tamamiyle 
yeni olan m illetlerarası prensiplere dayanmaya karar vermişlerdi, dam  eşitli
lik, egemenliğe, bağımsızlığa, toprak bütünlüğüne saygı, birbirinin içişlerine 
karışmama, iki halkın menfaatlerine uygun işbirliğinden ibaret olarak barış 
içinde beraber yaşama prensipleri olan, bu prensipler bizdekinden ayrı bir 
sosyal düzenleri olan devletler hususunda Sovyetler Birliğinin güttüğü siya
setin esası olmuştur ve esası olarak da kalmaktadır.

Sovyetler B irliği ile Türkiye Cumhuriyeti arasında diplomatik miinase- 
oetler kurulduğu günden bu yana, yarım asırdan biraz az bir zaman geçiyor. 
Bu yıllar içinde bileşik ve gergin olaylar da yeralmıştır.

İnsanlık, tarihinde en çetini olan bir dünya harbini yaşadı. O z a m r  
büyük devletlerin ve halklarının kaderleri söz konusu idi. Bu y ıllar içinde 
memleketlerimiz arasındaki münasebetlerde gerek açık, gerek sisli günler ol 
muştur. Mamafih şayanı dikkattir ki en çetin zamanlarda dahil barış içinde 
yaşamak ve birbirimizle gereken münasebetlerde bulunmak imkânını sağlayan



seviyeyi muhafaza edebildik. Bu demektir ki, hükümetlerimiz yarım asır ev
vel münasebetlerimizin prensiplerini tesbit ederken, uzun yıllar için sağlam 
bir temel atmışlardır.

Öyle görülüyor ki, hâlen Sovyet - Türk münasebetlerinin durumu ve 
bu münasebetlerin bundan böyle de gelişmesi perspektifleri hususunda ara
mızdaki fikir ayrılığ ı yoktur. Sovyetler B irliğ i ile  Türkiye arasında hakiki bir 
iyi komşuluk ve dostluk esası üzerinde münasebetlerin inkişafına mani olabi
lecek bir toprak meselesi ve diğer ih tilâflı bir mesele yoktur.

Türk devlet adamlarının, Türkiye hükümetinin Sovyetler B irliğ i ile 
münasebetleri geliştirmek yoluna kesin olarak g ird iği ve bu yoldan ayrılmak 
niyetinde olmadığı hakkındaki beyanatları memleketimizde memnuniyetle 
karşılanmıştır. Bence bu yol Türkiye’ye ve Sovyetler B irliğine hiçbir şey kay 
bettiremez. Tersine çok şey kazandırabilir.

Sovyetler B irliğinin Türkiye hakkındaki siyasetinde anlaşılmayacak hiç
bir şey yoktur. Bu halklarım ızın anlayabilecekleri açık bir siyasettir. Burada, 
A nkara’da bulummamdan istifade ederek bir kere daha teyid etmek isterim 
ki, Sovyet hükümeti Türkiye hakkında bundan böyle de dostluk siyaseti güt
mek niyetindedir. Bu siyaset, memleketimizde genel bir destek görmektedir.

Türkiye tarafının bu yöndeki pozitif adım larını göz önünde bulundu 
rarak iyi komşuluk ve karşılık lı itimat münasebetlerini tarsin etmeye çalışaca 
ğız. Bu, Sovyetler B irliğ i ve Türkiye halklarının ve m illetlerarası güvenliğin 
menfaatlerine uygundur.

Memleketlerimiz hem Avrupa’da, hem Asya’da yerleşmiş bulunuyor 
Memleketlerimizin bu k ıt’alarda, devletlerarasında barışın idamesini sağlaya
bilen bir durumun meydana gelmesine tabii olarak İlgi göstermeleri bu ger 
çekten ileri geliyor.

Avrupa’da durumun bileşik olarak ka ld ığ ı bellidir. Mevcut sınırlarım 
gözden geçirilmesini isteyen nükleer silâh elde etmeye çalışan kuvvetler var
dır. Bütün bunlar Avrupa k ıt’asında m illetlerarası gergin liğ in  gevşemesine 
yardım etmez tabii. M amafih, Avrupa’da yeni esintiler de duyulmaktadır 
Avrupa halkları harbe karşıdır ve durumun normalleşmesini istiyor. Bu eği
lim ler bir sıra Batı Avrupa memleketlerinin hükümet çevrelerinde de kök 
leşmektedir. Başka devletlerin güvenliği için sözde Sovyet tehlikesi masalına 
şimdi bir kimsenin inandığı zannedilemez.

Barışın tarsini uğrunda bileşik ve m uhtelif şekilde savaş yapıldığı bu 
günkü şartlar dahilinde Avrupa devletleri arasında her devletin guvenlığö 
hepsinin güvenliği demek olabilecek münasebetleri sisteminin kurulması bü- 
)dik bir önem kazanıyor.

Yakın ve Orta Doğuda genel m illetlerarası durumun iyileşmesi konu
sunda zannımca Türkiye de Sovyetler B irliğ i kadar ilg ilid ir. Devletlerimizin 
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menfaatleri bu mıntıkanın sağlam barış ve güvenlik bölgesi olmasını icabet- 
tiriyor.

Şimdi Amerika’nın Vietnam'daki saldırganlığı önemli milletlerarası 
problemlerin hallin i güçleştiriyor. Bu saldırganlık, bütün halkların güvenliği 
için bir tehlikedir ve bu tehlike arttıkça artıyor. Amerika Birleşik Devletleri 
barış hakkında sözler söylüyor, ama, attıkları her adım ihtilâfı genişletmek 
maksadını güdüyor.

Vietnam Demokratik Cumhuriyetinin sivil halkına ayrıca, Hanoi’ye 
karşı yapılan hava hücumlarının arttırılması müttefiklerini Güney Vietnam’
daki harp hareketlerine çekmek yeltenişleri, memleketlerin büyük çoğunlu 
ğunca kat'ı olarak reddedilen bu yelteniş, Vietnam’daki Amerikan ordusu 
mevcudunun arttırılması - yani bunlar ve birçok diğer şeyler - Amerika Birle 
şik Devletleri hükümetinin- durumu son haddine kadar elektriklendirmekten 
çekinmediğini gösteriyor.

Fakat, bu onlara hiçbir başarı getirmiyecektir. Dostlarının gittikçe ar
tan aktif yardım ları sayesinde Vietnam’ın elinde bulunan imkânlar, saldır 
ganin, kahraman Vietnam halkına iradesini dayatamayacağım söylemek hak
kını veriyor. Vietnam Demokratik Cumhuriyetinin bombalanmasına son ve
rilmesi, yabancı orduların Vietnamdan çekilmesi, Vietnam halkına kendi ka
derini kendisinin tayin etme hakkının verilmesi, barışa ve Güneydoğu Asya - 
da ihtilâfın durdurulmasına götüren yoldur.

Ziyaretimizin başladığı misafirperverlik ve hayırhahlık havasından duy 
auğumuz memnuniyeti belirtmek isterim. Sovyet-Türk münasebetlerinin bun
dan böyle de iyi yönde gelişmesi bizzat bize, bizim beraber yapacağımız gay
retlere bağlıdır. Bu gayretlerin, başarılı ve semereli olacağına güveniyoruz.

Kadehimi, Türk milletinin refahına ve ilerlemesine; Türkiye Cumhuri
yeti nin sayın Başkanı Ekselâns Cevdet Sunay’ın şerefine, sayın başbakanın 
ve Bayan Demirel’in şerefine, Sovyetler Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti halk 
lan  arasında dostluk ve iyi komşuluk için kaldırıyorum.»

B E L G  E 22 22 Aralık 1966

BAŞBAKAN KOSİGİNTN SANAYİ SERGİSİNDE VE ZİRAAT 
FAKÜLTESİNDE YAPTIĞI İNCELEMELER

Sovyetler B irliği Başbakanı Aleksi Kosigin, Sovyet heyeti üyeleriyle bir 
likte Türk Standartlar Enstitüsü’ndeki sanayi sergisi’ni gezmiştir.

Sergideki mamûlleri birer birer ilg i ile  inceleyen konuk Başbakan özei 
lik le yılda ne kadar istihsal yapıldığını sormuştur.
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Etibank köşesinde kükürt cevherlerini gören Sovyet Başbakanı, yüzey
den mi, yoksa derinliklere mi inilip çıkarıldığını sormuş, bir cevheri eline a la
rak incelemiştir. Türkiye petrolleri kısmında, Türkiye’deki rafineri çalışma 
ları hakkında bilg i alan konuk Başbakan, demirçelik bölümünde, kaç tane f ı 
rın bulunduğunu sormuştur.

Dokumacılık enstitüsü mezunu olan konuk Başbakan, Siimcrbank kö
şesinde dokuma mamullerimize ayrı bir ilg i göstermiş, Makine Kimya Endüst
risi kurumu tesislerinde yapılan bir dokuma tezgâhını incelemiştir. Bu tez 
gâhlardaıı yılda ne kadar yapıld ığın ı ve kaç devirli olduğunu soran Kosigin, 
tezgâhı çok beğendiğini söylemiştir.

Konuk Başbakana sergide tamamen Türkiye’de yapılan radyolar da 
gösterilmiştir. Bu arada yurdumuzda montajı yapılan bir televizyon alıcısı ile 
de ilgilenen Sovyet Başbakanına, gelecek yıldan itibaren Türkiye'de televiz
yon yayınlarına başlanacağı açıklanmıştır.

Türkiye K âğıt ve Selüloz Sanayii bölümünde, çeşit çeşit kâğıtlar karşı 
sında takdirlerini ifade eden Kosigin, Paşabahçe cam fabrikası’nda yapılar 
tabak, bardan ve vazolara hayran kalmıştır.

Türk tütününün ününü gayet iyi bildiğini söyleyen Sovyet Başbakanı 
Tekel bölümünde sigara, çay ve içkilerim izi görmüş, b ilg i almıştır.

Sanayi sergisi’ndeki «A tatürk köşesi’»nde büyük Atatürk'ün «Türk, 
öğün, çalış, güven» vecizesİni Rusça’ya tercüme ettiren Sovyetler B irliği Baş
bakanı, «A tatürk çok güzel sözler söylemiş» demiştir.

Sovyet Başbakanı, daha sonra bahçede teşhir edilen Türk yapısı kara
yolları araçları, kamyon ve otomobilleri incelemiştir. Kosigin, ilg ililere bura 
da da «y ıld a kaç tane yapıyor» sorusunu yöneltmiştir.

İki gün önce piyasaya çıkarılan «A nado l» otomobolleriniıı kapısını biz
zat kendi açarak inceleyen konuk Başbakan’a, bu otomobillerden şimdilik yıl 
da üç bin yapıldığını, 1968’den itibaren bu rakamın yükseleceği bildirilmiştir.

Daha sonra Türk Standartları Enstitüsü salonlarını gezen Sovyet Baş
bakanı Kosigin, standartları tespite yarayan araçları incelemiştir, bu araçlar
dan bazıları çalıştırılarak Kosigin’e gösterilm iştir. Bir pamuk ipliğinin kopma 
yeteneğini elektronik olarak ölçen aleti beğenen Kosigin « iy i bir araç» de
miştir.

Daha sonra Ziraat Fakültesine gelen konuk Başbakan önce, ev ekono 
misi kürsüsü laboratuvarlarını gezmiştir.

Ziraat Fakültesi Dekanı, konuk Sovyet heyetine, Fakülte çalışmaları 
ve araştırmaları konusunda geniş b ilg i verdikten sonra hazırlanan kürsüye 
gelen Kosigin özetle şunları söylemiştir :
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«Ben, sizlere Sovyetler B irliği bilginlerinin samimî ve hararetli selâm 
larını getirdim. Bizim bilginler, siz meslekdaşlarına samimî duygular besli
yorlar.

Türkiye’yi ziyaretim sırasında, Ziraat Fakültenizi görmek fırsatının 
yaratılmış olmasından dolayı bahtiyarız. Gerek Türkiye’nin gerek Sovyetler 
Birliğinin m illî ekonomilerinden en önemli alanlardan biri ziraattır.

Bu alanda çalışanlar, ilmin başka alanlarında çalışanlardan daha faz
la zorluk çekmektedirler. Çünki sizler ziraat alanındaki çalışmalarınızla bu 
ilm î m ilyonlara maletmeye çalışıyorsunuz. İnsanlığın tabiatla yaptığı mücade
leye sizler de katılıyor, büyük zorluklarla karşılaşıyorsunuz.

Şimdi bütün dünyanın ilim adamları bu zorlukları yenmeye çalıştıkları 
gibi sizler de büyük çalışma içindesiniz. Ziraat alanındaki başarılarda, Türk 
zıraatinde elde edilen başarılarda sîzlerin de katkısı az değildir.

Sovyetler B irliği ile Türkiye nin ziraatinde benzerlikler vardır. Bu ba
kımdan, bu alanda iki memleketin işbirliği yapmasının faydalı olacağı kaııa 
atindeyim. Çi'ınkû ziraat alanında sizin elde ettiğiniz büyük başarılar olduğu 
gibi bizim de başarılarımız vardır. Bunları birleştirdiğimiz vakit iki ülkeye 
büyük faydalar sağlanacaktır».

Tekstil atölyesinde elde edilen ürünlerle de ilgilenen Kosigm, öğrenci 
lerin şehirli mi, köylü mü olduklarını sormuş, «hem şehirden hem köyden» 
cevabını alınca, şehirlilerin, okul bitiminde köylerde görev alıp almadıklarını 
öğrenmek istediğini belirtmiştir. Fakülte Dekanı, mezunların köylerde çalış
tıklarını belirtince de, «çok iyi» demiştir.

Toprak verim liliği ve toprak bitki ilişkileri üzerinde araştırma yapan 
radyoizotop laboratuvarını da gezen Kosigin, buradan ayrılırken, «cihazları 
nızın çok modern olduğunu görüyorum» demiştir.

B E L G E  23 22 Aralık 196(1

BAŞBAKAN KOSİGİN'İN BAŞBAKAN DEMİREL ŞEREFİNE 
VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Sovyetler B irliği Başbakanı Aleksi Kosigin, Başbakan Süleyman Demi- 
rel şerefine verdiği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

«M üsaadenizle Sovyet hükümeti adına sizi ve kabine arkadaşlarınızı 
samimiyetle selâmlamak isterim.

Biz sizlerle, ana hedefi Türkiye ile Sovyetler B irliği arasındaki müna
sebetlerin takviyesi olan müzakereler yapıyoruz. Aramızdaki münasebetle
re ait meseleler daima memleketlerimizin dış siyasetlerinin pek önemli kısım-
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larm ı ihtiva etmiştir. Bu husus bugün için de doğrudur. Türk hükümetinin 
nazik daveti üzerine vaki bugünkü ziyaretimiz de Türkiye ile sağlam bir kar
şılık lı anlayış kurulması hususunda Sovyet hükümetinin gösterdiği alâkanın 
bir ifadesidir.

Bugün Türk - Sovyet münasebetleri gelişmesinin yeni bir merhaleye 
girmesi için objektif şartların mevcut olduğu kanaatindeyiz. Böyle bir kıy 
metlendİrme neye istinat etmektedir? Her şeyden evvel, Türkiye'nin olduğu 
gibi Sovyetler B irliğinin de barışın muhafazası ve m illetlerarası güvenliğin 
kuvvetlenmesi ile  alakadar olmaları hususuna dayanmaktadır. Farklı sosyal 
sistemlere mensup olan devletlerimiz, içişlerine tam olarak karışmama ve bir
birinin menfaatlerine saygı gösterme prensiplerine istinat ederek, dostane 
münasebetlerinin geliştirilm esini mümkün addetmektedirler. Komşu bulunan 
memleketlerimiz arasında anlaşmazlık konusu olan bir meselenin bulunma
yışı büyük önem taşımaktadır.

Bununla beraber, ticarî mübadelenin ve İktisadî münasebetlerin kurul
masına matuf karşılık lı arzu ortadadır.

Türk devlet adamlarının, Sovyetler B irliği ile  Türkiye arasındaki mü
nasebetleri daha da geliştirmek arzusunda bulundukları yolundaki beyanat
larını memnuniyetle kabul ediyor ve bunları itim atla karşılıyoruz.

Böyle bir gelişmenin, Türkiye’nin diğer bazı devletlerle olan münase
betlerinin kötüleşmesi hesabına yapılması gerektiği kanaatinde değiliz. Böyle 
bir karşılaştırma yapılmasına sebep yoktur. Aynı zamanda Türk - Sovyet hu 
dudunun deniz ve kara kısmının bir barış ve dostluk hududu olduğu ve bu du
rumun bazı yabancı faktörlerin tesiriyle değişemeyeceği hususunda m illetle
rimiz tam bir güveni olması lâzımdır. Sovyetler B irliği m illetlerim ize böyle 
bir güvenin temin edilmesi ve sağlamlaşması için müşahhas adım lar atması 
na hazırdır.

Sovyetler B irliği dünyanın herhangi bir yerinde çıkan ih tilâflı mesele
lerin barış yoluyla halledilmesi için teşebbüs etmektedir. Bu, Kıbrıs proble
mi için de böyledir. Sovyet hükümeti bu mesele üzerindeki fikrim defalarca 
söylemiştir. Biz teyid etmek isteriz ki Sovyetler B irliği kati surette Kıbrıs cumhu
riyetinin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne taraftardır. Biz, ya
bancı askerlerin ada’dan çıkartılması ve askerî üslerin tasfiyesi gerektiği ka 
naatindeyiz. Kıbrıs meselesi, bizzat K ıbrıslılar tarafından halli gereken bir 
meseledir. Pek tabii olarak bu m illî meselenin hallinde kuvvet bir vasıta ola
rak kullanılm am alıdır. Kıbrıstaki her iki m illî cemaatin - Türklelerİn ve Rumla
rın - kanunî haklarına riayet edilmelidir.

İtimadın kuvvetlenmesi ve binaenaleyh Sovyetler B irliği ile Türkiye 
arasındaki siyasî İlişkilerin iyileşmesi, her iki memleket ticaret ve işbirliğinin
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genişlemesi için miisbet şartlar yaratır. Kanaatimizce, siyasî ve İktisadî bağların 
gelişmesi birbirine paralel ve tamamlar şekilde olmalıdır.

Şüphe etmiyoruz ki, fevkalâde vasıflara sahip Türk m illeti kendi İkti
sadî gelişme meselelerini hallederken hızla ilerleme imkânına sahiptir. Türk 
milletinin çalışkanlığı herkesçe bilinmektedir. Memleketiniz zengin kaynak
lara m aliktir ve birçok memleketlerle uygun deniz yolları ile bağlıdır. Türk 
milletinin ilerleme ve m illî ekonomisini ve kültürünü yükseltme yolundaki 
gayretleri tarafımızdan derin bir anlayışla karşılanmaktadır. Barış sever ve 
ilerleme yolunda olan Türkiye cumhuriyeti, dünyanın bu bölgesinde istik 
rarın ve barışın kuvvetlenmesinde mühim bir amil olabilir ve olmaktadır.

Netice olarak Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Cevdet Sunay, Türkiye Baş
bakanı sayın Demirel, Dışişleri Bakanı sayın Çağlayangil ve Türkiyenin diğer 
devlet adamları ile yaptığımız görüşmelerden memnun kaldığımızı beyan et
mek isterim. Bunlar samimiyet ve iyi niyet konuşmaları idi. Kimse kimseye 
bir şey kabul ettirmek niyetinde değildi. Birbirimizi daha iyi anlamağa ve ara
mızda daha çok temas noktalan bulmaya çalıştık. Ve biz bunu karşılıklı ola
rak temine muvaffak olduk.

Görüşmeler esnasında Cumhurbaşkanı sayın Sunay’ı Sovyetler Birliğine 
eşile birlikte resmî ziyarette bulunmak üzere davet ettim. Keza Başbakan sa
yın Demirel’e de eşi ile birlikte memleketimizi ziyaret etmesi için resmen da
vette bulundum.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başbakanını memleketimizde kabul etmek
ten çok sevinç duyacağımızı ve kendilerinin bizim bu davetimize kısa zamanda 
icabet edeceklerini ümit ediyoruz.

Kadehimi Türkiye cumhuriyetinin ve Türk milletinin refahına kaldır
mama müsaade ediniz.

Sovyetler B irliği ve Türkiye hal darı arasında dostluk, karşılıklı anlayış 
ve itimadın kuvvetlenmesi şerefine sayın Başbakan ve bayan Demirel in sıh 
hatlarına, burada hazır bulunan bütün sayın misafirlerin sıhhatine kald ırı
yorum.»

Konuk Başbakandan sonra Başbakan Demirel şunları söylemiştir :

«Türk m illeti ve şahsım için izhar etmiş olduğunuz nazik duygularınız 
ve iyi temennileriniz için teşekkürlerimi ifade etmek isterim.

Üç günden beri devam eden görüşmelerimiz, bütün insanlığı ilgilen 
diren meseleleri ve bunun yanında Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki 
münasebetlerin çeşitli veçhelerine samimiyetle gözden geçirmek imkânını ver
miştir.
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Dünya sulhünü ve güvenliğini ilgilendiren meselelerin hak, adalet ve 
m illetlerarası taahhütlere riayet prensipleri çerçevesinde ve barışçı yollardan 
halledilmesi zarureti etrafında fikirlerim izin birleştiğini miişahade etmekten 
büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim. M illletlerarası meselelere 
insanlığı ferahlatacak çözümyolları aranmasında, yüksek devlet adam lığı va- 
sıflarınızın önemli rol oynayacağından şüphemiz yoktur. Geçen yıl Asya’nın 
Güneyinde zuhur ederek bütün sulhsever m illetleri endişeye düşüren Pakis 
tan - Hindistan ihtilâfın ın fazla uzamadan önünün alınmasında Sovyetler 
B irliğinin gösterdiği ciddi gayretler yanında, Sovyetler B irliği Başbakanı ola
rak sizin de şahsi uğraşmalarınızın gayet müessir olduğu herkesçe teslim 
edilen bir gerçektir.

M illetlerarası barış idealine candan bağlı olan Türk m illeti, sayın Baş
bakan, sizin bu gayretinizi takdirle takip etmiştir.

M illetlerarası ih tilâfların  karşılık lı mesuliyet duygusu içinde ele alına 
rak ve hasis menfaatler yerine dünya barış dâvasının ön plânda tutularak hal
li yoluna gidilm esi Türkiye hükümetinin en samimi emelidir. Türk hükümeti 
bu vadide kendine düşeni yapmakta tereddüt etmemektedir ve etmeyecektir.

Türk ve Sovyet devlet adam ları arasında son y ıllarda yapılan karşılıklı 
ziyaretlerin iki komşu memleket arasında anlayış havasının kuvvetlenmesine 
büyük ölçüde yardımcı olduğunu bu defa kıymetli yardım cılarınızla birlikte 
memleketimize yaptığınız bu ziyaret vesilesiyle bir defa daha miişahade et
miş bulunuyoruz.

Barışçı Türk dış politikasının esaslarından biri, bütün komşu ülkelerle 
mevcut ilişkilerin i müsavaat ve karşılık lı hürmet esası üzere geliştirmektir. 
Atatürk'ün vaz ettiği barışçı tutumun bir neticesi olan bu m illî politikada en 
büyük komşu olarak Sovyetler B irliğin in hususi bir mevkii işgal ettiğini belirt 
mek isterim. İki memleket arasındaki münasebetlerin bir itimad havası içinde 
ve iyi komşuluk İcaplarına uygun olarak gelişmesi en samimi temennimizdir 
bu emel üzerinde görüşlerimizin tetabuk ettiğini miişahade etmekte müstesna 
bir memnuniyet duyuyoruz. Memleketimize yaptığınız ziyaretin, bu müşterek 
emelin tahakkuku istikametinde kıymetli bir merhale teşkil ettiği kanaatin
deyiz.

Zikrettiğim genel çerçeve içinde ticarî mübadelelerin ve İktisadî miina 
sebetlerin memnuniyet verici bir tempo içinde gelişmesi, iki memleket arasın
da ilişkilerin daha da geliştirilm esi imkânının mevcudiyetini ortaya koymak 
bakımından önem taşımaktadır. İki memleket teknisyenlerinin ele aldıkları 
çeşitli konularda yakında müşahhas neticelere varacağından şüphemiz yok 
tur.»
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B E L G E 24 2 3 - 2 4  Aralık 1966

SOVYET BAŞBAKANI KOSİGİN’İN İZMİR’İ  ZİYARETİ

Ankara daki resmî görüşmeleri sonunda İzmir’e giden Sovyetler B irliği Baş
bakanı Aleksi Kosigin ve beraberindeki heyet İzmir’e geldikleri 23 Aralık 
günü V ali Namık Kemal Şentürk’ü makamında ziyaret etmişlerdir. Konuk 
Başbakan, İzmir bölgesinin sınaî, İktisadî durumunu ve iklimi hakkında bilgi 
almış ve bu arada şu soruları sormuştur :

«Burada havalar nasıl geçer? Bölgede muz yetişiyor mu? Dönüm başına 
kaç kilo pamuk alırsınız? Tütünü yaş mı kuru mu satıyorsunuz? Zeytini nasıl 
kullanıyorsunuz ? Zeytinden yağ alındıktan sonra, kalanını ne yapıyorsunuz ■ 
Turist çok geliyor mu? Hangi milletlerden daha çok turist gelir? Nüfusunuz 
nasıl? Sanayide hangi konuyu daha çok işliyorsunuz? Tekstil sanayiinde hangi 
mamulleriniz var?» Kosigin bu soruların cevabını aldıktan sonra, «bizde, hiç 
muz yetişmiyor, tütün tek tük yerlerde çıkıyor, zeytin üretimimiz de hemen he
men hiç yok» demiştir.

Daha sonra Kula mensucat fabrikasını gezen konuk Başbakan, izlenim
leri hakkında özetle şunları söylemiştir :

«Bu fabrika, bütün yeni şeyleri içine almağa çalışıyor, ancak Türkiye’de, 
büyük tekstil makinaları imal eden fabrikalar olmadığı için ve Turk teksti’, 
fabrikatörleri başka ülkelerden makina ithal etmek zorunda kaldıklarından, bu 
fabrikaları idare etmek zor. İşçileriniz fevkalâde yüksek kabiliyetli, çalışkan 
ve bu işin ustası kişiler, iyi mal yapıyorlar. Kumaşlarınızın da kalitesi çok yük 
sek Türkiye’de tekstil sanayii inkişaf edebilir. Türk - Rus işbirliği, tekstil sa
hasına çok müsaittir. Biz size makina verebilir. Karşılığında da kumaş alabi
liriz.»

İzmir Valisi, Başbakan Kosigin şerefine 23 Aralık akşamı verdiği yemek
te özetle şu konuşmayı yapmıştır :

«İzmir, Türk-Sovyet ilişkileri tarihinde hususî bir yer İşgal eder. Bun 
dan 33 yıl evvel Sovyetler B irliği Mareşali Voroşilov, Türkiye cumhuriyetinin 
10. yıl dönümü merasimleri münasebetiyle memleketimize teşrif ettikleri za 
man, şehrimizi de ziyaret eylemişler ve burada unutulmaz, güzel hatıralar bı
rakmışlardır.

Gelişmekte olan ve istikbâl vaadeden Türk - Sovyet münasebetlerinde de, 
şehrimizin ayrı bir mevkii vardır. Zira, İzmir, Türkiye’nin en mühim ihracat ve 
ithalât merkezlerinden biridir. Ayrıca, Sovyetler Birliğinin milletlerarası İzmir 
Fuarına devamlı surette iştirak eden devletlerin başında gelmesini, büyük kom
şumuzun fuara ve dolayısiyle Türk - Sovyet ilişkilerinin gelişmesine atfettiği 
önemin bir nişanesi olarak addetmekteyiz».
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Başbakan Kosigin ise, şu mukabelede bulunmuştur :

«İzmir şehrini bize ziyaret imkânını sağlamış olduğundan dolayı devler 
büyüklerine, şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Bu güzel şehri z i
yaret etmek, bizim için büyük bir bahtiyarlık kaynağı olmuştur. Herhangi bir
memlekete ziyaret yapmayı kararlaştırırken, bu ziyaretin maksadını ve önemini 
düşünüyoruz.

V ali bey, 33 yıl önce arkadaşımız Voroşilov İzmir’i ziyarette bulunduğu
nu söyledi. Aradan çok uzun bir zaman geçti. 4 gün önce Voroşilov’un kendisi 
ile görüştüm ve ondan İzmirlilere selâm getirdim. Ziyaretini hatırlıyor ve İz
mir'den hoş intiharlarla ayrıld ığını söylüyor.

Biz, pek yakın bir komşu olduğumuz için Türkiye’ye geldik. Başlıca mak
sadımız da en yakın komşumuzu tanımak, bilmektir. Bilmek ve tanımak iste 
memizin maksadı da, dostluk içinde yaşamak ve barış davâsı uğrunda beraber
ce savaşmaktır.

Aramızda hiçbir ih tilâflı mesele yoktur. Yalnız bir ortak sınır vardır. Vs 
maksad bu ortak sınırda dostça birbirimize yardım etmek, yardım elini uzata
rak yaşamaktır. Bu maksadı göz önünde bulundurarak A nkara’da Türkiye cum 
huriyeti hükümetinin sayın başbakanı ve cumhurbaşkanı ile görüştük. Bu gö
rüşmeler esnasında insanlığı ilgilendiren meseleleri iki memleket arasındaki 
dostluk münasebetlerini, iyi komşuluk münasebetlerini, Vietnam meselesini. 
Avrupa nm güvenliği meselesini, ekonomik meseleleri ele aldık. Görüştük. Ve 
şu kanaate vardık ki, meselelerin ekseriyetinde görüş b irliğ i vardır.

Memleketimiz halkı şehrinizi bir ticaret şehri olarak tanır. Fakat şehriniz 
bununla ün salmış değildir. Şehrinizi süsliyen çalışkan halkmızdır. Biz şehri
nizde kısa bir müddet kaldığım ız süre içinde çalışkan halkınızı gördük. Ve bu 
çalışkan halkın memleketini daha müreffeh yapmak için işi başında bulduk.»

İzmir’in tarihi yerlerini de gezdikten sonra Cumartesi 24 A ralık günü İs 
tanbul’a hareket eden konuk Başbakan îzmirden ayrılırken şu konuşmayı yap 
mıştır :

«İzm ir’de bir gün kaldım . Sayın V ali, sayın Belediye Başkanı bana ve ma
iyetime çevre ile ilg ili geniş b ilg i verdi. Hüsnükabul gösterdi. İzmir’i gezdik. 
Sanayi tesislerini, tekstil fabrikasını gördük. Burada hayat fık ır fıkır kaynıyor. 
Şehir canlı, insanları çalışkan İzmir’de inşaat pek yok. Yeni siteler binalar ya 
pılıyor. İzmir bizde çok güzel intibalar bıraktı.»

94



B E L G E  25 2 4 -2 7  Aralık 1966

SOVYET BAŞBAKANI KOSİGİN’İN İSTANBUL’U ZİYARETİ

Türkiye’yi resmen ziyaret etmekte olan Sovyetler Birliği Başbakanı Alek
si Kosigin, İzmir’den sonra İstanbul’a geldiğinde gazetecilere temasları hak
kında şunları söylemiştir :

«Ziyaretten beklediğimiz maksada erişebildik. Başlıca amacımız barış 
ve barış içinde beraber yaşamaktır. Çünkü bu her iki bakımdan hem Türk m il
leti, hem de Sovyet m illeti için cana yakın bir vesiledir. Onun için bu iki mese
le m illetlerim izi bir biri ile birleştiriyor. Biz Türk milletinin başarılarına se
viniyoruz. Türkiye’nin ekonomik gelişmesi bizi sevindiriyor. Memlekette il
min, sanatın ve fennin gelişmesi bizi sevindiriyor. Ve biz bunu alkışlıyoruz, 
Onun için ziyaretimin faydalı olduğu kanaatindeyim. Sİz de, halk efkârını 
teşkil eden basın da ziyaretin nasıl geçtiğini görebiliyorsunuz.»

Sovyetler B irliği Başbakanı, Kıbrıs konusundaki bir soruya cevaben ise :

«Bu meseleyi Ankara’daki konuşmamda etraflıca anlattım. Biz Kıbrıs’ı 
bağımsız bir devlet olarak görmek istiyoruz. Bugün de bu tutumumuz değiş
memiştir. Bütün meselelerin barışçı yollardan halledilmesi taraftarıyız.» de
miştir.

Bu sırada bir basın mensubu, Kıbrıs’ın bağımsızlığını ada’da çoğunluğu 
teşkil eden Rumların zedelediğini söylemiş ve misafir başbakandan bu konu
daki görüşünü öngörmek istemiştir. Kosigin, «bu devletin bağımsızlığına do
kunacak bir şey söyleyemem» demiştir.

Ada’da Çek silâhlarının şevkini nasıl karşıladığı yolunda bir soruya 
ise Kosigin «biz bütün meselelerin barışçı yollardan halledilmesine taraftarız.» 
demiştir.

25 Aralık Pazar sabahı Sultan Ahmet camiini, Ayasofya’yı ve Topkapı 
müzesini gezen Sovyet Başbakanı daha sonra Belediye Başkanı tarafından şe
refine verilen öğle yemeğinde şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Belediye Başkanı,
Çok samimi, hararetli, siyasi, insani sözler söylediniz, bu sözlerinizi 

uzun yıllar hatırlayacağım. Sovyet ve Türk halkları arasındak. dostluğa bu 
kadar önem vererek söylemiş olduğunuz sözlerin değeri bundan dolayı art
maktadır. Bunun için size çok teşekkür ederiz.»

Kosigin daha sonra, Türk halkına büyük bir sempati ve hürmet besle
diklerini ifade ile konuşmasına şöyle devam etmiştir :

«Türk aydınlarına büyük hürmetimiz vardır. Memleketinizde onların 
yaratıcı çalışmalarını gözlerimizle gördük, l i i r k ’lerin çalışkan işçi sınıfına
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ve çalışkan köylülerine büyük hürmetimiz vardır. Sizi temııı ederim ki, bu hür
meti bütün Sovyet m illetleri, bütün Türk m illetine karşı beslemektedirler.

Barışı, aramızdaki dostluğu ve itimat havasını sağlam laştırmak yolun
da beraber çalışacak olursak, barış davası bundan ancak fayda görür.»

Öğleden sonra Dolmabahçe sarayını gezen ve Boğaz’da bir gezinti ya
pan Sovyetler B irliği Başbakanı, daha sonra V ali tarafından şerefine verilen 
akşam yemeğinde hazır bulunmuştur.

Yemekte bir konuşma yapan İstanbul V alisi Vefa Poyraz, özetle şunla
rı söylemiştir :

«Türk ve Rus m illetleri, asırlar boyunca komşu olarak yaşamışlar, acı 
ve tatlı bir çok hatıralarla birbirlerini yakından tanımışlar ve bu suretle de 
karşılık lı saygı şuurunu kazanmışlardır. Bu şuur ve münasebetlerimizdeki ha
li hazır gelişme, bugünkü dünya şartları muvacehesinde ayrı bir önem taşı
maktadır.

Ekselanslarının İstanbul’un mümtaz m isafiri oldukları sırada gene çe
şitli çevrelerle yaptıkları ve yapacakları temaslar sırasında, Türk milletinin 
barış içinde kalkınma yolundaki çabasını yakından müşahade buyuracaklar
dır. Barış ve kalkınmayı ortak hedef olarak daima göz önünde bulunduran 
bu çalışmalar zamanımızda hayati bir önem arzetmektedir. Gezeceğiniz bütün 
müessese]erde bu gayretin öncüleri ile bizzat tanışacaksınız.»

Aleksi Kosigin ise şu konuşmayı yapmıştır :

«İki komşunun birbirine gitmesi, yani şimdi şahsi temaslar diye bir ifa
de bulmuş olan durum iki ulusun birbirini tanımasına vesile olmaktadır.

Son zamanlarda Türkiye’nin mümtaz devlet adam ları, Dışişleri Baka
nınız, parlâmento heyetinizle birlikte, Ürgüplü ve Bayan Ürgüplü, İstanbul 
Belediye Başkanı ve devlet adamları Sovyetler Biıdiği’nin ziyaretleri sırasında 
iki memleketin halkları arasında dostluk içinde bir arada yaşama arzusunu 
yalnız hükümetlerde değil, bütün halka hakim bir arzu olduğunu müşahade 
etmişlerdir.

Bu ziyaretler, ilerde de her iki halkın hayrına devam edecektir. Biz sa
vın Cumhurbaşkanınızı ve Başbakanınızı Sovyetler B irliğ i’ne ziyarete davet 
ettik. Bu ziyaretlerin halklarım ız arasındaki dostluğun kuvvetlenmesine yar
dım edeceği kanısındayız.

Sovyetler B irliği halkları ile Türk ulusu arasındaki dostluk yolu doğru 
bir yoldur. Bu yolu ileride daha da geliştirmek lâzımdır.

Bugün güzel şehrinizde, güzel bir gün geçirdik. Sovyet halkı İstanbul u çok 
iyi biliyor, İstanbul’da enteresan pek çok şeyler gördük, bir çok medeniyetleri
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sillesinde yaşatan bu şehir, bizlerde derin intibalar bıraktı. Bu eserleri şimdiye 
kadar yaşatan ve muhafaza eden halka teşekkür ve hayranlığımızı sunarım.

Camileri, müzeleri, şehrin sokaklarını ve çeşitli eserleri gördük. Halk 
bunları sevgi ile koruyor. İstanbul’un geliştiğini gördük. Türkiye Cumhuriye
tinin en büyük şehri olan İstanbul, kendisini lâyıkı ile temsil ediyor ve mem
leketin ekonomik inkişafını göstermeye delalet ediyor.

İstanbul’da çok misafirperver insanlar gördük, her yerde çalışkan ve 
emek sever insanlar böyle olur.»

26 Aralık Pazartesi günü Kosigin, Eczacıbaşı Seramik fabrikasından son
ra Çayırova cam fabrikasını ziyaret etmiş, Türkiye’deki şişe ve cam fabrika
ları hakkında Genel Müdür Şahap Kocatopçu tarafından kendisine geniş bil
gi verilmiştir. Koçatopçu, bir Sovyet firmasının yapmış olduğu Çayırova pen
cere camı fabrikasının bir misli büyütüldüğünü, yeni bir protokol ile emprime 
ve telli cam tesislerinin kurulması yoluna gidildiğini anlatmıştır.

Fabrikanın gezisi sırasında, işleri ile meşgul iki işçiyi kollarından tutan 
Kosigin, iş şartları konusunda kendilerine çeşitli sorular yöneltmiş ve ayda 
kaç lira kazandıklarını, haftalık ve yıllık izin sürelerini sormuş, verdikleri ce
vapları ilg i ile dinlemiştir.

Sovyet Başbakanı şerefine verilen yemekte bir konuşma yapan Şişe ve 
Cam Fabrikaları Genel Müdürü Kocatopçu, Sovyet Tekno - Eksport firmasiy- 
le ortak bir çalışmanın eseri olan Çayırova fabrikasının iki komşu memleket 
arasında iktisadi işbirliği faaliyetlerinin faydalı sonuçlarını göstermesi bakı
mından ayrı bir önem taşıdığına işaret etmiştir.

Bu konuşmaya cevaben, Kosigin şunları söylemiştir :

«Türk ve Sovyet uzmanlarının işbirliği yaparak çalıştıkları bir işletmeyi 
görmekten memnuniyet duymaktayız. Bugün iki işletmeyi gezdik. Sanayiin 
bütün branşlarını ilerletmek için bu branşları sevmek ve bu yolda gayretle 
çalışmak icap ediyor.»

Gezdikleri bu sanayi tesislerinde gördükleri mühendis, teknisyen, işçi ve 
laboratuvar personelinin tekniği ilerletme yolundaki çabalarını müşahade 
ettiklerini belirten Kosigin devamla şunları söylemiştir :

«Bu iki güzel eser gösteriyor ki, iki memleket arasındaki işbirliği ancak 
bu küçük çerçeve içinde bile bize bağlayabilir. İki memleketin menfaatlerine 
uygun olarak daha geniş sahalara da yayılabilir. Memleketler arasında işbir
liğ i çeşitli olabilir. Bunların adı iktisadı işbirliği bile olsa yine de çeşitli ola
bilirler.

Türkiye, her yıl herhalde sanayi üretim alanına atılan bir milyon kadar 
işçiye iş sağlamak meselesiyle karşı karşıyadır.
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Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanınızla yaptığımız görüşmeler esna
sında memleketin gelişmesine yardım edebilecek şekilde aramızda işbirliği 
yapmak imkânlarını veren yollar aradık.

Yaptığım ız görüşmeler sırasında bildiğiniz gibi, işbirliği yaparak Tür
kiye’de bir kaç tesisin kurulması hususunda anlaştık. Bunlar arasında bir m il
yon hadde veren dem ir-çelik  fabrikası, kuvvetli bir alüminyum fabrikası ve 
yanında bir elektrik santralı ile bir petrol rafinerisi ve diğer tesisler vardır. 
M emleketler arasında ekonomik yardımlaşma ve ekonomik işbirliği, ancak 
aralarında siyasî bir anlayış b irliği, karşılık lı anlayış hüküm sürdüğü takdir
de mümkün olur.

Siyasî münasebetleri elektriklendirerek, dünya’da gergin bir vaziyet çı
kararak iki memleketin işbirliği yapması mümkündür diye düşünmek yersiz
dir. Onun için bizim komşularımızla sadece ekonomik meselelere değil, siya
sî meselelere de değinilmiştir. Türkiye’yi sanayii çabuk gelişen bir memleket 
olarak görmek isteriz. Memleketin m illî gelirin in daima artmasını temenni 
ederiz. Türk halkının refahının daima artmasını dileriz. Bu, Sovyetler Birliği 
halklarının menfaatlerine uygun olduğu kadar, Türk m illetinin de menfaat
lerine uygundur.»

26 A ralık akşamı, Başbakan Süleyman Demirel tarafından Sovyetler 
B irliği Başbakanı şerefine bir resmi kabul düzenlenmiştir. Başbakan Demirel’- 
in bu vesile ile  yaptığı konuşma şöyledir :

«Sayın Başbakan,

Türkiyeye yapmakta olduğunuz tarihi ziyaret sonuna yaklaştığı sırada 
sizinle bir defa daha buluşmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu ziya
retiniz Türk-Sovyet ilişkilerinde devamlı iz bırakacak ve her zaman önemli 
bir merhale olarak hatırlanacaktır.

A ııkaraya geldiğiniz gün, Türk ve Sovyet m illetleri kadar pek az mille
tin birbirini yakından tanıdığına işaret etmiştim. Yüz yıllard ır komşu olarak 
yaşayan m illetlerim iz için bu hüküm hiç şüphesiz doğrudur. Ancak, bir ara 
temaslarımızın azaldığını, coğrafi yakınlığın artık bir bağ olmaktan çıktığını, 
bilâkis büyük bir mesafenin bizleri ayırdığını üzüntü ile müşahade ediyorduk. 
Karşılıklı ziyaretler ve temaslar ile  Türk ve Sovyet m illetlerin i birbirine daha 
yakından tanıtmak iki m illetin son yarım asırda başardıkları büyük işleri ve 
kazandıkları yeni hüviyeti karşılık lı olarak görmelerini ve anlam alarını temin 
etmek, ilişkilerim izi sağlam bir zemine dayandırmak hiç şüphesizki müşterek 
hedeflerimizdir. Tiirkiyeyi ziyaretiniz bu ortak amacın tahakkukunda önemli 
bir merhale teşkil etmektedir.

Nitekim, Ankara, İzmir ve İstanbulda halkım ızla yakından temas etti
niz ve onun hissiyatını yakınkan gördünüz. Halkım ızın size gösterdiği can
dan ilg i, Türkîyenin, büyük komşusu Sovyetler B irliği ile, aramızda mutabık 
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kaldığımız temel prensipler dairesinde ilişkilerini geliştirmek arzusunun en 
güzel delilini teşkil etmiştir. Hükümetimizin bu istikâmetteki çabalarında m il
letin desteğine güvenebileceğini bizzat müşahade buyurdunuz. Türkiyenin 
başlıca davasının ekonomik kalkınma hedefi olduğunu, halkımızın büyük bir 
enerji ve azimle hayat seviyesini yükseltme mücadelesine girişmiş bulunduğu
nu, bu yolda şimdiden önemli bir mesafe katettiğini, her başarının yeni ham
leler için o’na şevk verdiğini gördünüz.

lü r k  m illeti ve hükümeti de şahsınızda müstesna bir devlet adamı ta
nıdı. Bugün dünya barışının korunmasında Sovyetler Birliğine ne kadar bü
yük bir görev düştüğünü, derin bir barış iştiyakı içinde bulunan Türk milleti 
çok iyi bilmektedir. Büyük devletlerin ellerindeki kudreti yapıcı hedefler uğ
runa kullanm alarını, bütün barış idealine bağlı dünya milletleri gibi, Türk 
m illeti de m illetlerarası barışın başlıca teminatı olarak görmektedir. Memle
ketinizin mes’uliyet mevkilerini sizin gibi tecrübeli, basiretli ve barışçı gay
retlere şahsen birçok katkılarda bulunmuş bir kimsenin işgal etmesi bize bu 
bakımdan güven vermektedir.

Sayın Başbakan, Türkiyeye yaptığınız ziyaret, sadece yarattığı müsait 
iklim ve bizde uyandırdığı derin memnuniyet bakımından fayda getirmiş de
ğildir. İkili ilişkilerim iz bakımından da önemli sonuçlara varmış bulunmakta
yız.

Sizinle dünya meseleleri ve Türkiye ile Sovyet Birliğini ilgilendiren me
seleler üzerine yaptığımız görüş teatisinin de çok faydalı olduğuna kaniim. 
M illetlerarası sorunları her zaman aynı şekilde de değerlendirmemiş olabili
riz. Fakat görüşmelerimiz, noktai nazarlarımızı daha iyi anlamaya ve imkân 
varsa yaklaştırmağa yaramıştır. Birbirimizin görüşlerine ve kanaatlerine ilg i 
ve saygı gösterdiğimiz müddetçe birbirimizi daha yakından anlamak imkân
larının doğacağına şüphe yoktur.

Yaptığım ız görüş teatisi sırasında, bütün Türk milletinin üzerinde has
sasiyetle durduğu Kıbrıs meselesine de temas ettik. Daha evvelki Türk - Sov
yet görüşmelerinde varılan mutabakatı teyid eyledik ve durumu kötüye gö
türecek hareketlerden kaçınılması lüzumunu belirttik. Bu meselede, barışı ko
rumak ve ih tilâfa barışçı bir çözüm yolu bulmak hususunda ne kadar azimli 
isek, Türkiyenin ve Kıbrıstaki Türk cemaatinin meşru haklarını korumak hu
susunda da o kadar azimli olduğumuzu bir kere daha ifade emıek isterim.

M illetlerarası taahhütlere riayet edilmesi, Birleşmiş M illetlerin takviye 
edilmesi, bütün Avrupa memleketleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bü
tün memleketler arasında ve özellikle Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında 
m illi bağımsızlık, hak eşitliği, toprak bütünlüğü ve içişlerine ademi müdaha
le prensiplerine saygı gösterilmesi hususunda mutabıkız. Bu zemin üzerine 
münasebetlerimizin sağlam bir şekilde gittikçe daha fazla gelişeceğine emi
nim.
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Türkiyeden ayrılmanız arifesinde ziyaretinizin bu semereli neticelerini 
belirtmek benim için çok zevkli olmaktadır. Türkiyede daha da fazla kalm a
nızı tabiatile gönülden arzu ederim. Bununla beraber, son derece ağır mes’- 
uliyetlerinize rağmen bizlere bir haftanızı hasretmenizden çok memnun ve 
müteşekkir kaldığım ızı kaydetmek isterim. Üzüldüğümüz bir nokta olmuştur. 
O da Bayan Kosigin’in bu seyahatte size refakat etmemesidir. Refikam la bir
likte kendisini Türkiyede behemahal bekliyorduk.

Sözlerime son verirken, Sovyetler Birliğinin bütün dünyayı hayran bıra
kan son feza başarısına temas etmeden geçemiyeceğim. Aya yumuşak bir iniş 
yapan Lunar-13 dolayısiyle Sovyetler hükümetine ve Sovyetler B irliği halkı
na en samimi tebriklerimizi sunmak isteriz.

Türkiye ile  Sovyet B irliği arasındaki dostane ilişkilerin gelişeceğinden 
emin bulunarak Zatıâlinize ve Sovyet heyeti üyelerine sıhhat ve saadet, bütün 
Sovyetler B irliği halklarına refah dilerim .»

Sovyet Başbakanı Aleksi Kosigin, Başbakan Süleyman D em irel’ın ko
nuşmasına karşılık olarak şu konuşmayı yapmıştır :

«Türkiye’deki ikâmetimiz, bu tarihî şehirde bitiyor. İstanbul’un hepi
miz üzerinde bıraktığı büyük intibaı belirtmiş bulunuyorum. Valiye, Belediye 
Başkanına ve bu şehrin bütün halkına gösterdikleri hüsnükabulden dolayı 
yürekten teşekkürlerimi bir kere daha sunmak isterim. Şu fikri ifade edebili
rim ki, bizi Sovyetler B irliğ i’nin temsilcileri olarak her yerde iyi karşıladılar. 
Sovyet halkına karşı memleketinizin her yerinde gösterilen sayısız saygı ve 
dostluk tezahürleri karşısında şükranlarımı tebarüz ettirmek isteriz.

Sovyetler B irliği halkları da Türk m illetine karşı aynı duyguları besle
mektedir. Biz, memleketimize, komşumuz Türk ulusunun yaşayışını görmek, 
arzu ve isteklerini daha iyi öğrenmek, Türkiye’nin devlet adam ları ile  her iki 
memleketi ilgilendiren meseleleri görüşmek için geldik, ziyarete ayrılabilen 
süre içinde oldukça çok şeyler gördük ve öğrendik.

Tür!: sanayiinin gelişen branşlarına ait bazı işletmeleri, enstitü ve ilim 
merkezlerini ziyaret ederek enteresan müşahadelerde bulunduk. Türk halkı
nın kültürü hakkında da fikir edindik. Şehirlerinizin manzaralarında, müzik 
ve oyunlarınızda beliren m illî güzellik leri duyabildik. Bundan başka tiyatro
nuzda Çaykovski’nin müziğini ve bu arada Sovyetler B irliğ i’nde yaratılan kül
tür eserlerini Türkiye’de de takdir edild iği kanısına vardık.

Türk m illetinin ekonomik gelişme hızını arttırma ve çok kollu gelişmiş 
bir ekonomi yaratma çabası üzerimizde büyük intiba bıraktı.

Çok iyi anlaşilabilecek bir gerçek şudur ki, bahis konusu gayret gerek 
Türk, gerek Sovyetler B irliği halklarının aynı derecede arzuladıkları barış
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şartları içinde gerçekleşebilir. Zaten Türk devlet adamları ile yaptığımız gö
rüşmelerde bu prensibi gözönünde bulundurduk.

Herhangi bir resmî ziyaret biterken çok haklı olarak şöyle bir soru so
rulur : «elde edilen sonuçlar nedir ve bu sonuçlar görüşmelere katılan taraf
ları tatmin etmiş m id ir?» Bu soruya verilecek cevabın her iki tarafın fikrini 
ifade etmesi tabiidir. Biz ziyaretin verdiği sonuçlardan memnunuz. Her halde 
Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de aynı fikirdedir. Sayın Başbakan Demirel’in 
şimdi yaptıkları konuşma da bunu gösteriyor. Türkiye devlet adamları ile va
ki görüşmelerimiz, görüşülen meselelerde daha çok temas noktası bulmak, 
gerek Sovyet - Türk ilişkilerini bundan böyle de geliştirmek, gerekse m illetler
arası konularda daha büyük karşılıklı anlayış temin etmek yollarını bulmak 
imkânlarını vermiştir.

Cumhurbaşkanı Sunay ve Başbakan Demirel ile yapılan konuşmalar 
memleketlerimizin sosyal düzenleri değişik ülkelerin barış içinde beraber ya
şama prensibinden yana olduklarını uluslararası gerginliğin azaltılması ve 
harb tehlikesinin bertaraf edilmesi uğrunda savaştıklarını teyid etmiştir. Dev
letlerin içişlerine karışılmasına cevaz verilmemesi, nükleer denemelerin yasak
lanması gibi sorunlardaki tutmlarımız birçok bakımlardan yekdeğerine uygun
dur. Elbette dünyada ortaya çıkan meseleler çetindir ve bunları çözmek kolay 
olmuyor. Mamafih, barışın sağlamlaştırılmasına gayret ediliyorsa, bu mesele
ler görüşülmeli ve çözülmelidir.

Bizim Türkiye’ye yaptığımız ziyaret artık elde edilmiş olan ve devamı 
bulunan herhangi bir sonuçtan ileri gelen ayrı bir epizot değildir. Bizim ziya
retimiz atılan birçok adım larla birlikte Sovyetler Birliği nin Türkiye hakkın
da güttüğü tek bir siyaset hattını teşkil eder. Bu siyaset hattının hedefi mem
leketlerimiz arasındaki itimadın ve iyi komşuluğun tarsinidir. Tam sarih ola
rak sizlere şunu ifade etmek isterim ki, bu seyahat herhangi bir sallantıya ma
ruz bulunmamaktadır. Ve pek tabii olarak bizzat Türkiye nin güdeceği siyaset 
nazarı itibara alınarak inhirafsız bir şekilde uygulanacaktır.

Memleketinizin devlet adamları ile vaki görüşmelerden edindiğimiz in
tiba şudur: Türkiye cumhuriyeti hükümeti de Sovyet - lü r k  ilişkilerini bun
dan böyle de geliştirmeye ve çeşitli sahalarda iş birliği yapmaya ilgi göster
mektedir. Bu maksatla aramızdaki temas ve fikir teatisini devam ettirme} i 
kararlaştırdık.

Bazı uluslararası meselelerde tutumlarımızın değişik olduğunu bili\o 
nız. Takat bu husus Sovyet - Türk ilişkilerinin gelişmesine mani değildir \e 
biz mevcut engellerin kaldırılabileceğine eminiz. Türkiye cumhuru eti bükü 
meti ile  resmî görüşmelerimiz bitmiş bulunuyor ve ortak Türk - Sovyet bil i 
risi yayınlanacaktır. Bildiri bugünlerde yapılmış olan işleri ifade edece tir.
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Görüşmeler sonucunda Sovyetler B irliği ile Türkiye arasında ticaretin 
ve ekonomik bağların arttırılması hususunda anlaşmaya varılm ıştır ki, bu her 
iki memleketin menfaatlerine uygun olacaktır. B ilindiği gibi Sovyetler B irliği 
Türkiye’nin m illî ekonomisinin gelişmesinde büyük önemi olan bazı sınaî te
sislerin kurulmasına ve inşaasının tesbit edilen süre içinde sona erdirilebilme- 
si için yararlı olmuştur.

Konuşmamı bağlarken şu hususu belirtmek isterim ki, Türkiye cumhu
riyetinden Cumhurbaşkanı Sunay’a ve Başbakan Demirel’e bize gösterilen mi
safirperverlik için şükran duyguları ile  ayrılıyoruz. Fikrimizce Türkiye Cum
hurbaşkanı ve başbakanının Sovyet devletlerinin daveti üzerine Sovyetler Bir- 
l iğ i’ne yapacaklar ziyaretler ve bu vesile ile  vuku bulacak temaslar faydalı 
fikir teatisini devam ettirerek memleketlerimiz arasındaki dostluk münasebet
lerini daha da kuvvetlendirmek imkânını sağlayacaktır.

Cumhuriyet Senatosu Başkanı A tasagun’a, Meclis Başkanı Bozbeyli’ye 
Dışişleri Bakanı Ç ağlayangil’e ve Türkiye cumhuriyeti hükümetinin diğer 
üyelerine bize gösterdikleri ihtimam için bütün arkadaşlarım ın şükranlarını 
sunarım.

Türkiye’deki ikâmetimizin faydalı ve hoş geçmesini temin etmiş olanla
rın hepsine teşekkür ederim. Bu fırsattan istifade ederek, Sovyet halkının 
Türk milletine, vatanın gelişmesi ve ekonomik inkişafı yolunda başarı ve re
fah temennilerimi sunarım.

Memleketlerimiz arasındaki dostluk münasebetleri gelişsin ve karşılıklı 
itim atlar artsın. Size sayın Bay Başbakan ve size sayın Bayan Demirel en iyi 
dileklerim i sunarım.»

B E L G  E 26 21 Aralık 1966

SOVYET BAŞBAKANI KOSİGİN’İN TÜRKİYE'DEN AYRILIRKEN
YAPTIĞI KONUŞMA

20 - 27 A ralık tarihleri arasında Türkiye’yi resmen ziyaret etmiş olan 
Sovyetler B irliği Başbakanı Aleksi Kosigin, Moskova’ya hareketinden önce 
kısa bir demeç vermiştir :

«Ziyaretim in sonucundan çok memnunum. Yaptığım ız temas ve görüş
meler ve ortak bildiride tesbit edilmiş olan programlar ilişkilerim izin bundan 
böyle daha da gelişmesine yardım edecektir.

Memleketinizden ayrılırken Türk m illetinin bize gösterdiği iyi kabule 
can - u gönülden teşekkürlerimi sunmak isterim.

Devletinize refah ve ilerleme yolunda başarılar dilerim.
Dostevenya - A llahısm arladık.»
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B E L G E 27 27 Aralık. 1966

TÜRK  - SOVYET ORTAK BİLDİRİSİ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin daveti üzerine, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri B irliği Bakanlar Kurulu Başkam A. N. Kosigin 20-27 Aralık 1966 
tarihlerinde Türkiye’ye resmî ziyarette bulunmuştur. A. N. Kosigin’e bu zi
yaretinde Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı 
V. V. Şçerbitskiy, Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 
Başkanı M. Beysebayev, Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı V. V. Kuznetsov,
S.S.C.B. Bakanlar Kurulu Dış İktisadî Münasebetler Devlet Komitesi Başka
nı Birinci Yardımcısı I. V. Arhipov S.S.C.B.’nin Ankara’daki Büyükelçisi A. 
A. Smirnov refakat etmişlerdir.

A. N. Kosigin ve kendisine refakat eden zevat Ankara’dan başka İzmir 
ve İstanbul’u ziyaretle sınaî, sosyal ve kültürel tesis ve miiesseseleri, tarihi 
yerleri gezmişler ve Türkiye’nin çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği ilerlemeyi 
yakından müşahade etmişlerdir.

A. N. Kosigin 21 A ralık’ta Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ta
rafından kabul edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Süleyman Demirel ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri B irliği Bakanlar Kurulu Başkanı A. N. Kosigin arasında ya
pılan görüşmelere Türkiye tarafından Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çaglayan- 
gil, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Zeki Kuneralp, Türkiye - 
nin Moskova Büyükelçisi Haşan Esat Işık, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter 
İktisadî İşler Yardımcısı Elçi Kâmuran Gürün, Dışişleri Bakanlığı Birinci 
Daire Genel Müdürü Elçi Pertev Subaşı ve Siyaset Plânlama Grubu Başkanı 
Elçi İlter Türkmen; Sovyetler Birliği tarafından da Ukrayna Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı V. V. Şçerbitskiy, Kazakistan Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı M. Beysebayev, Dışişleri Ba
kanı Birinci Yardımcısı V. V. Kuznetsov, S.S.C.B. Bakanlar Kuıulu Dış İk
tisadî Münasebetler Devlet Komitesi Başkanı Birinci Yardımcısı i. V. Arhipov 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği nin Ankara Büyükelçisi A. A. Smirnov. 
Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Dairesi Başkanı S. P. Kiktev ve Dışişleıi Bakan
lığı Basın Dairesi Başkanı L. M. Zamiatin katılmışlardır.

Dostâne hava içinde cereyan eden görüşmelerde Sovyet - . ürk ilişkileri
nin geliştirilmesi ve günümüzün milletlerarası meseleleri hakkında geniş gö
rüş teatisinde bulunulmuştur.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Bakanlar Kurulu Başkanı ve Tiir 
kiye Cumhuriyeti Başbakanı, V. İ. Lenin ve Kemal Atatürk zamanında kurul
muş olan gelenekleri gözönünde tutarak dostâne ve iyi komşuluk münasebetle 
finin geliştirilmesi ve karşılıklı itimâdın kuvvetlendirilmesi yolunda S.S.C.B.
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ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin sarfettikleri gayretleri devam ettire
ceklerini teyîd eylemişlerdir. Taraflar, iki Devlet arasındaki münasebetleri tam 
bir hak eşitliği, birbirinin içişlerine ademi müdahale, bağımsızlığa, egemenliğe 
ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı prensiplerine dayanarak geliştirmeğe 
amade bulunduklarını beyan etmişlerdir.

Taraflar, yapılan görüşmeler sırasında iki memleket arasındaki ilişk iler
de son zamanlarda müşahade edilen olumlu gelişmeleri memnuniyetle karşı
lamışlardır.

Bu münasebetleri ve dünya barışını tarsin etmek için m illetlerarası işbir
liğinin gelişmesini teşvik etmek isteyen Taraflar, m illetlerarası meseleler ve 
ik ili ilişkiler konusunda temas ve görüş teatilerinin devamlı faydasını kabul 
etmişlerdir.

Taraflar, dünya durumunu gözden geçirirken, Türk ve Sovyet Hükümet
lerinin diğer barış idealine bağlı devletlerle birlikte m illetlerarası gerginliğin 
azaltılmasına, dünya barışının kuvvetlendirilmesine ve harp tehlikesinin önlen
mesine yardımcı olmak arzusunu belirtmişlerdir. Değişik sosyal sistemlere sa- 
sip devletlerin barış içinde birarada yaşamaları prensibine bağlılık ların ı bir kere 
daha teyit ederek, memleketlerin münasebetlerindeki ih tilâfları meselelerin 
barışçı yo llarla, müzakere suretiyle çözümlenmesini desteklediklerini tekrar 
ifade etmişlerdir.

Devletlerin, karşılık lı münasebetlerinde iç işlerine ademi müdahale, ege
menliğe saygı ve hak eşitliği prensiplerine riayet etmeleri barışçı ve verimli iş
birliğinin inkişafına, m illetlerarası problemlerin halline ve dünyadaki gergin
liğin azalmasına yardım edecektir.

İki taraf, Yakın ve Orta Doğunun bir barış ve güvenlik bölgesi olmasını 
samimiyetle temenni ettiklerini teyicl eylemişlerdir.

İki Hükümet, Birleşmiş M illetler Teşkilâtının, Yasasına dayanarak, barı
şın sağlanması vazifesini daha müessir bir şekilde başarabilmesi için Birleşmiş 
M illetler Teşkilâtını takviye etmek lüzumunu ifade eylemişlerdir. Taraflar, 
Birleşmiş M illetler Yasasına kaydedildiği üzere, barışın korunması ve tarsini 
ile m illetlerarası işbirliğinin gelişmesi için anlaşmalardan ve devletler huku
kunun diğer kaynaklarından doğan vecibelere hürmet ve riayetin taşıdığı bü
yük ehemmiyeti belirtmişlerdir.

ta raflar, Devletlerin iç işlerine müdahalenin kabul edilmemesi ve dev
letlerin bağımsızlığının ve egemenliğinin korunmasına m üteallik Birleşmiş 
M illetler Asamblesince kabul edilen beyannameye bütün üye devletlerce riayet 
edilmesinin barışı takviye edeceği hususunda mutabıktırlar.

Taraflar, G üney-Doğu Asya’da mevcut tehlikeli durumdan derin endi
şe duyduklarını belirterek Vietnam meselesindeki karşılık lı tutumlarını açık- 
104



iamışlardır. Taraflar, 1954 tarihli Cenevre anlaşmalarını bu meselenin çözüm
lenmesi için bir esas addetmekte ve Vietnam milletinin kendi kaderini serbest
çe tayin hakkına sahip olması gerektiğini belirtmektedirler.

Taraflar, Avrupa güvenliği konusunda görüş teatisinde bulunmuşlar 
ve genel Avrupa işbirliğinin çeşitli alanlarda inkişafına her türlü imkânlarla 
vardım etmeğe amade bulunduklarını belirtmişlerdir.

Taraflar, m illetlerarası müessir bir kontrol altına tam ve genel bir si
lâhsızlanmanın tahakkukunun, sağlam bir barışın tesisi için önem arzettiğini 
ittifakla kaydetmişler ve bu ana meselenin halline yardım edebilecek kısmî 
tedbirlerin ittihazına yardım etmek arzularını ifade etmişlerdir.

Taraflar, nükleer silâhların yayılmasının önlenmesi meselesinin âcil ma
hiyet taşıdığını kaydetmişlerdir. Bununla ilg ili olarak nükleer silâhların yayıl
masının önlenmesi bir anlaşmaya bağlanıncaya kadar, bu anlaşmaya varılma
sını güçleştirecek bir harekete hiç bir devletin girişmemesi gerektiği kana
atini izhar etmişlerdir.

Taraflar, her çeşit nükleer denemelerin durdurulmasına müteallik bir 
anlaşmanın akdini de desteklemektedirler.

Taraflar, tam ve genel silâhsızlanma meselesinin gerçekleştirilmesi için 
yapılmakta olan çalışmalara ilâveten bir dünya silâhsızlanma konferansı top
lanmasının bu sahadaki terakkiye de yardımcı olabileceği hususunda muta
bıktırlar.

Taraflar, Kıbrıs meselesi üzerinde görüş teatisinde bulunmuşlardır. 
Türkiye Başbakanı Türkiye’nin Kıbrıs meselesindeki tutumu hakkında geniş 
izahat vermiştir. Sovyetler Birliği Başbakanı da Sovyet demeçlerinde ve daha 
evvel neşredilen Türk-Sovyet ortak bildirilerinde belirtilen Kıbrıs meselesi 
hakkındaki Sovyet tutumunu yeniden teyid etmiştir. T araflar, 4 Mart 1964 
tarihli Güvenlik Konseyi kararı gereğince, bütün Birleşmiş M illetleı iiyeleıi- 
nin A da’da durumu kötüye götürecek hareketlerden sakınmaları geıektiğini 
belirtmişlerdir.

Taraflar, Sovyetler Birliği ile Türkiye’nin coğrafi bakımdan yakınlığı
nın ve tabii kaynaklarının karşılıklı fayda sağlayan ticarî ve ekonomik mü
nasebetleri geliştirmek için iyi imkânlar yarattığını kaydetmişlerdin

İki Hükümet Başkanı, Türkiye ile Sovyetler Birliği ara.andaki ticaıi 
ekonomik münasebetlere ait meseleleri bütün veçheleriyle incelemişlerdiı.

Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ticarî mübadeleleıin seyrinden 
dolayı memnuniyetlerini izhar eden taraflar, bu mübadelelerde yeni biı artış 
vuku bulmasının tarafların menfaatine olacağı hususunda mutabıktalar. Ta 
raflar aynı zamanda hazırlanması sona ermek üzere bulunan projelerin kaışı^ 
hklı olarak tesbit edilen şartlar dairesinde bir an evvel gerçekleştin me en 
hususunda mutabakata varmışlardır.



Taraflar, Sovyetler B irliği ile Türkiye arasındaki karşılık lı anlayışın ve 
itimadın kuvvetlendirilmesi için son yıllar zarfında Hükümet ve Parlâmento 
seviyelerinde yapılmış olan şahsî temasların faydasını memnuniyetle kaydet
mişlerdir. Bununla ilg ili olarak, S.S.C.B. Bakanlar Kurulu Başkanınm Tür
kiye’ye yaptığı ziyaretin bir Sovyet Hükümeti Başkanının Türkiyeye ilk ziya
reti olarak Türk - Sovyet ilişkilerinin gelişmesi yolunda önemli bir merhale 
teşkil ettiği kaydedilmiştir.

S.S.C.B. Bakanlar Kurulu Başkanı, S.S.C.B. Yüksek Şûra Prezidyumu 
ve Sovyet Hükümeti adına Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ı Sovyetler 
B irliğini resmen ziyaret etmeğe davet etmiştir. A. N. Kosigin Sovyet Hükü
meti adına Türkiye Başbakanı Süleyman D em irel’i Sovyetler B irliğini resmen 
ziyarete davet etmiştir. Bu davetler memnuniyetle kabul edilmiştir. Ziyaret
lerin tarihleri sonradan tesbit edilecektir.

B E L G  E 28 22 Aralık 1966

BARIŞ GÖNÜLLÜLERİ İLE İLGİLİ BİR BASIN TOPLANTISI

Barış gönüllüleri Müdürü Donovan McClure, düzenlediği bir basın top
lantısında bir süreden beri yapılan itham ları cevaplandırmıştır.

Türk Hükümetinin Barış Gönüllülerinin Türkiye’den ayrılm alarını is
temediğini, çünkü gelecek y ıl için daha gönüllü talep ettiğini ileri sürerek, 
sözlerine başlıyan McClure, özetle şunları söylemiştir :

«Barış Gönüllüleri aleyhinde yapılan itham lardan bazılarını saymak, 
bunları incelemek ve onları ortadan kaldırıp kaldıramayacağımızı görmek is
tiyorum. Birincisi ve beni en çok şaşırtanı, casus olduğumuz iddiasıdır.

Birleşik Amerika’nın veya herhangi başka bir m illetin, seri halinde 21 
.yaşında casuslar yetiştirebileceğine gerçekten inanan kimse olabilir m i? Bazı 
çevreler, gönüllüleri, deniz aşırı yerlere göndermeden evvel tabi tuttuğumuz 
üç aylık eğitim programı esnasında Üniversite talebelerini casus yaptığımızı 
söylemektedir.Bazı!arı da buna ajan eğitim i diyor. Bu gibi iddialarda bulu
nan kimseler, Am erika’daki eğitimin, yarısından fazlası Am erika’da oturan 
ve eğitim kadrosuna dahil olmak için özel surette Türkiye’den gelmiş Türk- 
ler tarafından idare edilirken, böyle bir ajan eğitim inin nasıl olabileceğini hiç 
düşünmüyorlar. Benim kati cevabım şudur : Barış Gönüllüleri casus değildir
ler, hiç bir zaman da olmamışlardır.

Her yerde duyulan bir başka suçlama da, barış gönüllülerinin dini pro
paganda yaptıklarıdır. Bu haberler de, tamamen yanlıştır. Teşkilât kuruldu
ğundan beri, bir insanın dinini değiştirmeye çalışılmaması esas siyaseti olmuş
tur. Hiçbir Barış Gönüllüsü, herhangi bir dini propagandaya karışmamıştır.
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Bir başka iddia da, hükümetin Gönüllülerin ikinci derecede diplomatik 
haklan olması taleplerini reddettiğidir. Bunlar da boş sözlerdir. Çünkü dün
ya daki hiçbir Barış Gönüllüsünün herhangi bir çeşit diplomatik imtiyazı yok
tur, böyle bir şeyi de hiçbir zaman istemiş değiliz.

Trabzon büromuzu kapatmamızın gerçek sebebi ise, Doğudaki Gönül
lü sayısının azalmış olmasıdır. Bakanlıktan hiç kimse Trabzon bürosunun ka
patılması için bize veya elçiliğe müracaat etmemiştir.

Amerikan hükümetinin, bazı faaliyetlerinin azaltılması hakkındaki Türk 
teklifini istemeden kabul ettiği yolundaki iddialar da asılsızdır. Bunun toplum 
kalkınması programındaki azalmaları kasteddiğini zannediyorum. Gönüllü
nün vazifesi ve orada bulunma sebepleri, haklarında yapılan yanlış suçlama
lar yüzünden çok zor bir hale getirilmiştir.

Barış Gönüllülerinin programları Bakanlıklar tarafından hazırlanır. 
Türkiye’deki Gönüllü miktarımız gelecek sonbaharda iki yoldan azaltılacak- 
tir. Gönüllülerin gönderildikleri coğrafi bölgeler de, Bakanlıkların göster
dikleri bölgelerdir.

Biraz evvel saydığım iddialara ve suçlamalara geniş ölçüde inanıldığını 
veya bunların Türklerin çoğunluğunun hissiyatını gerçekten aksettirdiğini dü
şünseydim, o zaman Türkiye’yi terkederdik. İstenmediğimiz bir yerde kalma 
arzumuz yoktur.»

B E L G E  29 29 Aralık 1966

DIŞİŞLERİ BAKANININ KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNDA 
YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangii karma bütçe komisyonunda 
Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşleri cevaplandırmak üzere bir konuşmayı 
yapmıştır.

Çağlayangii, dış memleketlerde yapılacak olan propaganda için geçen 
yıl ayrılan ödeneğin 2 milyon lira olduğunu ifadeyle, başka memleketlerin 
bu işi, şimdi D ışişleri Bakanlığına verilen bütçenin tamamı ile yaptıklarını 
beyan ederek demiştir ki :

«Kültür işlerine ehemmiyet verilmiyor denilirken, zannederim ki, bu iş 
için ayrılan ödeneğin miktarını da göz önüne getirmek lâzımdır.»

Bakan, daha sonra, Türk-Suriye münasebetlerine değinmiş, Suriye nin 
1 ürk m allarını devletleştirmesi karşısında, hükümetimizin de mukabele - i bil- 
misil yaptığını söyleyerek, iktidara gelir gelmez bu işin ele alındığını, geıekli 
demarşların yapıldığını ve Ankara’daki Suriye elçisine durumun bildirildiği
ni söylemiştir. 1 07



Çağlayangil, Suriye m allarının devletieştirildiği sırada, bazı Tlirklerin 
de m allarının, Suriye tabiyetinde bulundukları için ellerinden alındığı yolun
daki iddialara şöyle cevap vermiştir :

«Bu kimseler aslen Türk ise, yıllarca Suriye tebasında kalmaktaki İsra
rı nedendir? Fakat yine de bu şekilde zarardide olanlar varsa, onların da du
rumunu inceleyeceğiz ve mutazarrı olmamaları yoluna gideceğiz.

Bir de yıllardan beri yurt dışında olan vatandaşlarım ızın durumuna do
kunuldu. Eğer bu vatandaşlarım ızın içlerinde memleket aşkı yoksa, eğer ka
zandıkları parayı memlekete getirmek niyetinde değillerse, bizim yapabilece
ğimiz hiçbir şey yoktur.

Kasım Gülek arkadaşımızın sorularına gelince, bu arkadaşımız savaş 
sahalarındaki gelişme dolayısiyle Türkiye hâlâ jeostratejik bir bölgede m idir? 
diye sordular.

Atom ve hidrojen silâh ları bugün siyasî gayeler uğruna kullanılmaktan 
çok, karşılık lı İntihar vesilesi haline intaç ettirilmiştir. Türkiye’nin hâlen stra
tejik ve jeopolitik önemi eskisi gibi devam etmektedir.»

Çağlayangil, daha sonra, başka bir soruyu da cevaplandırarak, Türkiye’
nin uluslararası itibarının az olduğu yolundaki iddialara katılm adığını, bilâ
kis, bu itibarın günden güne, daha çok arttığını söyleyerek, uluslararası te
şekküllerde görev alan Türk elemanlarından bahsetmiş ve demiştir ki :

«Türkiye’nin uluslararası itibarı olmadığı söylentileri doğru değildir. 
Türkiye uluslararası teşekküllerde elemanlarım  yavaş yavaş arttırmakta ve 
yerleştirmektedir.»

Hükümetin Kıbrıs politikası ve bu mes’elede takip olunan yolu geniş 
şekilde izah eden D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, bu konuda özetle 
demiştir ki :

«M es’elenin, Türkiye’nin ve Türk cemaatinin menfaatma uygun şekilde 
bir çözüm yoluna kavuşturulabilmesi için Türk cemaatinin maneviyatını ve 
direnme gücünü takviye etmek ve bu konuda yapılacak müzakerelerin akame
te uğraması halinde uygulanacak gerekli işlemi tesbit etmek konusunda hü
kümetimizin kesin kararları vardır. Ancak bu konuda bu komisyonda açıkla
ma yapmayı m illî menfaatlerimiz yönünden uygun bulmamaktayım.

Diğer çalışmalarımızı bir kere daha dünya umumî efkârı önünde açıkla
mak gerekirse bu konuda artık hiçbir emrivakiye müsamaha göstermiyecegi- 
miz şüphe götürmez mahiyettedir.»

D ışişleri Bakanı İhsan Sabrı Çağlayangil, adadaki Türk cemaatinin ha
yat şartları konusunda da bilg i vermiş, Erenköy’dekiler hariç olmak üzere ça
dırda oturan bütün Türklerin inşa edilen evlere yerleştirild iğini söylemiştir. 
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Dışişleri Bakanı anavatandan Kıbrıs’a yapılan hükümet yardımlarının da 60 
milyon liradan 110 milyon liraya çıkarıldığını açıklamıştır.

«Zaman Türkiye’nin aleyhine işlememektedir. Ve Türkiye kendi aley
hine hiçbir müzakereye katılmıyacaktır» diyerek izahatına devam eden Çağ- 
layangil, T ürk-Y unan ik ili görüşmeleri konusunda da şu bilgiyi vermiştir :

«Yunan hükümetinin bize defalarca yaptığı müzakere teklifine hemen 
yanaşmadık. Çünkü bizim için müzakerelere iyi niyetlerle başlamak ve Türki
ye’nin istemediği şeylerin müzakeresinden kaçınmak esastır. Bir süre bekle
yişten sonra Türkiye ile Yunanistan arasındaki ikili görüşmeler 1966 Hazira
nında başladı. Yunan hükümetindeki son kriz sebebiyle müzakerelere 1966 
Aralık ayının ortasından sonra ara verilmiştir. Son toplantı ise Dışişleri Ba
kanları seviyesinde olmak üzere Paris’te yapılmıştır. Müzakerelerde ileri sür
düğümüz prensiplere göre, anlaşmaların tek taraflı değiştirilemiyeceği cema
atlerden hiçbirinin bir diğerini tahakküm altında tutamayacağı ile Kıbrıs’ın 
başka hiçbir devlete ilhak olunmıyacağı hükümleri daima gözönünde bulun
durulmuştur.

Yunanistan’da Stefanopulos hükümetinin düşmesiyle yeni bir durum 
meydana çıkmıştır. Ve bu durum değerlendirilmektedir. Ayrıca, hiçbir zaman 
biz, Kıbrıs sorununu sadece Türk-Yunan müzakerelerine bağlamış değiliz. 
Daha önce de belirttiğim  gibi müzakerelerin akameti halinde tarafımızdan 
takip edilecek yol tesbit edilmiştir. Namüsait gelişmeler olursa mani olmaya 
kararlıyız.»

Dışişleri Bakanı Rum yönetimi ile Çek Hükümeti arasındaki bir anlaş
ma gereğince 150 tonluk çeşitli silâhlarla ilg ili teslimatın adaya ulaştığını, 
27 Kasım da yapılan bu teslimattan sonra, derhal ilgililer nezdinde teşebbüs
lere geçildiğini beyan etmiştir.

Bu teşebiisler sonunda Çek hükümetinin ikinci parti silâhları adaya gön
dermekten vazgeçtiğini de sözlerine ekleyen Dışişleri Bakam Yunan hüküme
tinin de bu silâhların tevzi edilmeyip kontrol altında tutulduğuna dair hükü
metimize teminat verdiğini söylemiştir. Barış gücünün görev süresinin uzatıla
cağını da bu arada ifade eden Bakan adadaki Çek silâhlarının Biıleşmiş Md- 
letler emanet ve kontrolüne tevdi isteğimizi bir kere daha açıklamıştır.

Dışişleri Bakanının açıkladığına göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekre
teri de Güvenlik Konseyine bir rapor vererek bu konudaki endişelerini izhar 
etmiştir. Dışişleri Bakanı bu silâhların Birleşmiş Milletler emanetine verilme 
mesi halinde Türk cemaatinin güvenliği için munzam tedbirler alınacağım 
söylemiştir.

Stratejik ehemmiyeti yönünden Yunanistan ile daima dost kalmanın za 
ruretİne de işaret eden Dışişleri Bakanı «ancak, bu siyasetimiz şirret ige prim 
verecek şekilde olm ayacaktır.» demiştir.



Karma bütçe komisyonunda uzun bir konuşma ile tenkid ve soruları ce
vaplandırmaya devam eden Dışişleri Bakanı Türkiye ile  Amerika arasındaki 
ik ili görüşmeler konusunda şunları söylemiştir :

«Am erika ile, müşterek savunmamızın icabı 1954’ten bu yana 50’yi aş- 
j kın anlaşma imzalanmıştır. AP Hükümeti zamanında bunun bir envanteri ya

pılmış hepsinin bir araya getirilerek sistematik bir hâle sokulması ve bir kıs
mının bazı maddelerin değiştirilmesi uygun görülmüştür. Bu durum, 7 Nisan 
1966’da bir muhtıra ile  A. B. Devletlerine tevdi edilmiş, 18 N isan’da müsbet 
mütalaası alınmıştır.

İhzarı müzakerelerden sonra hazırlanan temel andlaşma tasarısı,-ki bu 
tasarı hazırlanacak anlaşmaların anayasası n iteliğinde olacaktır, 8 Ekim 1966' 
da A. B. Devletlerine tevdi olunmuştur. Hâlen A. B. D. hükümeti tarafından 
tetkik edilmektedir. M illî menfaatlerim ize uygun düşmeyen bir anlaşmanın 
imzalanıp onaylanması düşünülmez.

Anlaşmalar icabı yurdumuzda kurulmuş olan tesislere resmî yetkililerin 
girem ediği yolundaki bir iddiayı da D ışişleri Bakanı şöyle cevaplandırm ıştır:

«D ışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri ve diğer yetkililer tarafından müş
terek savunmamızla İlgili bütün tesisler tek tek dolaşılmıştır. Müşterek savun
ma tesislerine gİrilemediği gerçeklere uymaz. Esasen tesislere giriş müsadesi 
Türk Genelkurmayı tarafından verilmektedir. M ülkiyeti tamamen Türkiye’
ye ait olan bu tesislerin m aliyetlerine iştirakimiz bile serbesttir.»

D ışişleri Bakanı, İstanbul TİP m illetvekili Sadun Aren’in sabahki ko
nuşmasında «sosyal görüşü başka olan bir parti iktidara gelirse Amerika si
lâh lı müdahalede bulunabilir mi ? şeklindeki bir endişesini cevaplandırmış 
«bir Türk parlâmentosunda bir Türk m illetvekili tarafından böylesine endişe
li bir ifadeyi dinlemek dahi beni ziyadesiyle üzdü.» demiştir.

Arap camiasına dahil m illetlerle olan ilişkilerim izin de müsbet yönde 
gelişmekte olduğunu konuşmasında belirten D ışişleri Bakanı yakın bir tarihte 
Irak Cumhurbaşkanının Türkiye’ye geleceğini açıklamıştır. îslâm  paktına gi
rip girmiyeceğimiz hususuna da değinen D ışişleri Bakanı Çağlayangil, demiş
tir ki :

«İslâm paktına katılmamız konusunda resmî bir teklif almış değiliz. Pek 
tabii ki, İslâm ülkelerin moral yönünden de bir birine bağlanm aları arzumuz
dur. Ancak, İslâm paktı bu arzu yanında amacını başka şekilde gerçekleştir
meye kalkışmaktadır. Böyle bir toplantıda din adam ları, âlim ler veya profe
sörler bulunacakken devlet başkanlarının din konusunda toplantı yapm ası 
ve karar alması yoluna gidilmektedir. Konusu böyle olan bir toplantıda her 
halde Türkiye’nin yeri olmayacaktır.»
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İhsan Sabri Çağlayangil konuşmasının bu kısmında ikili müzakereler 
üzerinde durmuş, ik ili müzakerelerin Yunanistan’ın talebi üzerine yapıldığı
nı söyleyerek, bu görüşmeler sırasında Türkiye’nin tezi ne olmuştur sorusuna 
şu cevabı vermiştir :

«Türkiye Kıbrıs mes’elesini barışçı yollarla halletmek kararındadır ve 
bu karar çok önceleri dünya kamu oyuna duyurulmuştur. Barışçı yollarla der
ken, elimizde bulunan dört temel prensibi daima gözönünde tutmuştur. Bun
lar nazarı itibare alınmadan Kıbrıs için bir anlaşma yapılamaz, bunların için
de de Enosis yoktur.»

Çağlayangil, üçüncü dünya devletleri ile münasebetlerin arttırılması ko
nusunda da kısaca, «üçüncü dünya devletleri ile münasebetlerin takviyesi için 
Yugoslavya, Birleşik Arap Cumhuriyeti ve Hindistan ile münasebetlerimiz 
vardır. Bu üç devlet de bizi davet ettiler. Münasebetlerin gelişmesi için çalı
şılmaktadır» demiştir.

Romanya ile kültür anlaşmasının niçin İstanbul’da imzalandığı yolunda
ki bir başka soruyu da cevaplayan Dışişleri Bakanı, Romanya ile kültür anlaş
masının esasına Ankara’da varıldığını, Romen devlet adamlarının memleket
lerine sormadan bu anlaşmayı imzalamak istemediklerini ve memleketlerin
den müsbet netice aldıkları sırada İstanbul’da bulunduklarını ifade etmiş ve 
devamla demiştir ki :

«Bunun mahzuru olup olmadığını ilg ili arkadaşlarımdan sordum. Hiç
bir mahzuru olmadığını söylediler. Hakikaten de Yunanistan la yapılan ikili 
müzakerelerin neticeleri İsviçre’de Zürih’te, İngiltere’de Londra da imzalan
mıştır. Başkan Keıınedy Küba ile ilg ili bir anlaşmayı İngiltere de imzalamış
tır. Ama sayın hatip teşkilâtlarımızın darlığı sebebiyle vazifelerini yapama
maktan dolayı bu anlaşmayı İstanbul’da imzalamışlardır deselerdi, onu da 
kabul ederdik.

Bir de niçin siyasî anlaşma yapmadan, kültür anlaşması yapıyormnz di
ye soruyorlar. Faydalı olmadığını söylüyorlar. Anlaşmalar böyle olur, ben za
ten siyasî münasebeti düzeltsem, sonra kültür anlaşmasını yapmasam da olur.

Birleşmiş M illetler konusuna gelince, size biraz sizden şikâyette buluna
yım Koskoca Türkiye Cumhuriyetinin malî kadrosu çok yeni devletlere naza- 
ran, çok hudutlu ve sın ırlıd ır.»

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, TİP Malatya milletvekili Şa
ban Erİk’in Nato konusundaki konuşmasına da temasla şunları söylemiştir

«Bu iddialar bize hiçte yabancı gelmiyor. Bunları hergün Slav gazete 
lerinde görüyor ve «bizim radyoda» duymak mümkün. Bizim yadırgadığımız 
tek şey bunları bütçe müzakerelerinde duymuş olmamızdır.»
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Bundan sonra, D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil Kıbrıs hakkın
da kendisine tevcih eden sorulan toplu olarak şu şekilde cevaplandırmıştır :

«Şimdi, konuşmamın başında hükümet programında yer aldığını belirt
tiğim Kıbrıs’la  ilg ili dış politika hedefimiz konusundaki izahatıma geçece
ğim. Hükümet programının bu husustaki cümlesini aynen okuyorum : «En 
büyük m illî davamız olan Kıbrıs mes’elesinin, Türkiye’nin ve Kıbrıs’taki kah
raman soydaşlarımızın hak ve menfaatlerine uygun bir şekilde halledilmesi 
hükümetimizin değişmez hedefid ir.» İzahatım, bu hedef istikâmetinde sar- 
fettiğimiz aralıksız gayretlerin bir tablosunu gözler önüne sermeye matuf ola
caktır.

Geçen yıldan beri bütün dış politika gayretlerim izde Kıbrıs mes’elesinin 
daima ön plânı işgal ettiği muhakkaktır. Bu mesele hakkında izahat verirken, 
1965 yılı sonunda M illet M eclisi’nde ve Senato’da cereyan eden genel müza
kerelerden beri vukubulan inkişafları ele almak gerektiği kanaatindeyim.

Hatırlayacağınız veçhile, genel müzakereler Birleşmiş M illetler Genel 
Kurulunca 18 A ralık 1965’de alman karar üzerine yapılm ıştı. O zaman bu 
kararın hangi şartlar altında alındığını ve buna hükümetimizin ne reaksiyon 
gösterdiğini izah etmiştim. Bunlar üzerinde durmayacağım.

Hükümetimiz, o tarihten beri Kıbrıs siyasetinde, bilhassa şu hedefleri 
gerçekleştirmeye gayret etmiştir :

a) M illetlerarası alanda Kıbrıs mes’elesinde Türkiye’nin tutumuna âza
mi destek elde etmek, Birleşmiş M illetler asamblesi kararını mes’elenin çö
zümlenmesinde bir unsur olmaktan çıkarmak,

b) Yunanistan’ın veya Kıbrıs’lı Rumların bir hesap hatası yaparak em
rivaki yoliyle bir çözüm şekli empoze etmeye kalkışm alarını önlemek,

c) Adakla Türk cemaatinin güvenliğini zedeleyecek veya bugünkü fiili 
durumu Türk cemaatinin aleyhine değiştirecek emrivakilere engel olmak,

d) M es’elenin Türkiye’nin ve Türk cemaatinin m enfaatlerini koruyacak 
şekilde çözümlenmesinde en önemli unsur olan Türk cemaatinin direnme gü
cünü geniş ölçüde takviye etmek,

e) Kıbrıs mes’elesini halletmek için vukubulacak müzakerelerde, Tür
kiye’ye sağlam bir müzakere pozisyonu temin etmek ve müzakereler sırasın
da Türkiye’nin ve Türk cemaatinin meşru m enfaatlerini hükümetimizce ilân 
edilmiş bulunan dört prensip çerçevesinde en iyi şekilde koruyacak bir anlaş
ma zemini sağlamak,

f) Müzakerelerin mahiyetini anlaşmalı bir çözüm şekline varmanın güç
lüklerini daima gözöniinde bulundurarak, müzakerelerin akamete uğram ası
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halinde güdülecek siyaseti başından itibaren plânlamak ve bunun icabında 
derhal tatbik; mevkine konulmasını mümkün kılacak hazırlıkları zamanında 
yapmak.

Şimdi müsadenizle, bu hedeflere varmak için sarfettiğimiz gayretlen, 
mahiyeti itibariyle gizli olan ve bu safhada açıklanması m illî menfaatlerimize 
uygun düşmeyecek olan hususlar hariç, izah, edeceğim ve elde ettiğimiz neti
celeri arzedeceğim.

e) M illetlerarası alanda Türkiye’nin tutumuna azami destek elde etmek 
için aralıksız faaliyetlerde ve teşebbüslerde bulunulmuştur. İştirak ettiğimiz 
Cento ve Nato toplantıları gibi m illetlerarası konferanslarda Türkiye’nin gö
rüşleri en geniş şekilde izah edilmiş ve komünikelerde Kıbrıs’a müteallik kı
sımların görüşlerimize uygun olması sağlanmıştır. Bu konferanslarda, ayrıca, 
toplantıya katılan D ışişleri Bakanları ile  her defasında Kıbrıs mes’elesini özel 
olarak konuşarak noktai nazarımızı hiçbir tereddüte mahal bırakmıyacak şe
kilde izah etmeye hususi bir itina gösterdim. Bundan başka, umumî dış po
litika kısmında izah ettiğim gibi, geçen yıl zarfında büyük bir kesafet kaza
nan ikili temaslarımızda, Kıbrıs meselesi daima görüşmelerimizin en önemli 
yerini işgal etmiştir. Kıbrıs mes’elesinin başından beri, bu mes’elenin Başba
kan ve Dışişleri Bakanları seviyesinde bu derecede mevzubahis edildiğini zan
netmiyorum. Bu faaliyetlerim ize muvazi olarak büyükelçilerimiz de mes’ele
nin her safhasında hükümetimizin görüşlerini nezdinde akredite bulunduk
ları hükümetlere izah etmişlerdir.

18 Aralık 1965’te Birleşmiş M illetler asamblesi tarafından kabul edilen 
kararı, mes’elenin çözümlenmesinde bize karşı dermeyaıı edilen bir unsur ol
maktan çıkartmak için çeşitli alanlarda faaliyet gösterdik. Bir kere Kıbrıs lı 
Rumların asamble’de hakiki emellerini gizlemiş olduklarını, gerçek faaliyet
lerinin Enosis olmakta devam ettiğini, nitekim karardan hemen sonraki hat
tı hareketlerinin bunu açıkça gösterdiğini delilleri ile asamble de Kıbrıs lı 
Rumların lehinde oy kullanılan devletlere izah ettik. Neticede bildiğiniz g i
bi, Lübnan, Suriye, N epal, Urugay, Gabon, Gana gibi devletler Birleşmiş M il
letler Genel Sekreterine mektuplar göndererek, asamble’de karar lehinde kul
landıkları oyların hiçbir zaman Enosis’i tasvip anlamına gelmiyeceğini tası İh 
ettiler ve bu tutumlarının bütün Birleşmiş M illetler üyelerin? duyurulmasını 
istediler.

İkincisi, asamble kararının başlıca dayanaklarından birini teşkil eden 
Galo Plaza’nın raporu da hükümsüz bir hale geldi. Galo Plazanin kendisi 
asamble kararından sonra istifa etti. Daha sonra yeni bir arabulucu tayin edile
memesi dolayısiyle, Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri Kıbrıs taki özel tem
silci Bernardes’i ilg ili taraflarla  temasa memur etti. Bu temaslarında Galo 
Plaza raporu hiçbir surette mevzubahis olmamıştır.



Birleşmiş M illetlerin geçen yıl kabul ettiği kararın nötralize edildiğinin 
en güzel delili hiç şüphesiz bu sene 21’nci asamble’ye Kıbrıs’lı Rumların 
müracaat etmemesidir.

b) Asamble kararından sonra Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların bu ka
rarın yarattığı ortamı müsait bularak ve Türkiye’nin tepkisi hakkında bir he
sap hatası yaparak bir çözüm şekli empoze etmeye kalkışm aları ihtimalini de 
gözönünde bulundurmak mecburiyetindeydik. Nitekim 2 Şubat 1966’da, Ma- 
karios’un A tina’yı ziyareti sırasında neşredilen tebliği, böyle bir hesap hatası
nın yapılabileceğini göstermiştir. Bunu önlemek üzere, bir yandan Yunanistan 
hükümeti ve Rum idaresine gerekli ikazlarda bulunduk, diğer yandan da icap 
eden hazırlık ları yaptık. Zannedersem, hükümetimizin bir emrivakiye göstere
ceği reaksiyon hususunda artık kimsenin zihninde bir şüphe ve tereddüt ka l
mamıştır.

J  : i

c) A da’da cemaatimizin güvenliğini zedeleyebilecek veya bugünkü fiili 
durumu Türk cemaatinin aleyhine bozabilecek emrivakilere asla müsamaha 
etmiyeceğimizi de kâfi serahatle belli ettik. Nitekim, Kıbrıs’ta Türk bölgele
rini daraltmak veya dağıtmak için girişilen bütün hareketler durdurulmuş, 
Türk cemaatini tazyik altında bulundurmak için alınmak istenen abluka gibi 
tedbirlerin önüne geçilm iştir. Türk cemaatinin zaruri İhtiyaç maddeleri bakı
mından uğradığı sıkıntıların hafifletilm esi sağlanabilm iştir.

Diğer taraftan, gerek andlaşm alarla sahip bulunduğumuz hakların sem
bolü olan gerek Türk cemaatinin güvenliğin başlıca teminatı vazifesini gö
ren Türk alayının değiştirilmesi ameliyeleri askerî makamlarımızca plânla
nan şekil ve şartlar içinde mukabil hiçbir taviz verilmeden yürütülebilmiştir.

d) Bütün bu alman tedbirler tabiatile, Türk cemaatinin maneviyatı üze
rinde olumlu etki yapmıştır. Ancak, bunlara ilâveten cemaatimizin hayat şart
larım islâh etmek gayesiyle bilhassa şu hususlar gerçekleştirilm iştir :

— Göçmenlerimiz, Erenköy’dekiler hariç, artık çadırlardan kurtarılarak 
inşa edilen evlere yerleştirilm işlerdir.

— Türk cemaatine anavatan tarafından yapılan yardım lar 1966’da 113 
milyon 356 bin 348 T l.’sına çıkarılm ıştır. Bu sene de yardım lardan muayyen 
bir nisbet dahilinde bir artış yapılması öngörülmektedir.

— Alınan tedbirlerle Türk cemaatinin bilhassa 1964 yılında çöküntüye 
uğramış bulunan ekonomik hayatı, son iki y ıl içinde, imkânlar nİsbetinde, 
iyileştirilm iş ve normal bünyesine avdetini sağlayacak ham leler gerçekleştiri
lebilmiştir.

e) Sağlam bir müzakere pozisyonu temin etmenin başlıca şartı, zamanın 
sadece Türkiye’nin ve Türk cemaatinin aleyhine işlemediğini göstermekti. Da
ha evvel izah ettiğim tedbirler manzumesiyle Türkiye’nin bir emrivakiye mü- 
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samaha etmiyeceği ve Türk cemaatinin mücadele azminde hiçbir gevşeme 
olmayacağı ortaya çıkmıştı. Diğer taraftan, Türkiye’nin kendi aleyhindeki 
bir ortam içinde müzakereye girişmeyeceği de belli olmuştur. Kaldı 
ki, geçen yıl yapılan genel müzakerelerde izah ettiğim gibi, daha evvel 
daima müzakerenin inisyatifini almış olan Türkiye bu sefer müzake
renin inisyatifini karşı tarafa bırakmış ve ancak iyi niyetli bir teşebbüse 
müsbet reaksiyon gösterebileceğini açıklamıştı. Bu durumda Yunanis
tan için iki alternatif mevcuttu: ya hiçbir peşin şart ileri sürme
den ve Türkiye’yi iyi niyetine ikna ederek müzakerelere talip olmak, veya 
fiili durumu idame ettirmek ve dolayısiyle her an neticeleri kestirilemiyecek 
vahim ih tilâflara kapıyı açık bırakmadık. İşte bu şartlar altındadır ki Yunan 
hükümeti müzakerelere talip olmuş, bir emrivaki mevzubahis olmadığım, 
Kıbrıs mes’elesinin ancak Türkiye’nin rızasiyle halledilebileceğini bize defa- 
atle belirtmiştir. Biz, buna rağmen müzakereleri hemen kabul edemedik. Y u
nan hükümetinin tutumunun kendi bünyesi içinde ümit verici gelişmelerle 
takviye bulmasını bekledik ve ondan sonra hiçbir peşin şarta istinat etmeden 
müzakerelere girişmeyi kabul ettik.

Bu müzakereler 25 Haziran 1966’dan 17 Aralık 1966ya kadar devam 
etmiştir. İlk safhada müzakereler, büyükelçiler seviyesinde yürütülmüş ve ni
hayet son toplantı 17 Aralık 1966’da bakanlar seviyesinde Paris’te yapılmış
tır.

M üzakere ler  s ırasında hüküm etim iz daim a daha  evvelce ilân ettiği dör t  
prensibin içinde kalmıştır. Bunları burada  bir kere daha  ha tır la tm ada  fayda 
gö rdüm  :

1 —  Kıbrıs  and laşm alar ı  tek taraflı o larak tadil edilemez ve bu andlaş 
malar ancak ta ra f la r ın  rızasiyle değiştirilebilir.

2 —  K ıb r ıs ’taki iki cem aatten  biri diğerini tahakküm ü altına a lm am a
lı, tam güvenlik  içinde yaşamaları sağlanm alı ve bulunacak hal tarzı iki ce
maatın devletin  idaresine  müştereken iştirak etmesi esasına istinat etmelidir.

3 —  K ıbrıs  hiçbir suretle  tek bir devlete ilhak edilmemelidir,

4 —  B ulunacak  ha l tarzı Lozan’da  Türkiye ile 5 unaııistan arasında 
teessüs etmiş o lan  muvazeneyi bozmayacak bir çözüm şekli olmalıdır.

Bakan lar  seviyesinde yapılan son toplantıda, büyükelçiler seviyesinde 
gizli o larak  yürütülen  m üzakere lerde  bugüne  kadaı sağlanan neticeler katşt 
hklı o larak  gözden  geçirilm iş ve bundan  sonra görüşm elerin  Dışişleri Bakan
lan  arasında  devamı kararlaştırılm ıştır .

Ancak b ild iğ in iz  gibi, Y unan  Dışişleri Bakam l oumbas ile vaulıgımı/ 
bu m u tabaka ttan  sonra, Y u n a n is ta n ’da  S te lanopulos hüküm eti düşmüş ve ye
rine seçimlere k ad ar  birkaç ay vazife görecek olan bir intikal hükümeti ış ba
şına gelmiştir.



Stefanopuios hükümetinin düşmesinin ve yerine başlıca vazifesi seçim
leri hazırlamak olan bir hükümetin iş başına gelmesinin ortaya çıkardığı yeni 
bir durum vardır. Bu durum hakkında gerekli değerlendirmeyi yapmakta ol
duğumuz şu sırada, ik ili müzakereler hakkında daha fazla izahatta bulun
mayı doğru görmüyorum. • •• «• •

Ancak, şu kadarını belirteyim ki, hükümetimiz Kıbrıs siyasetini hiçbir 
zaman münhasıran T ürk-Y unan  müzakerelerine ümit bağlayarak yürütmüş 
değildir. Müzakerelerin akamete uğraması veya neticesiz kalması halinde gü
dülecek siyaseti başından itibaren plânlam ış ve bunun icabında derhal tatbik 
mevkiine konulması için gerekli hazırlık ları yapmış bulunuyoruz. Bu müzake
reler hükümetimizin meseleye barışçı bir çözüm yolu bulmak hususundaki 
arzusunun bir neticesi olmuştur. Bu arzumuz tabiatile devam etmektedir. Bu
nunla beraber yeni ortaya çıkan durumda dikkatimizi ad aya  çevirmek zaru
retini hissediyoruz. A da’daki bugünkü durumda ise, Yunanistan’da husule 
gelen inkişaflar dolayısiyle namüsait bazı gelişmeler vukubulabilir. Bunlara 
behemahal mani olmaya kararlıyız.»

D ışişleri Bakanı izahatına şöyle devam etmiştir :

«Son olarak ada’ya Çek silâhlarının gönderilmesi ile  husule gelen va
ziyete temas etmek istiyorum. B ilindiği gibi, 1963 A ralık hadiselerinden son
ra Kıbrıs Rum idaresi Türk cemaatine karşı bir baskı ve taarruz vasıtası ola
rak anayasa’da öngörülen seviyenin çok üstünde askerî kuvvetler vücuda ge
tirmiş ve bunları muhtelif kaynaklardan özellikle Yunanistan’dan ithal etti
ğ i her çeşit silâh la teçhiz etmişti. Barış gücünün M art 1964’de ada’da görev 
almasından önce başlayan bu silâh teslimatı daha sonra da devam etmiştir. 
Ayrıca, 1964 Temmuzundan itibaren onbin kişilik bir Yunan kuvveti de bü
tün teçhizatı ile  birlikte ada’ya gelmiş. 1965 M art’mda ise, tank ve ağır top
dahil, Rum idaresine bâzı silâh lar teslim edilmişti. Neticede Kıbrıs Rum as-3
kerî kuvveti, Türk mücahit kuvvetlerinden çok üstün bir ateş kudreti ve sey- 
yaliyeti temin etmiştir.

Hal böyle iken, Kıbrıs Rum yönetimi Çekoslovakya ile  gizli bir silâh 
anlaşması yapmıştır. Bu anlaşma mucibince makineli tabancalar, tüfekler, ba- 
zokalar ve havan toplarından müteşekkil 150 tonluk bir teslimat 27 Kasım 
1966’da ada’ya gelmiştir.

Bu silâhların ithalin i öğrenir öğrenmez, hükümetimiz derhal harekete 
geçmiş ve Birleşmiş M illetler ile ilg ili devletler nezdinde gereken teşebbüs
leri yapmıştır.

Özetlemek lâzım gelirse, ada’ya yeniden silâh İthali konusunda yaptığı
mız teşebbüsler şu sonuçlara ulaşmıştır :

a) Genel Sekreter, Güvenlik Konseyine özel bir rapor vererek,. ada yâ
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herhangi bir silâh ve askerî malzeme ithalinin barış gücünün görevini yerine 
getirmesi bakımından endişe verici olduğunu belirtmiştir.

b) A da’daki silâhlar bulundukları orjinal ambalaj içinde barış gücü 
komutanı tarafından teftiş edilmiştir ve barış gücüne bu silâhların tam bir 
listesi tevdi edilmiştir. Barış gücü komutanı teftiş sonunda Kıbrıs’taki Büyü
kelçiliğimize bilgi vermiştir.

c) Çekoslovakya hükümeti ikinci parti silâh sevkiyatını durdurduğunu 
bize resmen bildirmiştir.

d) Yunan hükümeti bu silâhların tevzi edilmeyeceği ve kontrol altında 
bulundurulacağı yolunda teminat vermiştir.

Hükümetim bu tedbirleri de kifayetli bulmamakta, ada’ya gelmiş olan 
bütün silâhların, Birleşmiş M illetler emanetine bırakılmasında ısrar etmek
tedir. Bu yoldaki teşebbüslerimiz netice vermediği takdirde, Türk cemaatinin 
güvenliğinin icap ettirdiği munzam tedbirlerin de alınacağı tabiidir.» .
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Belleten, Bakanlıkça yayın lan an  metinlerden, ajans bültenlerinden ve gazete

lerden istifade edilmek suretiyle hazırlanm aktadır. Referans m ahiyetinde olup resmi 
bir belge değildir.
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