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S İ Y A S İ  O L A Y L A R

K I B R I S

Başpiskopos Makarios, 12 Ocak günü yaptığı bir açıklamada, Cumhur
başkanlık seçimlerinin 25 Şubatta yenileceğini ve bir aya kadar müzakere esa
sı teşkil edebilecek bir anayasa projesinin hazırlanacağını bildirmiştir.

Bunun üzerine Dr- Fazıl Küçük de, Türk topluluğunun ayni gün cum
hurbaşkanı yardımcısı seçimini yapacağını açıklamıştır.

Yunanistan hükümeti, kontenjan dışı Yunan kuvvetlerinin Kıbrıs’tan 
geri çekilmesinin 16 Ocak’ta tamamlandığını Türk hükümetine bildirmiştir.

CUMHURBAŞKANININ SUUDÎ ARABİSTAN VE LİBYA’YI 
ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 22 - 27 Ocak tarihlerinde Suudi Arabistanı, 
27 -31  Ocak tarihlerinde de Libya’yı resmen ziyaret etmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ HİNDİSTAN’I ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 4 - 9  Ocak tarihlerinde H in
distan’ı resmen ziyaret etmiştir.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

BERLİN’DE TÜRK HAFTASI

İki ülke arasındaki külterel ilişkileri geliştirmek ve Türkiye’yi A lınan
lara daha iyi tanıtmak amaciyla düzenlenen Türk haftası Berlin’de 13 Ocak 
günü açılmıştır.

ULUSLARARASI KÜLTÜR, ARKEOLOJİ VE TURİZM KONFERANSI

16 Ocak tarihinde Unesco çerçevesinde Tunus’ta düzenlenen U luslar
arası Kültür, Arkeoloji ve Turizm Konferansına Türkiye de katılmıştır.

KLÂSİK TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞUNUN B. A. C. VE TUNUS 
TURNESİ

Klâsik Türk müziği üstadı Ruşen Kam yönetimindeki Türk müziği top
luluğu 22 Ocak’ta Kahire’de, 25 Ocak’ta da Tunus’ta birer konser vermiştir.

PROFESÖR GABRİEL’E İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FAHRİ 
DOKTORLUK ÜNVANI VERİLMESİ

Türk sanatı ve arkeolojisi hakkında yazdığı eserler ile maruf Profesör 
Albert Gabriel’e, Türkiye’nin Paris Büyükelçisi tarafından 24 Ocak günü bii- 
yükelçikte düzenlenen bir törende İstanbul Üniversitesinin Fahri Doktorluk 
diploması verilmiştir.
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OCAK 1968’DE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA 

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





2  Ocak 1968 DIŞİŞLERİ BAKANININ HİNDİSTAN’A 
YAPACAĞI ZİYARETİ İLE İLGİLİ DEMECİ

Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil, H indis
tan'a hareketinden evvel şu demeci vermiştir :

«H indistan hükümetinin daveti üzerine 4 -9  Ocak 
tarihlerinde, bu memlekete resmî bir ziyarette bulunmak 
için gidiyorum. Bu ziyaretim, bundan evvel Türk ve 
Hindistan devlet adam ları arasındaki temasların bir de
vamı mahiyetindedir. H atırlanacağı veçhile, 1965 y ılın 
da halen Cumhurbaşkanı olan sayın Zakir Hüseyin, cum
hurbaşkanı yardımcısı sıfatıy la Türkiye’ye gelm işti. D a
ha evvel, 1960 yılında müteveffa Başbakan Nehru mem
leketimize resmî bir ziyarette bulunmuştu.

Yeni D elhi’de yapacağım temasların, m illetlerara
sı durum hakkında, faydalı bir görüş teatisine imkân 
vereceğini ve Türk-H indistan münasebetlerinin yapıcı 
bir zihniyetle gözden geçirilmesine yarayacağını ümit 
etmekteyim. Hükümetimiz, Türk - Hindistan münase
betlerinin gelişmesinden elbetteki memnuniyet duyacak
tır-

H indistan’a giderken, yol üzerinde dost ve kardeş 
Pakistan’da bir gün kalacağım . Bu vesile ile  kıymetli 
dostum Pakistan D ışişleri Bakam ile tekrarar görüşmek
ten büyük bir memnunluk duyuyorum.»

3 Ocak 1968 YUNANİSTAN'IN GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ
HAKKINDA B .M , NEZDİNDEDEKİ 
PROTESTOSU

Yunan hükümeti, Kıbrıs’lı Türklerin adada g e 
çici yönetim kurmasını Birleşmiş M illetler nezdinde bir 
kez daha protesto etmiş, bu davranışın «Güvenlik Kon- 

■ şeyinin itidal çağrısına aykırı düştüğünü» ileri sürmüş
tür.

Öte yandan Birleşmiş M ille tler’den öğrenildiğine 
göre, Genel Sekrter U  Thant, Kıbrıs sorununa bir çö
züm bulmak konusunda, Güvenlik Konseyinden ald ığ ı 
yetkilere dayanarak ilg ili taraflarla yaptığı temaslara 
devam etmektedir.
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3 Ocak 1968 GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ İLE DİPLOMATİK  
TEMASLAR KONUSU

3 Ocak 1968

4 - 9 Ocak 1968

4 Ocak 1968

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri Thant’ın özel 
temsilcisi ve Batı A lmanya’nın Kıbrıs,daki temsilcisi 
Kıbrıs Türk yönetimi başkanı Dr. Fazıl Küçük ile gö
rüşmüşlerdir. Bu görüşmeler, Kıbrıs Rum hükümetinin, 
ada’daki büyükelçilerin, geçici Kıbrıs Türk yönetimi 
temsilcileri ile  görüşmelerin bu yönetimi tanıdıkları şek
linde yorumlanacakları yolunda yapılan ihtara rağmen 
vuku bulmuştur.

DIŞİŞLERİ BAKANININ KARAÇİ’DEKİ 
TEMASLARI

Dışişleri Bakam Çağlayangil, H indistan’a gitm e
den evvel Karaçi’de bir gün kalarak, Pakistan Dışişleri 
Bakanı ile görüşmelerde bulunmuştur.

DIŞİŞLERİ BAKANININ HİNDİSTAN’I ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ve bera
berindeki heyet Yeni D elhi’ye 4 Ocak günü varmış ve 
havaalanında bir demeç vermiştir (Blc. Belge l ) .  5 O 
cak günü, Hindistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Ba
yan İndira Gandhi ile Dışişleri Bakanı Çağlayangil ara
sında başlayan Türk- Hint görüşmelerine 6 Ocak günü 
de devam edilmiştir. Türkiye - Hindistan ortak bildirisi 
9 Ocak’ta yayınlanmıştır (Bk. Belge 2 ). D ışişleri Baka
nı ayrıca, Türkiye’ye dönüşünde ziyareti ile ilg ili bir de
meç vermiş ayrıca 13 Ocak günü TRT yayınlarında bu 
konuda bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 3).

BAŞBAKANIN KIBRIS KONUSUNDAKİ BASINA 
DEMECİ

Başbakan Demirel, Ankara’da yayınlanan Bayram 
gazetesinde çıkan bir beyanatında Kıbrıs meselesi üze
rinde durmuş ve bütün sulhçu yolların deneneceğine işa
ret ettikten sonra, «sulhçu ana politikamızın (her şeye 
rağmen sulhçu) manasına gelmediğini defalarca belirt
tik» demiştir. Başbakan şunları söylemiştir :



«Bizim  için mühim olan mesele Kıbrıs dâvasının 
şerefli bir hal şekline kavuşturulmasıdır- Bunun için 
m illî menfaatlerimizin müsaade ettiği ııisbette imkân ve 
fırsatları değerlendirmek gerektiği aşikârdır. Kıbrıs me
selesinin çetin bir mesele olduğu ve her çetin meselede 
olduğu gibi hallin in kolay olmadığı bir gerçektir. Ama, 
Kıbrıs meselesinin bir an evvel halledilm esi de bir za
rurettir. Bu meselenin halli için başvurulacak yolun ye
ni meseleler çıkarmaması şayanı arzudur.»

4 Ocak 1968 U THANTTN GEÇİCİ KIBRIS TÜRK YÖNETİMİ
KONUSUNDA RAPORU

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri Kıbrıs’da ge
çici bir Türk yönetimi kurulması konusunda Güvenlik 
Konseyine özel bir rapor sunmuş, alman bu karar hak
kında «dostane teşebbüslerimin gerçekleştirilmesinde ze
deleyici etkileri olabileceğini» söylemiştir (Bk. Belge-
4)-

Öte yandan, Birleşmiş M ille tler’dekİ Türkiye he
yeti, Türkiye D ışişleri Bakanlığının 30 A ralık tarihli b il
dirisinin metnini Birleşmiş M ille tle rd e  yayınlam ıştır. 
Bildiride, Kıbrıs’lı Türk yöneticilerin ada’da muhtar 
bir yönetim kurma kararının, Türkiye’nin Kıbrıs mese
lesine barışçı bir çözüm aramaktan vazgeçtiği şeklinde 
yorumlanmasının tamamen yanlış olacağına işaret ed il
mektedir. D ışişleri Bakanlığının bildirisinde ayrıca, ada
da kurulan muhtar yönetimin pratik ihtiyaçlara cevap 
verdiği ve Kıbrıs anayasasına tamamen uygun olduğu 
belirtilmektedir.

4 Ocak 1968 MAKARİOS’UN «BARIŞÇI» TEDBİRLERİ VE
FAZIL K Ü Ç Ü K ’ÜN CEVABA

Başpiskopos Makarios, K ıbrıslı Türkiere karşı uy
gulanan kayıtlayın  tedbirlerin ve yollardaki kontrol kara
kollarının kald ırılacağın ı açıklamıştır. Ancak, Başpis
koposun açıklamasına göre, K ıbrıslı Türk yöneticileri
nin hareketlerine yeni kayıtlam alar konmaktadır.

Makarios gelecek hafta adada Kıbrıslı Türklerin 
donatım yolları üzerindeki bütün kontrol karakollarının
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kaldırılacağını, sadece geçici Türk yönetiminin faaliyete 
bulunduğu Lefkoşe’nin Türk kesiminde bu kararın uy
gulanmayacağını bildirmiştir. Ayrıca, Lefkoşe’deki ge
çici Türk yönetimi temsilcilerinin Türk kesimine girme
leri ve çıkmaları yasaklanmıştır.

Bunun üzerine bir gün sonra yaptığı bir açıklama
da, Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük, 
suları söylemiştir :

«Lefkoşe Türk kesiminin Başpiskopos Makarios- 
un ilân ettiği barışçı tedbirler dışında brakılması, Türk 
halkının üçte birinin anayasanın verdiği haklardan yok
sun kalmaya ve İktisadî abluka altında yaşamaya devam 
edeceği anlamına geliyor. Bu tedbirler Güvenlik Kon
seyi kararma aykırıdır ve zaten gergin olan durumu va- 
himleştirmektedir.»

3 Ocak 1968 DIŞİŞLERİNİN U T M A N TIN  RAPORU İLE İLGİLİ
AÇIKLAMASI

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant’ın Gü
venlik Konseyi üyelerine dağıttığı rapor konusunda gaze
tecilerin vâki sorularına cevaben Dışişleri Enformasyon 
Genel Müdürü Oktay Işcen şunları söylemiştir :

«Genel Sekreter, bahiskonusu raporunda önce bü
tün ilg ili tarafların görüşlerini tarafsız ve kronolojik 
bir şekilde izah etmekte, ancak, müşahedeler kısmında, 
geçici Türk Yönetiminin Güvenlik Konseyinin 22 A ra
lık  1967 tarihli kararının taraflara itidal tavsiye eden 4. 
Paragrafını etkileyip etkilemeyeceği konusunda bazı te
reddütler ifade etmektedir- Genel Sekreterin bu konuda 
izhar ettiği tereddütler tarafımızdan paylaşılmamakta- 
dır.

Geçici Türk Yönetiminin mahiyeti Sayın Dışişleri 
Bakanımız İhsan Sabri Çağlayangil’in 30 A ralık tarih li 
beyanatında açıklıkla belirtilmiş ve bunun tamamen Kıb
rıs Türk Cemaatinin iç işlerini ilgilendiren ve A da’daki 
fiili durumu hiçbir şekilde değiştirmeyen ve herhangi ye
ni birşey ihdas etmeyen yeni bir çalışma düzeni olduğu 
ifade edilmişti. Bu bakımdan, Türk Cemaati tarafından 
tesbit olunan yeni çalışma düzeninin, Genel Sekreterin,
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son Güvenlik Konseyi kararma uygun olarak, 3 A ralık 
1967 tarihli çağrısı çerçevesinde Kıbrıs’ta silâhsızlan
manın ve iç güvenliğin sağlanması konusunda yapaca
ğ ı temasları herhangi bir şekilde engellemesi bahisko- 
nusu değildir. B il’akis, Türk Cemaatinin de ifade etmiş 
olduğu gibi, bu konuda yapılacak temas ve çalışmaları 
olumlu ve yapıcı bir şekilde etkileyecek m ahiyettedir.»

.5 Ocak 1968 UZAYIN ARAŞTIRILMASI VE BARŞCI
AMAÇLARLA KULLANILMASI KONFERANSI 
I-IAKKINDA AÇIKLAMA

D ışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi, 14 -27  
Ağustos tarihlerinde V iyana’da toplanacak olan «Uzayın 
Araştırılması ve Barışçı Am açlarla K ullan ılm ası» konu
sundaki m illetlerarası konferans hakkında b ilg i vermiş
tir (Bk. Belge 5).

5 Ocak 1968 MAKARİOS’UN YENİ BİR KURRAYI ASKERE
ALMA KARARI

Kıbrıs Rum radyosu, Makarios hükümetinin, u lu 
sal muhafız kuvveti için yeni bir kurrayı silâh altına a l
maya karar verdiğini açıklamıştır. Gözlemciler, bu kara
rı, Makarios hükümetinin Kıbrıs Rum muhafız kuvveti
ni dağıtmak niyetinde olmadığı şeklinde yorumlamak
tadırlar.

6 Ocak 1968 DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN MAKARİOS'UN SON
KARARI KONUSUNDA SÖZLERİ

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü «M akarios yönetimi
nin, geçici Türk yönetimi temsilcilerinin Lefkoşe’ye g i
riş ve çıkışlarını yasaklam ası» konusundaki bir soru üze
rine şunları söylemiştir : «K ıbrıs Rum yönetimi bir taraf
tan Kıbrıs Türkleri hakkında tatbik edilmekte olan bazı 
tahditleri ve baskı tedbirlerini, Lefkoşe hariç diğer Türk 
kesimlerinden kaldıracağını ilân  ederken, diğer taraftan 
da geçici Türk yönetiminin üyelerinin, bulundukları böl
gelerden çıkmalarına müsaade etmeyeceğini bildirm iş
tir. Böyle bir kararın tatbiki ada’daki gergin liğ in  azai-

13



masını değil, bilâkis artmasını intaç edecek ve bundan 
doğan sorumluluk Rum yönetimine raci olacaktır.

Bu konuda Birleşmiş M illetlerin nazar-ı dikkati 
çekilmiştir. Türkiye m eseleyi lâyık olduğu dikkatle ta 
kip etmektedir.»

YUNANİSTAN BAŞBAKAN YARDIMCISININ  
KIBRIS'TAKİ TAHLİYE KONUSUNDA SÖZLERİ

Yunanistan Başabakan yardımcısı Stilyanos Pat- 
takos’un açıkladığına göre, Kıbrıs’ta bulunan Yunan 
askerleri, Türkiye ile Yunanistan arasında varılm ış bu
lunan anlaşma gereğince, öngörülen süre içinde adayı 
terkedeceklerdir.

HABİB BURGİBA’NIN TÜRKİYE VE ATATÜRK  
HARKINDAKİ SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Habib Burgiba. Tunus Harb Oku
lunun açılış töreninde verdiği bir nutukta Atatürk Tür- 
kiyesiniıı dış politikasından sitayişle bahsetmiştir (Bk. 
Belge 6 ).

ERALPTN MAKARİOS YÖNETİMİNİN  
TEDBİRLERİ KONUSUNDA U T HANT’A 
MEKTUBU

Birleşmiş M illetler Türkiye temsilcisi Orhan Eı- 
alp, Genel Sekreter U Thant’a gönderdiği bir mektup
ta, Kıbrıs Rum hükümetinin Kıbrıs’lı Türk yönetimi üye
lerinin hareketlerini kısıtlamakla, kanunları ve adaleti 
bir kere daha çiğnediklerini bildirmiştir (Bk. Belge 7).

PAPA’NIN TÜRKİYE ZİYARETİ İLE İLGİLİ 
SÖZLERİ

Papa altıncı Paul, Kardinaller meclisi’nde Papa- 
lığın 1967 yılı çalışmaları ile ilg ili olarak yaptığı konuş
mada, geçen Temmuz ayında Türkiye’ye yaptığı ziya
retten de bahsetmiş ve «Türkiye’ye yaptığımız ziyaret 
özel bir önem taşımaktadır» demiştir.



Vatikan’dan Ankara’ya gelen habete göre, Papa 
daha sonra şunları söylemiştir: «O rada Türk ricali ile  
tanışmak kendilerine saygılarım ızı sunmak şerefine nail 
olduk. Türk devlet adamlarının bizi fevkalâde bir şekil
de karşılamak lûtfunda bulunduklarını bu vesile ile  bir 
kere daha belirtmeyi vazife bilirim- Bize gösterdikleri 
bu çok kıymetli ilg i Papalık ile  Türkiye arasında cari 
münasebetlerin bir ifadesid ir.»

9 Ocak 1968 AVUSTRALYA’NIN YENİ BAŞBAKANI

John Gorton, eski Başbakan Harold H olt’ııı 3 Ara
lıkta bir deniz kazasında ölmesi üzerine Liberal parti
sinin bir toplantısında yeni Avustralya Başbakanı seçil
miştir.

10 Ocak 1968 DR. FAZIL K Ü Ç Ü K ’ÜN YENİ TÜRK YÖNETİMİ
İLE İLGİLİ U T H A N T  A MEKTUBU

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Kü
çük un Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U  Thant’ın 
Kıbrıs’taki geçici Türk yönetimi ile  İlgili 4 Ocak tarih li 
rapor üzerine U Thant’a yazdığı mektup açıklanmıştır. 
7 Ocak tarihli mektubunda Kıbrıs Türk lideri, Türk ce
maatinin reorganizasyon sebeplerini bir kere daha izah 
etmiştir (Bk. Belge S ).

11 Ocak 1968 TÜRKİYE - YUGOSLAVYA KARAYOLU
ULAŞIMI ANLAŞM/ıSI

Türkiye ile  Yugoslavya arasında, karayoluyla yo l
cu ve eşya ulaşım ıyla İlgili anlaşma Belgrad’da imzalan
mıştır.

Anlaşma, Türkiye ile Yugoslavya arasında ve 
Türkiye - Yugoslavya üzerinden diğer memleketlere 
ulaşım ın Türk ve Yugoslav taşıtlarıyla yapılm asını 
öngörmekte, transit yolcu ve eşya nakliyatın ı muntazam 
seferler de dahil olmak üzere düzenlenmektedir.
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11 Ocak 1968 CENTO BÖLGESEL HAVACILIK ÇALIŞMALARI

Cento Bölgesel Havacılık Koordinasyon Grubu 
beşinci toplantısı Ankara’da başlamıştır.

12 Ocak 1968 MAKARİOS’UN SEÇİMLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Başpiskopos Makarios, Kıbrıs’ta başkanlık seçi
minin 25 Şubat’ta yapılacağını açıklamıştır. Ayni za
manda Makarios Kıbrıs devleti için «demokratik» bir 
anayasa hazırlamakta olduğunu söylemiştir.

13 Ocak 1968 DIŞİŞLERİNİN MAKARİOS’UN SEÇİM KARARI
İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinden ya
pılan açıklama şöyledir :

«M akarios’un 12 Ocak’ta yayınlanan demecinde 
iki nokta mevcuttur :

Demecinde Makarios, ilk nokta olarak, Kıbrıs 
Türklerile barış içinde beraberce yaşamak arzusunu iz
har etmekte ve 1 aya kadar, müzakere esası teşkil ede
bilecek bir anayasa projesi hazırlanacağını bildirmekte
dir.

Bilindiği gibi halen mevcut ve mer’i olan Kıbrıs 
Anayasası, Kıbrıs Devletine vücut veren m illetlerarası 
andlaşmaların teminatı altındadır. Bu itibarla, Kıbrıs 
Anayasası ancak bütün ilg ili tarafların rızası ile  değiş
tirilebilecek bir vesikadır. Kıbrıs meselesini çözmek 
maksadile yapılabilecek müzakerelerde ilg ili tarafların 
teklifler ileri sürmesi normaldir. Kıbrıs ihtilâfların ın 
esasının çözümlenmesi için yapılacak müzakerelerin me
todu da ta'biatile ilg ili tarafların mutabakatı ile  tesbit 
edilir.

Türkiye, Kıbrıs ihtilâflarının başından beri barış
çı yollardan bütün ilg ili tarafların meşru hak ve men
faatlerini koruyacak âdil bir çözüm şekline varmak için 
her türlü gayreti sarfetmiştir. Bundan sonra da bu yo l
da devam edeceği şüphesizdir.
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15-1 .9  Ocak 1968

16 Ocak 1968

16 Ocak 1968

Makarios, demecinde Cumhurbaşkanlığı seçimle
rinin yenileneceğini de bildirmektedir. Türkiye’nin 
Anayasaya uygun seçimlerin yapılmasını itirazı bahis- 
konusu olamaz. Ancak, gerek esas gerek usul bakım ın
dan bu seçimler Anayasanın ih lâ li mahiyetinde tecelli 
edecekse, bunun yeni bir emrivaki teşkil edeceği ve Gü
venlik Konseyi kararlarına aykırı olarak gergin liğ i art
tıracağı aşikârdır. Bu şekilde bir hareket,. Kıbrıs mese
lesine barışçı yoldan bir çözüm şekli bulmak niyeti ile 
bağdaştırılamaz. Ayrıca A da’da barış ve güvenliği kuv
vetlendirmek için Genel Sekreterin dostane teşebbüs
leri çerçevesinde gayret sarfedild iği bir sırada bu yola 
gidilm esi mezkûr gayretleri haleldar edecektir.

Bu şartlar altında Türk Cemaatinin hukukunu 
korumak için Anayasa düzeni ve bu düzeni teminat a l
tına alan andlaşmaların çerçevesinde gerekli tedbirlerin 
alınacağı şüphesizdir.»

CBNTO ASKERLİK MESLEĞİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ SEMİNERİ

Gento’nun askerlik mesleğinin geliştirilm esi prog
ramı üzerinde düzenlediği seminerlerin sekizincİsi W ies 
baden’de yapılm ıştır. Bu seminerin konusunu askerî 
kıtalar ve enformasyon programları teşkil etmiştir.

DR. KÜ Ç Ü K ’ÜN KIBRIS’TA YAPILACAK 
SEÇİMLERLE İLGİLİ DEMECİ

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Kü
çük, Başpiskopos M akarios’un 2 5 .Şubat’ta genel seçim
lere gitme kararı ile ilg ili olarak verdiği demeçte «ana
yasa ve antlaşmalar yalnız ilg ili bütün tarafların  muva
fakati ile değiştirilebilir» demiştir. (Bk. Belge 9).

KIBRIS’TA KARŞILIKLI TAHLİYENİN SONA 
ERMESİ

Bu konuda Dışişleri Enformasyon Dairesince 17 
Ocak’ta yapılan açıklama şöyledir :
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«Yunan Hükümeti kontenjan dışı Yunan kuvvet
lerinin Kıbrıs’tan geri çekilmesinin 16 Ocak’ta tamam
landığını Türk Hükümetine bildirmiştir. İki Hükümet 
karşılıklı tahliyenin Barış Gücü tarafından tevsik edil
mesi hususunda mutabakata varm ışlardır.»

1.7 Ocak 1968 FİNLANDİYA’DA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Şimdiki Cumhurbaşkanı Urho Kekkonen üçüncü 
bir dönem için daha Finlandiya Cumhurbaşkanı seçil
miştir. Kekkonen 15 Şubat’ta toplanacak «Büyük Seç
menler» tarafından resmen Cumhurbaşkanı seçilecek
tir.

18 Ocak 1968 YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANININ TAHLİYE İLE
İLGİLİ BİLDİRİSİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Panayotis Pipinelis, 
Kıbrıs’a antlaşmalar dışı sokulmuş Yunan birliklerinin 
tahliyesinin tamamlandığını söylemiştir.

Bu konuda yayınlanan bildiride, Pipinelis şöyle 
devam etmektedir :

«Bu şekilde, Yunanistan, Birleşmiş M illetler Genel 
Sekreteri U Thant’m 3 A ralık ’taki çağrısıyla yüklendiği 
vecibeleri yerine getirmiştir.

Öte yandan, Türkiye de, askerî hazırlık tedbirleri
ni, mutabakata varıldığı şekilde kaldırm aktadır.»

18 Ocak 1968 PİPİNELİS — TULUY GÖRÜŞMESİ

Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Turan Tuluy Y u
nan Dışişleri Bakanı Pipinellis'i ziyaret ederek bir süre 
görüşmüştür. Yorgo Papadopulos’un Başbakan olma
sından beri Türkiye büyükelçisi ilk  defa olarak Yunan 
Dışişleri Bakanlığını ziyaret etmiştir. Ancak bu görüş
menin Yunan hükümetinin Türkiye tarafından tanınma
sı ile ilg ili olmadığı ifade edilmiştir.
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18 Ocak 1968 U T  HANT’İN BASIN TOPLANTISI

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri, özellikle Gü
ney - Doğu Asya sorunlarına hasrettiği basın toplantı
sında, Kıbrıs konusuna da değinmiştir. Thaııt, bu ko
nuda Kıbrıs aniaşm azlığiyle ilg ili taraflar arasında bir 
anlaşma zemini bulma yolundaki çabalarına devam et
tiğini, fakat tarafların tutumlarında, son Güvenlik Kon
seyi müzakerelerinden bu yana hissedilir bir değişme 
olmadığını söylemiştir.

18 Ocak 1968 CENTO EKON OMİK EKSPERLERİ TOPLANTISI

Onaltmcı Cento Ekonomi Eksperleri toplantısı 
Ankara'da yapılm ıştır. Görevine yeni başlayan Cento 
Genel Sekreteri Turgut Menemencioğlu yaptığı açış 
konuşmasında, Cento memleketlerinin son 12 ay için
de ekonomik alanda kaydettikleri ilerlem eleri içine alan 
rapor taslağını okumuştur.

Bayındırlık işleri, tarımsal kalkınma, halk sağlığ ı, 
jeoloji ve diğer konularda kaydedilen başarılara deği
nen Genel Sekreter Menemencioğlu büyük çaptaki pro
jelerin yakında tamamlanmasının ümit edildiğini ve ye
ni teşebbüslere atılmanın gerektiğine işaret ederek 
«Cento’nun bünyesinde yeni fikirleri araştırmak ve ta
nıtmakla görevli organın eksperler grubu olduğunu» 
söylemiştir.

19 Ocak 1968 B. M. KALKINMA FONU’NUN TÜRKİYE’YE 
YARDIMI

Birleşmiş M illetlerin New York’taki genel mer
kezinde toplanan 37 üyeli Birleşmiş M illetler K alkın
ma Programı Komitesi kalkınmakta olan 70 ülkenin 
sunduğu 95 yeni ve büyük yatırım projesini onaylamış
tır.

Onaylanan projelerin toplam maliyeti 229 m il
yon dolar olarak hesaplanmıştır. Bu meblağın 91 m il
yon dolarını B. M. Kalkınma Programı, geriye kalan 
137 milyon dolarının karşılığın ı ise yardımı alan hü
kümetler sağlıyacaklardır.
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Türkiye’nin onaylanan projesi K ırıkkale’de mü
hendisler için iş başı eğitimi merkezidir.

Bu projenin Birleşmiş M illetler Kalkınma Prog
ramına maliyeti 1.420.300 dolar olacaktır. Türk hükü
metinin iştiraki 3 milyon dolar karşılığı olarak hesap
lanmıştır.

19 Ocak 1968 KIBRIS’TAKİ BARIŞ GÜCÜNÜN FİNANSMAN
AÇIĞI

B. M. Genel Sekreteri U Thant üye ülkelere gön
derdiği bir mektupta, «Birleşmiş M illetlerin, barış ğü- 
cü’ne asker veren hükümetlerin çabalarına yardımcı 
olmak ve bu kuvvetin 26 M art 1968’e kadarki harca
malarına katkıda bulunmak için 10.810.000 dolara ih
tiyacı var» demiştir.

Birleşmiş M illetler Kıbrıs barış gücü, 27 Mart 
1964’te kuruluşundan bu yana, Birleşmiş M illetler’e 
85.045.000 dolara mal olmuştur. Bu rakama, barış gü
cü’ne birlik veren hükümetlerin kendi üzerlerine aldık
ları harcamalar dahil değildir. Bu harcamalar 1.400.000 
dolar olarak tahmin edilmektedir. Bu alanda en büyük 
harcama 561.215 dolar ile Kanada’nın, ondan sonra 
da 325.000 dolarla İngiltere’nindir.

19 Ocak 1968 BİRLEŞİK AMERİKA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ
MASRAFLARINA YARDIMI

Birleşik Amerika hükümeti, Birleşmiş M illetler 
Kıbrıs barış gücünün 27 Aralık 1967’deıı 26 M art 1968 
tarihine kadar uzanan yeni görev süresi sırasındaki gi 
derlerine en fazla 2 milyar dolar yardımda bulunmaya 
hazır olduğunu Genel Sekretere bildirmiştir.

Bununla birlikte, Amerikan Kongresinin kararla
rına uygun olarak, Amerikan hükümetinin yapacağı 
yardımın kesin mikdarı öbür hükümetlerin yapacakla
rı yardımın toplamına bağlı olacaktır.

B. M. Kıbrıs barış gücünün son üç aylık görev sü
resindeki giderleri 5.140.000 dolara yükselmektedir.
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20 Ocak 1968 TÜRKİYE’N İN  YENİ YUNAN HÜKÜMETİNİ 
TANIMASI

Türkiye Atina’daki yeni hükümeti tanıdığını b il
dirmiştir. Yunan Dışişleri Bakanı Pipinellis’i ziyaret 
eden Türkiye’nin Atina Büyükelçisi görüşmeden çıkar
ken gazetecilere «hükümetimin kararını D ışişleri Bakan
lığ ına bildirdim » demiştir.

14 A ralıkta işbaşına gelen Papadopulos yöneti
mini resmen ilk  tanıyan ülke Türkiye olmuştur.

20 Ocak 1968 KIBRIS TÜRK TOPLULUĞUNUN SEÇİMLERLE
İLGİLİ KARARI

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük, 
Başpiskopos M akarios’un tek taraflı olarak cumhurbaş
kanlığı seçimlerine gitme kararı karşısında Türk top
luluğunun da aynı gün cumhurbaşkan yardım cılığı se
çimleri yapacağını açıklamıştır. Dr. Küçük, bu konuda 
verdiği demeçte şunları söylemiştir :

«Başpiskopos Makarios 12 Ocak 1968’de yaptığı 
bir beyanat ile  anayasanın 39’uncu maddesi hükümleri
ne aykırı olarak, tek taraflı cumhurbaşkanlığı seçimine 
gitmeye karar verdiğini açıklamıştır.

Bunu miitaakİp, Makarios idaresinin İçişleri Ba
kanı Yorgacİs, Rumca olarak yayınlanmakta olan gaze
tede, kanun altında kendine verilen yetkiyi yalnız Rum 
cemaati için kullanarak, bir emirname ile 15 Şubat 1968 
tarihini cumhurbaşkanlığı için namzetlik koyma günü
olarak tesbit etmiştir.\

Görüleceği gibi anayasanın hükümlerine aykırı o la
rak hareket edimiş ve mesele anayasa dışı mecraya sü
rüklenmiştir. Bu durum karşısında Türk cemaatine taa l
lûk eden cumhurbaşkan m uavinliği seçimini anayasa
nın sarih ve âmir hükümlerine göre aynı günde yapaca
ğın ı ilân ederim.

Anayasanın 39’uncu maddesinde tasrih edildiği 
gibi aynı günde secim yapılması için işb irliği teklif edil
diği takdirde, Türk cemaatinin bu tekiifi kabule hazır 
olduğunu da bild iririm .»
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20 Ocak 1968 BASRA KÖRFEZİNDEKİ BOŞLUĞUN  
DOLDURULMASI KONUSUNDA BİR DEMEÇ

Dışişleri Bakanı Dean Rusk’ın yardımcılarından 
Eugene Rostow, İngiltere’nin Süveyş’in doğusundan çe
kilmesiyle meydana gelecek boşlukların doldurulması 
için tedbirler alınmaya başlandığını söylemiştir.

Amerika’nın Sesi radyosunda konuşan Rostow, 
Basra körfezindeki duruma değinirken, «Bölgesel gü
venliğin sorumluluğunu üzerlerine alacak güçlü, faal 
ve müstakar ülkelerden» söz açmış, özellikle İran, Tür
kiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Kuveyt’in » bir gü
venlik düzenlemesinin nüvesini teşkil edebilecekleri» 
ümidinde olduğunu, Irak’ın da, ileride bu çabalara ka
tılmasının temenniye şayan olacağını söylemiştir.

21 Ocak 1968 DIŞİŞLERİNİN BASRA KÖRFEZİ KONUSU
ÜZERİNDEKİ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinin açık
laması şöyledir :

«Bugünkü gazetelerimizde Amerika Birleşik Dev
letleri Bakan Yardımcılarından Eugene Rostow’a atfen 
İngiliz S ilâh lı Kuvvetlerinin 1971 yılına kadar Süveyş’in 
Doğusundan çekilmelerinden sonra husule gelecek boş
luğu doldurmak için Basra körfezi mıntıkasının savun
ması konusunda Türkiye dahil 5 Orta Doğu ülkesinin 
bölgesel bir güvenlik anlaşması yapmak istedikleri yo
lunda bir habere ve buna dayanan bazı yorumlara rast
lanmıştır.

Eugene Rostow’un bahiskonusu beyanatının tam 
metni henüz Bakanlığa intikal etmediği cihetle bu be 
yanat hakkında resmi bir değerlendirme yapmak şim
dilik mümkün değildir. Ancak, Hükümetimiz bu konu
da ne Amerika Birleşik Devletleri ile, ne de başka bir 
Hükümetle bir görüşme yapmadığı gibi herhangi bir 
fikir teatisinde de bulunmamıştır.

Bu itibarla Türkiye’nin yeni bir pakta gireceği 
yolundaki haber ve buna istinaden yapılan yorumlar 
herhangi bir mesnede dayanmaktadır.

Türkiye nin Orta Doğu siyasetinin dayandığı 
prensipler sarihtir. Türkiye’nin bu bölge ile  ilg ili her 
meselede bu prensiplere riayete devam edeceği tabiidir.»



21 Ocak 1968 RUMEN TİCARET HEYETİNİN ZİYARETİ

Onbir kişilik bir Romanya ticaret heyeti Türkiye 
Odalar B irliğinin davetlisi olarak memleketimize gel
miştir.

2 2 -2 7  Ocak 1968 CUMHURBAŞKANININ SUUDİ ARABİSTAN’I 
ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sun ay ve beraberindeki 
Türk heyeti Riyad havaalanında Kral Faysal tarafın
dan karşılanmıştır. Cevdet Sunay, bu vesile ile kısa bir 
demeç vermiştir (Bk. Belge 10). Kral Faysal, ayni ak
şam Cumhurbaşkanı Sunay’ın şerefine bir yemek ver
miştir (Bk. Belge 11).

Cumhurbaşkanı Sunay ile  Kral Faysal arasındaki 
resmî görüşmeler 23 Ocak günü yapılm ıştır. Sunay, 
daha sonra El - Fîarc’daki Gelare silâh sanayii tesisle
rini gezmiş, ayni akşam da Kral Faysal şerefine bir ak
şam yemeği vermiştir. Ziyaretinin üçüncü günü, Cevdet 
Sunay, M edine’de Hazreti Muhammed’in mescidini zi
yaret etmiş, buradan da Cidde’ye gitm iştir. Cumhurbaş
kanı ertesi günü Cidde’de Kral Faysal’ın yaptırdığı nü- 
mune okulunu gezdikten sonra M ekke-i Mükerremeyi 
ziyaret etmiştir. 26 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Sunay C id
de’de İslâm Alemi B irliği Genel Sekreteri Şeyh Muham- 
med Surur A s-Sabah ’ı kabul etmiştir. 270cak günü, 
Cidde havaalanında Kral Faysal tarafından uğurlanan 
Cevdet Sunay Suudî Arabistan’dan ayrılmadan önce ha l
ka hitaben bir mesaj yayınlam ıştır (Bk. Belge 12). Tür
kiye -Suudi Arabistan ortak bildirisi ayni gün yayınlan
mıştır (Bk. Belge 13).

22 Ocak 1968 KIBRIS CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI 
SEÇİMLERİNİN ANAYASAYA AYKIRI  
OLMAMASI HARKINDAKİ DEMEÇ

Cumhurbaşkanı yardımcısı seçimlerinin anayasaya 
aykırılığ ı hususunda Rum yönetimi sözcüsünün idd iaları
nı cevaplandırmak üzere, Kıbrıs Türk cemaat sözcüsü 
tarafından bir açıklama yapılm ıştır (Bk. Belge 14).
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22  Ocak 1968 KIBRIS’TA YENİ BİR YASANIN 
HAZIRLANMASI İLE İLGİLİ ROSSİDES’İN U 
THANT'A MEKTUPU

Kıbrıs Rum yönetiminin B .M .’deki temsilcisi Ze- 
non Rossides, Genel Sekreter U Thant’a gönderdiği bir 
mektupta, Kıbrıs’ta «gerg in liğ i azaltıcı tedbirlerin uygu
lanmasına 12 Ocak’ta geçildiğini ve Kıbrıs Türk cemaa
tinin haklarım  belirliyecek yeni bir yasanın da hazır
lanmasına başlandığım» bildirmiştir.

Rossides, mektubunda, Kıbrıs’da geçici bir Türk yö 
netimi ilân ın ın« gergin liğ i giderici tedbirleri baltalam a» 
amacı güttüğünü ve «taksim yönünde tahrikçi bir adım 
olduğunu» da ilâve etmiştir.

23 Ocak 1968 DIŞİŞLERİNİN KIBRIS CUMHURBAŞKANI
YARDIMCISI SEÇİMLERİYLE İLG İLİ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı, bir açıklama yaparak Kıbrıs’
ta Cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi yapılmasının ta
mamen Türk topluluğunun karar vereceği ve düzen
leyeceği bir konu olduğunu bildirmiştir (Bk. Belge 15).

23 Ocak 1968 İKİLİ ANLAŞMALAR KONUSUNDAKİ
GÖRÜŞMELERİN DEVAMI

Dışişleri sözcü yardımcısının bir soru üzerine açık
ladığına göre, Amerika Birleşik Devletleriyle im zala
nan ildi anlaşmaların bir «temel anlaşma» içinde top
lanmasıyla ilg ili görüşmeler devam etmektedir. Bilindi
ğ i gibi, sayıları 54’ii bulan anlaşmaların «dağınık şek
liyle tatbikatının müşkilât arzedeceği» görülmüş ve bir sü
re önce bunları biraraya getirerek sistematik bir düzene 
sokulması konusunda, İki tarafça mutabakata varılm ış
tır.

İkili anlaşmalardan üçü 1950’den önce, 3Ti 1950- 
1960, 20 si de 1960 - 1965  yılları arasında imzalanmış
tır.
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23 Ocak 1968 TÜRK İŞÇİLERİNİN KAN AD A D  A ÇALIŞMASI 
KONUSU

Dışişleri Bakanlığ ı’nın bir yetkilisi bu konudaki 
bir soru üzerine şunları söylemiştir: «Türk işçilerinin 
Kanada’da çalışması konusunda, birkaç y ıl önce Kana- 
da’ya bir teklifte bulunulmuştu. Biz, bunun geçici işçi, 
Kanada ise göç şeklinde olmasını istiyordu. Neticede 
Kanada olumsuz cevap verdi ve müzakerelere girişmek 
imkânı elde edilemedi.

Ş im di'yen i bir unsur ortaya çıkmıştır. Bu, Avus
tralya ile  imzalanan, hem geçici işçi hem de göç husus
larını kapsayan anlaşmadır; Biz, bu anlaşmanın bir su
retini Kanada’ya vererek, tetkik etmelerini ve cevap ver
melerini istedik. Şimdi bu cevabı bekliyoruz.»

24 Ocak 1968 DR. FAZIL KÜ Ç Ü K ’ÜN SEÇİMLERLE İLGİLİ
U TH A N TA  MEKTUBU

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Kü
çük, ada Türklerinin 25 Şubatta, ayrı bir seçimle yeni 
bir Cumhurbaşkanı yardımcısı seçeceklerini B. M. Ge
nel Sekreteri U Thant’a resmen bildirmiş ve seçimlere 
herhangi bir müdahalenin önlenmesi için B. M. barışı 
koruma kuvvetinin seçim günü Türklere yardımcı ol
masını istemiştir. Dr. Küçük mektubunda, Türklerin 
ayrı bir seçime gitme kararını yeniden izah etmiş, K ıb
rıs Rum hükümetinin, sadece Cumhurbaşkanı seçimi 
için karar alm akla anayasayı ih lâ l ettiğini hatırlatm ış
tır.

24 Ocak 1968 DANİMARKA'DA SEÇİMLER

Danimarka Başbakanı Jens Otto Krag, yönettiği 
Sosyal Demokrat partinin seçimleri kaybetmesi üzerine 
Kral 9 ’ncu Frederık’e istifasını sunmuştur.
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27 Ocak 1968 DENKTAŞ VE ÖREK'İN SEÇİMLER
KONUSUNDAKİ ORTAK MESAJI

Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi Başkan yardımcısı 
Rauf Denktaş ile Kıbrıs Savunma Bakanı Osman Örek, 
Cumhurbaşkanı yardımcılığı seçimlerinde aday olm a
dıklarını bildirerek özetle şunları söylemişlerdir :

«Cemaatimizin gerek hâlen içinde bulunduğu çok 
ağır şartlar, gerekse istikbâli bakımından mâruz bulun
duğu çok ciddî tehlikeler karşısında, şahsiyet yarışma
sına veya şahsi politika güdülmesine ne zaman ne de 
zemin kat’iyen müsait değildir. Bu konuda sayın Dr. 
Küçük haricinde aday olarak isim leri üzerinde durulan 
diğer şahısların ve dâvaya inanan bütün cemaat men
suplarının da aynı düşünceden mülhem olarak hareket 
edeceklerine inanmaktayız.»

25 Ocak 1968 TÜRKİYE  — FRANSA KREDİ ANLAŞMASI

Türkiye ile Fransa hükümetleri arasında bir kre
di anlaşması imzalanmıştır. 72 milyon franklık kredi
nin 1/3’ü (24 milyon frank) beş yıl ödemesiz devre ve 
20 yıl vadeli Fransız hazine kredisi, 2/3’ü yani 48 m il
yon franklık kısmı ise Fransız hükümeti tarafından ga 
ranti edilen uzun ve orta vadeli ticari kredi mahiyetin
dedir. Uzun vadeli krediler sınaî projeleri finansmanı
na orta vadeli krediler ise sınaî teçhizat ithâl progra
mına tahsis edilecektir. Fransız hazine kredisinin faizi 
beş y ıllık  ödemesiz devrede yüzde 3 olmak üzere mü
tebaki 15 yıl müddetle yüzde 3,5 nisbetindedir.

27 Ocak 1968 YUNANİSTAN’IN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ
MASRAFLARINA YARDIMI

Yunanistan, Kıbrıs’taki barış gücünün m asrafla
rına 300 bin dolar katkıda bulunmuştur. Yunanistan’
ın Birleşmiş M illetlerdeki temsilcisi bu paranın 26 A ra
lık 1967 den 26 M art 1968’e kadarki üç aylık devre için 
verildiğini belirtmiştir. Böylece barış gücünün adada 
göreve başladığı tarihten beri Yunanistan’ın yardımı 
5.95Ü.OOO dolar olmuştur.
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25 Ocak 1968 BAŞBAKANIN SEKİZİNCİ BASIN TOPLANTISI

Başbakan Süleyman Demirel, sekizinci basın top
lantısında Türkiye’nin dış politikasındaki devam lılığı 
belirtmiş, Kıbrıs ve Nato konularında hükümetinin tu
tumunu izah etmiştir (Bk. Belge 1 6 ) .

26 Ocak 1968 GEÇİCİ TÜRK YÖNETİMİ KONUSUNDA
ERALFIN U T H A N T  A MEKTUBU

Birleşmiş M illetler’deki Türkiye temsilcisi Orhan 
Eralp, Genel Sekreter U Thant’a gönderdiği bir mek
tupta, Kıbrıs Rum idaresinin son «gerg in liğ i azaltma» 
tedbirlerini adadaki Türk halkının dünya ile ilşkilerinİ 
kesmek için kullandığını belirtmiştir.

Eralp, mektubunda, Türk cemaatinin tamamen bir iç 
meselesi olan geçici bir Kıbrıs Türk idaresi kuruluşunu 
Rumların Kıbrıs Türk liderleri üzerine baskı yapmak 
için kullandıklarım  ifade etmiştir. Mektup şöyle devam 
etmektedir :

«D eğişik halkların meydana getirdiği bir çok ülke
de federal sistemler kullanılırken niçin bir «tek dev
le t» formülü üzerinde ısrar edilmektedir? Bu sadece, 
ilerde Yunanistan ile birleşmek için, çoğunluğun rıza
sını alma yolunu açmak içindir.»

Kıbrıs’ın geçenlerde Birleşmiş M ille tler’e sunduğu 
ve özel geçici idare kurarak Tiirklerin tahrikkâr adım
lar attıklarını iddia eden mektubu da reddeden Orhan 
Eralp, Başpiskopos Makarios ve hükümetinin «b ir kere 
daha teahhütlerinden dönmek için kullandıkları, iyi bi
linen dolambaçlı yola saptığın ı» söylemiştir.

26 Ocak 1968 TÜRKİYE’YE YARDIM KONSORSİYUMU
TOPLANTISI

O.C.D.E. Türkiye’ye Yardım  Konsorsiyumunun, 
ikinci beş y ıllık  kalkınma plânı, 1968 yılı dış finansma
nı konsunda iki gündür Paris’te yaptığı toplantısı sona 
ermiştir.

Konsesiyum başkanı Dr. Kaİser, toplantı hakkın
da herhangi bir açıklama yapmamakla beraber «Am eri
ka’nın son mali tedbirleri öteki üyelerin hareket tarzın
da tesiri olan bir rol oynamıştır» demiştir.

27



26 Ocak 1968 KIBRIS RUM HÜKÜMETİNİN TÜRK MUHTIRASI 
İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Lefkoşe’nin açıkladığına göre, Kıbrıs meselesinin 
çözümü için Genel Sekreter U Thant’a sunulan Türk 
muhtırası Kıbrıs hükümeti tarafından reddedilmiştir. 
Türk muhtırasında, Kıbrıs’daki Birleşmiş M illetler kuv
vetlerinin yetkilerinin genişletilmesi ve Kıbrıs m illî mu
hafız teşkilâtının dağıtılması istenmekteydi.

Kıbrıs’ın bu muhtırayı reddettiğine dair açıkla
mada, m illî muhafız teşkilâtının ancak genel bir silâh
sızlanma çerçevesinde dağıtılmasına İzin verilebileceği, 
bu silâhsızlanmadan da, 1960 anlaşması şartlarına göre 
adada bulunan Türk ve Yunan birliklerinin çekilmesi 
nin anlaşıldığı ifade edilmektedir.

27-31 Ocak 1968 CUMHURBAŞKANININ LİBYA’YI ZİYARETİ

Libya’yı resmen ziyaret etmek üzere 27 Ocak ak
şamı Suudi Arabistan’dan Trablus’a gelen Cumhurbaş
kanı Cevdet Sunay, Trablus havaalanında Kral îdris 
tarafından karşılanmış ve Libya’yı ziyaret etmekten 
duyduğu memnuniyeti belirtmiştir (Bk. Belge 17). 
Cumhurbaşkanı Sunay, ayni akşam Kral îdris tarafın
dan şerefine verilen yemekte hazır bulunmuştur. Cev
det Sunay, ertesi günü Turgut Reis’in kabrini ziyaret 
ederek, kabre bir çelenk koymuştur. Türkiye ve Libya 
heyetleri arasında resmi görüşmeler de ayni gün başla
mıştır. Cumhurbaşkanı, Libya ziyaretinin üçüncü gü 
nünde Kral îdris ile birlikte Libya Silâhlı Kuvvetleri
nin bir geçidini izlemiş, öğleden sonra da Sabrata’nın tari
hi yerlerini gezmiştir. 30 Ocak günü, Trablus’dan uçakla 
Beyda’ya giden Cumhurbaşkanı Sunay Libya parlâmento
sunda bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 18). Ayni gün, 
Libya Dış Ticaret Bakanlığında Türkiye ve Libya ara
sında bir ticaret anlaşması imzalanmıştır. Türkiye - Lib
ya ortak bildirisi 31 Ocak günü yayınlanmıştır (Bk. Bel
ge 19). Cumhurbaşkanı ayrıca yurda döndüğünde Su
udi Arabistan ve Libya gezileriyle ilg ili bir demeç ver
miştir (Bk. Belge 20). Bu gezilere katılan D ışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil de, Trablus’tan ayrılm a
dan önce verdiği bir demeçte Libya’da gördükleri hüs- 
nükabulü ayrıca belirtmiştir (Bk. Belge 21).



27  Ocak 1968 KIBRIS CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI 
SEÇÎMİ İLE İLGİLİ MEHMET ZEKÂ’N IN  
DEMECİ

Kıbrıs Yüksek Mahkemesinin eski başkan yar
dımcısı Mehmet Zekâ’nın bu konuda verdiği demeç 
şöyledir :

«M illî dâvamızın İçinde bulunduğu bugünkü kri
tik safhada, cemaatimizin her zamandan fazla muhtaç 
bulunduğu birliğ i muhafaza gayesiyle ve sayın Cum
hurbaşkanı' muavini Doktor Küçük’iin huzur veren te
m inatı muvacehesinde, 25 Şubat’ta yapılacak Cumhur
başkanı muavinliği seçimine adaylığım ı koymayacağım.»

29 Ocak 1968 TÜRK  — İRAK PETROL GÖRÜŞMELERİ

Türkiye - Irak arasında akdedilmesi öngörülen 
petrol anlaşmasıyla ilg ili olarak, T.P.A.O. yetkililerin
den kurulu bir heyet Irak yetkilileriyle görüşmelerde 
bulunmak üzere Bağdat’a hareket etmiştir.

29 Ocak 1968 AVRUPA KONSEYİNDE KIBRIS KONUSU

Avrupa Konseyi Danışma Kurulu 18. Oturum ça
lışm alarına başlamıştır. Türkiye delegesi Yüksel Men
deres, bu münasebetle Kıbrıs sorunu ve özellikle Ka
sım 1967’de Kıbrıs’ta cereyan eden olaylar üzerine bir 
konuşma yapmıştır.

30 Ocak 1968 A, 1. D İN İN  MADEN ARAŞTIRILMASI 
KONUSUNDA AÇTIĞI KREDİ

Amerika Birleşik Devletleri, A.I.D. kanalıyla, de
mir cevheri ve diğer maden kaynaklarının araştırılm a
sında kullanılm ak üzere, 2 milyon 600 bin dolarlık ye
ni bir kredi açmıştır.
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31 Ocak 1968 TÜRKİYE  —  ROMANYA VİZE ANLAŞMASI

Türk heyeti ile  Ankara’da bulunan Romen heye
ti arasında vize muafiyeti konusunda bir anlaşma imza 
lanmıştır.

31 Ocak 1968 DANİMARKA’DA YENİ HÜKÜMETİN
KURULMASI

Radikal Parti lideri H ilmar Baunsgaard’ın açık
ladığına göre, bir çoğunluk koalisyon hükümeti kur
mak üzere Muhafazakâr, Radikal ve Liberal Çiftçi par
tileri mutabakata varmışlardır.
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B E L G E 1 4 Ocak 1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ YENİ DELHİ EIAVAALANINDA 
VERDİĞİ DEMEÇ

Hindistan’ı resmen ziyaret etmek üzere Yeni D elhi’ye gelen Dışişleri 
Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil, havaalanında basına şu demeci vermiştir :

«H indistan Hükümetinin nazik davetine icabetle Hindistan’ı ziyaret et
mekten büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye ile  Hindistan arasındaki 
ananevi ve tarihi bağlar Türk - Hindistan ilişkilerinin yapıcı bir şekilde ge
liştirilmesine müsait bir zemin teşkil etmektedir. Türkiye bu vadide bütün im
kânları araştırmağa azimlidir. Bu ziyaretimin ve Yeni D elhi’de yapacağım 
temasların ik ili ilişkilere yeni bir hız vermesini temenni ediyorum. M ille t
lerarası meselelerde yapacağımız görüş teatisinin dünya durumunun zor bir 
safhasında karşılık lı politikamızın daha iyi anlaşılmasına imkân vereceğini 
keza temenni ederim. Türkiye’de biz, Hindistan halkı, onun manevi kıymet
leri ve her alandaki kaydadeğer başarıları İçin takdir hisleri beslemekteyiz. 
Türkiye ve Hindistan demokrasiye bağlılık ların ı ispat etmişlerdir. Sadece bu 
kıymetli bir bağdır. Daha geniş temaslar ve anlayıştan her iki memleketin 
de yararlanacağına kaniim .»

B E L G E 2 9 Ocak 1967

TÜRKİYE  — HİNDİSTAN ORTAK BİLDİRİSİ

Bildiri şöyledir :

«Türkiye D ışişleri Bakanı Ekselâııs İhsan Sabri Ç ağlayangil beraberin
de Sayın Muammer Baykam ve Türk Hükümetinin yüksek dereceli mem urla
rı olduğu halde Hindistan hükümetinin vâki dâvetine icabetle 4 ilâ  9 Ocak tarih
lerinde Hindistan’ı resmen ziyaret etmiştir. Türk D ışişleri Bakam Yeni D elh i’deki 
ikameti sırasında Hindistan Başbakanı Bayan Indira Gandhi, Başbakan Y ar
dımcısı Bay Morarjİ Desai ve Ticaret Bakanı Bay Dinesh Singh ile  görüşmüş
tür. Türkiye Dışişleri Bakanı Hindistan Cumhurbaşkanı tarafından da kabul 
edilmiştir. Görüşmelere Türkiye tarafından D ışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağlayangil, Türkiye’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Osman Olcay, D ışişleri 
Bakanlığı Genel Sekreter Siyasî İşler Yardımcısı Elçi îlte r Türkmen, D ışişle
ri Bakanlığı İktisadı ve Bölgesel İlişkiler Dairesi Genel Müdürü Bay Tevfik 
Saraçoğlu ve D ışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika Dairesi Genel Müdü
rü Bay Fahir Alaçam katılm ışlardır.
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Görüşmelere Hindistan tarafından Başbakan Bayan İndira Gandhi, 
Dışişlerinde Devlet Bakanı Bay B. R. Bhagat, D ışişleri Bakanlığı Genel Sek
reteri Büyükelçi Rajesvar Dayal, Başbakanlık Müsteşarı Bay P. N. Haksar, 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Bay J. S. Mehta, D ışişleri Ba
kanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Bay R. Ja ipal ve D ışişleri Bakanlığı Genel 
Sekreter Yardımcısı Bay Prithi Singh katılm ışlardır.

Taraflar bu fırsattan istifade ederek önemli m illî meseleler ve m illet
lerarası sorunlar hakkındaki karşılık lı görüşlerini izah etmişlerdir. Sosyal ve 
siyasî rejimlerine bakılmaksızın mümkün olduğu kadar çok sayıda memleket 
İle barışçı ve dostane ilişkiler geliştirmek arzusunu müştereken beslediklerini 
ve bunun temel tutumlarına uygun olduğunu müşahade etmişlerdir. Her iki 
ülke de parlamenter demokrasiye ve dünyada barış ve istikrarın geliştirilm e
si davasına bağlıdırlar. İki memleket arasında direkt mesele yoktur. Taraf
lar, bu düşüncelerle karşılık lı saygı ve anlayış sayesinde aralarındaki mutaba
kat ve işbirliği sahalarının tesbit edilebileceği ve genişletilebileceği hususun
da anlaşmışlardır.

Dışişleri Bakam Kıbrıs’taki son gelişmeleri izah etmiş ve memleketinin 
Kıbrıs Türk Cemaatinin, hürriyetini, meşru haklarını ve güvenliğini teminat 
altına alacak bir çerçeve içerisinde Kıbrıs’ın bağımsızlığına taraftar olduğu
nu belirtmiştir. Hindistan Başbakanı, 22 Aralık 1967 tarihli Birleşmiş M il
letler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde Birleşmiş M illetler Genel Sek
reterinin dostane teşebbüslerinden faydalanılmasmın durumun düzeltilmesi
ne yolaçabileceği ümidini ifade etmiştir. Başbakan ayrıca, bütün ilg ili taraf 
ların meşru menfaatlerini koruyan âdil ve barışçı bir çözüm şeklinin bulun
ması temennisini izhar etmiştir.

• ’ , ı . • t _  ' ' ’ ’

Başbakan ve Dışişleri Bakanı, Hindistan ilişkilerini görüşmüşlerdir. 
Başbakan, Hindistan’ın Pakistan ile dostluk ve işbirliği ilişkileri kurmak g a 
yesini güttüğünü ve Taşkent Bildirisi anlayışı içerisinde iki ülke arasında 
karşılıklı br itimat zemininin tesis edilmesi gerektiğini izah etmiştir. Türk 
Dışişleri Bakanı Hükümetinin bu konudaki meselelerin, iki ülkenin güçlerini 
barış içinde bir kalkınmaya hasredebilmelerini teminen, barış ve adalet için
de halledilebileceği ümidini belirtmiştir.

İki taraf, ayrıca, diğer m illetlerarası meseleleri de görüşmüşlerdir. O r
ta Doğu’daki durumdan doğan meseleler hakkındaki görüşlerinin geniş ölçüde 
uyuştuğunu müşahade ve bölgede âdil ve devamlı bir çözüm şeklinin bulunacağı 
ümidini ifade etmişlerdir. İki taraf da m illetlerarası topluluğun m enfaatleri
ne daha geniş ölçüde uyacak genel bir silâhsızlanmanın gaye olması gerek-. 
tiğini teyit etmişlerdir. Taraflar, ayrıca, Birleşmiş M illetlerin bir m ille tler
arası barış ve işbirliği vasıtası olarak kuvvetlendirilmesi gerektiği hususunda 
mutabık kalmışlardır.
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Her iki taraf, karşılık lı gayretlerle kültürel ve ekonomik ik ili ilişk ileri
ni geliştirmek niyetlerini ifade etmişlerdir. Ekonomik alanda bu gelişme ta
rafların, birbirlerinin imkân ve kapasiteleri hakkında daha etraflı şekilde 
bilgi edinmelerde sağlanabilir. Bu amaçla, mümkün olduğu nisbette ekono
mik ve ticari alanlarda temasların teşviki kararlaştırılm ıştır. Keza, iki ülkenin 
mübadelelerin ne yoldan arttırıl abileceğini tesbit etmeleri hususunda muta
bık kalınmıştır.

Yeni D elh i’de yakında toplanacak olan UNCTAD Konferansına iliş
kin olarak taraflar, bu Konferansın, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ara
sındaki uçurumun kapanması hususundaki ortak gayeye yapıcı bir katkıda 
bulunacağı ümidini izhar etmişlerdir.

Türkiye D ışişleri Bakam, Hindistan’da gördüğü dostluktan ve sıcak 
konukseverlikten dolayı teşekkürlerini bildirmiştir. Hindistan Başbakanı ve 
Türkiye D ışişleri Bakanı, bu ziyaretin her iki tarafın karşılık lı olarak diğeri
nin meselelerini ve gayretlerini daha iyi anlamak bakımından çok faideli olduğa 
ve bunun da iki ülke arasındaki ilişkilerin daha yakın hale getirilmesine kat
kıda bulunacağı konusunda mutabık kalm ışlardır.

B E L G E 3 10 Ocak 1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ HİNDİSTAN ZİYARETİ DÖNÜŞÜNDE  
VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, H indistan’a yaptığı resmi zi
yaret konusunda şunları söylemiştir :

«Hindistan Hükümetinin daveti üzerine bu memlekete yaptığım resmi 
ziyaretten avdet ediyorum.

Bildiğiniz gibi, Ankara’dan ilk  önce Karaçi’ye gittim . Orada 3 Ocak 
günü dost ve kardeş Pakistan’ın D ışişleri Bakam Sayın Pİrzade ile görüştüm 
Bu buluşma çok faideli oldu ve Pakistan Cumhurbaşkanı Eyüp H an’ın Ekim 
1967 sonunda memleketimize yaptığı ziyaretten bu yana m illetlerarası du: 
rumda ve iki memleketi hususile ilgilendiren konularda vuku bulan gelişm e
ler hakkında görüş teatisine imkân verdi.

Bu fırsattan bilistifade, Kıbrıs buhranı sırasındaki destek ve yardım la
rı için Pakistan Hükümetine ve m illetine samimî şükran duygularım ızı ile t
tim.

H indistan’da Başbakan İndira Gandhi ve Hindistan Hükümetinin diğer 
üyelerde ik ili münasebetleri ve m illetlerarası münasebetleri gözden geçirdik. 
Memleketimizi 1965 yılında ziyaret etmiş bulunan Cumhurbaşkanı Dr. 2a- 
kir Hüseyin tarafından da kabul edildim.
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Dün yayınlanan ortak bildiri, görüşmelerin kapsadığı sahayı ve varı 
lan mutabakatı açıkça aksettirmektedir. Bu itibarla, bunlar üzerinde durma
yacağım. Sadece şunu belirtmek isterim ki, bu ziyaret, uzun bir fasıladan son
ra Türk ve Hindistan Hükümetleri arasında doğrudan doğruya temasların 
yeniden başlamasına iyi bir başlangıç olmuştur. Hükümetimizin programına 
uygun olarak dış münasebetlerimizin sahasını genişletmek için gayret sarfet- 
tiğimiz bir sırada Hindistan ile memleketimiz arasındaki ilişkilere birkaç se
nedir hâkim olan durgunluk ve hattâ bürûdetin izalesi için gayret sarfedil- 
mesinden daha tabiî birşey olamazdı. Tecrübelerimiz, karşılık lı olarak sami
miyetle ve iyi niyetle hareket edildiği takdirde bu çeşit görüşmelerin birçok 
tereddütleri ve yanlış intibaları silmeye yaradığını göstermiştir. Bu seferki 
görüşmelerimizin de bu mahiyette olduğu kanaatini taşımaktayım. Temennim, 
bu cesaret verici başlangıcın devam etmesi ve Tiirk - Hindistan ilişkilerinin 
iki memleket arasında mevcut tarihî ve kültürel bağlara ve birçok alan lar
daki müşterek menfaatlere dayanarak olumlu bir şekilde inkişaf etmesidir. 
Hindistan’da Türkiye’ye ve Türk m illetine karşı izhar edilen sevgi ve yakın
lık  bana bu alanda ümit vermiştir».

DIŞİŞLERİ BAKANININ 13.1.1968 GÜNÜ T. R. T ! y e  KENDİ 
SESİYLE VERDİĞİ ÖZEL DEMEÇ

«Hindistan ile mevcut münasebetlerimiz bir müddetten beri durgun 
bir devreye girmişti. Ancak, bu münasebetleri geliştirmek arzusunu, her iki 
Hükümetin de paylaşmakta olduğu görülüyordu. Bu karşılıklı arzunun bit 
neticesi olarak ve Hindistan Hükümetinin uzun bir zamandan beri vakî dave
tini dikkate alarak geçen hafta bu memlekete resmî bir ziyaret yapmak müm
kün oldu.

Bildiğiniz gibi, mevcut ittifak ve taahhütlerimizden hareketle, dış mü
nasebetlerimizin imkân nisbetinde geniş bir zemin üzerine istinat ettirilmesi 
Hükümetimizin tâkip ettiği dış politikanın temel hedeflerinden biridir.

Hindistan’ı ziyaretimi bu çerçeve içinde mütalâa etmek lâzımdır. Hin
distan’da cidden büyük bir ilg i ve hüsnükabul gördük. Siyasî görüşmelerimiz 
esas itibariyle, Dışişleri Bakanlığı görevini de uhdesinde taşıyan Bayan 
Gandhi ile  yapıldı ve büyük bir anlayış ve samimi bir hava içerisinde cereyan 
etti. M uhtelif beynelmilel siyasî konular üzerindeki görüşlerimizi karşılıklı 
olarak büyük bir açıklık ve samimiyetle izah ettik. Bütün bu temaslarımızın 
iki ülke arasındaki münasebetlerin gelişmesinde en mühim unsuru teşkil eden 
karşılıklı anlayış ve itimat havasının teessüsünde faideli olduğu inancında
yım. Neşrettiğimiz Ortak Bildiri varılan neticeyi etraflı bir şekilde ortaya 
koymaktadır.

Türkiye, Hindistan İle olan münasebetlerinin gelişmesi yolunda bu z i
yaretle atılan müsbet adımın devam etmesini samimiyetle arzu etmektedir».
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B E L G E  4 4 Ocak 1968

U T H A N T  IN GEÇİCİ KIBRIS TÜRK YÖNETİMİ 
KONUSUNDA RAPORU

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri Thant, Kıbrıs’da geçici bir Türk 
yönetimi kurulması konusunda Güvenlik Konseyine sunduğu özel raporun
da özetle şunları söylemiştir :

«Şüphesiz, bu teşebbüsün (yani muhtar bir yönetim kurulmasının) ni
teliğ i konusunda Türk makamlarınca verilen teminatı memnunlukla karşı
ladım. Ne varki, gerek teşebbüsün kendisi, gerek bu kararın alınması içiıt 
seçilen zaman, gerekse Kibrisin Türk yöneticilerinin bunu bildiriş tarzları 
konusunda beslediğim endişeleri belirtmekten kendimi alamıyorum. B ilindi
ğ i gibi, Kıbrıs’lı Türk yöneticilerinin bu kararı, Güvenlik Konseyi kararını 
izliyen hafta içinde ve doğrudan doğruya benim taraflarla müzakerelere baş
lamamın arifesinde verilmiştir.

Bu karar, aynı zamanda, Kıbrıs hükümetinin, 8 A ralık 1967 tarihli ra 
porunda zikrettiğim normalleştirmenin ilk  tedbirlerini adanın tamamına teş
mil etmek üzere olduğunu açıkladığı ana raslamıştır. Kıbrıs ve Yunan hükü
metlerinin sert tepkileri hesaba katıldığında, bana öyle geliyor ki, bu o layla
rın, Kıbrıs’taki durumun normalleştirilmesi için yeni tedbirlerin uygulanm a
ya başlaması yolunda dostane teşebbüslerimin gerçekleştirilmesinde de ze
deleyici etkileri olabilecektir.

İlg ili bütün tarafların, Güvenlik Konseyinin 22 A ralık tarihli kararına 
uyarak, elden geld iğ i ölçüde itidal ve teenni ile  hareket edeceklerine, K ıbrıs’
taki durumu vahimleştirebilecek her türlü yeni davranıştan kaçınacaklarına 
inanmak isterim. Ancak böylelikle Güvenlik Konseyince öngörülen kararlı 
yeni bir çabaya girişileb ilir.»

B E L G E 5 5 Ocak 1968

UZAYIN ARAŞTIRILMASI VE BARIŞÇI AMAÇLARLA 
KULLANILMASI KONFERANSI HAKKINDA AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinin bu konudaki açıklaması şöy- 
ledir :

«Uzayın Araştırılması ve barışçı Amaçlarla K ullanılm ası» konsunda 
14-27  Ağustos 1968. tarihleri arasında V iyana’da bir m illetlerarası konfe
rans akdedilmesi, Birleşmiş M illetler çerçevesinde bu sahada uzun senelerden 
beri yürütülmekte olan çalışmaların bir neticesi olarak Genel Kurul tarafından 
1966 ve 1967 yıllarında ittifakla kararlaştırılm ış bulunmaktadır.
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Birleşmiş M illetlere üye devletleri ile ihtisas teşekküllerine mensup dev
letlerin katılacakları mezkûr Konferansa, M illetlerarası Atom Enerjisi A jan
sı Araştırma Komitesi (COSPAR) gibi yetkili özel kurumlar müşahit sıfatile 
iştirak edeceklerdir. Konferansta konu ile ilg ili olarak iştirakçi devletler ta
rafından hazırlanacak raporlar okunacak ve tartışılacaktır. Konferansın sade
ce uzay araştırılmasının pratik faydaların ı belirtmekle iktifa temeyerek, müş
terek teşebbüslere yolaçması beklenmektedir. Bu suretle, uzay çalışmalarının 
temin edeceği faydalar bütün m illetlerin istifadesine sunulacak ve insanlığın 
içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal müşküllerin hafifletilm esi yolları araş
tırılacaktır. Bu bakımdan Konferans, gelişmekte olan ülkeleri bilhassa ilg i
lendirmektedir.

Konferansın gayeleri şu şekilde özetlenebilir :

a) Uzay araştırmalarından ve uzayın keşfinden elde olunacak pratik 
faydaların tetkiki, uzay denemeleri yapmayan ve bilhassa gelişme halindeki 
memleketlerin elde olunan neticelerden daha ziyade eğitim ve kalkınma ba
kımından ne derecede istifade edebileceklerinin incelenmesi,

b) Uzay denemeleri yapmayan memleketlerin uzay faaliyetlerine iştiraki 
imkânlarım araştırlması.

Konferans geçici gündeminde, on y ıllık  uzay çalışmalarından elde olu
nan neticelerin incelenmesi, uzay ile ilg ili olarak haberleşme, meteoroloji, 
havacılık, biyoloji ve tababet, uzay teknolojisinin uzaydışı tatbikatı, eğitim ve 
kalkınma, uzay araştırmasında m illetlerarası işbirliği konuları ile uzayın araş
tırılması ve barışçı amaçlarla, kullanılm ası ile  ilg ili İktisadî hukukî ve sosyal 
meselelerin tetkiki gibi teknik konular mevcuttur.

Memleketimizde bu konferans ile ilg ili çalışmaları ahenkli bir şekilde 
yürütmek maksadile bir M illî Komite teşkil edilmiş bulunmaktadır. Başba
kanlığın riyasetinde ve ilg ili Bakanlıklar ile sivil ve askerî kuruluşların k a 
tıld ık ları bu Komite ilk  toplantısını 8 Ocak 1968 Pazartesi günü saat 1.1.00’- 
de Dışişleri Bakanlığında Devlet Bakanı Seyfi Öztürk’iin başkanlığında y a 
pacaktır.»

B E L G E 6 9 Ocak 1968

HABİB BURGİBA’NIN TÜRKİYE VE ATATÜRK HAKKINDAKİ
SÖZLERİ

Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba, Tunus Plarp Okulunun açılış 
töreninde verdiği bir nutukta ezcümle şunları söylemiştir :

«B ir pakta girmek, mutlaka sömürgeciliğe boyun eğmek veya m illî ege
menliğin kaybedilmesi manasına gelmez ve bir memleketi peykleştirmez. Bu
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bapta Türkiye’nin tutumu dikkat çekici ve müsbet bir örnek teşkil eder. Asır
lar boyunca Osmahlı İmparatorluğu Garp devletlerde çarpışmıştı. Fransızlar
la, İngilizlerle, Ruslarla birçok defa savaşmıştı. Birinci Dünya Harbini mü
teakip egemenliğe, tam özgürlüğüne kavuştuktan sonra Atatürk eski düşman- 
larile  askerî ittifaklar bile imzalamayı uygun bulmuştu. Atatürk için İngiliz 
veya Fransızların adamı idi demek kimsenin haddine düşmez. Atatürk mem
leketlerin menfaatlerini korumak için eskiden savaştığı ve ezeli düşmanı olan 
devletlerle ittifaklar yapmıştır.

O zamandan beri de Türk m illeti bu İttifakların ne derece memleketin 
yararına olduğunu görmüştür. Filvaki tarihin hiçbir devrinde Türkiye böyle 
45 sene gibi uzun bir müddet sulh içinde yaşamamıştır. Bu müddet zarfında 
Türkiye bir tecavüze uğramamışsa, saldırganların, müttefiklerin otomatik o la
rak Türkiye’yi m üdafaa edeceklerini bilmelerinden ileri gelmiştir.

Türkiye, yurdun müdafaası karşılığında belki Nato’ya kendi toprakla
rında bir kaç üs vermek mecburiyetinde kalmıştır. Fakat vatanın emniyetim 
sağlama mukabilinde katlanılan bu fedakârlık pek ciiz’i sayılır. Bilhassa böy- 
lece rahat bir nefes alan memleket diğer sahalarda ilerleme imkân ve fırsatı
nı bulmuştur.

Ülkesini, düşmanların hırs ve tamahına karşı korumak, halkın saadet 
ve emniyetini sağlamak, işte, bir devlet adamının bütün siyasî hedeflerini teş
kil etmesi icâp ekleyen gayelerdir bunlar.»

B E L G E 7 9 Ocak 1968

ERALP’IN  MAKARİOS YÖNETİMİNİN TEDBİRLERİ 
, KONUSUNDA U T H A N T  A MEKTUBU

Genel Sekreter U Thant’a bir mektup gönderen Türkiye temsilcisi Or
han Eralp, Kıbrıs Rum hükümetinin Kıbrıs’lı Türk yönetimi üyelerinin hare
ketlerini kısıtlam akla «kanunları ve adaleti bir kere daha çiğnediklerini» b il
dirmiştir.

Başpiskopos M akarios’un geçen hafta «durumu yatıştırm ak» için ald ı
ğın ı söylediği tedbirleri yorumlayan Eralp, şöyle devam etmiştir «Türkiye, 
Kıbrıs Rum hükümetinin anlaşmaları ve anayasayı hiçesayarak Türk toplu- 
muna karşı uyguladığı hukuka aykırı kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılm asını 
memnunlukla kaydetmiştir. Türk hükümeti, öte yandan, Türk yönetiminin 
bazı üyelerinin hareketlerine yeni kayıtlam alar konmuş olduğunu belirtmek 
ister. Kıbrıs Rum hükümeti son dört yıl İçinde giriştiğ i kanunsuz davranışlar 
dizisine bir yenisini eklemiş ve kanunları ve adaleti bir kere daha çiğnemiştir.»
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Eralp ayrıca, Makarios’un ald ığ ı tedbirlerin Kıbrıs’taki tarafların iti
dalle hareket etmesini isteyen Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant’ııı 
çağrısı ile de bağdaşamadığını belirttikten sonra şunları söylemiştir : «H ü
kümetimin görüşüne göre, Kıbrıs Rum hükümeti Genel Sekreterin himaye
sinde düzenlenecek görüşmelerde adada barışın heriki tarafın da kabul ede
bileceği tedbirler yoluyla sağlanmasını ve olumlu bir sonuca ulaşılmasını ger
çekten istiyorsa, daha değişik bir tutum alm alıd ır.»

Eralp, mektubunda Yunanlıların ve Kıbrıs’lı Rumların daha sonra kıs
men Thant tarafından da desteklenen bazı iddialarına değinerek, geçici bir 
Türk yönetimi kurulmasının adada barışı tehdit etmeyeceğini belirtmektedir. 
Thant 3 Ocak’ta Kıbrıs’lı Türklerin hareketinin, adada durumun normale 
döndürülmesi amacıyla kendisi tarafından harcanan çabaları aksatbileceğinı 
söylemişti.

«Kıbrıs’lı Türklerin yeniden örgütlenmesi ekselanslarının çabalarına 
olumsuz bir etki yapmayacağı gibi, nihaî bir çözüme ulaşılması ihtimalini 
de azaltmayacaktır» diyen Eralp, şöyle devam etmiştir : «Aksine hükümetim 
birlik sağlandıktan ve sorumluluk yüklenmeye daha uygun bir biçim verildikten 
sonra geçici Türk yönetiminin adadaki varlığının, ekselâııslarının teşebbüsle 
rinİn daha etkili olmasını sağlayacağına samimiyetle inanmaktadır.»

Giçici Türk yönetiminin adada silâhlı birlikler meydana getirmekle gö
revlendirildiği yolundaki Yunan iddialarını yalanlayan Eralp, daha sonra şun
ları söylemiştir : «Bu suçlamalar ancak Yunanistan’ın siyasî amaçlarına eriş
me arzusuna bağlanabilir. Yunanistan’ın, bu temelsiz iddialara dayanarak 
kanun dışı yollardan adada bulunan Yunan askerlerini Kıbrıs’ta tutmak yo
luna gitmeyeceğini ümit ederiz, eğer bu yola g id ilir ve Yunan hükümeti res
men taahhüt ettiği gibi birliklerini adadan çekmezse bu hareketten doğması 
muhtemel neticelerin bütün sorumluluğu Yunanistan’a ait olacaktır.»

B E L G E 8 ı o  Ocak 1968

DR. FAZIL KÜ ÇÜ K’ÜN YENİ TÜRK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ 
U TILANT,A MEKTUBU

Dr. Fazıl Kiiçük’ün mektubu şöyledir ;
«Sayın U Thant, Lefkoşe, 7 Ocak 196«
B.M. Genel Sekreteri 
New York

Ekselansınızın 4 Ocak 1968 tarihli ve S/8323 sayılı Güvenlik Konseyi 
belgesi olarak yayınlanan özel raporunun 10. paragrafının incelenmesi, Kıb
rıs Türk liderliğin in  geçici bir yönetim kurmak hususunda almış olduğu ka
rara dair evvelki mektuplarımda vermiş olduğum izahatın maalesef lây ık ile  
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değerlendirilmemiş olduğu kanaatini bendenizde uyandırmıştır. Bu hususta 
bir şüpheye yer bırakmamak için mezkûr kararın aşağıdaki sebeplerden do
layı alındığım  tekrar arzetmek isterim :

a) Esasen mevcut olan ve temel kamu hizmetlerinden yoksun edilmiş 
bulunan Kıbrıs Türk Cemaatine bunları sağlamak zarureti dolayısile kuru l
muş olan bir yönetim sistemi İslah ve yeniden düzenlenmek amacı;

b) Son zamanlarda sistemi toptan yıkmak istidadında olan bozuklukla
rı ve idaredeki yetki karışıklığım  izale etmek gayesi;

c) B irliğe aykırı emareler göstermeye başlayan muhtelif organları da
ha etkili bir kontrol altında toplamak amacı;

d) Kıbrıs sorununda daimî bir anlaşmaya müncer olacak görüşmelerin 
tam yetkili bir makam tarafından gereği ile  idare edilebilmesi için muhtelif 
organları, temsil kabiliyeti olan merkezî bir kurum altında birleştirmek 
maksadı.

Durumun hızla vahimleşmekte olması muvacehesinde, Türk Cemaati 
nin işlerinin daha etkili bir surette idare edilebilmesi ve Zâtı Âlinizin dosta
ne teşebbüsler çerçevesinde göstereceği çabalarda sizinle işbirliği yapmak 
hususunda Türk yöneticiliğinin daha iyi bir durumda olmasını sağlamak üze
re, yeni tedbirlerin hemen alınması ve yürütülmesi bir zaruret haline gelm iş
ti. Türk Cemaati mensuplarım teskin etmek ve bundan böyle kendilerini da
ha iyi hizmetlere kavuşturacak tedbirlerin alınmış olduğunu ilân etmenin b i
ze düşen bir görev olduğunu düşündük. Bu sebeplerle, bu kararın Zâtı Â li
nizi endişe izharına sevketmesi sebeplerini anlamakta güçlük çekmekteyim.

Yunan Hükümeti ve Kıbrıs Rum yönetiminin göstermiş oldukları tep
ki bir esasa dayanmamaktadır. Kararın açıklandığı ana kadar Kıbrıs Türkleri
nin herhangi bir idare tarzından ve temel kamu hizmetlerini sağlayacak bir 
mekanizmadan yoksun düzensiz bir hayat yaşadıkları iddiaları Rum]ar ta ra
fından dahi ileri sürülmemişti. Hiç şüphe yok ki Rumların tepkisi sun i ve 
kötü maksatlıdır. 1963 Aralığından beri mevcut olan ve sade Rumların değil 
bütün dünyanın da bildiği bir sistemin sırf yeniden düzenlenmesi keyfiyeti,- 
nin özellikle bizi bunu yapmağa zorlayan nedenlerin İzahından ve hiçbir si
yasî mahiyette olmadığına dair teminat verildikten sonra, Rumları bu kadaı 
rahatsız etmemesi gerekirdi.

Kanaatimce, Rum tarafı Zâtı Âlinizin göstereceği dostane teşebbüsle! 
bakımından müsait bir zemin ve hava teşkil etmediği muhakkak olan haliha
zırdaki şartların devamı için durumu istismar etmek emelindedir. K ıbrıs’ta 
azap çeken taraf Kıbrıs Türkleridîr. Bu itibarla, onlar, Ekselanslarınızın y a 
pacağı ve Rumların, hiç şüphe yok ki, bahaneler yaratıp kabahati Türklere 
yüklemek şeklindeki malûm taktiklerde baltalam ağa çalışacakları, dostane te 
şebbüslerin olumlu sonuçlarını sabırsızlıkla ve cani gönülden beklemektedir



Durum, yukarıda verdiğim izahatın ışığı altında yeniden gözden geçi
rildiğinde, zannediyorum ki Zâtı Âliniz de Türk Cemaati yöneticileri tarafın
dan alman tedbirlerin iyi niyet ile  ve Zâtı Âlinizin göstereceği çabalan ko
laylaştırmak arzusu ile alındığı hususunda, Rum tarafının gösterdiği tepki
nin ise esas ve samimiyetinden yoksun olup çabalarınızı baltalam ak amacım 
güttüğüne dair benimle hemfikir olacaksınız.

Bu mektubumun, Güvenlik Konseyi belgesi olarak sayın üyelere dağı
tılmasından müteşekkir olacağım.

En derin saygılarım la, .

Dr. Fazıl Küçük 
Kıbrıs Cumhurbaşkanı 

Yardım cısı»

B E L G E 9 16 Ocak 1968

DR. KÜÇÜK’ÜN KIBRIS’TA YAPILACAK SEÇİMLERLE 
İLGİLİ DEMECİ

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’iin demeci şöyledir :

«Başpiskopos Makarios’un Rum cemaati içindeki fikir ayrılık ları sebe
biyle muhaliflerine karşı kendi mevkiini kuvvetlendirmek için seçimlere g it
meye lüzum hissettiği anlaşılmaktadır. Bu safhada, bu kararın anayasaya uy
gun olup olmadığı hususunun münakaşasına girmek istemiyorum. Fakat 
mukarrer seçimin anayasa çerçevesi içinde yapılmayacağı tebellür ederse, bu 
takdirde Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olan ve Genel Sekreterin gayret
lerini baltalayacak bir durumla yeniden karşılaşacağız. Keza, Güvenlik Kon
seyinin son toplantısından beri Genel Sekreterin yararlanmamız için sunduğu 
dostâne teşebbüs gayretleri engellenmiş ve barış yoluyla sürekli bir hal ça
resi bulmak yolu tıkanmış olacaktır.

Başpiskopos Makarios beyanatında Türk cemaatinin ne şekilde muame
le göreceği ve kat’i bir hal çaresine varmak için ne şekilde hareket edilmesi 
lâzım geldiği hakkında bazı telkinlerde bulunmuştur. Şimdiki safhada Baş
piskopos Makarios’un bu telkinleri üzerinde bir münakaşaya girmek istemi
yorum, fakat bizim görüşümüz anayasanın ve anayasaya vücut veren antlaş
maların geçerli olduğu şeklinde olduğunu tekrarlamayı lüzumlu görüyorum. 
Anayasa ve antlaşmalar yalnız ilg ili bütün tarafların muvafakati ile  değiştiri
lebilir. Veya yerlerine yenileri ikame edilebilir. Eğer anayasayı değiştirmek 
ihtiyacı hasıl olursa bu, ilgili taraflar arasında müzakere yapmak ve onların 
muvafakatim temin etmek yolu ile olabilir. D olayısıyla Başpiskopos M aka
rios’un müzakereyi bertaraf etmediği yolundaki beyanatı, bütün ilg ili taraf
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lar arasında karşılık lı mutabık kalınacak bir usûl tahtında müzakereler ya
pılması mânasına geliyorsa bu memnuniyet vericidir. Şüphesiz ki, bu gibi mü
zakereler için takip edilmesi gereken usûl, anayasanın hükümleri ve Güven
lik Konseyinin Kıbrıs hakkmdaki kararlarına uygun olmalıdır.

Başpiskopos Makarios Kıbrıs Türklerini haklarından mahrum etmek 
veya onları yok etmek niyetinin mevcut olmadığını beyan etmiştir. Bu beya
nat memnuniyet verici olmakla beraber, bunu Rum yönetimi tarafından Türk 
cemaatine karşı şimdiye kadar takip olunan tehdit ve baskı politikası ile  bağ
daştırmak zor olmaktadır. Keza, hâlen yürürlükte bulunan anayasa altındaki 
Türk cemaatinin değişmez hakların ın birçok defalar aşikâr surette ih lâ l ed il
diği gözöhünde tutulursa Türk cemaatinin hakları tüzüğünü teşkil eden kısım 
değişmiyeceğİ şeklinde verilen teminatı Türk cemaatinin ne derece tereddüt 
ile karşıladığını belirtmeye lüzum yoktur.

Başpiskopos M akarios’un bahsettiği demokratik mekanizmaya gelince 
bu mekanizmanın iki cemaatin ortaklığı ile  kurulmuş olan ve bu esasa daya
nan Kıbrıs devleti bünyesinde çalışması icap edeceği gerçeğini kuvvetle be
lirtmek isterim. Bu mekanizmanın düzgün bir şekilde çalışmasını temin etmek 
için bu gerçeğin kaçınılmaz olduğu hatırda tutulmalıdır.

Son olarak hatırlatmak isterim ki, çarpışmanın başlamasından beri Türk 
cemaati bütün ilg ililerin  meşrû hak ve menfaatlerini temin edecek olan âd il bir 
hal çaresine barış yoluyla varılması için hiçbir gayretten kaçınmamıştır. Ve iler
de de aynı gayreti sarfetmeye devam edeceğimizi burada tekrar belirtirim .»

B E L G E  10 22 Ocak 1968

CUMHURBAŞKANININ RİYAD HAVAALANINDA VERDİĞİ
DEMEÇ

Suudi Arabistanı resmen ziyaret etmek üzere R iyad ’a gelen Cumhur
başkanı Cevdet Sunay, havaalanında şu demeci vermiştir :

«Türkiye’nin büyük dostu M elik hazretlerinin nâzik davetine icabetle 
bu mukaddes ülkeye gelmiş olmaktan derin bir bahtiyarlık hissetmekteyim. 
Suudî Arabistan’ı resmî ziyarette bulunan ilk Türk devlet başkanı olmak, 
benim için bir mazhariyettir.

Bu müstesna ziyaretin dünyaya, bölgemize ve hassaten ik ili münasebet
lerimize taallûk eden mes’eleler hakkında sayın M elik hazretleriyle görüş tea
tisine bir kere daha imkân vereceği için ayrıca memnuniyet duyuyorum.

Beş gün sürecek olan ziyaretim sırasında, Medine, Cidde ve M ekke’ye 
de giderek kardeş ve dost Suudî Arabistan’ın, sayın M elik hazretlerinin Ön



clerliği altında, her alanda gerçekleştirdiği eserleri mahallinde görmek hepi
miz için bir iftihar vesilesi olacaktır.

M illetlerim iz arasındaki tarihî, sosyal ve’ kültürel münasebetler ülkele
rimizi birbirine bağlayan dostluğun sarsılmaz temelini teşkil etmektedir. Z i
yaretimin, bu köklü ve an’anevi dostluğa yeni katkılar sağlıyarak dayandığı
mız temeli daha da kuvvetlendireceğini ümit ediyorum.

Sayın M elik hazretlerinin, memleketimizi ziyaretlerinden bu yana, Y a
kın ve Orta - Doğu bölgesinde silâhlı bir çatışma vukubulmuş ve Kıbrıs mes 
elesi kritik bir durum yaratmıştır. Bu önemli olayların neticesi olarak da böl
gemiz ciddî bir buhrana sürüklenmiştir. M illetçe, endişe ve üzüntümüzü mu
cip olan bugünkü gergin ve her an iştiale müsait genel durumun, kardeş Arap 
memleketlerinin ve Kıbrıs’lı soydaşlarımızın meşru hak ve menfaatlerini ko
ruyacak şekilde izalesini samimiyetle temenni ediyoruz.»

B E L G E 11 22 Ocak i  .968

KRAL FAYSALIN CUMHURBAŞKANI SUN AY ŞEREFİNE 
VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Kral Faysal, Suudi Arabistan’ı resmen ziyaret etmekte olan Cumhur
başkanı Cevdet Sunay şerefine verdiği ziyafette şu konuşmayı yapmıştır :

«Muhterem Cumhurbaşkanı hazretleri,

Bütün arkadaşlarım ve vatandaşlarım adına, size hoş geldiniz derim. 
Vatandaşlarımın hissiyatını samimi olarak ifade etmiş olduğuma inanmanı
zı istirham ederim. Bizim aramızdaki kardeşlik şuurunu tarihten, dinî inanç
lardan almış bulunmaktadır. Bugün memleketimize şeref verdiğiniz zaman, 
halkımızın z a t- ı âlinize gösterdiği sevgi ve sevinci bizzat müşahade etmiş 
bulunuyorsunuz. Bu, zahirî bir gösteriş değildir. Bu, halkım ızın kardeşlerine 
karşı duymuş olduğu muhabbet ve sevginin ifadesidir. Kalplerinin bu heye
canla çarpmasıdır. İki kardeş ve dost m illet arasındaki bu sevgi bağlarını 
kelimelerle belirtmek mümkün değildir. Bu gördüğünüz dostluk ve sevgi, 
esasında memleketinizi ziyaretim sırasında bana gösterdiğiniz muhabbet ve 
hüsnükabul kadar olamaz. Sîzler, bizlere ziyadesiyle yakınlık ve kardeşlik 
göstermek liitfunda bulundunuz. Şunu samimiyetle ifade etmek isterim ki, 
R iyad’lıiar, bu şerefli ziyaretinizi derin bir muhabbet ve iştiyakla beklemek
te idi. Siz kardeş Türk m illetinin ve hükümetinin bize karşı gösterdiği sevgi 
ve muhabbeti hiç bir zaman unutmıyacağız. Bilhassa, Arap ülkelerini bizim 
açımızdan desteklemenizi unutmuş değiliz. En mühim ve buhranlı devreler
de yanımızda olmanızı tarih de unutmıyacaktır.
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M illetim iz, kardeş Türk m illetinin bize karşı göstermek lütfunda bu 
lunduğu ilg iy i takdirle anarken, sıkıntılı devrelerde kardeşin kardeşe yardı
ma koşması elbette unutulmaz. Şu anda, bir çok dünya meselesi yanında, kar
deş Türkiye’nin dâvalarıyla ilgileniyoruz.

Bu iki kardeş devlet arasındaki dostluk münasebetlerinin devam etme
sini hararetle arzulamaktayız. Bütün İslâm ve Arap memleketlerinin dost 
olmalarını da arzuluyoruz. Kıbrıs’taki kardeş mücahitleri ve sabırla bekleyen 
kardeşlerimizi asla unutmuş değiliz.

Buna müsaade ederseniz, bugünkü dünya siyasi meselelerini görüşme
miz arasında, Orta - Doğu sorunlarına da temas edeceğim.

Bu bölgede, her gün ve her an zuhur eden m iişkiller bir noktada top
lanabilir. Bu da, büyük devletlerin küçük devletlere karşı girişmiş oldukları 
tahakküm etme arzusu açısından ileri gelmektedir. Büyük devletler, eğer 
bütün arzularını beşeriyetin hayrına harcamış olsalardı, şimdi beşeriyet sulh 
ve sükûn içinde, refah ve saadete kavuşmuş olurdu. Biz, onlardan bir şey is
temiyoruz. Biz, kendimize müdahale etmesinler, kendi aramızda yaşayalım 
diyoruz. Şimdiki tutumları devam ettiği müddetçe, sulhun korunması çok 
müşkül olacaktır.

M ilyarlar silâhlanma için harcanmaktadır. Neden bizi feda için çalışıp 
didiniyorlar. Kendi evimizi düzeltelim. Bu harcanan paralar beşeriyetin sa
adet ve hürriyet içinde yaşamasına sarfedilirse, daha iyi olacaktır. M aalesef, 
insanların şer duyguları, hayır duygularına galebe çalmaktadır. Bunun için
dir ki, büyük devletler, küçük devletleri boyun eğdirmeğe çalışmaktadırlar. 
Bundan kurtulmak için tek yol, A llaha güven ve bağlılığım ızı arttırmaktır. 
Bundan sonra dünyadaki bütün Müslümanların birarada ve birbirini destek- 
liyerek yaşamalarım temin etmektir.

Askerî paktların kurulmasını istemiyoruz. Başkalarına hiç bir zarar 
vermeden sulh içinde yaşamamız için dua etmekteyiz. İslâmiyet çok hayırlı 
bir kuvvettir. Kardeşliği, dayanşmayı, muhabbet ve dayanışmayı, ancak b ir
birimize güvendiğimiz müddetçe sağlayabileceğiz.

Memleketimizi bağlayan bağlar, siyası bağlardan evvel, tarih ve anane 
bağlardır. Bu bağlar çok kuvvetlidir,

A llahtan duam, hepimize İslâmiyetİn nimetlerini arttırmasıdır ve bu yo l
dan, inancımızı sağlamlaştırmasını, b irliğe kavuşturmasını dilerim.

Zat-ı devletleri ve delegasyon üyelerinden, kendi memleketiniz olan bu
rada iyi günler geçirmenizi bütiiıı kalbim le temenni ederim. Hareketlerim iz
de kusur görürseniz «ev sahibine kendi evinde ikram edilmez. Kendi eviniz- 
desiniz» diyeceğim. Sıhhat ve afiyet dileyerek, Türk m illetine bu yoldan ba
şarıyı Cenabı Haktan niyaz ederim.»
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Cumhurbaşkanı Sunay’ın yaptığı konuşma şöyledir :

«Sayın M elik hazretleri,

Memleketim, milletim ve şahsım hakkında izhar ve ifade buyurduğu
nuz nazik ve âlicenap duygularınız için en kalbı teşekürlerimi sunarım.

îslâm iyetin beşiği ve kutsal yerlerin asıl bekçisi kardeş Suudî Arabistan’ı 
ziyaret etmek, çoktan beri beslediğim bir arzu idi. Bugün, büyük ülkenizi ve 
onun asıl m illetini yakından görmek ve tanımak, beni, sevinç ve heyecan içe
risinde bırakmıştır.

Güzel memleketinizi resmi ziyarette bulunan ilk Türk devlet başkanı 
olmak, benim için bir mazhariyettir. îslâm iyetin doğuşuna sahne ve dünya 
ölçüsünde gelişim ine temel olan bu ülke, sadece Müslümanlar için değil, bün
yesinde taşıdığı müstesna değerleri ile, bütün insanlık için büyük bir önemi 
haizdir.

Suudî Arabistan topraklarına ayak bastığımız andan itibaren bana ve 
hey’etimize gösterilen sıcak hüsnükabul ve samimi nimasafirperverlik, haki
kî dostlarla bir arada bulunduğumuz hususundaki inancımızı bir kat daha kuv
vetlendirmiştir.

D irayetli ve basiretli hükümdarlığınız altında, kardeş Suudî Arabistan 
halkının başarmış olduğu kalkınma hamleleri, biz Türklerin olduğu kadar, 
bütün dost m illetlerin takdir ve hayranlığım  mucip olmaktadır. Müşahade 
eylemekte olduğumuz bu mutlu gelişmelerin aralıksız devam etmesini ve Suudî 
Arabistan’ı her bakımdan müreffeh bir hale getirmesini görmek en samimi 
temennimizdir.

Bir camia içerisinde, yüzyıllarca aynı an’ane ve manevi değerlerden kuv
vet ve feyz alan milletlerimiz arasındaki tarihî ve kültürel bağlar, bizlere 
ecdadımızdan intikal eden aziz bir emanettir. Tevarüs ettiğimiz bu müşterek 
emanet ve m illetlerimizi daha da yaklaştıran karşılıklı dostluk, tesanüt ve iş
b irliği zihniyeti, ilişkilerim izin inkişafı ve atisi için büyük bir ilham ve güven 
kaynağıdır. Bu ortam içerisinde m illetlerimizin karşılıklı olarak refah ve saa
detlerini arttıracak ve menfaatlerini himaye ve geliştirecek daha sıkı bir İşbir
liğinin arz ettiği faydaları belirtmek isterim.

1966 yılında Türkiye’ye yapmış olduğunuz ziyaret, bütün Türk m ille
tinin, zatıdevletlerine ve Suudî Arabistan halkına karsı beslemekte olduğu 
kardeşlik duygularının yeniden ve parlak bir şekilde tezahürüne vesile yarat
mıştır. Bu kısa ziyaretin unutulmaz hatıralarını bütün sıcaklığı ile  muhafaza 
ediyoruz.

Türkiye’deki görüşmelerimizden bu yana geçen zaman zarfında bölge
miz, bütün dünyanın nazarlarını üzerine çeken, müessif ve üziicü olaylara sah

46



ne olmuştur. Filhakika, O rta-D oğuda bir harp vuku bulmuş, Kıbrıs mese
lesinde ise böyle bir facianın eşiğine gelinmiştir. Bu olaylar hakkında zatıdev- 
letleri ile  fikir teatisinde bulunmayı çok faydalı telâkki ediyorum.

Dünyada ve bölgemizde, âdil ve sürekli bir barış nizamının teessüsün
deki büyük faydaları tamamen müdrik bulunan Türkiye, bu yolda hiçbir gay
retten kaçınmamaktadır. O rta-D oğu buhranında olayların seyri, arzu etme
diğimiz bir yönde gelişerek, maalesef silâhlı bir çatışmaya müncer olmuştur. 
İhtilâfın bidayetinden itibaren ittihaz ettiğimiz açık tutum, sayın M elik haz
retlerinin malûmudur.

Kardeş Arap memleketlerinin haklı ve meşru gördüğümüz davalarını 
desteklerken, daima, inandığımız barış ve adalet ilkelerine dayanarak hare
ket ettik.

O rta-D oğu ihtilâfın ın barışçı yollardan âdil ve sürekli bir çözüm şek
line bağlanması hususunda, bölge memleketlerine olduğu kadar bütün Birleş
miş M illetler üyelerine de mühim sorumluluklar terettüp etmektedir. Hâlen 
sarf edilmekte olan çabaların, bu gayeye erişmek üzere müsbet sonuçlara İm
kân vermesini yürekten temenni ediyoruz. Bu konudaki mevcut güçlüklerin 
giderilmesinde ve mudil meselelerin çözümlenmesinde, basiretli ve uzak gö
rüşlü sayın M elik hazretlerinin büyük etkileri olacağına inanıyoruz. Tür
kiye, bütün kardeş Arap memleketlerinin huzur, refah ve terakki içinde olma
sını samimiyetle dilemektedir. Bu, kardeş Arap memleketlerine karşı asırlar
dan beri beslediğimiz hissiyatın bir icabıdır. Son zamanlarda, memleketleri
miz arasındaki ilşkilerde vuku bulan mes’ut gelişmeler halkımız tarafından 
sevinçle karşılanmıştır. Türkiye, bu ilskilerin, aramızdaki tarihî bağlara da
yanarak gün geçtikçe kuvvetlenmesi ve verimli bir işbirliğine yol açması için 
sarf etmekte olduğu gayretlere devam etmek azmindedir. Sayın M elik hazret
leriyle yapacağımız görüşmelerin, bu gelişmelere önemli katkılarda buluna
cağım ümit ediyorum.

Suudî Arabistan’ın Türkiye’yi İlgilendiren m illetlerarası konularda it
tihaz ettiği tutum, memleketlerimiz arasındaki dostluk ve tesanüdün reali
teye intikal eden müşahhas bir sonucudur.

Dört y ıla  yakın bir süre zarfında sabır ve azimle sarfettiğim iz barışçı 
gayretlere ve gösterdiğimiz büyük hüsnüniyete rağmen Kıbrıs meselesi e l’an 
bir çözüm şekline bağlanamamıştır.

Türk m illeti ile Kıbrıs’lı soydaşlarımızın bu m illî davalarında, büyük 
dost ve kardeşimiz Suudî Arabistan’ı, hak, meşruiyet ve adalet safında olarak 
yanımızda görmek bizi bahtiyar etmektedir. Bu vesile ile  Türk m illeti adına 
şükranlarım ızı burada bir defa daha ifade etmek isterim.
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Sözlerimi bitirirken, şahsıma ve hey’etimize karşı göstermek lûtfunda 
bulunduğunuz hüsnükabul ve misafirperverlikten dolayı zatıdevletleriııe, 
hükümetinize ve kardeş Suudî Arabistan halkına teşekkür eder, memleketle
rimiz arasındaki işbirliğinin gelişmesini, Türk ve Suudî Arabistan m illetleri
nin barış ve refah içinde daha mutlu olmalarını dilerim .»

B E L G E 12 27 Ocak 1968

CUMHURBAŞKANININ SUUDÎ ARABİSTAN HALKINA HİTABEN
YAYINLADIĞI MESAJ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Suudî Arabistan’a yapmış olduğu ziya
retinin sonunda Suudî Arabstan halkna hitaben şu mesajı yayınlam ıştır :

«İslâmm mukaddes yerleriyle dolu büyük memleketinize, yaptığımız bu 
unutulmaz ziyareti gerçekleştirmek imkânını veren sayın M elik hazretlerine 
teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

Güzel memleketinize ayak bastığımız andan itibaren, büyük dostumuz 
sayın M elik hazretleri ve Kraliyet ailesi mensupları ile hükümet erkânının ve 
kardeş Suudî Arabistan m illetinin bana ve heyetimize gösterdiği yakın alâka 
ve samimi misafirperverliğin kalplerim izde derin izler bıraktığını da, bu v e 
sile ile  teyid etmek isterim.

Rİyad’daki ikametim esnasında vukuflu ve tecrübeli mümtaz devlet 
adamı sayın M elik hazretleri İle bölgemizi ve ik ili münasebetlerimizi ilg ilen 
diren konularda, görüş teatisinde bulunmaktan bahtiyarlık duydum.

Temaslarımızın milletlerimiz arasındaki, tarihi, sosyal, ve kültürel r a 
bıtalarda şevk ve kuvvet alan ananevi dostuluğumuza sağladığı katkılar bi
zim için faydalı ve sevindirici olmuştur.

Memleketinizde geçirdiğim günler esnasında, dost ve kardeş Suudî A ra
bistan milletinin, sayın M elik hazretlerinin önderliği altında gerçekleştirdiği 
eserleri, bizzat yerlerinde takdirle müşahede ettim. Bu gelişmelerin bundan böyle 
de her alanda, fasılasız olarak devam etmesi samimi temennimizdir.

Memleketinizden ayrılırken, sayın M elik hazretlerine karşı duyduğu
muz hayranlığı ve Türk m illetinin dost ve kardeş Suudî Arabistan milletine 
olan derin dostluk hislerini bir kere daha belirtir, bize m illetçe gösterilmiş 
olan yakın alâkaya teşekkürlerimizi sunarım.

Gelecekte daha mutlu günlere birlikte ulaşmamız dileği ile sayın M e
lik hazretlerine, Kraliyet ailesinin değerli mensuplarına, başarılı hükümet er
kânına ve Suudî Arabistan’ın asil halkına en İyi duygularla veda ederim.»



B E L G E 13 21 Ocak 1968

TÜRKİYE  - SUUDİ ARABİSTAN ORTAK BİLDİRİSİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay, biraderi Suudî Arabistan 
Kralı Majeste Faysal bin A bdul-A ziz El Suud'un dâvetine icabetle 22 -27  
Ocak 1968 tarihlerinde Suudî Arabistan’ı resmen ziyaret etmiştir.

Sayın Türkiye Cumhurbaşkanına D ışişleri Bakanı Sayın İhsan Sabri Çağ- 
layangil, Senatör Sayın İzzet Birand, M illetvekili Sayın Ahmet Tahtakılıç, 
M illetvekili Sayın Osman Saraç ve yüksek dereceli memurlar refakat etmiş
lerdir.

Suudî Arabistan K rallığ ı resmî çevreleri ve halkı, Türkiye Cumhurbaş
kanına ve maiyetindeki hey’ete Suudî Arabistan halkının ve liderlerinin Türk 
halkına ve liderlerine karşı duydukları derin sevgi ve takdir hislerini ve iki 
memleketi birbirlerine bağlayan kardeşçe ve manevî ilişkileri aksettiren sıcak 
bir hüsnükabul göstermiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı, Suudî Arabistan K rallığında kaydedilen büyük 
gelişmeleri miişahade etmiş ve halkının saadet ve refah için K rallıkta her sa
haya şâmil kalkınma ve tahakkuk ettirilen büyük İşler karşısındaki takdir his
lerini ifade etmiştir.

Her iki Devlet Başkanı, samimi ve tam bir anlayış havası içerisinde ce
reyan eden ve geniş konuları kapsayan görüşmeleri esnasında iki memleket 
arasındaki ik ili münasebetleri gözden geçirmişler ve dikkatlerini özellikle Or
ta Doğu’ya teksif etmek suretile her iki memleketi ilgilendiren m illetlerarası 
meseleler üzerinde görüş teatisinde bulunmuşlardır.

Majeste Kral Faysal, Arap topraklarının işgalinden doğan son gelişme
leri ve Filistin meselesinin müncer olduğu faciayı izah etmiştir. Majeste; Suu 
dî Arabistan K rallığın ın ve Arap Dünyasının, bütün Arap hakların ın muha
fazası hususundaki azmini teyit eylemiştir.

Majeste, meşru davâlarında ve Orta D oğudaki krizin devamı boyunca 
Türkiye’nin Arap memleketlerine gösterdiği destek için Arap halklarının 
derin şükranını teyid etmiştir.

Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Arap memleketlerine karşı 
beslediği derin sevgi ve dostluk duygularım  belirtmiştir.

Orta Doğu meselesine gelince, Sayın Cumhurbaşkanı m illetlerarası mü
nasebetlerde kuvvet kullanılm ası veya askerî işgal yolu ile  siyasî avantaj ve top
rak kazancı sağlanmasına Türkiye’nin karşı olduğunu teyidetmiş, Arap memle
ketlerinin meşrû hak ve menfaatlerin korunması zaruretine işaret etmiş ve 
bölgede âdil ve hakkaniyete müstenit bir çözüm yolu bulunmasına matuf gay
retlerin başarıya ulaşması dileğinde bunmuştur.
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Her iki devlet Başkanı, özellikle Kudüs ile ilg ili tedbirler için derin en
dişelerini belirtmişler ve bunlara karşı olduklarım teyid etmişlerdir.

Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Kıbrıs meselesi hakkındaki son gelişm e 
leri izah etmiş ve bu konuda Suudî Arabistan’ın Türkiye’ye gösterdiği devam
lı destek dolayısile Türk Hükümeti ve Türk m illetinin derin şükranım teyid 
etmiştir. Her iki Devlet Başkam, bu konu ile ilg ili olarak m illetlerarası and- 
laşmalara saygı gösterilmesinin kat’i zaruret teşkil ettiğini belirtmişler ve bu 
meselenin Türk Cemaatinin güvenlik ve meşru hak ve menfaatlerini tamamen 
koruyacak şekilde âcil ve anlaşmaya dayanan bir çözüm şekline bağlanması 
gerektiğini ifade etmişlerdir.

Her iki Devlet Başkam, Türkiye ile  Arap memleketleri arasında ge li
şen ilişkilerden duydukları derin memnuniyeti ifade etmişler ve bu ilişkilerin 
bölgede barış, istikrar ve ilerleme yönünden arzettiği önem hususunda m uta
bakata varmışlardır. Her iki Devlet Başkanı, aralarında teati edilmiş bulunan 
iki resmî ziyaretin İki ülke arasındaki işbirliğinin ve ilişkilerin gelişmesine ve 
Türkiye ile  Arap Dünyası arasında yeni bir işbirliği ve geniş anlayış devrinin 
açılmasına yardımcı olduğu hususunda mutabık kalm ışlardır.

Her iki Devlet Başkanı, memleketleri arasındaki ticarî ve İktisadî mü
nasebetlerin gelişmesi için imkânların mevcut olduğunu memnuniyetle müşa- 
hade etmişlerdir. Bu imkânlardan azamî şekilde istifade edebilmek için m uh
telif alanlarda eksperler arasında toplantılar yapılmasına dair kararlarını te 
yit etmişlerdir.

Her iki Devlet Başkanı, ik ili ilişkilerinde ilerleme kaydedildiğini müşaha- 
de etmekle memnunluk duymuşlardır. Memleketleri arasında mevcut derin 
tarihî, manevi ve kültürel bağlan  bir kere daha anmışlar ve böyle bir sağlam 
zemin üzerinde aralarındaki işbirliğini daha ileri götürmek için gayretlerine 
devam etmek yolundaki kararlarını ifade etmişlerdir.

B E L G E M  22 Ocak 1968

KIBRIS CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI SEÇİMLERİNİN 
ANAYASAYA AYKIRI OLMAMASI HA KKINDA Kİ DEMEÇ

Kıbrıs Rum yönetimi sözcüsü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçimlerinin 
hukukî dayanaktan yoksun bulunduğunu ve geçerli olmayacağını iddia etmiş
tir.

Kıbrıs 1 ürk Cemaati Sözcüsünün bu konudaki açıklaması aşağıdadır :

«Kıbrıs Anayasası, Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkan Yardımcısı seçim
lerinin ne şekilde ve hangi esaslar dahilinde yapılacağına dair açık hüküm
leri ihtiva etmektedir. Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 
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gidilm esi yolunda tek taraflı olarak karar almış ve bu kararım  aynı şekilde 
tek taraflı olarak ilân etmiş ve böylece Anayasanın bu hususa ilişkin âmir hü
kümlerini ih lâ l etmiştir. Anayasa gereğince Rum Cemaatile birlikte Kıbrıs 
Cumhuriyetinin ortağı bulunan Türk Cemaati, Anayasanın bu konuda 
kendisine tammış olduğu hakları istimal edebilmek için yine Anayasanın ve 
bu hususta mer’i kanunların derpiş ettiği esas ve usul çerçevesinde Cumhurbaş
kanı Yardımcısı seçimlerine gitmek mecburiyetinde kalm ıştır. Cumhurbaş
kanı Yardımcısı ve üç Türk Bakan tarafından yayınlanan Cumhurbaşkanı se
çimde ilg ili resmî İlânda hukukî bakımdan durum izah edilmiş bulunmaktadır. 
Cumhurbaşkanı seçimleri ne kadar geçerli olacaksa, Cumhurbaşkanı Y ardım 
cısı seçimleri en az o kadar geçerli olacaktır.

«Seçimlerin Devlet mekanizması vasıtasile yapılması gerektiği konusu
na gelince, bu mekanizmayı 1963 A ralık ayından bu yana A da’da yaratılan 
şartları yıkan ve Anayasaya göre işlemez hale getirenlerin Rumlar olduğu bir 
gerçektir.

«Bu şartlar dahilinde Türklerin yaptığı şey sadece Anayasa çerçevesin
de kalmak suretile meşrû hakların ı kullanmaktan ibarettir.

«Bu bakımdan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçimleri hukukî, meşrû ve 
geçerli olacaktır.»

B E L G  E 15 23 Ocak 1968

DIŞİŞLERİNİN KIBRIS CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI 
SEÇİMLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesince yapılan açıklama şöyledir :

«23 Ocak 1968 tarihli bir gazetemizde, Kıbrıs’ta Türkler trafından ya
pılacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçimleri hakkında Dışişleri Bakanlığı yet
kililerince verilen bilgilere atıfta bulunan bir haber yayınlanmıştır. Bahsekonu 
haberde yer alan hususlar hakkında D ışişleri Bakanlığınca herhangi bir açık
lam ada bulunulmamıştır.

Kıbrıs Türk Cemaatinin tamamen kendi iç bünyesini ilgilendiren husus
larla  ilg ili olarak 28 A ralık 1967 tarihinde İlân ettiği İdarî düzenleme tedbir
lerini maksatlı şekilde tefsir eden Makarios yönetimi, Türk Cemaati iderecileri- 
nin Lefkoşa’ya giriş ve çıkışlarını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçiminin i lâ 
nından önce keyfî ve haksız olarak yasakladığım  açıklamıştır.

Çeşitli seviyelerde yapılan teşebbüslerle, bu hukuk ve insanlık cîışı yasa
ğın ve takyidatm kaldırılm asına çalışmakta ise de, halen mevcut olan bu durum
un, Kıbrıs Türk Cemaati tarafından Kıbrıs Anayasasına ve kanunlarına uygun
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olarak yapılacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçimlerinin güç şartlar altında 
cerayanına yol açması mümkündür. Ancak, bu güçlüklerin Türk Cemaatini 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçimlerini yapmaktan asla alıkoyamayacağı da 
aşikârdır.

Bu şartlar altında Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçiminin hazırlıkları- ve 
icrası tamamen Türk Cemaatinin karar vereceği ve tanzim edeceği bir konudur. 
Cemaatimizi ilgilendiren bu konuda D ışişleri Bakanlğınca tavsiyede bulunul
ması sözkonusu olamaz.»

B E L G E 16 25 Ocak 19SS

BAŞBAKANIN SEKİZİNCİ BASIN TOPLANTISI

Başbakan Süleyman Demirel, mutad basın toplantılarından sekizincisin- 
de, Türkye nin dış politikası ile  ilg ili olarak şu konuşmayı yapmıştır :

«M emleketim izin jeopolitik durumunu değiştirmeye imkân olmadığı 
gib i dünyadaki kuvvetler dengesinde köklü bir değişiklik olmadıkça m ahallî 
güvenlik hedeflerimiz ve menfaatlerimizin değişmesi de düşünülemez. Bu iti 
barla, Türkiye cumhuriyetinin izliyeceği dış politikanın ana istikametlerinde 
bir devam lılık görülmesi pek tabiidir.

Hükümetimizin programına özellik veren unsurları, hedeflerdeki deği
şikliklerde değil, bu hedeflere varmak için takip ettiğimiz usullerle bunları 
tahakkuk sahasına çıkarmak için sarfettiğimiz gayretlerde aramak lâzımdır.

Şunu söyleyebilirim ki, bizden önceki hükümetlerin programlarında yer 
alan fakat kâğıt üzerinde kalan birçok hususu, biz f iil haline getirmeyi başardık. 
Ayrıca, bunları dış politikamızın tatbikatında programımızın umumî istika
metini daima gözönünde tutmaya, yeni dostluklar kurarken, eskilerini muha
faza etmeye, siyasetimizi günlük hâdiselere ve gelişmelere bir tepki halinden 
çıkarıp , her olayı ana temayüller ve uzun vâdelİ perspektifler içinde değer
lendirmeye çalıştık. Kendi menfaatlerimizi, karşımızdakilerİn menfaatleri ile 
ahenkli hale getirerek sağlam  ve sürekli ilişkiler kurmaya itina ettik.

Her devlette olduğu gibi Türkiye’nin de dış politikasının ilk  hedefi 
m illetlerarası ilişkilerin i, memleketin güvenliğini sağlam temeller üzerinde 
tutacak şekilde yürütmektir. Hele istikrardan mahrum bir dünyada kritik bir 
bölgede bulunan Türkiye’nin emniyet ihtiyacını diğer bütün mülâhazaların 
üstünde tutmasından tabiî birşey olamaz. Zira, güvenlik ihtiyacı barış gibi 
tecezzi kabul etmeyen bir mahiyet taşımaktadır. Hükümetimiz, dünyada müs
takar ve itimat edilebilir bir barış düzeninin hüküm sürmesini samimiyetle 
arzu etmekle beraber, nisbî yumuşama şeklinde tezahür eden bugünkü şart
ların güvenliğimiz sahasında dikkat ve cayakkuzumuzu gevşetmemize cevaz
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verecek bir ortam teşkil etmediği kanaatindedir. Dış tehlikelerin karşılanm a
sında ve hattâ bu nevi tehlikeli durumların önlenmesinde muhakkak ki en 
mühim rol her memleketin kendi ordusuna düşmektedir. Bu bakımdan Tür
kiye’nin güvenliği konusunda da en büyük teminatı, kahraman ordumuzun 
teşkil ettiğini bir kere daha belirtmek isterim. Bununla beraber, bugünkü dün
ya şartları kolektif savunma tertiplerine olan ihtiyacı devam ettirmektedir. 
Türkiye, ikinci dünya harbinin sona ermesini müteakip maruz kald ığı tehdit
ler dolayısiyle kolektif savunmanın faydaların ı her devletten daha fazla tak
dir edecek tecrübeye sahip olmuştur. Güvenliğimizi kolektif bir çerçeve içinde 
takviye arzusu bizi Nato ittifakına sevketmiştİr. Nato’ya mensubiyetimizi, 
hürriyet ve demokrasi ideallerini benimseyen memleketler arasındaki kader 
birliğinin bir tezahürü olarak saymaktayız. Nato ittifakının henüz bir çözüm 
yoluna bağlanamamış bulunan ana ihtilâfların  halledilebileceği zamana ka
dar kolektif güvenlik ihtiyacına cevap veren bir düzen içinde devamında Tür
kiye menfaat görmektedir.

Nato İttifakına dahil bulunmamızın yukarıda kısaca arzettiğim güven
liğim izle doğrudan doğruya ilg ili veçhesi yanında savunma ve iktisadi gücü
müze olan katkısı dolayısiyle de munzam faydalar sağladığım  belirtmek iste
rim.

♦
îk i y ılı dolduran iktidar devremiz içinde cereyan eden kesif faaliyet ve te

maslar dış politikamızın çok yönlü karakterinin en açık delilini teşkil etmek
tedir. Hükümet programında m illetlerarası münasebetlerimizi genişletmek ve 
dünyada barış ve anlayış dâvasına elden geld iği kadar hizmet etmek şeklinde 
gösterilen dış siyaset hedefi bu suretle geniş bir tatbik alanı bulmuştur. 
Son iki y ıllık  dış politika faaliyetlerim ize toplu bir bakış Türkiye’nin bütün 
ülkelerle ve bilhassa komşu memleketlerle ilişkilerin i sağlam bir zemine otur
ma çabalarında başarı sağlandığını gösterecektir. Şüpheden ve yanlış anlama
lardan azade bir hava içerisinde geliştirilecek iyi komşuluk münasebetlerinin 
netice itibariyle aynı bölgede yaşayan devletler arasında sağlam barış şartla
rının idamesini kolaylaştıracağı ve işbirliği imkânlarını artıracağı izahtan v a 
restedir. .Mensup olduğumuz Nato camiasının D oğu-B atı münasebetlerinin 
«barış içinde birlikte yaşam a» prensibinin statik havasından çıkıp «Sulh için
de işb irliğ i» prensiplerinin dinamik havasına girmesi yolunda gayret sarfına 
atfettiği önem nazarı itibara alın ırsa Türkiye’nin takip ettiği çok veçheli po
litikanın D o ğu -B atı münasebetlerinin g ird iği yeni hava ile  tam bir uygun
luk içinde olduğu anlaşılır.

Dış politikamızın tatbikatından önem verdiğimiz başlıca nokta, genişle
yen münasebetler içinde dış siyasetin insicamını muhafaza etmek, yeni dost
luklar kurarken eskilerini feda etmemek, münasebetlerde zahiri dostluk ema
relerine itibar etmekten ziyade bu münasebetlerin güven verici temellere da
yanmasına ve verim li bir işbirliğine yol açmasını temin etmek olmuştur.
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Bugün siyasî ve İktisadî ilişkiler, aralarında açık bir ayırım yapılamaya
cak derecede g irift mahiyet almıştır. İkili bölgesel ve çok taraflı münasebet
lerin kurulması ve gelişmesinde siyasî ve İktisadî unsurların birbirini tamam
layıcı rolü olduğu ve bu iki alandaki faaliyetlerin, bir bütünün iki cephesini 
teşkil ettiği bir gerçektir. Nitekim, münasebetlerimizin memleketimizin eko
nomik kalkınma gayretlerine yardımcı olacak şekilde yürütülmesi, dış politi
kamızın temel hedeflerinden biri olarak hükümet programında yer almıştır. 
Bu bakımdan, ilişkilerim izin siyası ve İktisadî yönlerinin m illetlerarası geliş
melere muvazi olarak, bir bütün halinde yürütülmesini esas ittihaz etmiş bulu 
nuyoruz.

Çok taraflı İktisadî ilişkilerim izin temel dayanaklarından birini Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile kurduğumuz ortaklık bağı teşkil etmektedir. Esasen, 
kader b irliğ i yaptığımız Batı camiasiyle asırlar boyu devam edegelen sıyası 
ve İktisadî ilişkilerim iz en gerçek ifadesini bu bağda bulmaktadır. Hüküme
timiz, m illetçe benimsenen bir politikanın eseri olan ortaklığım ızın İktisadî 
kalkınmamız için en müsait ortamı yarattığına inanmakta ve onun sür’atle g e 
lişmesi için her türlü gayreti sarfetmektedir.

Bölgesel işbirliği ruhuna uygun bir şekilde İran ve Pakistan ile R.C.D. 
çerçevesinde yürütülen müşterek çalışmalar ticarî ve İktisadî alanlarda ilk müs- 
bet sonuçlarım vermeye başlamıştır. Üç kardeş m illetin kendi kalkınma ham
lelerinde sağlam akta oldukları başarılar bu İşbirliğini daha da kuvvetlendi
receğine şüphe yoktur.

Türkiye’nin kalkınma projelerinin finansmanına Japonya ve Kanada 
gibi yeni devletlerin katılması m illetlerarası sahada gittikçe artan itibarım ı
zın bir delili olduğu gibi, İktisadî kalkınmamıza yurt dışında beslenen itimat 
ve inancın da bir ifadesidir.

Türkiye, dahilî politikasındaki gelişmelerden büyük ölçüde müteessir 
olmayan bir dış politikaya sahip memleket olarak, beynelmilel camiada kıy
metli bir mevki ihraz etmiş ve dostları için güvenilir bir müttefik, civarındaki 
memleketler için iyi bir komşu ve m illetlerarası teşekküller bakımından ba 
rışçı ve aktif bir üye olma vasfını bağımsız şahsiyetiyle meczetme başarısını 
göstermiştir.

Dış politikamızın tatbikatı, Birleşmiş M illetler ve diğer m illetlerarası 
ve bölgesel siyasî ve İktisadî kuruluşlarla olan ilişkilerim izde olduğu gibi çe
şitli bölgelere dağılm ış memleketlerle ik ili münasebetlerimizde de makesini 
bulmaktadır.

15 Kasım 1968 günü Kıbrıs’taki soydaşlarımıza karşı girişilen vahşi te
cavüzlerin ortaya çıkardığı buhran ve bu durum karşısında hükümetimizin 
takip ettiği hareket hattı ile  elde ettiğimiz neticeler hakkında, Türkiye radyo
ları vasıtasıyla izahatta bulunmuştum.
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O zamandan bugüne kadar Kıbrıs konusunda bazı yeni gelişmeler ol
muştur.

22 A ralık 1967 tarihinde Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyinin a l
d ığı karar gereğince Birleşmiş M illetler Genel Sekreterinin, buhranla ilg ili 
olarak taraflar arasında «dostane teşebbüs» lerde bulunması kabul edilmiş
tir. Genel Sekreterin bu istikamette hâlen girişmiş olduğu faaliyetlerin, Kıbrıs 
mes’elesinin nihaî çözümü ile iliş iğ i yoktur. Bu faaliyetler, Kıbrıs’ta iç güven
liğ in  sağlanması gayesine matuf bulunmaktadır. Hükümetimiz, cemaatimizi 
çok yakından ilgilendiren bu konuda, Genel Sekretere yardımcı olacak bir 
zihniyet taşımaktadır. Ancak, bu hususta netice alınması, diğer a lâkalı taraf
larca da aynı zihniyetle hareket edilmesine bağlı bulunmaktadır.

Buhranın izalesi ile  ilg ili olarak, K ıbrıs’taki gayrimeşru Yunan kuvvet
lerinin ada’dan tahliyesinin sağlandığı malûmdur. Yunan hükümeti son defa 
16 Ocak tarihinde yaptığı tahliye ile gayrimeşru kuvvetlerinin ada’dan çekilme
si ameliyesinin tamamlandığını hükümetimize bildirmiştir. Tahliyenin, bu ko
nuda varılan anlaşmaya uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığı hususu
nun tevsiki icap ettiği, hükûmetizce öne sürülmüş ve bu işin Kıbrıs’ta görev
li barış gücü vasıtasıyla yapılması konusunda Yunan hükümetiyle mutabaka
ta varılmıştır.

Şimdi bu muamelenin ne şekilde tekemmül ettirileceği hususunda, Bir
leşmiş M illetler yetkililerince hazırlık lar ikmal edilmektedir.

Kıbrıs konusundaki son gelişm elerle ilg ili olarak, 28 A ralık 1967 tarihin
de Kıbrıs’ta cemaatimizce ilân olunan geçici Türk yönetiminin kurulmasını 
zikretmek gerekmektedir. Geçici Türk yönetiminin Kıbrıs anayasası hüküm
lerini mahfuz tuttuğu ve mevcut şartlar bakımından yapılm ası zarurî bir iç 
düzenleme olduğu, cemaatimiz yetkililerince müteaddit beyanlarla belirtilm iş 
olmasına rağmen, Kıbrıs Rum yönetimi bu harekete başka mânalar vermek 
suretiyle istismar çabaları göstermiştir. Bu çabalardan hiçbir netice çıkmamış
tır. Geçici Türk yönetiminin hangi zaruretlerden doğduğu, mânası ve gaye
si, artık bütün çevrelerde öğrenilmiş bulunmaktadır ve bu yönetim cemaati
mize hizmet faaliyetine başarıyla devam etmektedir.

Kıbrıs’taki son gelişmelerden önemli bir diğeri ise, M akarios’un 12 
Ocak tarihinde, müzakere konusu olacak bir anayasa tasarısının hazırlanaca
ğım  ve kendisinin de cumhurbaşkanlığı vazifesine devam için seçim yapılm a
sına karar verdiğini açıklaması olmuştur. Mevcut ve m er’î anayasanın ve bu 
anayasayı teminata bağlayan antlaşmaların değiştirilmesinin ancak alâkalı 
bütün tarafların rızası ile  ve müzakereler yoluyla mümkün olabileceği husu
sundaki görüşlerimiz herkezce malûmdur. Böyle bir yola gidilmesi ise, nihaî 
çözüm yollarının arştırılması hususunda gerekli zeminin ortaya çıkmasına bağ
lıdır. Bu bakımdan bu konu üzerinde uzun boylu durulmasına ihtiyaç olma
yacaktır.
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Seçim mes’elesine gelince, Rum yönetiminin bu husustaki kararı karşı
sında, Türk cemaati, cumhurbaşkanlığı yardımcısı seçiminin yenilenmesi ka
rarın ı almak suretiyle gerekli cevabı vermiştir. Türk cemaati, yapılacak cum
hurbaşkanlığı yardımcısı seçiminin anayasaya uygun esaslar içinde tertiplene
ceğini de açıklamıştır. Cumhurbaşkanlığı yardımcısı seçiminin cemaatimiz 
bakımından en uygun şartlar içinde cereyan etmesi ve Türk cemaatinin men- 
faatlerıııa en müsait neticeyi sağlaması halisane temennimizdir.

Başbakan, daha sonra gazetecilerin sorularına cevap vermiştir.

Soru : Basra körfezinden Ingiltere'nin çekilmesiyle meydana gelecek 
boşluğu doldurmak için Orta D oğuda yeni bir paktın kurulacağı, A .B.D .’niıı 
bir yetkilisi tarafından ifade edilmiştir. Türkiye’nin bu konudaki tutumu ve 
görüşü ne olacaktır?

Cevap : Biz tabii ki, evvelâ Türkiye’nin güvenliği ile  meşguluz. Orta-Doğu’ 
nun güvenliği, Türkiye’nin güvenliği ile  irtibatlı oldukça, bizi alâkadar eder. Bas
ra körefezinde meydana gelen boşluğun kimin tarfmdan doldurulacağı, Tür
kiye’nin meselesi değildir. Sadece, Türkiye’nin güvenliğini sarsmayacak şe
kilde bir durum meydana gelecek şekilde doldurulmasını biz gayet tabiidir ki 
arzu ederiz.

Soru : Yunanistan’ı niçin ilk  olarak biz tanıdık? Türkiye’den kalkan ve 
Karadeniz üzerinde uçan, hidrojen bombası taşıyan uçaklar olduğu söyleniyor, 
ne dersiniz?

Cevap : Yunanistan’ı tanıma veya tanımama konusu garip bir iştir. Her 
devletin Yunanistan’da sefirleri vardır. Bu sefirler orda durur. Y e 21 Nisan 
hadiseleri o lalı bir seneye yakın zaman geçmiştir. Binanaleyh 21 Nisan hadi
selerinden sonra tanıma veya tanımama mevzubahis olmamıştır. Yuna
nistan’ı tanımayan devlet yok bugün. Herkesin sefiri orada duruyor. 
Binanaleyh tanıma keyfiyeti, sefirler oradan çekilmediği müddetçe, ta- 
ııamama keyfiyeti haline inkilap etmez. Bu bir formalite meselesidir. Ve Yunan 
hükümeti ile  temas etmek, eğer tanıma manasına geliyorsa, Yuanan hükü
metiyle temas etmişizdir, aramızda meselelerimiz vardır. Bu tanıma manası
na geliyorsa, bu tanımaktır. Ve temas etmeye de devam edeceğiz.

Şimdi, ikinci sualinize gelince Türkiye’den kalkıp Karadeniz üzerinde 
uçan uçak yoktur. Gayet açık ve kesin, diyorum böyle uçak yoktur ki, bunlar 
hidrojen bombasıyla uçmuş olsun.

Soru : Kore’de yeniden bir çarpışma olursa, Türkiye asker gönderecek 
m idir ve bu konudaki görüşü ve tutumu ne olacaktır?
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Cevap : Böyle bir durum çıkmadan, bundan sonra ne oluru mütalaa et
mek, bugünün siyasî şartlarına uymaz.- Türkiye’nin dış memleketlere asker 
göndermesi, anayasa’nın 66’ncı maddesiyle tesbit olunmuştur. Türkiye Bü
yük M illet M eclisi’nin rızası olmadan, hükümetler, asker gönderme yetkisiy
le teçhiz edilmiş değildir. Binanaleyh orta yerde henüz mesele yokken, Türkiye 
ne yapar diye, münakaşa etmenin şu anda bir tu tad ığ ı olduğuna kani değilim. 
Bundan, katiyen böyle bir şey olursa asker göndeririz, manasını çıkarmayın. 
Onu münakaşa edecek durumda değiliz şimdi.

Soru : Daha önceki bir konuşmanızda, Türkiye’nin 1972 yılında artık 
dış yardıma ihtiyaç duymadan kalkınabileceğini ifade etmiştiniz. Bugün aynı 
gör üstem isiniz ?

Cevap : 1972’den sonra Türk ekonomisi kendi kendini taşıyacak bir 
güç kazanacaktır. Ümit ediyorum ki, 1975’den sonra Türkiye, uzun vadeli 
borçlanmalara gitmeden, gitmeyecek şekilde ticaret dengesini, tediye muvaze
nesini yerine getirebilecektir, demişimdir. Bu fikrimi muhafaza ediyorum. 
Etmeğe de devam edeceğim. Bu bir fikir değil, bir hesabın neticesidir. Bir 
takım tahminlere dayanır. Ama, bu tahminler bir takım gelişmeleri içine alır. 
Bu gelişmeler gerçekleştirilirse, bu tahminler doğru çıkar. Eğer, hiç gelişme 
yapmadan, siyasî ve İktisadî istikrara dikkat etmeden, 1975 yılına kadar otu
rursak, bugünkünden farklı olmaz. Yani, söylediğim şey, bir neticedir, bir ka
ziye değildir. Bu netice de bir tahlilin bir çalışmanın, bir etüdün ve bir tahmi
nin neticesidir.

Soru : Konsorsiyum devletlerinden biri yardımı keser veya azaltırsa, 
Türkiye’nin tutumu ne olacaktır?

Cevap : Konsorsiyum marifetiyle Türkiye plânının finansmanına hizmet 
eden memleketlerin herhangi birisi, bu m eblâğları azaltırsa, Türkiye başka 
kaynaklar arar. Binanaleyh Türkiye hükümetlerine düşen, tevekkül içerisinde 
oturmak değil, önlerine koydukları hedefleri gerçekleştirmektir. Bizim önü
müze koyduğumuz hedef, hiç kimsenin arzusuyla değişecek bir hedef değildir. 
Bu hedefi Türkiye hükümetleri, gerçekleştirmenin yollarını bulacaklardır.

Soru : Bu kaynaklar arasında Rusya da düşünülebilir m i?

Cevap : Türkiye, bugünkü kalkınması için ■ mevcut kaynakların, önüne 
çıkabilecek kaynakların tahdidi, şu olur mu, bu olur mu şeklinde, bundan baş  ̂
kası olmaz gibi kanaatlere sahip değildir. Türkiye, kendisini siyasî bir takım 
bağlantılarla bağlamıyacak, yani siyasî bir takım anlaşmalara sokmayacak, 
bir takım tavizlere götürmeyecek, dünyadaki para piyasasının, sermaye piyasası 
nın uygun şartlarını göz önünde tutarak, önüne çıkabilecek her imkândan fay
dalanmayı prensip edinmiştir.

Nitekim, Giresun’da yapılan kağıt fabrikasını Japonlar, Mersin,de yapı
lan gübre fabrikasını Kuveyt, D alam anda yapılan kağıt fabrikasını Frâhsiz-
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İtalyan grubu, Samsun’da yapılan bakır kompleksini Birleşmiş Amerika Devlet
leri, Samsun’da yapılan gübre fabrikasını Avurupa Yatırım  Bankası, M ersin’ 
de yapılan termik ve hidroelektirik santralını Dünya Kalkınma Bankası ve 
Seydişehir’de yapılan aliminyum fabrikasını Sovyetler B irliği finanse etmek
tedir.

Türkiye için hedef, m illî menfatlarının, ki bunların başında istiklâli, si- 
sasî bağımsızlığı gelmek şartıyla, hiçbir şekilde sıkıntıya düşürmeden, önüne 
çıkan her imkândan faydalanarak, Türkiye’yi biran evvel İktisadî sosyal ka l
kınmaya kavuşturmaktır.

B E L G E 17 27 Ocak 1968

CUMHURBAŞKANI SUN AY’IN TRABLUS HAVAALANINDA 
VERDİĞİ DEMEÇ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Trablus havaalanında verdiği demeçte 
şunları söylemiştir :

«Dost ve kardeş Libya topraklarına ayak bastığım andan itibaren, sevinç 
ve heyacan içerisindeyim. Bizi karşılamak ve ağırlam ak İçin başta sayın M e
lik hazretleri olmak üzere, Libya hükümet erkânı ve halkının göstermiş olduk
ları sıcak hüsnükabule ve samimi m isafirperverliğe teşekkür ederim.

Sayın M elik hazretlerini Türkiye’de geçirdikleri günlerden faydalanmış 
olarak daha sıhhatli görmek beni ayrıca memnun etmiştir.

Aziz Libya’lıla ra  Türk milletinin selâm larını iletir ve kendileri için asır
lardır beslediğim derin sevgi ve dostluk hislerini tazelerim.

Tarihî, sosyal ve kültürel rabıtalar ile  birbirlerine vefalı bir surette bağ
lı bulunan milletlerim iz arasındaki ilşkilerin, her alanda karşılık lı dostluk ve 
tam bir anlayış havası içerisinde geliştiğin i görmekle bahtiyarım.

Ziyaretimin bu ilişkileri kuvvetlendirecek yeni katkılar sağlayacağını ve 
istikbal için daha mutlu gelişmeler hazırlayacağını ümit ve temenni ediyorum.

Üç gün sürecek olan ziyaretim sırasında sayın M elik hazretleri ile ikili 
münasebetlerimizin inkişafı ve müştereken ilgilendiğim iz dünya meseleleri 
üzerinde fikir teatisinde bulunabilmek, Libya’nın değerli devlet adamlarını 
yakından tanımak ve Libya halkının gerçekleştirmeğe çalıştığı kalkınmayı ve 
her alandaki çabalarının eserlerini mahallinde görmek bizim için müstesna 
bir fırsat olacaktır. Nâzik davetleri ile bize bu fırsatı bahşetmiş olan sayın 
M elik hazretlerine şükranlarımı, dost Libyamn hükümet ve parlamentosuna 
mensup değerli üyeleri ile  kardeş Libya halkına da refah ve saadetleri hak- 
kındaki en iyi dileklerim i sunarım.»
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B E L G E  18 30 Ocak 1968

CUMHURBAŞKANI SUNAYTN LİBYA MİLLET MECLİSİNDE 
YAPTIĞI KONUŞMA

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Libya M illet Meclisinde yaptığı konuş
mada şunları söylemiştir :

«Sayın Başkan, M illet Meclisinin Sayın Üyeleri,

Tarihî münasebetlerle bağlı bulunduğumuz dost ve kardeş Libya’ya Sa
yın M elik Hazretlerinin nâzik davetleri üzerine yapmakta olduğum bu ziyaret 
sırasında Yüksek Meclisinizde Türkiye Büyük M illet Meclisinin sayın temsil
cileri ile birlikte bulunmak ve bu kürsüden sizlere hitap etmek şerefine ermiş 
olmak benim için bir iftihar vesilesidir.

Herşeyden önce şahsım ve memleketim hakkında izhar ve İfade buyur
mak lütfunda bulunduğunuz dostane ve cemilkâr sözlerinizden duyduğum 
şükran hislerini belirtmek isterim. Bu ifadeleriniz ve duygularınızla iki ü l
keyi birbirine bağlayan derin ve köklü ilişkiler beliğ bir surette dile getir
diniz.

Binlerce yıllık  tarih ve medeniyetin büyük eserlerde süslü güzel ü lke
nizi ziyaret etmek ve asil halkınızı yakından görmek uzun zamandır besledi
ğim bir arzu idi. Bu ziyaret vesilesile kahraman ve vatanperver Libyalıların 
çeşitli alanlarda pek kısa sayılabilecek bir süre içinde kaydettiği gelişmeleri 
mahallinde müşahade etmek büyük memnuniyet ve hayranlığım ızı mucip ol
muştur. Bu kalkınma hamlelerinin artan bir hızla en ileri bir seviyeye u laşa
cağına ve Libyalıları lâyık oldukları m utluluğa eriştireceğine inanıyoruz. Bu 
sözlerimle bütün Türk m illetinin içten gelen samimi temennilerine de tercüman 
olduğumu ilâve etmek isterim.

Türk m illeti, aynı camia içerisinde yüzyıllarca kader b irliği ve silah ar
kadaşlığı yaptığı Libyalı kardeşlerine en halisane duygularla bağlıdır.

Kök ve kuvvetini müşterek niteliklerimizden alan bu dostluk m ille tleri
mizin öz malıdır.

L ibyalıların aynı hisler ile meşbu olduğunu bu ziyaret vesilesile şahsen 
görmek beni ziyadesiyle etkilemiştir. Libya topraklarına ayak bastığımız an
dan itibaren, başta Sayın M elik Hazretleri olmak üzere bütün Libyalıiar tara
fından bizlere izhar olunan sıcak ve yakın alâka ve kardeşlik duygularından 
son derece mütehassis bulunuyoruz. Müşterek bir mazinin zengin kaynakla
rından ve manevî değerlerinden feyz alan bu dostluğun, m illetlerimizin kar
şılık lı arzularına uygun olarak, devamlı ve mutlu gelişmeler kaydetmek sure- 
tile ebedileşmesini temenni ederim.
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Libya ile  dostluğumuz, bazı hissi rabıtalara da dayanmaktadır. Bu cüm
leden olarak, hatırası bütün Türklerin kalbinde yaşayan Turgut Reis Libya’
da yatmaktadır. Bu büyük askerin müşterek tarihimizdeki yerini unutmağa 
imkân yoktur. Ayrıca, eşsiz önderimiz Atatürk’ün bu topraklarda kardeş Lib
yalIlarla omuz omuza yaptığı muharebeler, harp tarihinin sayılı kahramanlık 
örneklerini teşkil etmektedir. Bu vesile ile  mübarek şehitlerimizi de minnetle 
anar hepsinin ruhlarının şad olmasını dilerim.

Sayın Başkan, Sayın M illetvekilleri,

Bu derin dostluğa atfettiğimiz büyük değere muvazi olarak ülkelerimiz 
arasında kültür, turizm, ekonomi ve ticaret alanlarında devam eden müna
sebetleri daha geniş mübadele ve işbirliği imkânları arayarak geliştirmek du
rumundayız. Bu mülâhaza ile  her alanda temaslarımızı arttıracak müşterek 
menfaatlerimizi en iyi şekilde değerlendirecek imkânlar üzerinde işbirliği yap
malıyız. Ve, bu konudaki çalışmaları karşılık lı olarak öncelikle teşvik etme- 
liyiz.

Türkiye, Birleşmiş M illetler Yasasile hak ve adalet ilkelerine sıkı sıkıya 
bağlıdır. Bu sebeple, yer yüzünde İnsanlığın maruz kald ığı tarifi güç izdırap- 
ların tahfifine medar olmak üzere âdil ve sürekli bir barış ve güvenlik niza 
minin teessüsünü samimiyetle arzu etmekte ve bu uğurda çalışmaktadır.

Bu amacın temini yolunda hiçbir gayretten kaçınılmaması gerektiği ka
naatindeyiz. Bu inanç iledir ki bütün m illetlerarası ilişkilerim izi barış içinde, 
karşılık lı itimat, saygı ve müsavat esaslarına dayanarak geliştirmeyi dış poli
tikamızda ana umde olarak benimsedik. Bittabi özel rabıtalarla bağlı bulun
duğumuz Arap memleketlerile aramızdaki dostluğun ve münasebetlerin in
kişâfına ayrı bir manâ ve önem atfediyoruz. Memnuniyetle kaydetmek iste
rim ki, bu uğurda sarfedilen samimi gayretlerim iz son zamanlarda husule ge
len karşılık lı anlayış ve itimat havası içerisinde müsbef semereler vermeye 
başlamıştır. îslâm iyetin beşiği ve büyük dostumuz Suudî Arabistan’dan son 
ra kardeş, ve dost Libya’ya yapmış bulunduğumuz ziyaret bu alanda kaydedi
len mutlu gelişmeleri bizzat müşahade eylemek fırsatını vermiştir. Bölgemiz
de barış ve güvenliğin ciddi tehdit ve tehlikelere maruz bulunduğu bir devir
de, memleketlerimiz arasındaki işbirliğinin ehemmiyeti hiç şüphesiz daha da 
artmıştır.

Sayın Başkan, Sayın M illetvekilleri.

Orta Doğu’da geçen Haziran ayında vuku bulan silahlı çatışma ve bu
nun neticesinde husule gelen ciddî buhran bizi m illetçe büyük üzüntü ve en
dişeye sevketmiştir. İhtilâfın bidayetinden itibaren hiç tereddüt etmeden Arap 
kardeşlerimizin haklı gördüğümüz davalarını destekledik. Türkiye bu davayı 
desteklerken inandığı hak ve adalet ilkelerine olduğu kadar m illetinin bu da
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vaya gösterdiği hassasiyeti de gözönünde bulundurmuştur. Kuvvet istimali 
suretile toprak kazancına ve siyasî menfaatler teminine cevaz verilemeyece
ğin i açıkça belirten Türkiye, mukaddes şehir Kudüs’te girişilen emri vâkileri 
tanımayacağını her fırsatta ve her yerde kat’i olarak ifade etmiştir. Türkiye, 
çok yönlü olan bu ihtilâfın kısa zamanda âdil bir çözüme bağlanarak bölge
de sürekli bir barışın teessüsünü samimi olarak temenni etmektedir.

Ayrıca Filistin mültecileri meselesine nihaî bir çözüm şekli bulunması 
da üzerinde ötedeııberi önemle durduğumuz bir konu olmuştur.

Sayın Başkan, Sayın M illetvekilleri,

Kıbrıs ih tilâfı, bölgemizin barış ve sükûnunu ciddi surette tehdit etmek
te olan diğer önemli bir meseledir. Dört yıld ır büyük bir sabırla sarfedegel- 
diğimiz barış sever, o lum lu . gayretlere ve gösterdiğimiz itidale rağmen Kıb
rıs’taki Rum yönetimi tarafından girişilen tecavüz ve tahripkâr hareketleı, 
gerginliğin bugünkü safhaya varmasında başlıca âmil olmuştur. Geçen Ka
sım ayında ağır silah ve araçlarla Kıbrıs’taki Türklere karşı son defa girişilen 
insanlık dışı tecavüz Türkiye’yi bir savaşın eşiğine getirmiştir. Bilâhare Y u
nanistan’la  varılan mutabakat sonucunda Kıbrıs’taki anlaşma dışı Yunan as
kerleri A da’yı terketmeğe başlamışlardır.

Bu husus, şüphesiz buhranın izale edilmesinde miisbet yönde önemli bir 
adım teşkil etmiştir. Ancak Kıbrıs’ta Türk Cemaatinin güvenliği yönünden 
gereken diğer zaruri tedbirler alınmadıkça Türkiye A da’da ve bölgede barış 
ve sükûnun istenilen ölçüde gerçekleştirilemeyeceğine inanmaktadır. Hak, 
adalet, meşruiyet ve barış yolundan ayrılmayan Türkiye’nin meseleye taraf 
olan diğer memleketlerden de aynı itinayı beklemesini tabiî karşılamak lâ
zımdır. Kıbrıs meselesinde takip ettiğimiz esaslar ilg ili memleketlerin men
faatlerine olduğu kadar, barış ve güvenlik idealine de uygundur. Libya’nın 
bu davada bize göstermiş olduğu anlayışın değeri büyüktür.

Sayın Başkan,

Sözlerime burada son verirken, huzurları ve ilg ilerde bizlere şeref ve
ren değerli üyeleri derin saygı ve muhabbetle selâmlar, kardeş Libya m illeti
nin M elik Hazretlerinin dirayetli ve basiretli liderliğinde refah ve saadet yo
lundaki muvaffakiyetlerinin devamı ve Türkiye - Libya dostluğunun daha da 
inkişafı ve ebedileşmesi için en iyi temennilerimi arzederİm.»
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B E L G E  19 31 Ocak 1968

Türkiye-L ibya ortak bildirisi şöyledir :

«Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay, biraderi Libya Kralı M a
jeste Muhammed îdris el Mehdi el Sunussi I’in dâvetine icabetle 27 ilâ  31 
Ocak 1968 tarihleri arasında Libya’yı resmen ziyaret etmiştir.

Sayın Türkiye Cumhurbaşkanına Dışişleri Bakanı Sayın İhsan Sabri Çag- 
layangil, M illetvekili Sayın Ahmet Tahtakılıç, M illetvekili Sayın Osman Sa
raç ve yüksek dereceli memurlar refakat etmişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanı, Libya’nın, aziz Hükümdarının muktedir ve di
rayetli önderliğinde kaydettiği ilerleme ve kalkınma karşısında duyduğu en. 
derin takdir hislerini ifade etmiştir.

Ziyaret süresince Sayın Cumhurbaşkanı ve beraberindeki H ey’et, iki mem
leket arasında mevcut an’anevî sağlam kardeşlik bağlarını aksettiren sıcak sev
gi ve dostluk gösterilenle karşılanmıştır.

Her iki Devlet Başkanı, hakiki bir dostluk ve tam bir ahenk havası için 
de her iki tarafın yüksek memurlarının da katıld ığı muhtelif görüşmeler yap
mışlardır.

Samimiyet içerisinde geçen ve verim li olan bu görüşmelerde genellikle 
m illetlerarası meseleler, özellikle Orta Doğu’daki durum ve aynı zamanda 
ik ili ilişk ilerle ilg ili konular ve bunları geliştirme yolları incelenmiştir.

Majeste Kral, Orta Doğu’daki gelişmeler ve Filistin meselesi faciasının 
ulaştığı derece hakkında geniş izahat vermiş ve Türkiye’nin bölgedeki kriz 
boyunca Arap memleketlerine gösterdiği kıymetli ve samimi destekten dolayı 
Libya halkı ve Hükümetinin derin şükranlarını ifade etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Arap memleketlerine karşı beslediği 
dostluğu ve derin sempatiyi tekrarlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanı, kuvvet ku l
lanılm ası yolile siyasî avantaj ve toprak kazancı sağlanmasına ve bu çeşit ka
zançların tek taraflı çözüm yolları empoze edilmesi maksadile kullanılm asına 
Türkiye’nin karşı olduğunu teyit etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı, buhranın 
halline mâtûf gayretlerde, Arap ülkelerinin meşru haklarının gözönünde bu
lundurulması gerektiğini beyan etmiştir.

Kıbrıs meselesi İki devlet Başkanı tarafından görüşüldüğü sırada Sayın 
Cumhurbaşkanı Kıbrıs’taki son buhranın muhtelif veçheleri ve bu mesele ile 
ilg ili Türkiye’nin görüşleri hakkında izahat vermiştir. Bu konudaki m ille tler
arası andlaşmaların bağlayıcı tesirlerini teyit eden iki devlet Başkanı, bu

TÜRKİYE  —  LİBYA ORTAK BİLDİRİSİ

62



meselenin A da’daki Türk cemaatinin hak ve menfaatlerini m illetlerarası 
andlaşmalara uygun olarak teminat altına alan anlaşmaya müstenit, âdil bir 
çözüm şekline bağlanmasını istemişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanı, bu müna
sebetle, Libya’nın bu meselede Türkiye’ye karşı gösterdiği devamlı destekten 
dolayı memleketinin derin şükranını tekrarlamıştır.

îk ili münasebetlere gelince, iki Devlet Başkanı, iki memleket arasın
da mevcut derin tarihî ve kültürel bağların büyük değerini belirtmişler ve ara
larında İktisadî, ticarî ve diğer sahalarda mevcut işbirliğini geliştirmek husu
sundaki azimlerini teyit eylemişlerdir. Bu münasebetle iki Devlet Başkanı, böyle 
kardeşâne bir hava içerisinde yapılan yüksek seviyedeki temasların önemine 
de işaret etmişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanı, kendisine ve beraberindeki Hey’ete Majeste Mu- 
hammed îdris el Mehdi el Sunussi I ve Libya halkı ve Hükümeti tarafından 
gösterilen sıcak hüsnükabul ve misafirperverlik için samimi şükranını ve 
teşekkürlerini ifade etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı, Majeste Kral ve V eliaht Prens Haşan el R ızay ı 
Türkiye’yi ziyarete davet etmiştir. Majeste Kral ve Veliaht Prens Hazretleri 
büyük bir memnuniyetle bu daveti kabul etmişler ve Türkiye’yi ilk  fırsatta 
ziyaret etmeyi vadetm işlerdir».

B E L G E 20 31 Ocak 1968

CUMHURB AŞ AKANI SUNAYTN SUUDÎ ARABİSTAN VE LİBYA 
ZİYARETLERİYLE İLGİLİ DEMECİ

Cumhurbaşkanı Sunay, Suudî Arabistan ve Libya ziyaretleriyle ilg ili de
mecinde şunları söylemmiştir :

«Suudî Arabistan ve Libya resmî ziyaretlerini tamamlıyarak yurduma 
selâmetle döndüğüm için bahtiyarım.

Her iki ülkede müşterek tarih ve inanışlarım ıza yaraşan coşkun sevgi 
gösterileyle karşılandık. Ziyaretlerimiz süresince devam eden sıcak bir ilg i ile 
takip edildik kardeşâne bir samimiyet ve ihtimamla ağırlandık, vefa duygu
larım ızı tazeleyici ve câri münasebetlerimizi kuvvetlendirici bir dostluk içinde 
uğurlandık.

Nazik davetleriyle, bizlere bu intibaları ve ülkelerinin unutulmaz hâtı
ralarını kazandırmış olan Suudî Arabistan K ralı Majeste Faysal ile  Libya Kralı 
Majeste Îdris-I’e, hükümetlerinin mümtaz erkânına, dost ve kardeş halk ları
na şükranlarımı bir daha tekrarlarım. Ve Suudî Arabistan ile Libya’nın, mem
leketimiz hakkında besledikleri sevgiyi ve en iyi temennileri ifade etmek is 
terim.
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Tabiî ve sosyal yapıları ve kaynakları itibariyle birbirine benzeyen bu 
iki ülkenin büyük petrol gelirlerine dayanarak her alanda plânlı kalkınma 
hareketlerine girişmiş olduklarını ve bunların eserlerini yerlerinde görmek 
bizleri çok sevindirmiştir. Her alandaki kalkınmalarına temel olacak müesse- 
seleri ve faaliyetleri, plânlı bir şekilde arttırmak ve başarı ile yürütmek yolu
na girmiş olan bu iki kardeş ülke, daha mutlu bir geleceğe hızla ilerlemek
tedir.

Suudî Arabistan’ın, Medine ve Mekke ile buralardaki kutsal yerleri g ü 
zelleştirmek için sarfetmekte olduğu gayretler, bütün Müslümanların arzu
ların ı ve takdirlerini karşılayacak değerde ve mahiyette gelişmeler kaydet
mektedir.

Henüz genç bir devlet olan Libya’nın, silâhlı kuvvetleri ile  kolluk kuv
vetlerinin ve gençliğinin zikre ve iftihara değer durumları ve hepsinin vâ- 
dettikleri istikbâl, her görene güven vericidir.

Libya, kendi tarihinin olduğu kadar Akdeniz medeniyetinin eski eser
lerini korumak, onarmak ve tanıtmak hususunda da bütün insanlık için önem
li kültür ve turizm hizmetlerinde bulunmaktadır.

Her İki ülkenin devlet başkanları ve hükümet erkânları ile yaptığımız 
görüşmelerin konularım ve neticelerini, yayınlanmış olan ortak bildirilerden 
öğrenmiş bulunuyorsunuz. Bunları tekrar etmeyeceğim. Yalnız, m illetlerim i 
zin malı olduğuna inandığımız mevcut dostlukların geliştirilebilm eleri için 
aramızdaki münasebetlerin devam etmek üzere kuvvetlendirilmesi ve bunu 
sağlayacak' kültür, ticaret, teknik işbirliği, turizm, sosyal güvenlik gibi anlaş
maların kısa zamanda tamamlanması ve karşılıklı olarak işletilmesi gerek
mektedir. Bu konularda, ilg ili hükümetler kadar özel teşebbüse de önemli 
hizmetler düştüğünü hatırlatır ve kendilerini teşvik ederim.»

B E L G E 21 31 Ocak 1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ TRABLUS’DAN AYRILMADAN ÖNCE 
VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Trablus’tan Roma’ya hareket 
etmeden önce, Trablus havaalanında Libya Ajansı muhabirine şu demeci ver
miştir :

«Herşeydeıı evvel şu hususu belirtmek isterim ki, Libya’da gerek 
M elik Hazretleri ve Libya Hükümeti, gerek Libya halkından görmüş oldu
ğumuz hüsnükabul her türlü tahminin fevkinde sıcak, candan ve parlak ol
muştur. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimizi pek hislendiren 
bu kabul, Türk ve Libya m illetlerini birbirine ' bağlayan tarihi bağ-

64



larm  ne derece köklü ve canlı olduğunun en beliğ bir ifadesini teşkil etmiştir. 
Bu ziyaretin en mühim neticelerinden birisi, hiç şüphesiz, münasebetlerimizin 
her sahada gelişmesinin iki m illetin arzusuna ne kadar uygun olduğunu gös
termesi olmuştur. Bundan sonra Hükümetlerimize düşen vazife m illetlerimize 
mâlolan bu arzuyu gerçekleştirmek olacaktır. Muhterem Başvekilinizin dün 
Libya Parlâmentosunda yaptığı konuşmada bu noktaya büyük bir isabet ve 
belagatla işaret buyurması bizi pek memnun etmiştir. Türk Hükümetinin de 
Türk - Libya münasebetlerini geliştirmek hususunda aynı kararlılık  içersinde 
olduğunu ifade etmek benim için bir zevktir. Ziyaretin umumî bir değerlendir
mesini bugün neşredilecek Ortak B ild iri’de bulacaksınız.

Ziyaretimiz ayni zamanda bize asîl L ibya'lıların M elik Hazretlerinin 
dirayetli önderliği altında her sahada gerçekleştirdiği kalkınmayı hayranlıkla 
müşahade etmek imkânını da verdi.

Netice itibariyle İfade etmek isterim ki, bu ziyareti, işbirliğim izin her 
alanda gelişmesi yönünden, Türk - Libya münasebetlerinde, anânevi bağları
mızdan feyiz ve ilham alan, mes’ut bir devrin başlangıcı addetmek mübaH 
ğa lı olmayacaktır. Libya'dan işte bu hislerle ayrılıyorum.»
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Belleten, gazetelerden, ajans bültenlerinden ve Bakanlıkça yayınlanmış me
tinlerden istifade edilmek suretiyle hazırlanmaktadır. Referans mahiyetinde olup resmi 
bir belge değildir.
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Dışişleri Bakanlığı
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SİYASİ OLAYLAR

K ıbr ıs

Dr. Fazıl Küçük, 15 Şubat’ta yeniden Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardım
cılığına seçilmiştir. Cumhurbaşkanı yardım cılığı için Dr. Küçük’teıı başka 
aday olmadığı için, Kıbrıs anayasasının 39- maddesine uygun olarak seçimin 
ilân ı son aday gösterme günü olan 15 Şubat tarihinde yapılm ıştır. Başpisko
pos Makarios ise, ENOSIS taraftarı olan rakibini büyük bir ekseriyetle ye 
nerek, 25 Şubat günü yeniden Kıbrıs Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir.

Türk - Yunan İkili M e s e l e l e r in  G özd en  G eç i r i lm e s i

Dışişleri Bakanlğının 22 Şubat’ta yaptığı bir açıklamaya göre, Türkiye 
ve Yunanistan hükümetleri «askıdaki ik ili meseleleri ve özellikle azınlık me
selelerini» gözden geçirmeyi kararlaştırm ışlardır. 27 Şubat tarihinde yapılan 
diğer bir açıklamaya göre, ik ili görüşmelerin ilk i 11 M art’da A tina’da baş
layacak ve bunu 25 M art’da Ankara’da yapılacak ikinci görüşme izleyecek
tir. Türkiye adına görüşmeleri D ışişleri Bakanlığı Yunanistan ve Kıbrıs Da
iresi Genel Müdürü Adnan Bulak başkanlığında bir heyet yürütecektir. Bu 
görüşmelerde sadece ik ili ilişkilerle azınlıklar konusu ele alınacaktır.

5



KÜLTÜREL OLAYLAR

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinden Prof. Meh
met Köymen ile  Prof. Tahsin Özgüç, «D ış Kültür Programı» çerçevesinde 
Şam Üniversitesinde konferanslar vermişler, Suriye’nin tarihi yerlerini gez
mişlerdir. İki Türk Profesörü, Suriye’den sonra Ürdün’e gitmişlerdir.

Avusturya’nın ünlü piyanisti Paul Badura Skoda, Avusturya Kültür A ta
şeliğinde ve İstanbul’un konser salonlarında resital ve konserler vermiştir .
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.ŞUBAT 1968’DE TÜRKİYE’NİN DİŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA 

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





1 Şuba t  1968 YENİ DELEIi'DE UN CTA D ’IN  AÇILMASI

1 Şubat 1968

1 Şubat 1968

2 Şubat 1968

Yeni D elhi’de toplanan (UNCTAD) Birleşmiş 
M illetler Ticaret ve Kalkınma Konferansına Devlet 
Bakanı Kâmil Ocak’m başkanlığında 18 üyeden kurulu 
bir Türk heyeti katılmıştır.

KIBRIS’TA TÜRKÇE’YE KARŞI İZLENEN AYIRI
CI TUTUM

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant’a 
gönderdiği mektupta Fazıl Küçük, Kıbrıs anayasası ge
reğince yasama, yürütme ve idare organları ile  ilg ili 
bütün vesikaların Rumca ve Türkçe olarak her iki d il
de birden yazılması, yine para, kıymetli evrak ve pullar 
da her iki dilin birden kullanılm ası gerektiğini belirterek 
şöyle demektedir :

«D iğer hususlarda olduğu gibi Kıbrıs anayasa
sının bu amir hükmü de Makarios yönetimi tarafından 
sistemli bir şekilde ve açıkça ih lâ l edilmektedir».

JAPONYA VE İRAN’IN  KIBRIS BARIŞ GÜCÜ 
MASRAFLARINA YARDIMI

Kıbrıs barış gücü m asrafları için Japonya 125.000 
dolar, İran 4.000 dolar yardımda bulunmuştur.

SOVYETLER BİRLİĞİ TİCARET HEYETİNİN Zİ
YARETİ

Sovyetler B irliği Dış Ticaret Bakanlığı İhracat 
Genel Müdürlüğü Başkanı başkanlığında bir ticaret 
heyeti 1968 - 69 devresi 9. ticaret protokolü müzakere
leri için Ankara’ya gelmiştir.
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2  Şubat 1968

3 Şubat 1968

4 Şubat 1968

AVRUPA KONSEYİ TOPLANTISINDA YUNA- 
NİSTAN KONUSU

Avrupa Konseyi Asamblesinin 18. dönem toplan
tısı sona ermiştir.

Konsey çalışmaları hakkında bir demeç veren 
Türk heyeti başkanı Senatör Şevket Akyürek, toplan
tıda İskandinav ülkelerinin verdikleri bir raporda, bu 
günkü rejimi dolayısile Konseyin gelecek 19. y ıl son 
toplantısına kadar tekrar demokrasi rejimine dönme
diği takdirde Yunanistan’ın Avrupa Konseyinden çıka
rılması konusunun görüşüldüğünü ve neticede 98 üye
de 67 sinin rapora müsbet oy verdiğini, ötekilerin çe
kimser kaldığını belirtmiş, oylamada Yunanistanın bu
günkü hali İle Konseyde kalmasını isteyen tek oyun 
bağımsız Adana m illetvekili Kasım Gülek tarafından 
verildiğini söylemiştir.

GÜNEY KORE ANKARA BÜYÜKELÇİSİNİN BA
SIN TOPLANTISI

Güney Kore’nin Ankara Büyükelçisi Sung Ga 
Lee, bir basın, toplantısı düzenliyerek 1953’de imzala
nan Kore mütarekesini Kuzey Kore’nin seri halinde 
ih lâ l ettiğini bildirmiştir. Kuzey K o re li bir gerillacı 
grubunun 21 Ocak’ta Güney Kore cumhurbaşkanının 
ikametgâhına yaptıkları tecavüzü anlatan Büyükelçi, 
25 Ocak’ta A .B.D .’nin Pueblo gemisinin tutuklanma 
olayına da temas etmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ AVRUPA’DA RESMİ GÖ
RÜŞMEDE BULUNMADIĞINA DAİR DEMECİ

V iyana’dan yurda dönen D ışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil, Avrupa’da bulunuş nedenini şöyle 
açıklamıştır :

«Cumhurbaşkanımız ile  birlikte yaptığım Libya 
ziyaretinden sonra, tamamen özel ve ailevi sebeplerle 
Libya’dan Roma’ya geçtim. Avurpa’da bulunduğum sı
rada hiç bir resmi görüşme yapmadım.»



Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Di- 
iresi 7 Şubat tarihinde ayni konuda şu açıklamayı yap 
mıştır :

«Bazı gazetelerde D ışişleri Bakanının ve Genel 
Sekreter Siyasî İşler Yardımcısı İlter Türkmen’in, bir
likte veya ayrı ayrı, Avrupa’da şu veya bu şehirde, Y u 
nan Dışişleri Bakanı veya Yunan Hâriciyesine mensup 
diğer şahsiyetler ya da Cenevre temsilciliklerinin iştirâ- 
kile Kıbrıs mes’elesi üzerinde siyasî müzakerelerde bu
lunduğu hakkındaki haberler, Bakanımızın böyle bir 
durum mevcut olmadığı yolundaki beyanatına rağmen, 
devam eylemektedir.

Gerek Dışişleri Bakanı gerek Genel Sekreter Si
yasî İşler Yardımcısı İlter Türkmen’in bu kabil müza
kerelerde bulunmadığı ve yayınlanan haberlerin gerçek 
dışı bulunduğu teyideıı b ild irilir.»

7 Şubat 1968 DENKTAŞ VE ÖREK'İN DOSTANE TEŞEBBÜS
LER H A KKINDA Kİ DEMEÇLERİ

Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyinin Kıbrıs 
konusunda son yaptığı toplantıda hazır bulunan ve da
ha sonra Genel Sekreter IJ Thant ve Birleşmiş M illet
ler nezdinde aynı konuda temaslar da yapan Kıbrıs 
Türk cemaati başkanı Rauf Denktaş ile Savunma Ba
kanı Osman Örek, New - York’tan İstanbul’a gelmiş
lerdir.

Denktaş, U Thant’ın dostane teşebbüsleri ko
nusunda şunları söylemiştir :

«İyi niyet teşebbüsleri bir durguluk devresine 
girdi. Taraflar görüşlerini değiştirmediklerinden, her 
hangi bir ilerleme kaydedilmedi. Buna rağmen, uzlaş
ma teşebbüsleri aralıksız devamediyor. Y akın bir gele
cekte, M art ayı içinde yapılacak Güvenlik Konseyi top
lantısından önce, bir uzlaşma zemini bulunacağını san
mıyorum».
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7 Şubat 1968

8 Şubat 1968

Dil meselesi üzerindeki problemleri halledemiyeıı 
Belçika kabinesi topluca istifa etmiştir.

Louvain katolik üniversitesinin Fransızca bölümü
nün bir Flaman şehri olan Louvain dışına taşınması 
hususunda Flamanların isteğine uzlaştırıcı bir formül 
bulunmaması yüzünden bazı bakanlar istifaların ı verin
ce, Başbakan Boeynant kabinenin topluca istifasını kra
la sunmuştur.

DIŞİŞLERİ BAKANININ BÜTÇE MÜZAKERELERİ 
SIRASINDA SENATO’DA YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi Senatoda görüşülerek 
kabul edilmiştir. Bu münasebetle bir konuşma yapan 
Bakan Kıbrıs konusunda özetle şunları söylemiştir : 
«İk i hükümet tahliyenin anlaşma şartlarına uygun olup 
olmadığının barış gücü tarafından tevsiki hususunda 
mutabakata vardılar. Ffalen barış gücü tarafından ya
pılacak bu kontrolün prosedürü tesbit edilmektedir. 
Buhranın çözümüne esas teşkil eden ikinci husus da 
ada’da pasifikasyonun sağlanması ve gerekli iç güven
lik  tedbirlerinin alınmasıydı. Bu mesele Güvenlik Kon
seyinde ele alındı. Konsey, ilg ili tarafları Genel Sekre
terin dostane teşebbüsünden yararlanmaya çağırdı. Ge
nel Sekreter bu görevi yerine getirmenin gayreti içinde
dir. İlg ilileri topladı görüşlerini arzetti. Bunlardan 
müşterek bazı esaslara varmaya ve temaslarını yapıcı 
bir gayeye yöneltmeye yarayacak imkânları sağlamaya 
gayret sarf etti. Hükümetimiz her zaman olduğu gibi bu 
teşebbüsünde de Genel Sekretere azami kolaylık ve an
layış göstermeyi samimi şekilde ister. Bizim kanatimiz 
odur ki, ilg ili taraflar son buhranın derslerini gözöniin- 
de tutarak iyiniyetle hareket edenlerse ada’da barışı, 
sükiinu, güvenliği sağlayacak müessir tedbirlerin alın 
ması mümkün olacaktır. Bu netice elde edilmezse, ada’ 
daki şartlar yeni yeni hadiseler zuhurunu, tehlikeli du
rumların ortaya çıkmasını intaç edebilir. Bunu önlemek 
güçtür. Hükümetimiz buhran sırasındaki tutumuyla 
Türk cemaatinin hak ve güvenliğini behemal korumaya 
kararlı bulunduğunu apaçık bir şekilde ihsas etmiştir.

BELÇİKA KABİNESİNİN İSTİFASI
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Bu güvenliği sağlamak, üzerinde daima dikkat ve 
teyakkuzla duracağımız vazgeçmeyeceğimiz m illi göre
vimizdir, artık bu konudaki arzumuzdan kimsenin te
reddüt etmeyeceğinden eminiz. Bu itibarla Türk cema
atine müteveccih yeni bir harekete geçmek, gergin liği 
arttıracak herhangi bir tasarrufa teşebbüs eylemek gibi 
hatalı ve tehlikeli yo llara sapılmayacağım da ümit et
mek isteriz.»

Kıbrıs’ta yeni bir anayasa tasarısı hazırlandığı yo
lundaki haberlerle ilg ili olarak, D ışişleri Bakanı şunla
rı söylemiştir :

«Kıbrıs anayasası bu devlete vücut veren anlaş
maların teminatı altındadır. Bu itibarla, Kıbrıs anaya
sası, ancak bir çözüm şekli çerçevesinde bütün ilg ili ta
rafların  rızasıyla değiştirilebilir. Bununla beraber, Kıb
rıs mes’elesini çözmek maksadıyla yapılabilecek müza
kerelerde, hiç şüphesiz ilg ili taraflar teklifler ileri sür
mekte serbesttirler.»

9 Şubat 1968 RUM YÖNETİMİNİN KISITLAYICI TEDBİRLERİ
İLE İLGİLİ DR. K Ü ÇÜ K’ÜN MEKTUBU

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Geçici Türk 
Yönetmeni başkanı Dr. Fazıl Küçük B. M. Genel Sek
reteri UThant’a gönderdiği bir mektupta Kıbrıs Tem
silciler Meclisinin Türk üyelerinin Rum makamları ta
rafından kanunsuz bir şekilde Lefkoşe’nin Türk ke
siminde yaşamağa mecbur bırakıldıkların ı belirterek, 
«Genel Sekreter Kıbrıs’ta barış ve sükunu sağlamaya 
çalışırken alınan bu tedbirler durumu kötüleştirmiş, 
Rum liderlere olan güvensizliği artırmış ve iki cemaat 
arasındaki yakınlaşmayı her vakitkindeıı daha uzaklaş
tıran bir atmosfer yaratm ıştır» demiştir.

9 Şubat 1968 UNCTAD TOPLANTISINDA TÜRK DELEGESİ
NİN KONUŞMASI

New D elhi’de toplanmakta olan (UNCTAD) 
Birleşmiş M illetler Ticaret ve Kalkınma Konferansında 
bir konuşma yapan Türk heyeti başkanı Devlet Baka
nı Kâmil Ocak, özetle şunları söylemiştir :
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10 Şubat 1968

14

«M illetlerarası camia, gelişme sorunlarını uzun 
yıllardan beri görüştüğü halde bunların halli yolunda 
beklenen başarıya ulaşamamıştır. Halen gelişme halin
de olan ülkelerin nüfus başına gelirleri yılda 2 dolar 
artarken, gelişmiş ülkeler arasındaki gelir farkının bu 
şekilde gittikçe açılmasının siyasî istikrar ve ekonomik 
refah üzerinde olumsuz etkileri olacağı şüphesizdir.

Bu konferansın başarıya ulaşmasında gözönline 
alınması gereken başlıca unsurlar şunlardır : Herşeyden 
önce gelişmiş ve gelişme halindeki ülkeler, müzakere
leri bir işbirliği, uzlaşma ve anlayış havası içinde yürüt- 
melidirler. Gelişmiş ülkeler her konuda karşılıksız ola
rak gelişme halindeki ülkelere taviz vermeye hazırlanmalı 
ve gelişme halindeki ülkelerin kalkınmasına daha büyük 
ölçüde yardımcı olm alıdırlar. Buna mukabil gelişme ha
lindeki ülkeler, bütün taleplerinin bir anda gerçekleş
mesine imkân olmadığını gözöniinde bulundurarak ta 
leplerinde pratik ve zaman itibariyle öncelik gözeten 
bir zihniyetle hareket etmelidirler.

Ü lkelerin hak ve vazifelerini gösteren bir kalkın
ma yasasının hazırlanması da büyük katkıda bulunabi
lir. Y ukarıda bahiskonusu topyekûn kalkınma strateji
sinin hedeflerinin tahakkuku büyük ölçüde, dünya l i 
derlerinin kendilerini bu davaya vakfetmelerine ve si
yasî irade göstermelerine, dünya kamu oyunun desteği
ne ve bütün bu meselelerin çözümlenmesine yardımcı 
olabilecek bir hukukî düzenin tesisine bağlı bulunmak
tadır.»

GÜNEY KORE İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşcen, konu ile 
ilg ili soruları şu şekilde cevaplandırmıştır :

«Güney Kore Büyükelçisi dün Dışişleri Bakanı
mızı ziyaret etmiş ve Kore’deki son gelişmeler hakkın
da Hükümetinin görüşmelerini izah eylemiştir.»

Sözcü, Büyükelçinin, Kore ile  ilg ili deklarasyonun 
imzacısı olarak Türkiye’nin taahhüdünü hatırlatıp ha
tırlatm adığı, yolundaki soruları cevapsız bırakmış,
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«Türkiye son zamanlarda gergin liğin  arttığı bu bölge
de de barışın tehlikeye düşmemesini temenni etmektedir» 
demekle yetinmiştir.

Sözcü, 16 Devlet deklorasyonu için ise şunları 
söylemiştir :

«Bahiskonusu deklarasyon 27 Temmuz 1953 ta
rihinde Kore’de mütareke imzalandığı gün 16 B.M. 
Üyesi Devlet tarafından yayınlanmıştır. Deklarasyon
da bu Devletlerin mütarekeye riayet arzuları belirtil
mekte ve mütarekenin ih lâ l edilmesinin arzettiği önem 
üzerinde durulmaktadır.»

GÜNEY VİETNAM MÜLTECİLERİ İÇİN YARDIM  
İSTEĞİ

Güney Vietnam hükümetinin, «T et»  saldırısından 
sonra zor duruma düşen sivil halkı için, Türkiye’ye de 
gönderdiği yardım isteği konusunda, D ışişleri Bakan
lığ ı sözcüsü şunları söylemiştir :

«Güney Vietnom, harbin şiddetlenmesi üzerine 
100 binlerce insanın her bakımdan pek perişan bir du
ruma düştüğünü bildirmiş, bu insanların ıstıraplarının 
azaltılması yolunda yardım istemiştir. Talep, insanı 
m ülâhazalarla olumlu bir şekilde tetkik edilmektedir.»

RAVMUPİNDİ’DE ULUSLARARASI İSLÂMİYET 
KONFERANSI

Kuran - 1  Kerim’in kaleme alınışının 1.400 üncü 
yıldönümü münasebetiyle Ravalpindi’de Pakistan İlâ- 
hiyat Enstitüsü tarafından düzenlenen U luslararası İs
lâmiyet Konferansına 19 miislüman ülke katılm ıştır. 
Bu ülkeler arasında İran, Irak, Kuveyt, Fas, Suudi A ra
bistan, Suriye, Türkiye, M ısır ve Azerbeycan cumhuri
yeti de bulunmuştur.

Konferans, «Arap topraklarının İsrail tarafından 
işgal altında tutulmasını» takbih eden bir bildiri ile so
na ermiştir.
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11 - 1 2  Şubat 1968 BULGARİSTAN PLANLAMA BAKANININ Zİ
YARETİ

-T.

12  Şubat 1968

16

Bulgaristan Plânlama Bakanı Apostol Paşev, dört 
Bakan yardımcısının bulunduğu bir heyetle birlikte 
1 1 - 2 1  Şubat tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etmiştir.

Ankara’da Başbakan Demİrel tarafından kabul 
edilen Bulgar Plânlama Bakanı, D ışişleri Bakanı ve di
ğer ilg ili Bakanlarla da görüşmelerde bulunmuş, Dev
let Plânlama Teşkilâtı müsteşarını ziyaret etmiştir.

Apostol Paşev ve Bulgar heyeti, Ankara’dan son
ra Adana ve İstanbul’a gitmişlerdir. Türk - Bulgar t i
cari ilişkileri konusunda görüşünü açıklayan Bulgar 
Planlama Bakanı özetle şunları söylemiştir :

«Hükümetimiz, temaslarımızın gelişmesi arzu
sundadır. Teknik ve ilmin sınırı yoktur. Politik sebep
ler, ticarî ve kültürel temaslarımıza tesir etmemelidir. 
Türkiye’de yaptığımız temaslar memnuniyet verici olmuş
tur. Bazı formalitelerin halli, ticarî münasebetlerimizin 
büyük ölçüde gelişmesini sağlıyacaktır. Ü m itliyim .»

Öte yandan, memleketine döndükten sonra Tür
kiye ziyareti hakkında bir demeç veren Planlam a Baka
nı Paşev, özetle şunları söylemiştir :

«Güney komşumuz Türkiye’de bulunduğumuz 10 gün 
içinde çeşitli Bakanlık ileri gelenleri ve iş adam larıyla 
çok faydalı görüşmelerde bulunduk. Enerji metalürji ve 
makina sanayii sahalarında işbirliği kurulması için e l
verişli koşulların bulunduğunu gördüm. Tahminime gö
re, ilk  işbirliği, enerji sahasında gerçekleşeçektir.»

Paşev, gezisinin Türk sanayi ve ticaret aleminde 
olumulu karşılandığına inandığını ve inancının yakın
da Bulgar Başbakanı Todor Jivkof’un Türkiye’ye ya
pacağı resmî geziyle takviye edileceğini belirtmiştir.

KUDÜS KONUSUNDA TÜRKİYE’NİN; TUTUMU  

■Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşçen, konu ile i l
g ili şu açıklamayı yapmıştır :

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşcen, konu ile  
dişili -şu açı klanı ayı yapmıştır :
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«Bugün İsrail maslahatgüzarını nezdine davet 
eden D ışişleri Bakanımız İhsan Sabri Çağlayangil, İs
rail hükümetinin Kudüs’ün Arap kesimindeki kamu
laştırma kararlarının, Kudüs’ün statüsünü değiştirme
ye matuf tek taraflı tedbirler cümlesinden olduğunu 
belirterek, bu nevi kararları Türk hükümetinin tanıma
dığını bildirmiştir.

Bakan, Türkiye’nin bundan duyduğu endişeyi ifa 
de ettikten sonra, bu tedbirlerin Türkiye’nin sunucula
rı arasında bulunduğu Birleşmiş M illetler kararlarına 
da aykırı olduğunu söylemiştir.»

KIBRIS’TA PASÎFÎKASYON KONUSU

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşcen, Kıbrıs’ta 
«pasifikasyon» konusunda ve Yunan kuvvetlerinin Kıb
rıs’tan çekilmesinin tevsiki için Birleşmiş M illetler ba
rış gücüne izin verilmesini temin bakımından, Makari- 
os nezdinde hiçbir teşebbüs olmadığım söylemiş, «bizim 
temaslarımız barış gücü iled ir» demiştir. Tevsik konu
sunda gerekli prosedürün tesbiti ile  ilg ili çalışmaların 
devam ettiği bildirmiştir.

Öte yandan, seyyahat hürriyeti konusunda «d a
ha önceki tahditler sürdürülmekte olduğu ve bu bakım
dan eski fiilî duruma nazaran herhangi bir değişiklik 
o lm adığı» bildirilm iştir.

CENTO’NUN BULAŞICI HASTALIKLAR KONFE
RANSI

Cento’nun düzenlediği Bulaşıcı H astalıklar Kon
feransı Ankara’da çalışmalarına başlamıştır.

KIZILAY'IN VİETNAM’DAKİ SİVİL HALKA 
YARDIMI

Kızılay Genel Başkanı Riza Çerçel, Kuzey ve Gü
ney Vietnam halkına yapılacak K ızılay yardımı ile ilg i
li olarak şu açıklamayı yapmıştır :
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«V ietnam ’da vukua gelen son çatışmalarda sivil h a l
kın büyük ölçüde barınaksız kalarak yiyecek ve giyecek 
sıkıntısına uğramaları dolayısıyla M illetlerarası K ızıl
haç Komitesi ve L iğ ’den gerekli âcil yardımların yap ıl
ması için bir çağrı alınmıştır. Bu çağrıda Güney V iet
nam’da 500.000 kişinin barınaksız kald ığı ve yardıma 
muhtaç oldukları, Kuzey Vietnam için yardım isteği 
vukubulmamakla beraber burada da bir çok insanın 
yardıma muhtaç olduğu belirtilmekte ve yolların kapa
lı olması dolayısıyla özellikle para yardımı gönderilmesi 
istenilmektedir. Nakdî yardım, insaniyetçi hukuk pren
sipleri ve m illetlerarası anlaşmalar çerçevesi dahilinde, 
her türlü siyasî düşünceler dışında, her iki taraf fe lâ 
ketzedelerine âdil bir şekilde u laştırılacaktır.»

TÜRKİYE - YUGOSLAVYA KONSOLOSLUK  
ANLAŞMASI

A nkara’da bir süredenberi devam eden, Türkiye - 
Yugoslavya konsolosluk anlaşması ile ilg ili görüşmeler 
sona ermiştir. Üzerinde mutabakata varılan anlaşma 
metni, D ışişleri Bakanlığında parafe edilmiştir.

Anlaşma, iki ülke arasındaki konsolosluk işleri
nin düzenlenmesini öngörmektedir.

DR. K Ü Ç Ü K ’ÜN YENİDEN CUMHURBAŞKANI 
YARDIMCISI SEÇİLMESİ

Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi Yürütme Kurulu 
başkanı Dr. Fazıl Küçük, yeniden Kıbrıs Cumhurbaş- 
kan yardım cılığına seçilmiştir.

Cumhurbaşkan yardım cılığı için Dr. Küçük’teıı 
başka bir aday bulunmaması ve bu adaylığa itiraz ya
pılmamış olması yüzünden, Türk seçim memuru Zafer 
A li Zihni, Dr. Fazıl Küçük’ü Kıbrıs Cumhurbaşkanı 
muavini olarak ilân  etmiştir.
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15  Şubat 1968 UNCTAD FİNANSMAN KOMİTESİNE TÜRKİYE’ 
NİN TEKLİFİ

15 Şubat 1968

15 Şubat 1968

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi, Türk 
heyetinin Birleşmiş M illetler Ticaret ve Kalkınma Kon
feransı (UNCTAD) Finansman Komitesine sunduğu 
teklif hakkında bir açıklama yapmıştır (Bk. Belge 1).

ADALET BAKANININ AMERİKA’DAKİ  
TEMASLARI

Adalet Bakanı Haşan Dincer başkanlığında 10 
kişilik bir heyet, 13 Şubattan beri bulundukları 
W ashington’da Amerikan Adliye Bakanı Ramsey Clark 
ve diğer A.B.D. yetkilileri ile  görüşmelerde bulunmuş
tur.

TÜRKİYE İLE A.B.D. ARASINDA YENİ VİZE 
KOLAYLIKLARI

Konu ile ilg ili olarak Dışişleri Bakanlığından a lı
nan bilgi şöyledir :

«Amerikan hükümeti 1967 dünya turistik yılı do
layısıyla, 29 memleketin vatandaşına, Amerika’ya mü
teaddit girişler için müddetsiz muteberlik ifade eden vi
ze hakkı tanımıştır. Bunun üzerine, tarafımızdan Ame
rikan vatandaşlarına memleketimize üç aylık girişleri 
için evvelce tanınmış olan vize muafiyetinden de bahis
le, müddetsiz vizenin Türk vatandaşlarına da teşmili 
hususunda teşebbüste bulunulmuştur.

Bu kere mutabık kalındığı üzere, memleketimize 
iş konusunda görüşmeler yapmak veya turistik ziyaret
lerde bulunmak üzere gelecek Amerikan vatandaşları 
mer’î anlaşmalar gereğince, vize almadan Türkiye’ye 
girecekler ve üç ay kalabileceklerdir. Üç ay hitamında 
ikametlerini uzatmak istedikleri takdirde Türkiye d ışı
na çıkmaya lüzum kalmadan müracaatları üzerine ika
metleri üç ay daha uzatılacaktır.
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17 Şubat 1968

17 Şubat 1968

Buna karşılık, Türk vatandaşları da iş için görüş
melerde bulunmak ya da turistik ziyaret için Amerika’ 
ya gittikleri takdirde, müteaddit giriş ve çıkışlar için 
geçerli olmak üzere müddetsiz ikamet hakkı bahşeden 
vize hakkında istifade edeceklerdir. Amerikan hüküme
ti bu kararı tatbik mevkiine koymuş bulunmaktadır.»

TÜRK - SOVYET İLİŞKİLERİ KONUSUNDA  
G RO M İKO ’NUN SÖZLERİ

Bulgaristan’a yaptığı ziyaret sonunda gazeteciler
le konuşan Sovyet Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko, 
Sovyet gemilerinin Akdenizde bulunuşunun« Avrupa’ 
mıı güvenliği ve barış menfatine» olduğunu söylemiştir.

Türk - Sovyet ilişkileri konusunda, Gromiko, iki 
ülke arasındaki ilişkileri « iy i»  olarak nitelemiş, bunun 
15 aylık çabanın sonucu olduğunu sözlerine eklemiştir. 
Bakan, ayrıca, bu bağların «Türkiye’nin diğer ülkelerle 
ilişkilerine halel getirecek şekilde» olmadığını da b il
hassa ifade etmiştir.

DR. KÜ ÇÜ K’ÜN SEÇİMİ İLE İLGİLİ 
DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASI

D ışişleri Bakanlığı, bir açıklama yaparak Dr. Fa
zıl Küçük’ün, Kıbrıs anayasasının açık hükmüne uygun 
olarak Cumhurbaşkaıı yardımcısı seçildiğini bildirm iş
tir (Bk. Belge 2).

B M . KALKINMA PROGRAMININ YARDIMI

D ışişleri Bakanlığında, Birleşmiş M illetler K al
kınma Programı ile 1 milyon 136 bin 900 dolarlık «Türk 
Sevk ve îdare Demeği Geliştirme Merkezi projesi» ile 
ilg ili bir anlaşma imzalanmıştır.

Birleşmiş M illetler Kalkınma Programının yanın
da, İstanbul’da kurulacak eğitim merkezi için Türkiye 
de, Sanayi Bakanlığı bütçesi kanalıyla, takriben 19 m il
yon 500 bin lira lık  katkıda bulacaktır.
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17 Şubat 1968 OSMAN ÖREK’İN  ALMAN GAZETESİ İLE
MÜ LÂK ATİ

18 Şubat 1968

19 Şubat 1968

19 Şubat 1968

Kıbrıs Savunma Bakanı Osman Örek, «Christ und 
W elt»  gazetesine verdiği mülakatta, Türk cemaatinin 
meselesi sadece M akarios’un Enosis’ten vazgeçmesiyle 
çözülmüş sayılamayacağım, istikbal için elle tutulur ga
rantilere sahip bulunması gerektiğini söylemiştir (Bk. 
Belge 3).

B.A.C. ANKARA BÜYÜKELÇİSİNİN BASIN  
TOPLANTISI

Bir basın toplantısı düzenleyen Birleşik Arap Cum
huriyeti Büyükelçisi, İsrail’in tutumu, Türkiye’nin des
teği ve Kıbrıs konularında hükümetinin görüşlerini 
anlatmıştır (Bk. Belge 4 ).

RCD ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME KOMİTESİ 
TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) teşki
lâtının U laştırma ve Haberleşme Komitesi A nkara’da 
toplanmıştır. Bu münasebetle Komite’nin kuruluşu ve 
amaçları ile İlgili olarak bilg i verilmiştir. (Bk. Belge 5).

UNCTAD TOPLANTISINDA GÜNEY AFRİKA 
KONUSU

(UNCTAD) Dünya Ticaret ve Kalkınma Konfe
ransındaki Batılı ülkeler, Güney A frika’nın konferans
ta söz hakkını savunan bir deklarasyon kabul etmişler
dir. A frika grubu ise, Güney A frika’nın çalışmalara ka
tılmasına karşı koymaktadır. İktisadî İşbirliği ve K al
kınma Teşkilâtı’mn (OCDE) bütün üyeleri ile  Avust
ralya ve Yeni Zelanda’dan meydana gelen Batılı ülke
lerin grubunda oybirliği sağlanamamıştır. Türkiye az 
gelişmiş ülkeleri desteklemekten ayrılm adığını belirtmek 
için çekimser kalmıştır.
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19 Şubat 1968 POLONYA TİCARET HEYETİNİNİN TEMASLARI

20 Şubat 1968

20 Şubat 1968

20 Şubat 1968

21 Şubat 1968

Bir Polonya dış ticaret heyeti, Türkiye ile  Polon
ya arasındaki ticaret ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 
temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ MİLLET MECLİSİNDEKİ 
BÜTÇE KONUŞMASI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Dışiş
leri Bakanlığı bütçesinin M illet Meclisi tarafından mü
zakeresi sırasında bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 6 ).

TÜRKİYE İLE AMERİKA ARASINDA VİZELER 
KONUSUNDA DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASI

Türkiye ile  Amerika arasında varılan son muta
bakatla ilg ili olarak basında yanlış intibalar verecek 
yorumların yapılması üzerine Dışişleri Bakanlığı Enfor
masyon Dairesinden bu konuda bir açıklama yapılm ıştır 
(Bk. Belge 7).

KIBRIS’TAKİ TÜRK'LERE TAZMİNAT KONUSU

Birleşmiş M illetler’deki Başdelegemiz Orhan Eralp, 
«Geçitkale köyündeki Türklere tazminat verilmesi» ko
nusunda Genel Sekreter U Thant ile görüşmüştür.

U Thant’ın Başdelegemiz Orhan Eralp’e «G eçit
kale Türklerine dört bin sterlin değerinde yapı malze
mesi yardım yapıldığını, ancak asıl tazminat için gerek
li çalışmaların tamamlanmadığını söylediği» haber ve
rilmektedir.

PRETORİA MAHKEMESİ KARARLARI İLE İLGİLİ 
OLARAK TÜRKİYE’NİN TUTUMU

Güvenlik Konseyi, Endonezya, Türkiye, Zambiya, 
Yugoslavya ve Kolombiya temsilcilerini dinlemiştir. 
Konuşmacılar, Pretoria (Güney A fr ik a . cumhuriyeti) 
mahkemesinin 35 Güney - Batı A frika’lı hakkında 
«tedhişçilik» suçlamasıyla verdiği kararları yermişlerdir.
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Güvenlik Konseyinin bu konuda bir karar alması 
için çalışmalar hâlen sonuçlanmamıştır. B ilindiği gibi, 
12 Şubat’ta Türkiye’nin de dahil olduğu Birleşmiş M il
letler Güney Batı A frika Konseyinin üyesi onbir ülke 
Güvenlik Konseyini acilen toplanmaya davet etmiştit. 
Toplantıda, 30 Güney - Batı A frika lın ın  bir Güney 
Afrika mahkemesinde tedhişçilikle suçlanıp yargılan
m aları ve mahkûm edilmeleri konusu görüşülmüştür. 
Birleşmiş M illetlerin bu Konseyinin Güney Batı A fri
ka üzerindeki hakkı Güney Afrika tarafından tanınma
maktadır. Birleşmiş M illetlerin bu özel teşkilâtı, 19’una 
müebbed hapis cezası verilen 30 Güney Batı A frika’- 
lıya bu cezaların verilişinin Birleşmiş M illetlerin yetki
lerini ih lâ l ettiği görüşündedir.

ORTA DOĞU VE DOĞU AVRUPA DEMİRYOL
LARI KOFERANSI

Orta Doğu ve Doğu Avrupa ülkelerinin demiryol
ları ücretleri ile  ilg ili konferansı Bağdat’ta çalışmalarını 
bitirmiştir. Geçen 12 Şubat’ta başlamış olan konferan
sa Türkiye, Bulgaristan, Yugoslavya, İran, Irak heyet
leri ile  Hicaz demiryolları idaresi temsilcileri katılm ış
tır.

Bu konudaki ikinci konferans 1969 yılında Sof 
ya ’da toplanacaktır.

Konferansta Bağdat ile  Basra körfezi üzerindeki 
Um Kasr arasında yeni bir demiryolu hattı açılmasına 
karar verilmiştir.

FRANSA'NIN KEBAN BARAJI TESİSLERİ İÇİN  
AÇTIĞI KREDİ

Merkez Bankası temsilcileri- ile Birleşik Avrupa 
Yatırım lar ve Endüstri Bankası idarecileri arasında 
30 milyon franklık bir kredi anlaşması Paris’te imzalan
mıştır.

Bu kredi Türkiye’ye yardım konsorsiyomu çerçe
vesinde Fransa tarafından, Keban barajı hidrolelektrik 
tesisleri için sarfedilmek üzere, Türkiye’ye açılmıştır.
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22 Şubat 1968 TÜRK  - YUNAN İKİLİ MESELELERİN GÖZDEN  
GEÇİRİLMESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

22 Şubat 1968

23 Şubat 1968

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel 
M üdürlüğü şu açıklamayı yapmıştır :

«Türkiye ve Yunanistan Hükümetleri» askıdaki 
ik ili meseleleri ve özellikle azınlık meselelerini gözden 
geçirmek ve bu konuda alınacak tedbirler hakkında 
Hükümetlerine teklifler yapmakla görevli birer temsil
ci tayin etmeyi kararlaştırm ışlardır.

Bu temsilciler sıra ile A tina’da ve Ankara’da top
lanacaklardır.»

DOKUMACILIK KONUSUNDA TÜRK  - TUNUS 
TEMASLARI

Türkiye’yi ziyaret etmekte olan Tunus Dokumacı
lık  ve Giyim Eşyası Sanayii Genel Komiseri Hedi Mab- 
ruk, bazı dokumacılık tesislerini gezmek ve incelemeler
de bulunmak üzere A nkara’dan İzmir’e hareket etme
den evvel şu demeci vermiştir. :

«Sanayi Bakanının gösterdiği iyi niyet, ve hüsnü 
kabul Siimerbank’ın ve çeşitli tesislerin idarecileri ile 
yaptığım temaslar, Türkiye ve Tunus arasında işbirli
ğ i bakımından zengin imkânlar mevcut olduğunu doğ
rulam ıştır.»

BAKANLAR KURULUNUN SURİYE UYRUKLU
LARI İLE İLGİLİ YENİ BİR KARARI

Bakanlar Kumlu, Suriye uyruklu şahıslar tarafın
dan 23 Şubat 1968 tarihinden sonra, Merkez Bankasın
ca alım satım konusu yapılan konvertibl döviz olarak 
yurda getirilen ve Türk parası kıymetini koruma mev
zuatına uygun şekilde Türk parasına çevrilen paralara 
elkonul mamasını kararlaştırm ıştır. Daha önce yürürlü
ğe konulmuş yönetmelik gereğince Suriye lilere ait el- 
konulmuş, her türlü mal, hak ve menfaatlerden istifade
yi gerektirecek bir netice tevlit etmemesi kaydıyla alınan 
bu karara göre, Suriye uyruklu şahısların yabancı ser
mayeyi teşvik kanunu çerçevesinde Türkiye’de yatıra-
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23 Şubat 1968

24 Şubat 1968

24 Şubat 1968

cakları sermayelere de 23 Şubat 1968 tarihinden sonra 
elkonulmıyacaktır. Suriye uyruklu şahısların bankalarda 
döviz hesaplarından muhafaza edilen paraları da bu 
kararın kapsamı içinde alınmıştır.

TÜRKİYE'NİN DAHİL OLDUĞU UNCTAD 
ÇALIŞMA GRUBU

Birleşmiş M illetler Ticaret ve Kalkınma Konfe
ransında (UNCTAD) kalkınma ülkelere somut bir şe
kilde yardım yapılmasını sağlayacak teklifleri hazırla
m akla görevli bir grup meydana getirilm iştir. K alkın
ma ülkelere yardım konusunda hazırlanacak teklifler 
m alî işlerle görevli üç numaralı UNCTAD komisyonuna 
sunulacaktır. Türkiye’nin de dahil olduğu 26 ülkeden 
kurulu grubun ele alacağı konulardan biri de, kalkman 
ülkelere daha serbest şartlarla kredi verilmesini sağla
yacak bir formül bulunmasıdır.

BULGARİSTAN'DAKİ TÜRKLERİN GÖÇÜ 
KONUSUNDAKİ ANLAŞMA

Bulgaristan’daki Türk'lerin, Türkiye’ye göçleri ile  i l 
g ili olarak, bir süredenberi Türkiye ve Bulgaristan hey’- 
etleri arasında yapılan görüşmeler sona ermiş ve hazır
lanan anlaşma parafe edilmiştir.

Anlaşma hakıtıda D ışişleri Bakanlığı bir bildiri 
yayınlamıştır (Bk. Belge 8 ).

CENTO'NUN KURULUŞUNUN 13. YILDÖNÜMÜ

Cento, kuruluşunun 13. yıldönümünü kutlamıştır. 
Bu münasebetle beş Cento memleketi D ışişleri Bakan
ları, Genel Sekreter Turgut Menemencioglu’na tebrik 
mesajları yollamışlardır. Bu arada Türkiye Genel Kur
may Başkanı Orgeneral Cemal Tural, Pakistan Ordusu 
Başkumandanı Orgeneral A. M. Yahya Khan ile Cento 
Daimî Askerî Yardım cılar Grubu Başkanı da, Genel 
Sekreter Turgut Menemencioğlu’nu tebrik etmişlerdir.

Cento Genel Sekreteri Turgut Menemencioğlu 
da kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajın
da şöyle demektedir :

25



25 Şubat 1968

25 Şubat 1968
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«Bugüne kadarki başarılarımızın önemini küçiim- 
sememekle beraber, Cento Sekreterliğinde görev alan 
bizlerin ve üye hükümetlerin gözleri, ortak menfaatleri 
ve ortak idealleri geliştirecek yeni ufuklara çevrilmiş
tir.»

TÜRKİYE ÎLE SOVYET RUSYA ARASINDA 
İMZALANAN TİCARET PROTOKOLÜ

Ticaret Bakanı Ahmet Türkel, Sovyet Rusya ile 
hükümetimiz arasında 1968/1969 devresini kapsayan 
çift taraflı olarak takriben 75 milyon dolarlık bir tica
ret protokolünün imzalandığını açıklamış ve özetle 
şunları söylemiştir :

«Sovyetler Birliğinden 1968/69 devresinde ithal 
edilecek ham ve sanayi maddalerine karşılık bu devre
de mezkur memlekete başlıca tarım ürünlerimizden çe
kirdeksiz kuru üzüm, fındık, tütün, narenciye, canlı hay
van olduğu gibi bunların yanında taze elma, taze üzüm 
ve şarap ile bazı sınaî mamullerimizin ihracı öngörül 
müştür. Narenciye ve fındık ürünleri kontenjanı arttı
rılmıştır.

Bu ticaret protokolü 1 Nisan 1968 tarihinden iti
baren yürürlüğe girecektir.»

TÜRKİYE  - ÜRDÜN KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ 
ANLAŞMASI

Türkiye ile  Ürdün arasında kültürel işbirliğinin 
artırılmasını öngören bir anlaşma Amman’da imzalan
mıştır.

KIBRIS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Seçimin nihaî sonuçlarına göre, Başpiskopos Ma- 
karios, oyların büyük çoğunluğunu alarak yeniden K ıb
rıs Cumhurbaşkanı seçilmiştir.
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2 6 - 2 7  Şubat 1968

21 Şubat 1968

27 Şubat 1968

FEDERAL ALMANYA BAVYERA EYALETİ 
BAŞTANININ ZİYARETİ

Federal A lm anya’nın Bavyera Eyaleti Başkam 
Alphons Goppel, hükümetimizin davetlisi olarak İstan
bul’a 24 saatlik bir ziyarette bulunmuştur. D ışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil, Bavyera başbakanı şere
fine bir öğle yemeği vermiştir (Bk. Belge 9).

KIBRIS'TAKİ SEÇİM İLE İLGİLİ DIŞİŞLERİNİN 
DEMECİ ‘

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Kıbrıs’da Rumların 
cumhurbaşkanlığına getirdikleri Makarios’un yeni ka
bine kuracağı ve adada referanduma başvuracağı yolun
daki haberlerle ilg ili bir soruya şu cevabı vermiştir : 
«B ild iğiniz gibi Dr. Fazıl Küçük de mevcut Kıbrıs ana
yasası gereğince 15 Şubat’da Kıbrıs cumhurbaşkanı yar
dımcılığına seçilmiştir. Rum yönetiminin bundan son
ra takip edeceği tutum elbette ki meçhulumuzdur. An
cak şu hususu belirtmekte fayda vardır : Rum yöneti
minin hukuki veya siyasi emrivakilere teşebbüs etmek 
suretiyle kazançlı çıkabileceğini düşünmeye imkan yok
tur. Adadaki gergin liğ i arttırmaktan başka bir netice 
vermesi beklenemiyecek olan bu gibi davranışlara giri - 
şilmemesini temenni ederiz.»

TÜRK  - BULGAR GÖÇ ANLAŞMASI KONUSUNDA  
DIŞİŞLERİİNİN BİR AÇIKLAMASI

Türkiye İle Bulgaristan arasında görüşmeleri bit
miş ve heyetlerce parafe edilmiş olan göç anlaşması Bul
gar Başbakanı Jivkof’un 20 - 26 M art arasında Ankara’
ya resmi ziyareti sırasında Türk ve Bulgar D ışişleri Ba
kanlarınca resmen imzalanacaktır. Bundan sonra anlaş
ma her iki devletin parlamentolarınca tasdik edilecek 
ve iki hükümet arasında teati olunduktan sonra yürür
lüğe girecektir. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, göçün f ii
len başlamasının ancak 1968 sonbaharında mümkün 
olabileceğini, göç tarihinin her yıl Nisan - Kasım ay-
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21 Şubat 1968

lan  arasında tesbit edilmesi sebebiyle 1968 sonbaharın
da bir veya iki ay süre içinde haftada 300 göçmen he
sabıyla 1200 ila  2000 kişinin Türkiye’ye gelebilmesi 
imkânı olacağını, asıl göç yılının 1969 Nisan - Kasım 
devresinde beklendiğini söylemiştir.

VATİKAN HEYETİNİN ZİYARETİ

Vatikan’ın hac gezilerinin düzenlemekle görevli 
kilise teşkilâtının Roma merkezi başkanı Monseyör 
Bianchi başkanlığında bir' hey’et, İstanbul’a gelmiştir. 
İstanbul’da iki gün kalan hey’et, 29 Şubat’ta İzmir’e g i
derek, Efes’i ziyaret etmiştir.

Heyet, İstanbul’u ziyareti sırasında Patrik A-the- 
nagoras’ı da ziyaret etmiştir.

TÜRKİYE’NİN 1968’DE KATILACAĞI FUARLAR 
HAKKINDA BİR AÇIKLAMA

Ticaret Bakanı Türkel’in açıkladığına göre, Tür
kiye, bu yıl ilk  defa Kuveyt fuarına katılm ıştır. Fuar’- 
daki Türk paviyonunu Sanayi Bakanı Mehmet Turgut 
bizzat açmıştır. Memleketimizin katıld ığı ikinci fuar, 
28 Şubatta açılan Trablus fuarı olmuştur. Türkiye’nin 
1968 yılında resmen katılacağı diğer fuar ve sergiler 
ile  tarihleri şöyledir :

Münih el sanatlar fuarı : 1 5 - 2 4  Mart; Brüksel 
fuarı : 20 Nisan - 1 M ayıs; Göteborg fuarı : 1 0 - 1 9  
Mayıs; Paris fuarı : 18 Mayıs - 3Haziran; Londra g ıda 
ve meşrubat fuarı : 5 - 1.4 Eylül; Bari Şark fuarı : 
10 - 20 Eylül; îfoka sergisi : (g ıda ve keyif maddeleri 
sergisi) Münih ve Berlin İlerleme Yolunda Ortaklar 
Sergisi : 26 Eylül - 6 Ekim 1968 .
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28 Şubat 1968 TÜRKİYE  - BULGARİSTAN TİCARET 
PROTOKOLÜ

Türk ve Bulgar heyetlerinin Sofya’daki görüşme
leri sonunda, 1968 yılında iki ülke arasındaki ticarî 
mübadeleyi düzenleyen protokol Bulgaristan başken
tinde imzalanmıştır.

İmzalanan protokole göre, 1968 yılında Türk - 
Bulgar ticarî mübadelesi 17 milyon dolara varacaktır. 
Bulgaristan Türkiye’ye makina, kurşun, çinko, sodyum 
türevleri, ilâç  ve daha başka m allar gönderecek, Tür
kiye de Bulgaristan’a m ineraller, deri, pamuk, zeytin 
ve başka m allar satacaktır.

BULGARİSTAN BÜYÜKELÇİSİNİN BASIN 
TOPLANTISI

Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Stephan Pet- 
rov, Bulgar Başbakanı Todor Jivkov’un 20 - 26 M art 
tarihleri arasında Türkiye’ye yapacağı resmî ziyaret ile  
ilg ili olarak düzenlediği basın toplantısında Jivkov’un, 
Türkiye Başbakanı ve diğer Türk devlet adam larıyla ya
pacağı görüşmelerin iki komşu ülke arasındaki ilişk i
lerde bir ilerleme sağlayacağı şüphesiz olduğunu söy
lemiştir.

Büyükelçi, ekonomik ilişkiler konusunda da şun
ları söylemiştir :

«Bulgaristan ’ın ve Türkiye’nin ekonomik geliş
meleri, son yıllarda, iki ülke arasında alış - verişin art 
masına yol açmıştır. Türkiye ile Bulgaristan arasında 
mal mübadelesi 10 yıl öncekinden beş defa daha art
mıştır. Ü lkelerim iz arasında kurulan ilişkiler, meselâ 
mal mübadelesi, ekonomi ve sanayi kollarının bazıların
da işbirliğinin gelişmesini birden bire hızlandırabilecek 
seviyededir.»
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B E L G E 1 15 Şubat 1968

UNCTAD FİNANSMAN KOMİTESİNE TÜRKİYE’N İN  TEKLİFİ

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinin bu konuda verdiği b ilgi şöy- 
ledir :

«Birleşmiş M illetler Ticaret ve Kalkınma Konferansına (BTNCTAD) 
katılan heyetimiz Finansman Komitesine bir teklifte bulunmuştur.

Teklifte birinci UNCTAD Konferansının gelişme halindeki memleket
lerin kalkınma finansmanile ilg ili olarak 26 tavsiye kararı kabul ettiği, an
cak yapılan etüdlerin geçen 4 yıl zarfında dış finansman şartlarının daha kö
tüleştiğini ve miktarının azaldığını gösterdiği, bu bakımdan sadece tavsiye 
kararlarının kabulünün yeterli olmadığı, başarıya ulaşılamaması nedenlerinin 
incelenmesi gerektiği belirtilmektedir.

Teklifte, başarısızlığın başlıca sebepleri şöyle izah olunmaktadır :

a) M illetler arasında politika alanında inanç yetersizliği;

b) Dünya kamu oyunun kalkınma meseleleri karşısındaki ilg isiz liğ i ;

c) M illetlerarası ekonomik işbirliğinin hukukî esaslardan ve bir genel 
kalkınma stratejisinden mahrum bulunması.

Teklifte, Komitenin Konferans vasıtasile m illetlerarası kalkınma me
selelerinin taşıdığı ivediliği dünya kamu oyuna duyurması ve gerekli çözüm yo
lunu teşkil eden m illetlerarası politik inanç ve kamu oyu desteğini sağlaması 
ve m illetleratası kalkınma Şartı ile genel kalkınma stratejisinin bir an önce 
gerçekleştirilmesi için çağrıda bulunması derpiş edilmektedir. Ayrıca, Komite
nin geçen konferansta uyguladığı çeşitli tavsiye kararlarının kabulü sistemi 
yerine m illetlerarası genel kalkınma planının önemli bir kısmını teşkil edecek 
olan finansman stratejisinin taslağını kaleme alması öne sürülmektedir.

Teklifim iz Konferansta ilg i ile karşılanmıştır. Komite müzakerelerinde 
gelişme halinde memleketlerin temsilcileri sık sık teklifim ize atıfta bulun
makta ve bunu desteklemektedirler. Hint basını da tekliflerim izi geniş şekil
de aksettim ıiştir.»



B E L G E 2 17  Şubat 1968

DR. KÜÇÜK’ÜN SEÇİMİ İLE İLGİLİ DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığının bu konudaki açıklaması şöyledir :

«Bugünkü (Bâb - ı Â li’de Sabah) ve (H ürriyet) gazeteleri ile (Yeni 
Gazete) de, Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcılığı seçimi konusunda gerçekler
le ilg ili bulunmayan bir haber yayınlanmıştır.

Bu yayınlarda Dr. Fazıl Küçük’ün, günü gelmeden Cumhurbaşkanı yar
dımcılığına seçildiğinin ilân  edildiği, bunun üzerine de sayın Cumhurbaş
kanımızın, Başkammızın ve Dışişleri Bakanımızın bir hatâ eseri olarak ken
disini tebrik ettikleri ileri sürülmektedir.

Bu yayınlar ve bu yayınların dayanağı olan haber, tamamiie yanlıştır, 
asılsızdır.

Kıbrıs anayasasının 39’ncu maddesi uyarınca cumhurbaşkanlığı ve 
cumhurbaşkan yardımcılığı makamlarına, ilg ili kanun gereğince tâyin edi
lecek bir tarihe kadar, birden fazla aday gösterilmez ise, seçim yapılmaz ve 
tek aday kim ise o cumhurbaşkanı veya cumhurbaşkan yardımcısı olur.

Anayasaya göre ayrı ayrı yapılması icap eden cumhurbaşkanı ve cum
hurbaşkanı yardımcısı seçimlerinin son aday gösterme günü olarak 1 5 Şubat 
1968 tarihi tesbit olunmuştur. Türk cemaati tarafından yayınlanan resmî g a 
zetenin 21 Ocak 1968 tarihli nüshasında cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı 
yardımcısı kanununun 7 ( l )  maddesi gereğince, 15 Şubat 1968 tarihli, son 
adaylık koyma günü olarak ilân edilmiştir.

Kanun gereğince 15 Şubat 1968 günü saat 12.00’ye kadar başka bir 
aday olmadığı ve bunu takip eden 6 saat içinde de adaylığına itiraz edilm edi
ğ i için, Dr. Fazıl Küçük anayasasının açık hükmüne uygun olarak cumhur
başkanı yardımcısı seçilmiştir.

Bunun üzerine de kendisi. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Genel
kurmay Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız tarafından, telgraf gönderilmek 
suretiyle tebrik edilmiştir.

Keyfiyet bundan ibarettir ve yukarıda adı geçen gazetelerin bu konu
da verdikleri haberler aslı ve esastan yoksundur.»
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B E L G E 3 17 Şubat 1968

OSMAN ÖREK'İN BÎR ALMAN GAZETESİ ÎLE MÜLÂKAT1

Kıbrıs Savunma Bakanı Osman Örek Alman «Christ und W elt»  adlı 
gazetesinin muhabirinin sorularına cevaplar vermiştir.

Soru : Siz, ada’nın Türk Savunma Bakanısınız. Başpiskopos Makarios'- 
un hükümetinde halen vazifeli misiniz ?

Cevap : 1963 A ralık ayında Kıbrıs’da başlayan cebir hareketinden son
ra, Başpiskopos Makarios dahil olmak üzere, bütün Yunanlılar, Türk azın
lığını tanımaktan imtina ettiler. Bu arada, Türk bakanları da, hükümetin hu
kukî üyeleri olarak da tanımak istememektedirler. Biz, kendi bakımımızdan 
vazifelerimizi yerine pek âlâ getiriyoruz ve Türklerle meskûn bölgelerde K ıb
rıs hükümetinin hukukî üyeleri olarak tanınmakta devam ediyoruz.

Soru : Öyle görünüyor ki, Enosis fikrinden Makarios da vaz geçmiştir. 
Kıbrıs’ın sulh içinde bir birlik halinde kalabilmesi için daha ne gibi imkân
lar görüyorsunuz?

Cevap : Bizim meselemiz, sadece, M akarios’un Enosis’ten vazgeçmesiy
le çözülmüş sayılmaz. Bizim meselemiz şudur ki, Tiirkler bir daha, 1963 yı
lında olduğu gibi öldürülmesin, evleri soyulmasın, yıkılmasın. Bu bakımdan, 
M akarios’un Enosis’ten vaz geçmiş olması kafi değildir. İstikbal için, elle 
tutulur garantilere sahip bulunmamız gerekmektedir. Bu sebepten, bizim id
diamız şudur ki, biz Kıbrıs üzerinde bir federal hükümet kurabildiğim iz za
man Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve bütünlüğü baki kalabilir.

Soru : Eğer Tiirkler, bir Rumu ve Rumlar da bir Türk’ü lider olarak 
kabul etmek istemezlerse, o zaman ileride, Kıbrıs devlet başkanlığı nasıl bir 
şekil alır, sizin kanaatinizce ?

Cevap : Evet, bu, başlı başına bir mesele. Fakat asıl mesele, ada üzerin
de iki halk grubu, ada üzerinde yaşamakta olan karşı grupların, sulh hürri
yet ve şerefle yaşama haklarına riayet etmeyecek olursa, hiç bir ümide ka
pılmamalıdır.

Eğer Rumlar, Türk’lerin haklarına hürmet etmesini öğrenecek olurlar
sa, durum aydınlığa kavuşacaktır. K arşılıklı hürmet mevcut olduğu takdirde 
adan ın  idaresi de kolaylaşacaktır. Böyle olunca da, eskisi gibi, bir Rum dev
let başkanı ve bir Türk başkan yardımcısı mevcut bulunmak suretiyle hal ça
resine varılır.

Soru : Birleşmiş M illetler askerlerinin ada üzerinde sulhu koruyabile
ceklerine inanıyor musunuz?
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Cevap : Birleşmiş M illetler askerleri ada’da sulh şartlarının tatbiki ba
kımdan önemli bir rol oynayabilirler. Fakat bu sadece, onlara geniş bir se- 
lâhİyet verilmesi halinde mümkün olabilir. Fakat şimdiye kadar onlar, maa
lesef Rumların Türk’lere karşı olan u fak 'te fek  tecâvüzlerini önleyebildiler. 
Fakat Geçitkale ve Erenköy olaylarında olduğu gibi Rumların Türk köyle
rine saldırmalarını önleyemediler. Bu bakımdan, gerçek sulh şartlarının ko 
nulabilmesi için, Birleşmiş M illetler askerlerinin sayısını arttırmak gerek
mektedir.

Soru : Bir Türk olarak, düşman diye kimi görüyorsunuz? Başpiskopos 
M akarios’u mu, General Grivas’ı mı, yoksa Yünanistam mı?

Cevap : Bizim hakikî düşmanımız, Yunanistan’a ada’nın ilhâk edilme
si fikridir. Bir de, Türkleri ada’dan çıkarmek hevesinde olafijllfdîCw:j^/ü H rü

B E L G E 4 18 Şubat 1968

B.A.C. ANKARA BÜYÜKELÇİSİNİN BASIN TOPLANTISI

Birleşik Arap Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi Abbas El Shafie, 
düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in uzlaşmaz bir tutum içersinde bu
lunmasından dolayı Orta - D oğuda durumun karşık olduğunu öne sürmüş 
ve «İsrail, Birleşmiş M illetler yasasına ve kararlarına aldırmayan ve bütün 
dünya devletlerine meydan okuyan bu inatçı tutumunda hâlâ İsrar etmek
tedir. İsrail’in bu tutumu tehlikelidir ve barışı tehdit etmektedir» demiştir. 
Arap - İsrail çatışması, sonuçları ve sonraki gelişm elerle M ısır’ın bugün iz
lediği politikayı anlatan Büyükelçi Shafie, Türkiye’nin bu çatışmada ve on
dan sonra izlediği siyasete değinerek, «hak lı tutum ve isteklerimizi, bizi dost
ça ve kardeşçe desteklemelerinden dolayı, M ısır devlet başkanı, hükümeti 
ve m illeti adına Türk hükümeti ve m illetine şükranlarımızı ifade etmek is 
terim» demiştir. Büyükelçi Kıbrıs’la ilg ili bir soruya karşılık şöyle konuşmuş
tur :

«K ıbrıs’a sevkedilen silâhların M ısır kanalıyla gönderildiği haberleri 
yalandır, yanlıştır ve Yahudilerce maksatlı olarak uydurulmuş kötü propa- 
gandarlardır. M ısır, hiçbir zaman, Müslüman Türk kardeşlerine karşı ku lla
nılacak bir silâhın gönderilmesine müsaade etmez. Biz, Enosis’e karşıyız. 
A da’da bağımsızlığa, taraftarız. En büyük temennimiz, tarafların arzu ettik
leri bir çözüm yolu bulm alarıdır.»

Abbas El Shafie, Türk vatandaşlarının M ısır’daki emlâkleri konusun
da iki hükümet arasında «genel bir anlaşmaya varıld ığ ın ı» bir soru üzerine 
açıklamış ve «ik i devlet, bu anlaşmanın teferruatı üzerinde çalışmaktadırlar. 
M ısır’da bulunan Türk emlâkleri, Türk vatandaşlarının lehine çözümlene
cektir» demiştir.
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Konuşması sırasında İsrail’in «F ırat’tan N il’e kadar uzanan bir impara
torluk kurmak» hayalinde olduğunu, bu fikrinin de son olaylarla daha açık 
şekilde ortaya çıktığını belirten Birleşik Arap Cumhuriyeti Büyükelçisi, hâlen 
bütün Arap ülkelerinin İsrail’in Arap topraklarından çıkması konusunda' 
«barışçı çözüm yo lları» aradığım , aksine bir tutum ve davranışın içine girme
diğini söylemiş, bir soru üzerine de, «M ısır ’ın çatışmada kaybettiği gücü ye
niden kazandığını, her türlü askerî araç ve gerecini tamamlayıp yeniden tan
zim ettiğini» bildirim iştir.

B E L G E  3 19 Şubat 1968

RCD ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME KOMİTESİ 
TOPLANTISI

Ulaştırma ve Haberleşme Komitesi toplantısı ile ilg ili olarak şu b ilgi 
verilm iştir :

«İran, Pakistan, Türkiye Devlet ve Hükümet Başkanlarımn 28 Temmuz 
1967 tarihinde İran’ın Ramsaı* şehrinde akdettikleri toplantıda RCD çalış
malarının müsbet gelişmesinden duyulan memnuniyet belirtilerek üç ülke ara
sında yürütülen ve RCD kuruluşunda tezahürünü bulan Ortak faaliyetlerin 
daha da kuvvetlendirilmesi kararlaştırılm ış ve bu yolda ilg ili çalışmaların 
yapılabilmesi için bir Çalışma Grubu kurulmasında mutabık kalınmıştır.

îslam abad’da 11 Ağustos 1967 tarihinde toplanan RCD Yedinci Ba
kanlar Konseyi, üç ülke plânlama kuruluşları başkanlarımn yönetiminde bir 
Çalışma Grubu ihdas etmiş olup, bu Grup halen görevine başlamış bulun
maktadır.

Tahran’da 4 Kasım 1967 tarihinde toplanan mezkûr Çalışma Grubu, 
ilk  önce RCD kuruluşu üzerinde durarak mevcut eski 15 ihtisas komitesini 
yeniden düzenlemek suretile altıya indirmiştir.

RCD ihtisas komitelerinin işte bu şekilde yeniden düzenlenmesinden 
sonra ilk  olarak Ulaştırma ve Haberleşme Komitesi Ankara’da 19 Şubat 1968 
Pazartesi U laştırm a Bakanlığında Türkiye’nin başkanlığında toplanmaktadır. 
Toplantı U laştırm a Bakanı Dr. Sadettin Bilgiç tarafından açılacaktır.

Yeni kurulmuş olan Ulaştırma ve Haberleşme Komitesinin amacı, ge
niş bir şekilde ulaştırm a ve haberleşme bağlarının Iran, Pakistan, Türkiye 
arasında tesisi suretile bölgesel alt - yapının en kısa zamanda gerçekleşmesini 
sağlamaktadır. Üç ülke arasında mevcut çok yakın siyasî ilişkilerin yanı sıra 
ekonomik alt - yapının biran evvel tahakkukunun, bölgesel ticarî ve İktisadî 
ilişkilerin süratle gelişmesine ve bölge halkları arasındaki temasların sıklaş
masına büyük katkıda bulunacağı öngörülmektedir.
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Eski Hava N akliyatı, Denizcilik, Kara ve Demiryolları, Posta ve Tele
komünikasyon Komiteleri çalışmaları bu defa yeni kum lan Ulaştırma ve Ha
berleşme Komitesi içinde mütalâa edilmektedir. Bu toplantılar sırasında, îs- 
lamabad’da 11 Ağustos 1967 tarihinde yapılan Yedinci Bakanlar Konseyi 
toplantılarından bu yana yürütülen çalışmalar müzakere edilerek, değerlen
dirilecektir; düzenlenecek komite raporu Tahran’da Nisan ayında toplanacak 
Bölgesel Planlama Konseyi’nin tetkikine sunulacaktır.»

B E L G E 6 20 Şubat 1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ MİLLET MECLİSİNDEKİ BÜTÇE 
KONUŞMASI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Bakanlığı bütçesinin M illet 
Meclisinde görüşülmesi sırasında, şu konuşmayı yapmıştır :

«Benden evvel bu kürsüde konuşmuş olan arkadaşlarımın sordukları 
suallerin cevaplarına geçmeden önce, müsaade buyurursanız, bugünkü m illet
lerarası durumu nasıl gördüğümüzü ve değerlendirdiğimizi kısaca anlatmak 
ve bu meyanda dış politikamızın tatbikatında üzerinde özellikle durduğu
muz noktaları belirtmek isterim.

Halen dünyanın gayet ciddi buhranlar içinde bocaladığı, hepimizin 
üzüntüsünü mucip bir vakıa olarak nazarlar önündedir. Vietnam ’da son bir
kaç haftadır, muharip ve sivil binlerce kişinin ölümüne sebep olan ve yüz 
binlerce kişiyi sefalet ve ızdıraba mahkûm eden kanlı çarpışmalar vuku bul
muş, Uzak Doğunun başka bölgelerinde barışı tehlikeye sokabilecek olaylar 
cereyan etmiştir. Orta Doğuda geçen yaz cereyan eden savaşın yarattığı prob
lemler e l’an halledilmemiştir. Bütün dünyada silâhlanma yarışı şimdiye kadar 
görülmemiş bir tempoda devam etmektedir. M ahallî ihtilâflar ve bazı iç harb- 
ler şiddetle devam etmektedir.

Bütün bu sarsıntılar içinde insanlığı misli görülmemiş bir felâkete sü
rükleyecek daha geniş bir savaşın patlak vermemesi, bütün devletlerin basiret 
ve teenniyi elden bırakmayan bir tutum takip etmekte gösterecekleri sebat 
ve azme bağlı kalmaktadır. Barışın e l’âh sağlam temellere dayandırılamamış 
olması bir huzursuzluk âm ili olmakta devam edecektir. Dünya barışı, bugünkü 
gibi m ahallî veya global kuvvet dengelerine ve mesuliyet mevkilerinde bulu
nanların sağduyusuna istinad etme durumunda kaldıkça, hiçbir memleket ken
disini tam güvenlik ve huzur içinde hissedemeyecektir.

Dünyanın bugünkü buhranlı devrinde nükleer kudrete sahip devlet
lere özel bir sorumluluk düştüğü söylenebilirse de, diğer devletlerin de barışın 
korunmasına ellerinden geld iği kadar katkıda bulunmaları gerektiği de âşi-
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kârdır. Hükümetimiz bu lüzumun şuurunu taşıdığını ortaya koymuş olan dış 
politikasında, barışın korunmasına azamî derecede yardımcı olmağa gayret et
miştir, gayret etmeğe devam edecektir.

Bugün, m illî menfaatleri dar bir açıdan mütalâa etmek, münhasıran çev
remizdeki meselelerle meşgul olmak, mes’uliyet almaktan kaçınmak isabetli 
ve kifayetli bir yol değildir. Münasebetlerimizin devamlı suretle genişleme
sine ve akılcı bir yol takıp eden dış politikamızın icaplarına parelei olarak mem
leketimizin dünya siyaset sahnesinde geçmiş tecrübelerine, potansiyeline ve 
barış arzusuna uygun bir rol oynaması tabiîdir. Bu yoldaki gayretlerimizde 
Yüksek Meclisin desteğine mazhar olmakta devam edeceğimizden eminim.

Şimdi dünyanın buhranlı bölgelerine bir göz atalım. En âcil ve dünya 
barışı bakımından en ziyade ihtilâflara müsait durumun Vietnam’da olduğu 
görülmektedir. Bu sebepledir ki, son haftalar zarfında çarpışmaların şid
detlenmesinden bilhassa üzüntü ve endişe duyduk. Bu ihtilâfa kısa vâdede 
askerî yoldan bir çözüm şekli bulunmasına imkân görünmediği yolundaki in- 
tibaimizi bundan evvel müteaddit vesilerle beyan etmiştik. Askerî bir çözüm 
şekli bulunabilse dahi, bunun Vietnam halkının daha uzun yıllar ızdırap için
de kalması bahasına gerçekleşebileceği ve elde edilecek sonucun yapıcı bir si
yasete mesnet olmayacağı âşıkârdır. Son zamanlarda savaşın kesafet kazan
masına rağmen, taraflar arasında müşterek bir temas noktası ortaya çıkarmağa 
matuf gayretlerin devam ettiğini görüyoruz. Bunu memnuniyetle karşılıyor 
ve gayretlere devam edileceğini ümit ediyoruz. Son olaylar da göstermiştir 
ki müzakereler barışa giden yolu açacak yegâne çaredir. Müzakere masasına 
oturmak için tarafların, aynı derecede iyi niyet ve uzlaşma zihniyetile hare
ket etmeleri şarttır. Müzakereleri kolaylaştırmak için bütün memleketlerin 
gayret sarf etmeleri gerektiğine kaniiz, Vietnam halkının, özlediği barış ve 
huzura kavuşması ve kendi kaderini kendi iradesile tâyin etmesi en samimi 
dileğimizdir.

Geçen yıl Orta Doğu bölgesinde çıkan savaşın kısa sürede ateşkesle n i
hayet bulması sağlanmış olmakla beraber, savaşın yarattığı problemler el'an 
ortadadır. Türkiye, bölgede âdil, şerefli ve devamlı bir barışın en kısa za
manda tahakkukunda ve bu maksatla yürütülen gayretlerin devamında her- 
kesden evvel bölge memleketlerinin menfaati bulunduğu kanaatindedir. Ge
çen Kasım ayında Güvenlik Konseyinin ittifakla kabul ettiği bir karar gere
ğince Birleşmiş M illetler Genel Sekreterinin Orta Doğuya izam ettiği özel 
temsilcinin çalışmalarının olumlu sonuca ulaşmasını temenni ediyoruz. Orta 
Doğu buhranının başından itibaren bu konudaki tutumunda hangi esaslara 
yer verdiğini Hükümetimiz açıkça ortaya koymuştu. Bu esaslara bugün 
de her zamanki kadar sâdık olduğumuzu beyan etmek isterim. Orta Doğu 
buhranının, birçok devletin dış münasebetler manzumesinde bazı zorunlu de
ğişik lik lere ve makûs gelişmelere yol açmış olmasına mukabil Türkiye’nin dış

39



münasebetlerinde bu gibi tezahürler bir yana hattâ müsait gelişmelere yol aç
tığı bir vakıadır. Bunu, takip ettiğimiz tutumun sağlam lığına ve dürüstlü
ğüne atfetmek yanlış bir teşhise olmayacaktır.

Orta Doğu bölgesinde Arap - İsrail ihtilâfın ın yanında başka prob 
lemler de mevcuttur. Bu problemlerin de bölgenin barış, güvenlik ve istik
rar ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çözümlenmesini dilemekteyiz.

Dünyanın genel politik manzarasını gözden geçirirken Avrupa sahne
sine ve bu çerçevede Doğu - Batı münasebetlerinin gidişine de atfı nazar et
mek gerekir kanatindeyim. Aslında, yıllardan beri Avrupa’da hiçbir ciddî 
buhranla karşılaşılmamış olmasını memnuniyetle karşılamamağa imkân yok
tur. Fakat, davânın bu kadarla halledilm iş sayılamayacağı muhakkaktır. M at
lup olan, Avrupa’da, daha ziyade askerî dengeye dayanan bir sükûnetten çok 
herkes için güvenlik veren bir barış düzenin kurulmasıdır. Avrupa’yı e l’an 
ikiye bölen temel meseleler halledilmeden kald ığı müddetçe böyle bir dü
zenin mevcudiyetinden bahsedilemeyeceği ve huzuru, konuşmamın başında 
da belirttiğim gibi, liderlerin sağ duygusundan başka teminatı olmayacağı 
âşikârdır. Özlenen barış düzeni için, karşılık lı münasebetlerin itimad üzeri
ne müesses bulunması zarureti kendini hissettiren en önemli ihtiyaçtır. İtima
dın doğması ve kuvvetlenmesi için de Doğu ile Batının kendi kalıp ları için
de kalmayıp karşılıklı temaslar kurmaları ve mevcut münasebetleri şartların 
elverdiği nisbette ıslâh etmeleri gerekir. İşte, ileride iyi niyetlerin daha ber
raklıkla ortaya çıkmasına ve politik havanın itimada dayanan bir ortama ka
vuşmasına medar olacağı clüşüncesiyledir ki, Hükümetimiz, Doğu - Btı mü
nasebetlerinde son yıllarda gittikçe yerleşen «détente» temayülünün iyi bir 
çığır açtığına ve her memleket tarafından desteklenmeye değer olduğuna 
inanmış bulunmaktadır. Geçmişin acı tecrübelerinin ve buhranların verdiği 
dersten itsifade edilebildiği nisbette bu «détente» temayülünün yapıcı bir is
tikamette gelişmesi sağlanmış olacaktır. Doğulu ve Batılı memleketler ara
sında bilhassa ik ili münasebetlerin kazandığı kesafet, herhalde birkaç yıl ön
ce tasavvur dahi edilemiyecek bir dereceye varmıştır. NATO üyesi memle
ketlerin Doğu Avrupa memleketleri ile  y ıllık  ticaret hacmi 7 m ilyar Dolara eriş
miş bulunmaktadır. İktisadî ve kültürel münasebetlerde devamlı gelişme kay
dedilmektedir. Yüksek seviyeli temaslar ve ziyaret teatileri büyük bir kesa
fet kazanmıştır. Bu gelişmeleri, dış politikasında zümreci görüşle hareket et
meyen, b il’akis çok veçheli bir politikanın takipçisi olan Türkiye memnuniyet
le karşılamakta ve «détente» temayülüne elinden geld iği kadar katkıda bu
lunm ağa çalışmaktadır.

Böyle gelişmekte olan yeni bir siyasî ortam içinde kollektif savunma 
tertiplerinin yerinin ne olduğu konusunda zaman zaman fikirler ileri sürül
düğü görülmektedir. Gerçekten, bugün herhalde 20 yıl evveline nazaran de
ğişik bir manzara arzettiğinde şüphe bulunmayan dünyamızda artık tecavü
zün yeri olmadığını söyleyecek kadar güven duyabilir miyiz?
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Vaktiyle kıymetli denemeden geçmiş ortak savunma tertiplerine bugün
kü ortamda yer olmadığını düşünebilir m iyiz? Yoksa, bu nevi askerî tertipler, 
aslında varmak istediğimiz düzenin kurulmasını önleyen birer engel m idir
ler? Bu sorular üzerinde çok tartışılmıştır.

NATO da, kendi açısından, son 20 yıllık  gelişmeleri kıymetlendirme 
mecburiyetini hissetmiş ve böyle bir kıymetlendirmeye istinaden müstakbel 
görevlerini tesbit etmenin çalışmasını yapmıştır. Belçika Dışişleri Bakanı 
Harmel ’in adına izafeten NATO çerçevesinde bir yıl süre ile  yapılmış olan 
incelemeler aslında, zikrettiğim soruların çok sık ortaya atıld ığı bir devrede 
bu soruların sahih cevaplarını bulmak için yapılmış bir nevi nefis muhase
besi olarak görülebilir. Bu incelemelerin sonucu, NATO Dışişleri Bakanları 
Konseyinin geçen A ralık ayında Brüksel’de yapılan toplantısına ait ortak b il
dirinin bir bölümü olarak açıklanmıştır. B ildirinin tercümesi yüksek hey’eti
niz mensuplarına dağıtılm ış ve dolayısile çalışmaların muhtevası hakkında 
ıttıla  kesbedilmiş olduğu, cihetle, burada konuya tafsil etmeyeceğim. Sa
dece, tetkiklerin NATO camiasını topyekûn İlgilendiren bazı sonuçlarım zik
redeceğim. Tetkikler, kollektif savunmanın bugünkü şartlar altında da önem
le hissedilen bir ihtiyacı karşılamakta olduğunu göstermiştir. Buna göre, Av
rupa’da büyük siyasî meseleler bir çözüm şekline bağlanmadıkça ve buhran 
ihtimalini bertaraf eden siyasî şartlar teessüs etmedikçe, güvenlik ön plân
da mütalâa edilmesi gereken bir ihtiyaç olmakla devam edecektir. Binae
naleyh, böyle bir ihtiyacı en iyi şekilde karşılayan ittifak olarak NATO’nun 
savunma fonksiyonu bugün de değerini muhafaza etmektedir. Y ine tetkik
ler, gelişmesine çalışılan «détente» havasının doğmasında NATO’nun en bü
yük âmillerden birini teşkil ettiğini, bütün üyelerin mutabık olduğu bir nokta 
olarak tesbit etmiştir. NATO’nun bu «détente» atmosferi içinde ya
pılabilecek birçok olumlu teşebbüslerde hizmet görebileceği ayrıca mü- 
şahade edilen bir nokta olmuştur. Bu, NATO’nun siyasî fonksiyonunu teşkil 
etmekte olup, Konsey bildirisinde bu maksatla ele alınabilecek konular hak
kında bilgi mevcuttur. Şu halde, geçmişte üyelerinin güvenlik ihtiyacını m ü
essir bir şekilde karşılamış kollektif bir güvenlik kuruluşu olarak değerini i s 
pat etmiş olan NATO, bugün de aynı fonksiyonu aynı müessiriyetle 
yerine getirme mevkiindedir. Ayrıca, Doğu - Batı münasebetlerin
de gittikçe gelişmesine çalışılan «détente» havası içinde bu gelişmeyi takviyeye 
medar olacak bir barış unsuru olarak faal bir istikbale de namzet bulunmak
tadır. NATO’nun faydası ve zarureti noktasında üye memleketlerde esasen 
mevcut kanaat, bu suretle, Harmel temrini sonunda bir defa daha ve kuvvetle 
ortaya çıkmış olmaktadır.

Türkiye açısından NATO neyi ifade etmektedir? Sırası gelmişken bun
dan da söz açmak isterim.
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M illetlerarası durumda vukubulan son gelişmeler, dünya barışının ne 
kadar zayıf temellere dayandığını ve güvenlik probleminin bugün her mem
leket için ne kadar hayatî olduğunu bir kere daha göstermiştir. İçinde bulun
duğu jeolopolitik durumda güvenliğini en sağlam teminata bağlamak Türkiye 
için bir beka meselesidir. Bunun aksini kimsenin iddia edebileceğini sanmı
yorum. Bir memleketin güvenliği, her şeyden evvel, o memleketi çevreleyen 
ve günün birinde muayyen şartlar altında f iîli bir tehdit veya tecavüz vasıtası 
olarak kullanılabilecek askerî kudretin karşılanabilmesi imkânına bağlıdır. 
Meseleyi bu açıdan ele aldığım ız takdirde, münferid savunma gücümüzün 
en müessir seviyeye çıkarılması ve bu güç Türkiye’ye karşı şu veya bu politik 
konjonktür içinde kullanılabilecek kuvvetlere karşı dengeyi sağlamaya kifayet 
etmiyorsa, o zaman Türkiye’nin güvenliğinin daha geniş bir çerçeve 
içinde aranması gerektiği kanaatine varırız. Türkiye’nin NATO İttifakı
nın bir iiyesİ olmasının ve bu politikanın siyasî partilerimizin, bir istisna 
hariç, hepsi tarafından desteklenmesinin sebebi budur. Tarih boyunca geçir
diği tecrübelerden sonra Türkiye’nin, m illetlerarası hayatın realitelerini bir 
tarafa bırakarak, akademik bazı spekülasyonları veya muayyen peşin hüküm
leri kaale alması ve güvenliğini en ufak ölçüde bile olsa tehlikeye maruz bı
rakabilecek bir politikaya itibar göstermesi kabili tasavvur değildir.

Gerçek şudur ki, bugün Türkiye münferid savunma gücünü tek başı
na ayakta tutmak istediği takdirde bunu ancak ekonomik kalkınma gayretle
rinden ağır fedakârlıklar yapmak pahasına yapabilir. Nötralizm siyaseti gü
den memleketlerin Türkiye’ye nisbetle m illî gelirlerinden iki m isli daha faz
la bir payı askerî m asraflara hasretmek mecburiyetinde kald ıkları bilinmek
tedir. Bugünkü şartlar altında silâhsızlanmaya doğru bir gidiş de yoktur. Ak
sine silâhlanma yarışı her zamankinden daha büyük bir şiddet kazanmıştır. D i
ğer taraftan Türkiye’nin ulaşabileceği azami savunma gücü bile, karşılaşa
bileceğimiz askerî tehdidi önlemeye kifâyet edemiyecektir. Bu durumda Tür
kiye’nin NATO İttifakının bir üyesi olarak kalmasını m illî menfaatler bakı
mından zarurî görmekteyiz.

Bir ittifaka dahil olmak elbette ki bazı fedakârlıkları ve bazı rizikoları 
m üştekimdir.’ Bütün mesele karşılık lı menfaat dengesinin âdil ve eşit suret
te tekevvün etmesidir. Türkiye’nin NATO içindeki siyaseti ve çabaları, bu 
hedefi her zaman gözönünde tutma ve sağlam a istikâmetine müteveccihtir.

NATO’nun sağlad ığı muvazene sayesinde bu güne kadar Avrupa’da 
barışın korunduğu bir vakıadır. Dünya barışı tam ve genel silâhsızlanmaya 
ve global bir güvenlik sistemine istiııad ettirilmedikçe NATO zarurî bir ba
rış ve güvenlik unsuru olmakta devam edecektir. NATO’nun bir büyük Dev
letin hegemonyası vasıtası olduğunu veya üye Devletlerin m illî m enfaatle
rine uygun bir siyaset izlemelerine engel olduğu iddialarını da kabul etmiyo
ruz. Türkiye son yıllarda tâkibettİği siyaset ile  dış politikasında hiçbir hipo-
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tek altında olmadığını ve kendi menfaatlerini müstakil en değerlendirdiğini 
açıkça göstermiştir. NATO’ya mensubiyetimiz, bölgemizde kâin memleket
lerle ve komşularımızla ilişkilerim izi sağlam bazı prensiplere dayanarak ya
pıcı mecraya sokmamız, m illetlerarası meselelerde doğru telâkki ettiğimiz tu
tumlar ittihaz etmemize, Kıbrıs meselesinde m illî menfatlerimizi vikaye ede
cek bir siyaset gütmemize engel olmamıştır ve olamaz. Kaldı ki, NATO İt
tifakı, kollektif güvenlik yanında, siyasî gerginliğin giderilmesi ve ih tilaflı 
meselelerin halledilebileceği daha müsait bir atmosfer yaratılması hedefini 
gütmektedir. Harmel temrininden bahsederken bu noktayı belirtmiştim. N A 
TO içindeki siyasî teşriki mesai, hak eşitliği, oy birliği, m illî menfaatleri 
karşılık lı saygı çerçevesinde ve üye Devletlerin arzu ettikleri nisbette siya
setlerin ahenkleştirilmesine matuftur. Böyle bir teşriki mesaiyi diğer NATO 
üyesi memleketler gibi biz de lüzumlu ve faydalı buluyoruz.

Şimdi Kıbrıs meselesindeki gelişmeleri kısaca izah etmek istiyorum. İlk
önce şunu belirteyim ki, bugün, bu meseleyi geçen yılın sonlarında geçirdi
ğimiz vahîm buhrandan sonra ortaya çıkan şartlar altında incelemek lâzım
dır. Gerçekten bu buhran, siyasî ve askerî neticeleri ile  ihtilâfın  4 y ılı aşan 
gelişmesinde bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Bu neticeler bütün taraflarca 
isabetle değerlendirildiği takdirde, barışçı bir çözüm yolu istikâmetinde olum
lu inkişaflar kaydedilebilir. Buna mukabil, geçirdiğimiz tecrübe kaale alın
maz, eski siyasetlerde ısrar edilir, yeni irade denemelerine g irişilir ve siyasî 
kurnazlık zannedilen yollara sapılırsa daha tehlikeli durumlarla karşıla
şılması önlenemiyecektir. Her halükarda Türkiye’nin azminden ve Türk Ce 
maatinin güvenliğini ve haklarını korumak hususundaki kararlılığ ından şüp
he etmek büyük bir basiretsizlik teşkil edeceği ortaya çıkmıştır.

Biz bu safhada, meseleye realist bir açıdan bakmak ve eski peşin hüküm
leri ve katı sloganları terketmek gerektiği kanaatindeyiz. Ancak bu zihniyet 
ile hareket edildiği takdirdedir ki, bütün ilg ili tarafların meşru menfaatlerini 
âdil bir denge içinde koruyacak ve bölgemizde barış ve istikrarı sağlayacak bir 
çözüm şekline varılabilir. Hükümetimiz, her zaman olduğu gibi, bugün de ba
rışçı bir çözüm şeklini kolaylaştırmak için her türlü gayreti sarfetmeğe devam 
edecektir.

Geçen yılkİ buhranın en önemli neticesi, A da’ya Andlaşm alara aykırı 
olarak sokulmuş bulunan Yunan kuvvetlerinin geri çekilmesi olmuştur. Bu 
konuda bazı münakaşalar cereyan etmektedir. Bunun bir başarı olmadığı, K a
sım ayında lehimize beliren m illetlerarası durumdan lâyıkı ile  istifade edeme
diğimiz zaman zaman ileri sürülmektedir. Zannediyorum ki, A da’ya askerî 
yollardan elde edilebilecek neticeler birbirine karıştırılmaktadır. Biz buhran 
sırasında, bu buhrana sebebiyet veren âm illeri mümkünse barışı koruyarak 
izale etmek hedefini güttük. Yunan kuvvetlerinin geri çekilmesini temin et
tikten sonra bu fırsat bir daha elimize geçmez diye yine de A da’ya askerî mü-
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dalıalede bulunmak yolunu ihtiyar etmedik. Türkiye, haklarını, m illî haysi
yet ve şerefini korumak için daima her türlü fedakârlığı göze alm ağa hazır
dır, fakat barışın değerini takdir ettiği gibi barışın muhafazası konusunda 
kendisine terettüp eden mesuliyeti de her zaman müdriktir.

Bizim kanaatimizce, A da’da Yunan kuvvetlerinin mevcudiyeti bize em
poze edilmiş bir emrivaki, Türk Cemaatine müteveccih bir tehdit, askerî ve 
siyasî dengeyi aleyhimizde vahim surette ih lâ l eden bir unsur, ENOSIS’İ ica
bında kuvvet istimali suretile gerçekleştirebilecek bir vasıta idi. Biz bu un
suru bertaraf etmek amacı ile hareket ettik. Bu bir başarı kazanmak mesele
si değil bir hesap meselesi idi. Neticede, 1964 yılında Türkiye’nin Ada’ya 
müdahale etme teşebbüsü bahane edilerek A da’ya sokulan bu kuvvetler çe
kilip gitmişlerdir.

Kontrol meselesine gelince, kuvvetlerin çekilmesi ameliyesiııin Barış 
Gücü tarafından tevsiki hususunda Yunanistan’la  aramızda bir mutabakata 
varılmış ve bu mutabakat Birleşmiş M illetler Genel Sekreterine her iki Hü
kümet tarafından bildirilm iştir. Bu tevsikin hangi esaslar dairesinde ve na
sıl bir prosedüre tevfikan yapılacağım  tesbit etmek için Genel Sekreter İlgi
li taraflarla temas halindedir. Bu temaslar henüz neticelenmemiştir. Bu tev
sikin yapılması, Yunanistanla aramızdaki anlaşmanın tam bir iyi niyetle tat
bik edilip edilmediğini tereddüde mahal bırakmayacak bir şekilde ortaya ko
yacaktır. Bununla beraber Birleşmiş M illetler tarafından resmî bir tevsikin şu 
veya bu sebeple gecikmesi veya münakaşalı kalması halinde elde edilmiş 
olan siyasî ve askerî sonucun mahiyeti değişmiş olmayacaktır. Zira, Ada’dan 
ne miktarda kuvvet çekilmiş bulunduğunu muhtelif kaynaklardan tesbit et
miş bulunuyoruz. Kıbrıs gibi küçük bir A da’da askerî değeri olan bir kuvveti 
gizlemek mümkün değildir.

Şimdi, pasifikasyon meselesine temas edeyim. Bildiğimiz gibi bu me
seleyi buhran sırasında Yunan kuvvetlerinin çekilmesi gibi radikal bir şekil
de halletmek İmkânı mevcut değildi. Pasifikasyon sadece Türkiye ve Y una
nistan’ı değil, aynı zamanda Kıbrıs Rum İdaresini ve Türk Cemaatini de i l 
gilendiren ve ancak karşılık lı mutabakatlarla uzun vâdede gerçekleştirilebile
cek bir konu teşkil ediyordu. Bu sebepledir ki, Birleşmiş M illetler Genel 
Sekreterinin telkini üzerine bu mesele Güvenlik Konseyi tarafından ele alın
mış ve Konsey 22 A ralık 1967 tarihli kararı ile, tarafları Genel Sekreterin 
dostâne teşebbüslerinden yararlanmaya davet etmiştir. Genel Sekreter taraf
lar la  bu karar gereğince temaslarda bulunmuştur. Hükümetimiz bu yönde 
ve iyi niyetle Genel Sekretere yardımcı olacak şekilde hareket etmektedir. 
Kıbrıs Türk Cemaati Temsilcileri de Genel Sekreter ile aynı anlayış içinde 
gerekli temaslar yaptılar. Ancak, Kıbrıs Rum İdaresi, pasifikasyon mesele
sinin ötesinde ve bir yandan mer’i andlaşmalam ı hükümleri ile  bağdaşmayan, 
diğer yandan da nihaî çözüm şekline tesir edecek bir takım taleplerde bu
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lunmuştur. Bu talepleri ileri sürmekle, Kıbrıs Hum Yönetimi, A da’da yeni 
gerginliklerin ve buhranların çıkmasını önleyecek bir silâhsızlanma ve pasi- 
fikasyonun tahakkukuna ve Barış Gücünün hakiki görevini yerine getirme
sine engel teşkil eden bir tutum içine girmektedir. Güvenlik Konseyinin bu 
mesele üzerine önemle eğilmesi gerektiğine kaniiz.

A da’daki duruma gelince, yüksek malûmunuz olduğu gibi, Kıbrıs Rum 
Yönetimi Cumhurbaşkanlığı için seçim yapılması cihetine gitmiştir. Buna 
karşılık Türk Cemaati de, Anayasa’nm kendisine tanıdığı hakkı kullanarak 
ve Anayasa’nm âmir hükümlerine dayanarak Cumhurbaşkanı Yardım cılığı 
için seçime gidileceğini açıklamıştır. Bu konuda kanunî muameleler ikmal 
olunmuş ve Cumhurbaşkanı Yardım cılığı için tek bir aday bulunması dola
yısıyla Anayasa’nm ve ilg ili mevzuatın öngördüğü şekilde, 15 Şubat günü 
Dr. Fazıl Küçük’ün aynı görevi deruhte edeceği kesinleşmiştir. Cum
hurbaşkanı seçimi için birden fazla aday bulunduğu cihetle 25 Şubat tarihin
de Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacaktır.

Türk Cemaatinin iç bünyesini ilgilendiren yeni düzenleme ameliyesi ba
şarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu konuda Öne sürülen tenkit ve tariz
lerden hiçbirinin mesnedi yoktur. Y apılan düzenleme, Anyasa’mn tamamiyle 
mahfuz tutulduğu bildirilmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Bu tasarruf ancak 
Türk Cemaatini ilgilendirmektedir. Türk Cemaatinin bünye ihtiyaçlarına cevap 
veren bu düzenlemeden başka, Cemaatimizin İktisadî ve sosyal ihtiyaçları İle 
Hükümetimizin her zaman olduğu gibi çok yakından ilgilenmektedir. Y ük
sek iradelerine bağlı olarak Cemaatimize bu yıl yapılacak bütçe yardım ları 
130 milyon lirayı bulacaktır. Bu yardımlar dışında, m illî görevlerini başarıyla 
bitirmiş olan Kıbrıs’lı gençlerimize yurdumuzda yüksek tahsil yapmaları için 
sağlanan imkânlar devam ettirilecektir. Cemaatimizin kültürel alandaki ih
tiyaçlarım karşılamak üzere geçen y ıl girişilen faaliyetlere önümüzdeki bütçe 
y ılı içinde de devam olunacaktır.»

D ışişleri Bakanı, konuşmasının bundan sonraki kısmında, grup sözcü
lerinin ileri sürdükleri bazı hususları cevaplandırmış, bu arada ik ili anlaşma
ların m illî menfaatlerimize uygun şekilde düzeltilmesi yolundaki temennilere 
hükümet olarak katıld ıklarını belirtmiştir. Çağlayangil, bu husustaki çalışma
ların ilerlemekte olduğunu açıklamıştır.

K ıbrıs’daki Rum saldırıları esnasında meydana gelen maddî hasarın 
karşılanmış olduğunu da sözlerine ekleyen Çağlayangil, m iktari itibariyle 
ih tilâf konusu olan manevî tazminat talebinin Türk - Yunan ve barış gücü 
yetkilileri nezdinde müzakere edilmekte olduğunu beyan etmiştir.

Yunan hükümetinin resmen bildirmesi yanında Türk hükümetinin is 
tihbaratı ile de ada’da Yunan hükümetine bağlı hiçbir kuvvetin kalm adığını 
beyan eden Bakan, bu hususun barış giicii tarafından da teyid edilmesinin 
beklenildiğini bildirmiştir. <■:,'! T T
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Bakan, konuşmasının sonunda, Batı Trakya Türklerine zulüm yapılıp 
yapılm adığı yolundaki soruya «tatbikatta basla mevcuttur. Y unanlılar da 
mukabil iddialarda bulunarak, bizim adalardaki ve İstanbul’daki Rum azın
lığ ına baskı yaptığım ızı ileri sürüyorlar. Konunun, gerektiğinde mahallinde in
celeme yapılmasına imkân verecek şekilde müzakeresi yapılm aktadır» demiştir.

B E L G E 7 20 Şubat 1968

TÜRKİYE İLE AMERİKA ARASINDA VİZELER KONUSUNDA  
DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinin konu ile ilg ili açıklaması 
şöyledir :

«Türkiye ile Amerika arasında vizeler konusunda varılan son mutaba
katla ilg ili olarak basında yanlış intibalar verecek yorumların yapıld ığı gö
rülmüştür. Bir defa şu hususu belirtmek icab eder ki, Amerika ile  Türkiye 
arasında vizeler konusunda varılan mutabakat, Amerika ile  istisnasız bütün 
Batı Avrupa ülkeleri arasında vizeler konusunda carî rejimin eşini teşkil et
mektedir. Memelekete, bilhassa parası sağlam ülkelerden turist gelmesini teş
vik eden ülkeler, mütekabiliyet aramaksızın, kendi çıkarları yönünden, tek 
taraflı olarak bu ülkelere karşı vizeleri kaldırm ışlardır. Batı Avrupa ülke
leri, iste bu sebeple memleketlerine turist olarak gelecek Amerikan vatan
daşlarını mütekabiliyet aramaksızın vizeden muaf tutmuşlardır. Son seneler
de bazı Doğu Avrupa ülkelerinin de, keza ayni sebeple Batıdan gelen turist
lere tek taraflı olarak, vizeyi kaldırdıkları malûmdur. Amerika ise, başka 
mülahazalarla, istisnasız bütün yabancıları vizeye tâbi tutmaktadır. Ancak-, 
son varılan mutabakatla bu konuda vatandaşlarım ıza mühim bir kolaylık sağ
lanmış bulunmaktadır. Nitekim, eskiden bir Türk vatandaşına verilen vize 
azamî bir sene muteber olmak üzere müteaddit seyahatler için geçerli olduğu 
halde, bundan böyle bir Türk vatandaşı alacağı bir vize ile  Amerika’ya ömrü 
boyunca dilediği kadar gidip gelebilecektir. Buna mukabil Türkiye’nin, eski 
vize rejimine nazaran «im tiyaz» verdiği iddiasına gelince : turist veya iş ada
mı olarak Türkiye’ye gelen yabancıların memleketimizdeki ikâmeti 3 ay ola
rak sınırlanmış bulunuyordu. Bu müddetin hitâmında yabancıların memleke
timizde 3 ay daha kalabilm eleri için önce yurt dışına çıkmaları gerekiyordu. 
Turizmi teşvik ve yabancıları lüzumsuz bir zahmetten kurtarmak için, İstis- 
nâsız bütün yabancı devlet uyruklularının, 3 ay sonra yurt dışına çıkmağa 
lüzum kalmadan 3 ay daha fazla kalmak üzere ilg ili makamlarımıza müra
caat edip müsaade alabilecekleri kabul edilmiştir. Tabi atiyle bu konuda Türk 
makamlarının takdir hakkı mutlaktır. Bu kolaylık yalnız Amerikan vatandaş
larına değil istİsnâsız bütün yabancı uyruklulara tanınmış bulunmaktadır. 
Bütün bu İzahattan anlaşılacağı üzere vizeler konusunda varılan son mutaba
katla Amerika Birleşik Devletlerine imtiyazlar verildiği iddiasının gerçekle 
hiçbir ilgisi yoktur.»
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BULGARİSTAN’DAKİ TÜRKLERİN GÖÇÜ KONUSUNDA  
BİLDİRİ

Dışişleri Bakanlığının bildirisi şöyledir :
«Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan H alk Cumhuriyeti heyetleri ara

sında, Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan’dan Türkiye’ye göçleri 
konusunda bir müddettenberi yapılan müzakereler sona ermiştir.

K arşılıklı anlayış havası içerisinde cereyan eden müzakereler, bir An
laşma parafe edilmesiyle sonuçlanmıştır.

Bu Anlaşma hükümleri gereğince, 1952 yılına kadar Türkiye’ye göç 
etmiş olan Türk asıllı Bulgar vatandaşları ile  ailevî ve akrabalık bağlan  aşa
ğ ıd a  gösterilen Türk asıllı Bulgar vatandaşları Türkiye’ye göç edebileceklerdir:

1) Karı, koca,
2) Ana, baba, büyük ana, büyük baba ve bunların ana ve babaları,
3) Çocuklar ve torunlar ve bunların eş ve çocukları,
4) işbu Anlaşma yürürlüğe girinceye kadar evli olmi}an kız ve erkek 

kardeşlerle ölü kız ve erkek kardeşlerin bekâr reşit ve gayri reşit çocukları.

Bu kategorilere dahil kimselerin tamamının Türkiye’ye göçü, Nisan- 
Kasım ayları arasında vuku bulacak ve bunların pasaport ve vize için müra
caat usulü ve sürelerinin teferruatı her iki memlekette bilâhare ilân  edile
cektir.

Göçmenler, ev ve zat eşyalarıyla, ihracı yasak olmıyan meslek ve sanat 
araç ve gereçlerini, herhangi bir ihraç vergisine tabi tutulmaksızın getireb ile
ceklerdir.

Göçmenler, göçetmeden önce gayrim enkulleriyle hayvanlarını serbest
çe tasfiye edebileceklerdir. Gayrimenkul tasfiyesinin gerçekleşmesine, yetkili 
Bulgar makamları yardım edecektir.

Göçmenler, bahis konusu tasfiyeden mütevellid paralarla, Bulgaristan’
dan ihracı ve Türkiye’ye ithali yasak olmıyan m alları satın alıp getirebilecek
lerdir.

Bu A nlaşm anın hükümleri sadece tesbit edilen kategorilere dahil şahıs
lara tatbik olunacaktır.

Anlaşma, tasdiknamelerin teatisinden soııra yürürlüğe girecek ve bu 
hususta her iki taraf bildiri yayınlıyacaktır.»

Ayrıca şu husus mütemmim bilgi olarak verilm iştir :

«Göç haftada 300 kişilik kontenjenlar dahilinde cereyan edecek ve an
laşmaya dahil soydaşlarımızın göçünün tamamlanmasına kadar her yıl Nisan 
ve Kasım ayları arasında vuku bulacaktır.»

B E L G E 8 24 Şubat 1968
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DIŞİŞLERİ BAKANININ BAVYERA BAŞBAKANI ŞEREFİNE VERDİĞİ 
YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, hükümetimizin davetlisi o la 
rak İstanbul’da bulunan Federal A lm anya’nın Bavyera Eyaletinin Başbakanı 
Alplıons Goppel şerefine verdiği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

«Ekselans, herşeyden önce, Ekselansınızı, Bayan Goppel’i ve sayın 
meslekdaşlarınızı aramızda görmekten duyduğumuz mutluluğu ifade etmek 
isterim.

M ünih’i ziyaretimiz sırasında gösterdiğiniz sıcak, candan ve mİsafirse- 
ver kabulünüzün anıları ile doluyum. İstanbul’a uğramayı kabul ettiğiniz ve 
bize sizleri selâmlama fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ederim.

Ülkelerim izi birbirine bağlayan ilişkiler çok eski bir geçmişe kadar 
uzanmaktadır. Bu ilişkiler halklarım ızın karşılık lı duygularına dayanmakta
dır. Bunlar aynı zamanda ülkelerimiz yönetimine katkıda bulunmuş olan dev
let adamları nesillerinin eseridir. Bavyera’da yerleşmiş olan vatandaşlarım ı
za karşı sık sık gösterdiğiniz son derece teveccühkâr ilg i yurttaşlarımızın kalb- 
lerinde özel bir yer işgal etmenize yol açmıştır.

Türk ve Alman m illetleri arasındaki ilişkiler bugün son derece mutlu 
ilişkilerdir.

Herşeyden önce, Nato isim li savunma teşkilâtı İçinde müşterek mütte
fiklerim izle birbirimize bağlıyız.

İktisadî ilişkilerim iz güçlüdür ve her gün biraz daha güçlenmektedir. 
Bu ilişkiler Konsorsiyum çerçevesi içinde daha şimdiden m illetlerüstü bir gö
rünüş kazanmıştır ve ayrıca da Avrupa İktisadî Topluluğunun gelecekte sağ- 
Uyacağı sıkı işbirliğine ahenkli bir şekilde katılm ayı sağlayacak bütün nite
lik lere sahiptir.

K arşılıklı ilişkilerim iz daima fevkalâde olmuştur. Bugün de öyle ol
duğunu söylemekten çok mutluyuz. Türkiye ve Federal A lmanya asırlık bîr 
geleneğe yaraşır bir şekilde her alanda işbirliğinde bulunmaktadır. Bu işbir
liğin in ülkelerimizin menfaatlerine olduğu kadar arzularına da uygun oldu
ğuna eminiz.»

Bavyera Başbakanı Alphons Goppel, ise, cevabi konuşmasında Türkiye 
ile  A lm anya’nın. Nato’dan başka, ik ili anlaşm alarla da dost olmasının gayet 
tabii olduğuna işaret ederek şöyle demiştir. : «Türk - Alman dostluğu dün
ya barışını korumağa yarayacak bir unsurdur. Böyle bir işbirliğinden doğacak 
sonuçlar, sadece, iki memleket hayrına değil, bütün dünya barışı için yarar
lıdır. Dünyanın bugünkü çelişik durumunda Türkiye gibi güçlü ve güvenilir 
bir dosta sahip olan Alman m illeti ve Bavyera halkı mutluluk duymaktadır». 
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Dışişleri Bakanlığı

Mart 1968

A N K A R A





A Y İ N  O L A Y L A R I





S İ Y A S Î  O L A Y L A R

KIBRIS

Kıbrıs Rum yönetimi, 7 Mart tarihinde ald ığı bir karar ile, Lefkoşe’nin 
Türk bölgesine uyguladığı kasıtlam alara son vermiştir. Dışişleri Bakanlığı 
sözcüsü îşcen, «bu yeni davranışı, devamlı ve gerçek bir tutmu ifade etmekte 
ise, bunun adadaki gergin liğ i azaltması ve barışçı çabalara yardımcı olması 
yönünden olumlu tesirler yapacağını söylemek hatalı bîr değerlendirme ol
maz» demiştir.

Öte yandan, Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri Thant’m, Kıbrıs’taki 
iki cemaat arasında direkt temaslara başlanılması konusundaki teklifi ile ilg i
li olarak, D ışişleri Bakanlığı sözcüsü, Türkiye’nin «adada gergin liğ i azalta 
cak, ve aynı zamanda ilg ili bütün tarafların mütabakatma istinat edecek âdil 
bir çözüm şeklini kolaylaştıracak her gelişmeyi olumlu karşılad ığın ı» belirt
miştir.

TÜRK  - YUNAN GÖRÜŞMELERİ

Türkiye ile Yunanistan arasında ik ili meseleler, Özellikle azınlıklar ko
nusu üzerinde yapılan ik ili görüşmelerin birincisi 1 2 - 2 3  Mart tarihlerinde 
Atina’da cereyan etmiştir.

BAC DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARETİ

Birleşik Arap Cumhuriyeti D ışişleri Bakanı Mahmut Riyad, 14 - 17 Mart 
tarihleri arasında Türkiye’yi resmen ziyaret etmiştir.
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BULGARİSTAN BA ŞBA KA N IN IN  ZİYARETİ

Bulgaristan H alk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı Todor Jivkov, 
20 - 26 Mart tarihlerinde Türkiye’yi resmen ziyaret etmiştir.

YUGOSLAVYA BAŞBAKANININ ZİYARETİ

Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Federal İcra Konseyi Baş
kanı Mİka Spiljak, 29 M art - 2 Nisan tarihleri arasında Türkiye’ye resmi bir 
ziyarette bulunmuştur.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

Bİr süreden beri Romanya’da bulunan Devlet Operasının baritonu M e
te Uğur, Bükreş Devlet Operasında Sevil Berberi ve Traviata operalarında 
başarılı temsiller vermiştir.

Türkiye - Polonya kültür mübadelesi programı çerçevesinde Polonya’ya 
giden Devlet Operası sopranolarından M eral Alper, Varşova’da «L a Bohe
me» operasında başrolü oynamış ve büyük başarı kazanmıştır. M eral Alper 
daha sonra Lodz ve Poznan şehirleri operalarındaki temsillerde de sahneye 
çıkmıştır.

Avustralya’nın Sidney şehrinde açılan Türk El San’atları Sergisi çok
ilg i toplamış ve bir hafta içinde 80 bin kişi tarafından gezilmiştir.

İki tanınmış san’atçımız, viyolonist Suna Kan ile  Gülây U ğurata Adis-
Ababa’da başarılı konserler vermişlerdir.

Sovyetler Birliğinde bir turneye çıkan piyanist Ayşegül Sarıca, Gürcis
tan’ın başkenti T iflis ve daha sonra Moskova’da başarılı resitallar vermiştir.

Arnavutluk’a giden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası viyolonist
lerinden Oktay Dalaysel, başkent T irana’da başarılı bir konser vermiştir.

Türkiye - Pas kültür mübadelesi programı çerçevesinde, hükümetimizin 
davetlisi olarak yurdumuza gelen Rabat Müzik - Dans ve Dramatik Sanatlar 
Konservatuarı Müdürü A. Agoumi, Ankara ve İstanbul’da müzik ile  ilg ili 
kuruluşları gezmiştir.





MART 1968’DE TÜRKİYE’NİN DİŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA 

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





1 Mart 1968 MAKARİOS’UN YEMÎN ETME TÖRENİ İLE 
İLGİLİ DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinin bu ko
nudaki açıklaması şöyledir :

«K ıbrıs’ta Rum yönetimince cumhurbaşkanlığı se
çimi yapılmasının kararlaştırılm ası üzerine, anayasanın 
tanıdığı hakka dayanılarak ve anayasanın koyduğu esas
lara uygun olarak Türk cemaatince de cumhurbaşkanı 
yardımcılığı seçimleri yapılm ıştı. Cumhurbaşkan yardım
cılığına seçildiği 15 Şubat’ta kesinleşen Dr. Faşız Küçük 
ile cumhurbaşkanlığına 25 Şubat’ta seçilen M akarios’un, 
Kıbrıs anayasası gereğince Temsilciler Meclisinin Türk 
ve Rum üyelerinin birlikte yapacakları özel bir toplan 
tıda yemin ederek göreve başlamaları gerekmekteydi. 
Temsilciler Meclisinin bahiskonusu toplantıya çağırıl
ması hususunda, Meclisin Türk başkan yardımcısı Dr 
Orhan M iiderrisoğlu’nun Rum başkan Klerides’e yap 
tığı resmi müracaata rağmen, Meclis toplantıya çağ rıl
mamış ve anayasaya aykırı olarak sadece Rum temsilci
lerinin huzurunda Makarios yemin etmiştir.

M akarios’un ettiği yeminin metni dahi, anayasada 
gösterilen metne uymamaktadır. Bu. durum üzerine Cum
hurbaşkan yardımcısı Dr. Fazıl Küçük, 29 Şubat 1968 
tarihinde yaptığı beyanatta Dr. Müderrisoğlu’nun 23 
Şubat tarihinde gönderdiği mektubun Rumlar tarafından 
kaale alınmadığını, Makarios’un tek başına yemin etme
sinin anayasanın 42 ve 43 üncü maddelerine aykırı ol
duğunu açıklamıştır. Bu durumda, Temsilciler M ecli
sinin Türk üyelerinin ayrıca toplanarak, anayasanın 42 
ve 43 üncü maddeleri uyarınca Cumhurbaşkanı yardım
cısına görev tevcih etmeleri zorunluğu ortaya çıkmıştır. 
Böylece Dr. Fazıl Küçük, kanuna ve usule uygun ola
rak yeni bir devre için görevine başlam ıştır.»
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1 M ar t  1968 T Ü R K  - YUGOSLAV TİCARET PR O T O K O L Ü

Türkiye ile Yugoslavya arasında 1968 - 1969 dev
resinde ticarî mübadeleleri düzenleyecek olan 20 milyon 
dolarlık (çift taraflı) bir ticaret protokolü Ticaret Ba
kanlığında imzalanmıştır.

K liring esasına dayanan anlaşmaya göre Türkiye, 
pamuk, tütün, küspe, narenciye ve baklagiller gibi ziraî 
maddeleri Yugoslavya’ya ihraç edecektir. İthal edilecek 
maddeler arasında ise, bellibaşlı makineler ile sanayi 
hammaddeleri ve yardımcı işletme malzemeleri yer a l
maktadır.

2 Mar t  1968 DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN MAKARİOS’UN
DEMECİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜ

M akarios’un son verdiği nutukta Türkiye’nin harp 
tehdidi niyetini taşımakta olduğunu iddia etmesi üzeri
ne gazetecilerin gerek bu husustaki, gerek umumiyetle 
nutuk hakkmdaki görüşlerimizin neler olduğu so
rusuna karşı D ışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oktay îşcen 
şunları söylemiştir :

«Kıbrıs Temsilciler Meclisinin sadece Rum üyele
ri huzurunda göreve başlamak üzere yemin etmesi mü- 
nasebetile M akarios’un, Kıbrıs uyuşmazlığı konusunda 
öne sürdüğü görüşler muhakkak ki, ancak kendisini ve 
Kıbrıs Rum Cemaatini ilzam edecek niteliktedir.

Makarios bu demecinde, uyuşmazlığın çö
zümlenmesi konusunda esasa ve usule taallûk eden hu
suslara da değinmiştir.

Meselenin ancak müzakere yolile çözümlenebile
ceği hususundaki sözleri, olup - bittiler siyasetinin çıkaı 
yol olmadığının anlaşılm ış bulunduğuna bir işaret sayı
labilir. Ancak, müzakerelerin tek taraflı olarak kendi 
tâyin edeceği usuller çerçevesinde gerçekleştirilebileceği 
herhalde düşünülemez.

Makarios, demecinde, Türkiye’nin Kıbrıs’ı tahdit 
ettiğini ve müdahale niyetleri beslediğini iddia etmek
tedir. Böyle bir iddia gerçek dışı ve mesnetsizdir. Bir
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tehdit ve tehlike mevcutsa, bu, doğrudan doğruya Kıb
rıs’ın içinden ve Rum Yönetiminin 1963 yılı sonundan 
beri takındığı tutumdan ve meseleyi kuvvet istimali ve 
emrivakilerle halletme çabalarından ileri gelmektedir.

Andlaşmalardan doğan hakları korumak ve Türk 
Cemaatine karşı olan vecibeleri yerine getirmek çabala
rını bir müdahale arzusu halinde göstermenin kimseyi 
ikna edemeyeceği muhakkaktır.»

Öte yandan, Kıbrıs Türk sözcüsü de, M akarios’un 
1 M art’taki yemin töreni sırasında yaptığı konuşma ile 
ilg ili olarak, bir açıklamada bulunmuştur (Bk. Belge l ) .

2  Mart  1968 KUVEYT ÎN ANKARA NEZDİN DE TEMSİLCİLİĞİ

Kuveyt’in Ankara nezdindekı ilk  akredite büyük
elçisi Halici Muhammed Cafer, Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay’a itimatnamesini sunmuştur. Büyükelçi, ülkesini 
Beyrut yanında Ankara’da da temsil edecektir.

2 Mar t  1968  GENELKURMAY BAŞKANINIM İRAN’I
ZİYARETİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural, 
İran Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dr. Behram Ar- 
yana’ııın davetlisi olarak İran’a dokuz günlük bir ziya
rette bulunmak üzere Tahran’a hareket etmiştir.

3 Mar t  1968  TABİİ GAZ NAKLİ KONUSUNDA TÜRK - IRAK
GÖRÜŞMELERİ

Devlet Plânlama Teşkilâtından bir heyet Bağ
dat’ta Irak yetkili makamları ile görüşmelere başlam ış
tır. Görüşmelerin ana konusu Irak’tan Türkiye’ye sev- 
kedilecek tabii gaz nakli için döşenecek olan boru hat
tıdır.
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4 M ar t  1968 RCD PETROL VE PETRO - KİMYA KOMİTESİ  
TOPLANTISI

5 Mart  1968

6 - 8 Mar t  1968

7 Mar t  1968

7 Mart  1968

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Petrol 
ve Petro - Kimya Komitesi Ankara’da toplanmıştır.

Toplantıda İran’dan Türkiye’ye boru hattı inşası, 
müşterek hudut istasyonları, müşterek petrol arama, 
petro - kimya tesislerini geliştirme ve teknisyen müba
delesi mevzuları ile  İzmir rafinerisinin petrol ikmali ko
nuları görüşülmüştür.

İSTANBUL’DAKİ BAC KONSOLOSLUĞUNUN  
YENİDEN AÇILMASI

A ltı sene evvel kapatılm ış olan Birleşik Arap Cum
huriyetinin İstanbul’daki Genel Konsolosluğu yeniden 
açılmıştır.

CENTO EKONOMİ KOMİTESİNİN TOPLANTISI

İslâmabad’da toplanan Cento Ekonomi Komitesi
nin çalışmaları sonunda bir bildiri yayınlanmıştır (Bk. 
Belge 2 ).

RCD PLANLAMA UZMANLAR GRUBU 
TOPLANTISI

Karaçi’de toplanmış olan Kalkınma İçin Bölgesel 
İşbirliği (RCD) teşkilâtının Planlama Uzmanları Gru
bu çalışmalarını bitirmiştir.

KIBRIS'TA TÜRKLERE KARŞI UYGULANAN 
TAHDİTLERİN KALDIRILMASI

Makarios hükümeti, Lefkoşe’nin Türk kesimine 
karşı uygulanmakta olan bütün tahditlerin, Kıbrıs so
runun çözümü yolunda olumlu bir ilerleme olacağı ümi 
diyle, 8 M art Cuma gece yarısından itibaren kald ırıla
cağını açıklamıştır.
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Rum yönetiminin ald ığ ı bu kararın anlamı şöy- 
ledir :

— Rum polisi, bundan böyle Türk kesimine girip 
çıkanları kontrol etmiyecek,

— Şimdiye kadar, «stratejik m addeler» sayıldığı 
için Tükr kesimine sokulması yasak olan çimento, de
mir ve elektrik malzemesi, bundan böyle serbestçe Türk 
kesimine sokulabilecek.

— Kıbrıs’lı Türk öğrencilerin Türkiye’den Kıb 
rıs’a dönmesine müsaade edilecek.

— Lefkoşe’deki Kıbrıs’l ı Türk liderlere hareket 
serbestisi tanınacaktır.

Makarios, bu kararların alındığını açıklayan ko
nuşmasında, «hükümet, bu jestin B. M. Genel Sekreteri 
U Thant’ııı Kıbrıs sorununa bir çözüm bulabilmek için 
dostane teşebbüslere geçmesini mümkün kılacak daha 
elverişli bir atmosfer yaratılmasına katkıda bulunacağı
nı ummaktadır» demiştir.

S Mar t  1968 YENİ TURİST KURU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Turizm ve Tanıtma Bakanı N ihat Kürşat, bu ko
nuda özetle şunları söylemiştir :

«Turizm alanında damping yapan bazı komşu 
memleketlerle rekabet edebilme imkânına kavuşmak, 
bunun bir neticesi olarak yabancı turist akımına artış 
sağlamak ve nihayet turist gelirlerin i arttıracak dış tedi
ye muvazenemizi müsbet yönde etkilemek maksadiyle 
ötedenberi çalışmalarda bulunan hükümetimiz, vergi 
iadesi yolu ile  yabancı turistlere yüzde 33 1/3 bir ucuz
luk sağlıyan m alî bir tedbir almış bulunmaktadır. Bu
nunla İlgili kararname, 4 Mart 1968 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girm iştir.»

S Mar t  1968 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ İKİLİ ANLAŞMALAR
KONUSUNDA BİR HABERLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Genel 
Müdürlüğünün açıklaması şöyledir :
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«Akşam Gazetesinin 8 Mart 1968 tarihli nüsha
sında «Am erika’ya İşgal Yetkisi Veren Belgeler», «İkili 
Anlaşmayı Açıklıyoruz» başlıkları altında, gerçek oldu
ğu iddia edilen bazı belgelerin fotokopileri yayınlanmış 
ve «D ışişleri Bakanlığı Arşivlerinde, şu klişelerini ya
yınladığım ız gizli ve çok gizli kayıtlı belgeler mevcut 
mudur, değil m id ir?» suali Dışişleri Bakanlığına tevcih 
edilmiştir.

Şu ciheti derhal ve açıkça belirtmek icap eder ki, 
T.C. Hükümeti, A.B.D. makamları veya herhangi diğer 
bir makamla bu konuda ve bu mahiyette bir anlaşma 
yapmamıştır. Bu itibarla, klişeleri yayınlanan belgedeki 
hükümleri muhtevi bir anlaşmanın Dışişleri Bakanlığı 
arşivlerinde bulunması da bahiskonusu olamaz.

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,  Türk
Hükümetinin rızası bile alınmadan, Amerikan Kuvvet
lerinin yurdumuzun istedikleri yerlerini işgal yetkisini 
vermiş midir, vermemiş m i?» yolundaki suale gelince 
gelmiş - geçmiş Hükümetler veya bugünkü İktidarın 
böyle bir yetkiyi verebileceğini veya bu konuyu müza
kere edebileceğini düşünmenin bile abes olduğu aşi
kârdır.»

8 Mar t  1968 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜNÜN
AMERİKAN YARDIMININ AZALMASI 
KONUSUNDA AÇIKLAMASI

Türkiye’ye yapılan Amerikan askeri ve iktisadı 
yardımın kesileceği yolunda çıkan haberler üzerine ga: 
zetecilerin vaki sorularına cevaben Dışişleri Bakanlığı 
Enformasyon Dairesi Genel Müdürü şunları söylemiş
tir :

«B ilindiği gibi, Amerikan askerî ve İktisadî dış 
yardım tahsisatı her sene Kongrenin kararı ile  kesin şek
lini almakta ve muhtelif ülkelere yapılan yardım lar an
cak bundan sonra tesbit olunmaktadır. Kongre, 1968 
Amerika malî yılı dış yardım tahsisatlarında şimdiye- 
kadar rastlanmıyan bir ölçüde bir kesinti yapmıştır. Bu
nun neticesi olarak, bu kısıntılar gerek ekonomik, gerek
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askerî alanda, Amerika’dan yardım gören bütün mem
leketler için, diğer senelere kıyasla, bir azalma tevlit 
etmiştir.

B ildiğiniz gibi, ekonomik bakımdan 5 Y ıllık  K al
kınma Plânımızın tatbikatı için gerekli dış finansman 
Konsorsiyum vasıtası ile  sağlanmaktadır. 1968 yılı zar
fında Konsorsiyum marifeti ile sağlanacak finansmanın 
yekûnu henüz kesinleşmemiş olduğu cihetle, Amerika-’ 
nın Konsorsiyum çerçevesi içerisinde bu sene yapacağı 
katkının, dış finansmanın global tutarı üzerindeki muh
temel tesirleri için şimdiden bir şey söylemek mümkün 
değildir.

Askerî yardıma gelince; yardımın başladığı 1947 
yılından beri Türkiye’ye yapılan askerî yardım lar her 
sene değişik seviyede olmuştur. Kongrenin yaptığı ke
sintiler dolayısiyle carî m alî yıl zarfında Türkiye’ye ay
rılan askerî yardım tahsisatında geçen yıla  nisbetle bir 
azalma olacağı anlaşılmaktadır. 1966 ve 1967 senelerin
de olduğu gibi, önümüzdeki y ıllarda da, askerî yardımın 
memleketler arasında dağılışında Türkiye’nin yine ikin
ci sırayı muhafaza edeceği yetkililerce ifade olunmuş
tur.»

8 Mart 1968 RUM YÖNETİMİNİN YENİ KARARI İLE
İLGİLİ DIŞİŞLERİNİN BEYANATI

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İşcen, Rum yönetimi
nin kararıyla ilg ili olarak şunları söylemiştir :

«Rum yönetimi, Lefkoşe’nin Türk bölgesine uy
gulanmakta olduğu kısıtlam alara son veridiğini ilân 
etmiştir. Bilindiği gibi Rum yönetimi hiçbir haklı mes
nede dayanmaksızın Tiirklerin Lefkoşe’ye giriş ve çıkı
şını ve en tabiî ihtiyaç maddelerinin Türk bölgesine so
kulmasını ötedenberİ engellemekteydi.

Rum yönetiminin bu yeni davranışı iyi niyete da
yanmakta, devamlı ve gerçek bir tutumu ifade etmekte 
ise, bunun ada’daki gergin liğ i azaltması ve barışçı çaba
lara yardımcı olması yönünden olumlu tesirler yapacağı
nı söylemek hatalı bir değerlendirm e olmaz.»
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10 M art 1968 KIBRISLI TÜRK SÖZCÜSÜNÜN MAKARİOS’UN 
YENİ TEDBİRLERİ İLE İLGİLİ DEMECİ

Kıbrıs hükümetinin ada Türklerine tam bir ser
besti verme kararını Türk yöneticiler memnuniyetle kar
şılam ışlardır. Kıbrıslı bir Türk sözcüsü «uzun süredir 
beklenen bu davranış, iyi niyetle uygulandığı takdirde, 
Birleşmiş M illetler Genel Sekreterinin geçen 3 A ralık ’ta 
yaptığı ve ilg ili taraflarca kabul edilen çağrıya uygun 
olarak barış yollarını açacaktır,» demiştir.

Bununla beraber, Kıbrıslı Türklerin kendi kesim
lerinde kurdukları barikatlar yerli yerinde durmaktadır. 
Birleşmiş M illetler barışgücünden bir yetkilinin, müte
kabiliyet esasına uyularak, Türklere ait barikatlarında 
kaldırılm asını temine çalıştığı söylenmektedir.

Öte yandan B.M. Güvenlik Konseyi toplantısını 
izlemek üzere New York’a hareket eden Kıbrıs Türk 
cemaati lideri Rauf Denktaş, hareketinden evvel şunları 
söylemiştir :

«Bu toplantıda barış gücünün hizmet süresinin 
uzatılmasına ek olarak geçen toplantıdan askıda kalan 
Kıbrıs’ta barış ve sükûnun sağlanması, silâhların toplan
ması ve fazla Rum askerlerinin dağıtılm ası gibi konular 
da ele alınabilir. Rum idaresi de lehlerine bir zemin ha
zırlamak için Kıbrıs’ta bir barış taarruzuna geçmiştir. 
Kıbrıs’la  ilg ili herkesin arzusu ve bahusus ızdırap içinde 
mücadelesini yürüten cemaatimizin isteği, bir halçare- 
sinin en erken bir zamanda bulunmasıdır. Fakat sonra
dan hayal k ırık lığ ına uğramamak için fazla iyimser ol
mamak gerekir. Mücadele uzayabilir. Bunun için biz 
cemaat olarak uzun vadeli siyasi bir mücadeleye hazır
lık lı olmalı ve herşeyin yarın bitecekmiş kanaati içinde 
cemaat bünyesini zayıflatmamalıyız».

1 1 - 1 2  Mar t  1968 OECD FEN TOPLANTISI

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtının 
(OECD) Paris’te düzenlediği 3. Fen Toplantısına katı
lan M illi Eğitim Bakanı İlhami Ertem, toplantıda bir 
konuşma yapmıştır (Bk. Belge 3).



12 M art 1968 İKİLİ MESELELER KONUSUNDA TÜRK  - YUNAN  
GÖRÜŞMELERİNİN İLK KADEMESİ

Türkiye ile Yunanistan arasında ik ili meseleler, 
özellikle azınlıklar konusu üzerinde ik ili görüşmelere 
Atina’da, D ışişleri Bakanlığı binasında başlanmıştır.

Görüşmelere, Türkiye adına D ışişleri Bakanlığı 
Kıbrıs - Yunanistan Dairesi Genel Müdürü Adnan Bu
lak ile, Yunanistan adına Yunan D ışişleri Bakanlığı 
Türkiye Masası Şefi Yani Yunis arasında başlan
mıştır.

12 Mar t  1968 KIBRIS KONUSUNDA U THANTTN GÜVENLİK
KONSEYİNE SUNDUĞU RAPOR

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, Kıb
rıs konusunda Güvenlik Konseyine sunduğu bir rapor
da, Kıbrıs Türk ve Rum liderlerin i doğrudan doğruya 
müzakereye çağırmak niyetinde olduğunu açıklamıştır 
(Bk. Belge 4 ).

12 Mart  1968 MAURİTİUS ADASININ BAĞIMSIZLIĞA
KAVUŞMASI

Hint Okyanos’unun bir küçük adası olan Mauri- 
tius ülkesi bağımsızlığına kavuşmuştur.

13 Mar t  1968 DIŞİŞLERİ BAKANININ NATO KONUSUNDA
BAYRAM GAZETESİNE VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağlayangil’in İstan
bul Bayram gazetesinde Nato İttifakı konusunda bir 
makalesi çıkmıştır (Bk. Belge 5).

14 - 17 Mar t  1968 BAC DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARETİ

Türkiye’yi resmen ziyaret etmek üzere Ankara’ya 
gelen Birleşik Arap Cumhuriyeti D ışişleri Bakanı M ah
mut Riyad, başkente muvassalâtında bir demeç vermiştir 
(Bk. Belge 6 ). Dışişleri Bakanı Çağlayangil’in aynı ak-
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14 Mart  1968

14 Mart  1968

14 Mart  1.968

şam Mahmut Riyad şerefine verdiği yemekte, İki Bakan 
konuşmalar yapmışlardır (Bk. Belge 7 ). 15 M art günü 
yapılan Türk - BAC resmi görüşmelerinden sonra, BAC 
Dışişleri Bakanı bu konuda kısa bir demeç vermiştıı 
(Bk. Belge 8 ). Konuk Bakan, 16 Mart günü İstanbul’a 
hareket etmiş ve ertesi günü memleketimizden ayrılm ış
tır. Türk - BAC ortak bildirisi 17 M art’ta yayınlanmıştır 
(Bk. Belge 9).

KISITLAYICI TEDBÎRLERİN KALDIRILMASI  
KONUSUNDA DR. K Ü Ç Ü K ’ÜN SÖZLERİ

Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük, 
Lef köşenin Türk kesiminde uygulanmakta olan k ısıtla
yıcı tedbirlerin kaldırılmasının adadaki gerginliğin azal
masına, ve Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant’- 
ın barış çağrılarının başarıyla ulaşmasına yardımcı ola
cağı umudunu ifade etmiştir.

Doktor Küçük, Kıbrısiı Türk yöneticilerin, Kıb- 
rıslı Türklerin güvenliği ile ilg ili tedbirleri dikkate a l
mak suretiyle gergin liğ i azaltıcı karşı tedbirler alınması 
imkânlarım incelediklerini sözlerine eklemiştir.

BULGAR BAŞBAKANININ TÜRK  - BULGAR 
İLİŞKİLERİ HAKKINDA DEMECİ

20 M art tarihinde Türkiye’yi ziyaret edecek olan 
Bulgaristan Başbakanı Todor Jivkov, Türk - Bulgar 
ilişkileri hakkında bir beyanat vermiştir (Bk. Belge 10).

ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISININ ZİYA
RETİ

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşar Orta - Doğu ve Güney Asya İşleri yardımcısı 
Stuart Rockwell, Cento’nun Ekonomi Komitesinin Ra- 
valpindi’de yapılan toplantısına katıldıktan sonra Anka- 
ra'ya gelmiştir. Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri 
Stuart Rockweİl’i kabul ederek kendisiyle görüşmüştür.



15 Mart  1968 KIBRIS’TAKİ ÎKÎ  CEMAAT ARASINDA
TEMASLAR ÎLE İLGİLİ DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN 
GÖRÜŞÜ

18 M art’ta başlayacak olan Kıbrıs hakkındaki Gü
venlik Konseyi müzakereleri sırasında, Türk ve Rum 
Kıbrıs’lıların  temas etmeleri ihtimali Dışişleri Bakanlı
ğı sözcüsü Oktay îşcen tarafından doğrulanmıştır. îş- 
cen bu konuda şunları söylemiştir : «Kıbrıs Savunma 
Bakanı Osman Örek, Türk topluluğunun ötedeııberi gö
rüşmelere kapıyı açık bıraktığını belirtmiştir. İki top
luluk arasında temasların yeniden başlamasına ve görüş 
teatisi yapılmasına imkân verecek müsait bir ortam oluı- 
sa, bundan bütün ilg ili tarafların memnuniyet duyacak
ları tabiidir. Türkiye’ye gelince, adada gergin liğ i azal
tacak ve ayni zamanda ilg ili bütün tarafların miitaba- 
katına istinat edecek âdil bir çözüm şeklini kolaylaştıra
cak her gelişmeyi olumlu karşılarız.»

15 Mart  1968 ORAMİRAL URANTN PAKİSTAN’I ZİYARETİ

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Necdet 
Uran, Pakistan hükümetinin davetlisi olarak, 15 - 24 
Mart tarihleri arasında Pakistan’ı ziyaret etmiştir.

15 Mar t  1968 BULGAR BAŞKONSOLOSUNUN BASIN
TOPLANTISI

Bulgaristan’ın İstanbul Başkonsolosu İgnatov, Bul
gar Başbakanının Türkiye’ye yapacağı ziyaret dolayısiv- 
le düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyle
miştir :

«1918 - 1922 devresine ait sararmış tarih sayfaları
nı karıştıracak olursak, Türk ve Bulgar m illetleri ara
sında heyecan verici samimi dostluk tezahürlerini görü
rüz. Atatürk devrimi Bulgar m illeti tarafından büyük 
bir sempati ile  karşılanmıştır. M illetim izin samimi duy
gularından emin olarak Atatürk : «Balkanlarda bize 
dost bir m illet gerekir. Bu itibarla, Bulgar m illeti coğ
rafî, ve iktisadı bakımdan ihtiyaçlarımıza en iyi şekilde 
cevap vermektedir.»
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1 6 - 2 1  M a r t  1968

16 Mar t  1968

16 Mart  1968

Ankara’da toplanan Kalkınma için Bölgesel İşbir
liğ i (RCD) Sosyal İşler Komitesi, üç üye memleket ara
sında kültür, kadın kuruluşları çalışmaları ve enformas
yon alanlarında bugüne kadar gerçekleştirilen işb irliği
nin daha kapsamalı bir hale getirilmesi imkânlarını araş
tırmıştır.

TİCARET BAKANININ LİBYA’YI ZİYARETİ

Ticaret Bakanı Ahmet Türkel başkanlığında b.ir 
heyet, Libya’da düzenlenen uluslararası Fuar dolayısiyie 
Libya İktisat ve Ticaret Bakanı Ahmet Nedim ’in dave
ti üzerine Libya’yı ziyaret etmiştir.

Ziyaret sonunda yayınlanan ortak bildiriye göre 
«Türk Ticaret Bakanı ile Libya İktisat ve Ticaret Veziri 
arasında yapılan görüşmeler sonunda aşağıdaki husus
larda mutabakata varılm ıştır :

— İki memleket özel sektör deniz nakliyat şirket
lerinin müşterek çalışmaları hususunda teşvik edilmele
ri ve desteklenmeleri;

— İki memleket arasında turizm faaliyetlerin in ge
liştirilmesi;

Türkiye’den Libya’ya, Libya’dan Türkiye’ye mun
tazam deniz ve hava seferlerinin kurulmasının teşvik 
edilmesi. »

TÜRK - YUNAN GÖRÜŞMELERİNİN SEYRİ 
KONUSUNDA BİR AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü 
bu konuda şunları söylemiştir :

«Türkiye ve Yunanistan hükümetleri temsilcileri 
arasındaki ik ili meseleler ve özellikle azınlık meseleleri 
hakkında başlayan görüşmeler açıklıkla ve karşılıklı iyi 
niyet havası içinde devam etmektedir.»

RCD SOSYAL İŞLER K O M İT E SİN İN  TOPLA NTISI
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16 M ar t  1968 TÜ RKİYE  - İSVİÇRE KREDİ ANLAŞMASI

18 Mar t  1968

18 Mar t  1968

18 M a r t  1968

İstanbul ve civarının elektrik ihtiyacını tamamen 
karşılayacak olan Ambarlı santralı tevsiatmm dış finans
manına ait anlaşma, dört İsviçre bankasından kurulu biı 
bankalar konsorsiyumu ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası temsilcileri arasında imzalanmıştır.

Bu anlaşma ile İsviçre Bankalar konsorsiyumu 
Türkiye’ye 12,5 yıl vade ve yüzde 5 1/2 faizle 115 m il
yon 160 bin İsviçre franklık bir kredi vermektedir.

Bu kredi meblağının İsviçre’nin şimdiye kadar ver
miş olduğu ticarî kredilerin en yükseği olduğu İsviçre 
makamları tarafından ifade edilmiştir.

B. M. GÜVENLİK KONSEYİNİN KIBRJS 
KONUSUNDAKİ TOPLANTISI

Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’daki 
barış gücünün görev süresinin uzatılması meselesini gö
rüşmek üzere toplanarak, bu süreyi 26 Hazİraıı’a kadaı 
temdit eden bir karar tasarısını kabul etmiştir (Bk. Bel- 
ge 11).

ALTIN İÇİN UYGULANACAK İKİ KUR ESASI

Amerika Birleşik Devletleri ve A ltın Birliğinin 
diğer üyeleri, m illetlerarası ticarette altının ons’unu 35 
dolar olarak muhafazaya, buna karşı özel spekülatörleri 
altını piyasa talebine bağlı olarak istedikleri fiattan alıp 
satmalarında serbest bırakmaya karar vermişlerdir.

Batılı yedi ülke Merkez Bakanları Guvernörlerinin 
ikİ gün süren toplantısı sonunda, bundan böyle ne Lond
ra ne de diğer altın borsalarına altın temin edilmeyeceği 
ve borsalardan altın satın almmıyacağını açıklamıştır.

CENTO’NUN ÇOCUK BESLENMESİ 
KONUSUNDAKİ KONFERANSI

Merkezi Andlaşma Teşkilâtı (Cento) tarafından 
İslamabad şehrinde okul çağından aşağı çocuklarda ye
tersiz beslenme ile mücadele konusunda bir konferans 
düzenlenmiştir.



18 M a r t  1968

19 Mar t  1968

19 Mart  1968

29 - 26 M ar t  1968

TÜRKİYE'NİN UNCTAD’A KATILAN KIBRIS  
HEYETİNİN TEMSİL BELGESİNE İTİRAZI

Birleşmiş M illetler Ticaret ve Kalkınma Konfe
ransının Temsil Belgelerini İnceleme Komisyonu rapo
runu Genel Kurula sunduktan sonra, bazı ülkeler, Kıb
rıs, Güney Afrika, Güney Vietnam ve M illiyetçi Çin’in 
konferansa alınmasına itiraz etmişlerdir. Konferansdaki 
Türk delegesi, Kıbrıs heyetine itiraz etmiş ve konferan
sa katılan bu heyetin sadece bir grubu temsil ettiğini 
hatırlatm ıştır. Delege, adadaki Türk cemaatinin dört 
yıldan fazla bir süredir baskı altında yaşadığı ve anaya
sanın kendisine tanıdığı haklan  kullanam adığını söyle
miştir.

KIBRIS TÜRK YÖNETİMİNE KARŞI  
UYGULANAN AYIRICI TEDBİRLERDEN 
BİRİNİN KALDIRILMASI

Kıbrıs Rum hükümetinin, Lefkoşe’de akredite ya
bancı büyükelçilerin «belirli Türk liderleriyle resmi te
mas kurmaktan kaçınmasını» öngören isteğin geri alın
masına karar verdiği açıklanmıştır.

Rum yönetiminin sözcüsünün ifadesine göre, bu 
karar «K ıbrıslı Türkler ile muhtemel görüşmeler için 
havayı daha da yumuşatabilmek gayesiyle» alınmıştır.

YUNANİSTAN’IN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ 
MASRAFLARINA YARDIMI

Yunanistan, Kıbrıs’daki Birleşmiş M illetler barış 
gücünün masraflarına 300 bin dolar katkıda bulun
muştur.

BULGARİSTAN BAŞBAKANININ TÜRKİYE’Yİ 
ZİYARETİ

Bulgaristan H alk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 
Başkanı Todor Jivkov’un Türkiye’ye yaptığı resmi ziya
retten bir gün evvel, Başbakan Süleyman Demirel İle 
Dışişleri Bakanı Çağlayangil bu konuda birer demeç



vermişlerdir (Bk. Belge 12 - 13) Bu ziyaret dolayısiyle 
Dışişleri Bakanlığı da ayrıca bir açıklamada bulunmuş
tur (Bk. Belge 14). 20 M art sabahı, Başbakan Süleyman 
Demirel tarafından karşılanan Başkan Jivkov, Aııka- 
raya vardıktan sonra basına bir demeç vermiştir (Bk. 
Belge 15). Aynı akşam, Süleyman Demirel m isafiri şe
refine bir akşam yemeği vermiştir (Bk. Belge 16).

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki resmi görüş
meler 21 M art’ta başlamıştır. Aynı zamanda Türk ve 
Bulgar Adalet ve Enerji Bakanları arasında ayrı görüş
meler de yapılmıştır. Türkiye ile Bulgaristan arasında 
daha evvel parafe edilmiş olan göç anlaşması da 22 
M art’ta imzalanmıştır (Bk. Belge 17). Bu münasebetle 
her iki ülkenin Dışişleri Bakanı bir konuşma yapmıştu 
(Bk. Belge 18.) Resmi görüşmeler 22 M art’ta sona er
dikten sonra Bulgaristan hükümet başkanı ve beraberin
deki heyet İzmir’e hareket etmişlerdir. İzmir’den 24 
M art’ta İstanbul’a geçen Todor Jivkov, buraya gelişinde 
gazetecileri kabul ederek kendileri ile görüşmüştür (Bk. 
Belge 19). Konuk Başbakan 26 M art’ta, Başbakan De
mirel tarafından uğurlanarak İstanbul’dan ayrılmıştır. 
Türk - Bulgar ortak bildirisi aynı gün yayınlanmıştır 
(Bk. Belge 20).

20 Mart  1968 SOMALİ CUMHURBAŞKANININ FİLİSTİN
VE KIBRIS İLE İLGİLİ TEKLİFİ

Somali Cumhurbaşkanı Dr. Avdi Raşİd Şermarke, 
İslam ülkelerinin karşı karşıya oldukları meseleleri as
keri ve diplomatik yönlerden inceleyerek bir İslam bir
liği kurulmasını istemiştir. Birliğe, Arap olsun olmasın 
Müslüman bütün m illetler katılabilecektir.

Şermarke, Kıbrıs, Filistin ve Somali meselelerinin 
sadece mahalli meseleler olarak değil, ortak İslam so 
nınları olarak ele alınmasını gerekli görmektedir.

20 Mar t  1968 İNGİLTERE’NİN KIBRISTAKİ ÜSLERİ İLE
İLGİLİ BİR AÇIKLAMASI

İngiltere Savunma Bakanı Deniş Healey, İngilte
re’nin Kıbrıs’daki egemen üslerin M alta ’ya nakletmesi



21 Mar t  1968

21 Mar t  1968

için yapılan bir teklifi reddetmiştir. Teklif parlamento
da, denizaşırı bir üsde siyasi istikrarın hayati önemi haiz 
olduğunu belirterek bunun Kıbrıs’da sağlanmasının im
kânsız olduğunu ileri süren M uhafazakâr P artin in  bir 
üyesi tarafından yapılmıştır.

Savunma Bakanı Healey, M alta ile  Kıbrıs adala
rının birbirinden sadece bin mil uzaklıkta olduklarına 
işaret ederek« biz her iki adada da tesis bulundurmayı 
arzu ediyoruz, fakat bazı tesislerin M alta’da bazılarının- 
da Kıbrıs’da bulunmaları gerekli, şimdi Kıbrıs’da bulu
nan tesislerimiz için M alta ’yı kullanmak imkânsızdır» 
demiştir.

İSRAİL’İN ÜRDÜN’E KARŞI GİRİŞTİĞİ ASKERİ 
HAREKÂTI KONUSUNDA DIŞİŞLERİNİN 
GÖRÜŞÜ

Dışişleri Enformasyon Genel Müdürü, gazetecile- 
lerin İsrail kuvvetlerinin bu sabah Ürdün nehrinin Do
ğusunda harekâta geçmesi ile  ilg ili haberleri Türkiye’nin 
nasıl karşılad ığı yolunda vaki sorularına şu cevabı ver
miştir : İsrail’in bu harekâtı ateş - kes kararlarına ve 
Güvenlik Konseyinin 22 Kasım tarihli kararına aykırı 
olduğu kadar ih tilâfa barışçı yollardan bir çözüm yolu 
bulmak maksadıyla sarfedilen gayretlerle de bağdaş- 
tırılamaz. Dolayısiyla bu hareketi büyük endişe ile kar
şılıyor ve tehlikeli görüyoruz.»

TÜRKİYE’NİN SALDIRIYI TANIMLAMAKLA 
GÖREVLİ B. M . ’İN KOMİTESİNE ÜYE SEÇİLMESİ

Birleşmiş M illetler Genel Kurul Başkanı, Corneli- 
us Manescu, aralarında dört büyükler de bulunan 35 
ülkeyi, sadırıyı tanım lamakla görevli özel komiteye seç
miştir. Türkiye’nin de dahil olduğu bu komite, Sovyet- 
1er B irliğ in in  teklifi üzerine, Birleşmiş M illetler Genel 
Kurulu’nun 18 A ralık 1967 tarihli kararıyla kurulmuş
tu. Komite ilk  toplantısını 4 - 5 Temmuz’da Cenevre’de 
yapacaktır.
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21 M a r t  1968 YENÎ DELI-IÎ BÜYÜKELÇİMİZİN SEYLAN, 
BİRMANYA VE NEPAL NEZDİNDE TEMSİLİNE 
DAİR KARAR

22 Mart  1968

22 Mar t  1968

Yeni Delhi Büyükelçimizin, Türkiye’yi aynı za
manda Seylan, Birmanya ve Nepal nezdinde temsil et
mesi kararlaştırılm ıştır.

DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİNİN ÜRDÜN  
MASLAHATGÜZARINI KABULÜ

Ürdün M aslahatgüzarı, Dışişleri Genel Sekreteri 
Zeki Kuneralp tarafından kabul edildikten sonra bası
na şunları söylemiştir :

«Türk hükümetinin, İsrail’in Ürdün’e son sald ırı
sında gösterdiği desteğe teşekküre geldim. Ürdün Baş
bakanı, İsrail saldırısından altı saat önce Güvenlik Kon
seyinin, uyuşmazlık hakkmdaki kararını uygulam aya ha
zır olduğunu açıklamıştı. Bunu anlattım ve İsrail’in Ür
dün hükümetinin bu açıklamasından altı saat sonra sal
dırıya geçmekle Güvenlik Konseyinin bu kararını tanı
mak ve uygulamak istemediğini göstermiş olduğunu an
lattım. İsrail, 15 bin kişilik bir kuvvetle Ürdün’e sald ır
mıştır. Kereme bölgesinde istilâdan kaçan mülteciler 
toplanmıştır. İsrail, bunları, insafsızca bombalamıştır. 
Ürdün’ün uğradığı saldırı üzerine Türk hükümetinin 
açıkladığı görüş, Kral Hüseyin ve Ürdün hükümeti ta
rafından büyük takdirle karşılanm ıştır.»

İSVEÇ’İN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA 
YARDIMI

İsveç Kıbrıs’daki Birleşmiş M illetler batış gücü 
masraflarının karşılanması için 90 bin dolar vereceğini 
bildirmiştir. Bu para A ralık 1967 - M art 1968 tarihleri 
arasındaki zaman için verilmiştir.

Aynı zamanda barış gücüne asker de veren İsveç’in 
m asraflara katkısı, kuvvetin göreve başladığı M art 1964 
den beri 1.630.000 doları bulmuştur.



23 M a r t  1968 BAŞBAKAN IN  BASIN TOPLANTISI

Başbakan Süleyman Demirel ,düzenlediği doku
zuncu basın toplantısında, dış politikayı ilgilendiren ko
nulara da değinmiş, ayrıca bu konularda sorulan sualleri 
cevaplandırmıştır (Bk. Belge 2 l ) .

23 Mar t  1968 İPRAŞ RAFİNERİSİNİN TEVSİİ İÇİN
AMERİKAN FİRMALARININ VERDİĞİ KREDİ

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Refet Sezgin, 
İzmit’teki İpraş rafinerisinin ikinci defa tevsi edilerek, 
kapasitesinin iki milyon 200 bin tondan 5 milyon bin 
tona çıkarılacağım  açıklamıştır. İpraş rafinerisinin tevsii 
için Birleşik Amerika’nın Texaco ve Chevron Oil firma
ları, 17 milyon dolarlık bir kredi sağlamışlardır. Bu ko
nudaki anlaşma, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığın
da imzalanmıştır.

23 Mart  1968 TÜRK  - YUNAN GÖRÜŞMELERİN SONA ERMESİ

Türk ve Yunan hükümetleri temsilcilerinin iki ü l
keyi ilgilendiren konularda, özellikle azınlıkların duru
mu konusunda yaptıkları görüşmeler sona ermiştir.

Yunan Dışişleri Bakanlığından açıklandığına gö
re, samimiyet ve dostluk havası içinde yürütülen görüş
melere yakın bir zamanda Ankara’da devam edilecektir.

24 Mar t  1968 SOVYETLER BİRLİĞİNİN YARDIMI İLE
TÜRKİYE’DE YAPILACAK TESİSLER 
HAKKINDA BİLGİ

Bir süredir yurdumuzda bulunan S.S.C.B. Dış Eko
nomik İlişkiler Devlet Komitesinin müsteşar seviyesin
deki temsilcisi Namık Abdul Hamidoğlu Yacoubof, 
Sovyet Büyükelçiliğinde basın temsilcilerine konu ile il
g ili bilgi vermiştir (Bk. Belge 22).
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25 Mar t  1968 SOVYETLER BİRLİĞİ İLE BARAJ ÎNŞAATİ
KONUSUNDA İMZALANAN PROTOKOL

2 6 - 2 7  Mar t  1968

M anavgat nehri üzerinde kurulacak Oymapmar 
«Hom a» barajı hidroelektrik santralının inşaat makina- 
ları ve daimî teçhizatının sağlanmasında kullanılacak 
28 milyon 500 bin dolarlık kredi anlaşması ile ilg ili pro
tokol, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında, Sovyet- 
ler B irliği Tekno Prom Export firması adına Sovyetler 
B irliği Bakanlar Kurulu Harici Ekonomik Münasebet
ler Başmümessili Yakubov ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı müsteşarı Kemal Noyan arasında imzalan
mıştır.

CENTO ASKERİ KOMİTESİ TOPLANTISI

Cento Askeri Komitesi toplantısına katılmak üze
re Londra’ya giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Cemal Tural, Londra havaalanında verdiği demeçte 
özetle şunları söylemiştir :

«İngiltere’ye Cento toplantısı için ikinci defa ge li
yorum. Geçen senekinden bu yana Cento’da önemli faa
liyetler olmuştur. Denizde, karada bir takım tatbikatlar 
yapılmıştır. Yani Cento kendi içinde bir çalışma halin
dedir. Bu kereki toplantıda birbirimizle yine mutabakat 
halinde olacağız. Ceııto ile Seato iyi bir çalışma içinde
dirler ve bir halka vazifesi görmektedirler.»

Türkiye’nin kendi gücü ile savaş malzemesi imdi 
edeceği sorusuna da Tural, şöyle cevap vermiştir :

«İnandığım  şu ki, her memleket işlerin;, kendisi 
yapmalıdır. Bİzİm imkânlarımız ve araştırmalarımız 15 
yıl içinde çalışmamızla bu İşleri yapmamıza elverişli ol
duğunu göstermiştir.»

Cento Askeri Komitesi toplantısı sonunda bir 
bildiri yayınlanmıştır (Bk. Belge 23).
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26 M a r t  1968

26 Mar t  1968

21 Mart  1968

NEW YORK'TAN DÖNEN DENKTAŞAN RUM  
YÖNETİCİLERİYLE GÖRÜŞMELER HARKINDAKİ  
GÖRÜŞÜ

Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyinin Kıbrıs 
konusundaki toplantısına katılm ış olan Kıbrıs Cemaat 
Meclisi Başkanı Rauf Denktaş, Türkiye’ye dönüşünde 
iki cemaat arasında yapılması öngörülen görüşmeler 
hakkında gazetecilerin sorularını cevaplandırmıştır (Bk. 
Belge 24).

İTALYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ 
MASRAFLARINA YARDIMI

Kıbrıs’taki Birleşmiş M illetler barış gücünün 26 
Aralık 1967 - 26 M art 1968 görev süresindeki m asraf
larına karşılık olmak üzere, İtalya Birleşmiş M illetlere 
90 000 dolar vermiştir.

TÜRK - YUNAN GÖRÜŞMELERİNİN İKİNCİSİ  
İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Özellikle azınlık sorunlarını gözden geçirmek ama
cıyla, temsilciler arasında, 12 M art’ta A tina’da başlayan 
Türk - Yunan görüşmelerinin İkincisi, 15 N isan’da An- 
kara’da yapılacaktır. B ilindiği gibi, bir süre önce, Tür
kiye ve Yunanistan hükümetleri «askıda ik ili meseleleri 
ve özellikle azınlık meselelerini gözden geçirmek ve bu 
konuda alınacak tedbirler hakkında, hükümetlerine tek
lifler yapmakla görevli bir temsilci tayin etmeyi» karar
laştırmışlardır.

Bunun üzerine, ilk  görüşme A tina’da yapılmış ve 
Türkiye’yi Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs - Yunanistan Da
iresi Genel Müdürü Adnan Bulak temsil etmiştir. Y u
nanistan’ı temsilen İse, görüşmelere D ışişleri Bakanlığı 
Türkiye Masası Başkan yardımcısı Yani Yunis katılm ış
tır. Yunan temsilcisi Yunis’in, ikinci görüşme İçin 16 
N isan’da Ankara’ya geleceği öğrenilmiştir.



27  Mart  1968 TUNUS1 LU HAYRETTİN PAŞA’NIN KABRİNİN
ÜLKESİNE NAKLİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Tunus 
Cumhurbaşkanı Habib Burgiba’mn özel temsilcisi Dev
let Bakanı Tayyip Selim İle bir süre görüşmüştür. Öğ
renildiğine göre, bu görüşme sırasında konuk Bakan, 
Tunus’lu  Hayrettin Paşa’nın kemiklerinin Tunus’a nak
li hususunda gerekli izni veren Türk hükümetinin gös
terdiği anlayıştan dolayı hükümeti adına teşekkür et
miştir.

Verilen bilgiye göre, Tunus’un bağımsızlığa ka
vuşmasının 12’nci yıldönümü olan 9 N isanda, tarih 
boyunca Tunus için çalışmış ve kanını dökmüş şahsiyet
lerin kabirlerinin ülkeye nakledilmesi kararlaştırılm ıştır. 
Bu arada kabrinin nakledilmesi kararlaştırılan Hayrettin 
paşa beş yaşında İstanbul’dan tahsil için Fransa’ya gön
derilmiş, daha sonra Tunus Harp Akademisini bitirmiş
tir. Tunus’ta başvezirliğe kadar yükselen Hayrettin Pa
şa, 1878 yılında İstanbul’a gelmiş, bir süre sonra Sultan 
Abdulhamid tarafından sadrazamlığa getirilm iştir. 1890 
yılında vefat eden Tunus’lu Hayrettin Paşa, Eyüp Sul
tan kabristanına gömülmüştür.

.29 Mart-2 Nisan 1968 YUGOSLAVYA BAŞBAKANININ ZİYARETİ

Türkiye’yi resmen ziyaret etmek üzere Ankara’ya 
29 M art’ta gelen Yugoslavya Sosyalist Federatif Cum
huriyeti Federal İcra Konseyi Başkanı M ika Spiljak, 
Esenboğa havaalanında törenle karşılanmış ve basma 
bir demeç vermiştir (Bk. Belge 25). Başbakan Süley
man Demirel aynı gün konuk Başbakan şerefine bir ak
şam yemeği vermiştir (Bk. Belge 26). Türk - Yugoslav 
görüşmeleri 30 Mart günü başlamış ve 31 M art sabahı 
tamamlanmıştır. Bu arada Dışişleri Bakanlan arasında 
bir konsolosluk anlaşması imzalanmıştır (Bk. Belge 27). 
Konuk Başbakan ve beraberindeki heyet daha sonra İz
m ir’e gitm işlerdir.

29 Mar t  1968 KIBRIS TÜRK DEĞİŞTİRME BİRLİĞİNİN
NÖBETİ DEVRALMASI

Kıbrıs Türk Silâhlı Kuvvetleri Değiştirme B irliği, 
Kıbrıs’a vasıl olarak, hizmet nöbetini devralmıştır.
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29 M a r t  1968 TÜ RKİYE  - İNGİLTERE KREDİ ANLAŞMASI

29 Mar t  1968

İngiliz hükümetinin 1968 yılı için hükümetimize 
vereceği program kredisine ait 2 milyon 500 bin ster
lindik anlaşma, M aliye Bakanlığında imzalanmıştır. An
laşma, konsorsiyum çerçevesi dahilinde bu yıl ilk olarak 
imzalanan «program anlaşması» niteliğini taşımaktadır.

2 milyon 500 bin sterlin tutarındaki kredi tama
men faizsiz ve hiç bir masraf' ödemesini icap ettirmiye- 
cek şartları haizdir. 25 yıl vadeli kredinin ödemesiz dev
resi 2,5 yıldır.

Anlaşmanın imzalanması dolayısiyle bir konuşma 
yapan Ingiliz Büyükelçisi Sir Roger Ailen, Birleşik K ral
lığ ın  halihazırda bir çok ciddi ekonomik ve ticarî güç
lükler içinde olduğuna işaret etmiş, buna rağmen İngi
liz hükümetinin 1968 senesinde de Türkiye’ye yapılacak 
program yardımının 1967’den az olmamasına karar ver
diğini ifade etmiş, ve «Bu ikraz özel projeler için verile
cek kredilere bir ilâvedir. Bu proje kredilerinden ilki de 
Leyland otobüslerinin mübayaası için son giin]erde imza 
edilm iştir» demiştir.

ULUSLARARASI PARA FONU'NUN TÜRKİYE’YE 
AÇTIĞI KREDİ

U luslararı Para Fonu, Türkiye’ye 27 milyon dolar 
tutarında emre hazır bir kredi açıldığını bildirmiştir. 
Bu kredi, 1968 yılı sonuna kadar Türk makamlarının 
emrine hazır tutulacaktır.

U luslararası Para Fonu’nun bu konuda yayım ladı
ğı bildiride, 1967 Şubatında açılmış olan yine bu çe
şitten 27 milyon dolarlık kredinin Türk hükümetince 
tamamiyle kullanılm ış olduğu belirtilmektedir. B ildiri
de, Türk hükümetinin 1968 yılm a ait tasarılarının özel 
yatırım lar ve kamu yatırım larının arttırılmasını, bunun 
yanı sıra ihracatı arttırmayı, yabancı yatırım ları çoğalt
mayı ve turizmden sağlanacak gelirleri artırmayı hedef 
tutan tedbirleri öngördüğü işaret edilmektedir. Bildiri, 
ithalâtın artmasının muhtemel olduğunu ve ayrıca Tür
kiye’nin bu yıl büyük ölçüde borç ödemeyle karşılaşmak 
zorunda kalacağı belirtilmektedir.



Türkiye’nin U luslararası Para Fonundaki katılma 
payı 108 milyon dolardır. Fondan çekilip ödenmeyen 
miktar ise 48,5 milyon dolardır.

9 Mart  1968

0 Mart  1968

UNCTAD KONFERANSININ SONA ERMESİ

Birleşmiş M illetler İkinci Ticaret ve Kalkınma 
Konferansının (UNCTAD) iki ay süren çalışmaları 
sona ermiştir.

RCD SANAYİ KOMİTESİ TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) kSaııayi 
Komitesi üç günlük toplantısına Karaçi’de başlamış ve 
ortak amaçlı teşebbüslerin durumunu gözden geçirmiş- 
tir
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B E L G E  1 2 M ar t  1968

KIBRIS TÜRK SÖZCÜSÜNÜN MAKARİOSVN DEMECİ 

İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Başpiskopos M akarios’uıı yeniden göreve başlaması merasimi rnünase- 
betiie yapmış olduğu söylev hakkında yorumda bulunması istenen bir Kıbrıs 
Türk Sözcüsü şu beyanatı vermiştir :

«K ıbrıs’ın karşılaşmakta olduğu problemlerin kuvvet kullanmak veya 
nerhangi bir şekilde kuvvet kullanılmasına dayanan durumlar yaratmak sure- 
tile halledilemeyeceği öteden beri Türk Cemaatinin ve Türk Hükümetinin 
siyaseti olmuştur. Mamafih, 1963 Aralık ayından beri Kıbrıs’taki Türk Ce
maati, Rumlar tarafından her türlü silâhlı kuvvete ve sair şiddet ve baskı me- 
todlarına tâbi tutulmuş olup bütün dünya da bu durumu takdir etmiştir. Bu 
sebepten ötürü, bu safhada Makarios’un söylevindeki bazı beyanlarının duru
mu hakiki yönünde göstermediğine işaret etmekten maada tafsilâta gitmeyi 
arzu etmiyoruz. Birleşmiş M illetler ile dünya kamu oyunu ciddî surette ilg i
lendiren ve endişeye sevkeden husus Kıbrıs probleminin bu kadar zamandan 
beri mevcut oluşu değil fakat geçen Kasım ayında Türk köyüne vâki sald ırı
nın ispat ettiği gibi Kıbrıs’ta Türk Cemaatine karşı bu saldırıların her zaman 
tekrarlanmış olması problemidir.»

Cumhuriyetin, iki Cemaatin ortaklığı esası üzerine kurulduğunu belirten 
Türk Cemaati Sözcüsü, «Bağımsızlıktan kısa bir süre sonra kuvvet kullanmak 
suretile Türk Cemaatini haklarından mahrum etmek için bir teşebbüste bu
lunulmuştu. Türk Cematini müktesep haklarından mahrum etmeye teşebbüs 
etmek yanlış olduğu gİbİ, Türklere bazı haklar bahşetmekten söz etmek ve 
bunları imtiyaz olarak adlandırmak da aynı derecede yanlıştır. Kıbrıs prob
leminin Güvenlik Konseyi kararlarında öngörüldüğü şekilde bütün ilg ili ta
rafların anlaşması İle halledilmesi gerektiği ve barışçı yollardan bir hal ça
resi bulmak için çaba sarfederken kuvvet kullanmak suretile yaratılan durumlar
dan faydalanmağa hiçbir tarafın teşebbüs etmemesi icap ettiği kesin inancı- 
mızdır. Yeniden göreve başlama merasiminin düzenleniş şeklinin ve Cumhur
başkanı tarafından merasim sırasında verilen sözdeki kelimelerin hakikaten 
bir siyaset değişikliği olup olmadığına dair şüpheleri izale etmekten çok uzak 
•olduğu gerçeğine temas etmeden bu beyanata son veremeyeceğiz» demiştir.
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B E L G E  2 8 M ar t  1968

Ceııto Dış Münasebetler Dairesi’ndeıı 15 M art’ta açıklandığına göre,. 
Ekonomi Komitesinin toplantısı sonunda yayınlanan bildiri şöyledir :

«Merkez Andlaşması Teşkilâtı Ekonomi Komitesinin onaltıncı toplantısı 
6 - 8 Mart tarihleri arasında İslâmabad şehrinde yapılmıştır. Pakistan dele
gasyonu başkanı Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı I. A. Khan toplantıya başkan
lık etmiştir. Ekonomi Komitesinin üç gün süren bu toplantısına hazırlık ni
teliğinde olmak üzere Ocak ayı içinde Cento Ekonomi Uzmanları Ankara’da 
toplanmışlardı.

Açılış oturumunda Komite üyeleri ev sahibi sıfatı ile I. A. Khan tara
fından karşılanm ışlar ve daha sonra Cento Genel Sekreteri sayın Turgut Me- 
nemencioğlu’nun mesajı okunmuştur. Birinci oturum beş Cento memleketin
den gelen delegasyon başkanlarının açılış nutuklarından sonra nihayet bul
muştur.

Komite, ekonomi uzmanlarının onaltıncı toplantısında alınan kararları 
onaylamış ve Türkiye ile İran arasında yapılmakta olan karayolu ve demiryolu 
inşaatında kaydedilen ilerlemeleri memnunlukla karşılamıştır. Komite ay
rıca, İran’ı demiryolu inşaatının iki hat üzerinden yürütülmesi gibi projelerin 
İran hükümeti tarafından hazırlanan 1968 - 73 dördüncü beş y ıllık  plân için
de yer almış bulunmasını ve bundan başka bu alanda Pakistan sınırları için
de kaydedilen ilerlemeleri ve bu ilerlemenin sağlanabilmesi için A. B. D .’nin 
yapmış olduğu yardımları takdirle karşılanmıştır.

Bölge içinde tarımsal enformasyonun yayımını sağlayacak metotlar ve 
kolaylıklar konusu üzerinde incelemeler yapmakta olan Amerikalı müşavirin 
raporunu yakında sunacağı, Komiteye arzedilmiştir.

Pakistan hükümetinin kolera hastalığını teşhis ve kontrol işlerini ko
laylaştırmak üzere gerekli enjeksiyon ilaçların ı imâl edecek iki yeni fabrika 
kurma kararlarını komite bir başarı olarak kabul etmiş ve Karaçi’dekı Kar- 
diovaskiiler Hastalıkları Enstitüsü için gerekli teçhizatın bu yıl içinde İngilte
re’den sağlanacağını açıklamıştır.

Karaçi’deki Cınnah Tıp İhtisas Merkezi projesinin tahakkuku için İran’ın 
kendi payına düşecek olan yardımı esirgemeyeceğini bildirmesi toplantıda bü
yük sevinç yaratmıştır.

Komite, A. B. D. hükümetinin bilimsel kitap yardımı hususunda son 
zamanlarda kabul ettiği programı memnunlukla kaydettikten sonra, hidroloji

CENTO E K O N O M İ KOM İTE Sİ TOPLA N TISIN IN  BİLDİRİSİ
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ve su kaynakları ile  ilg ili özel konular üzerinde Tahran’da yapılacak olan se
minere yardım vadeden İngiltere hükümetine teşekkürlerinin bildirilmesini 
karara bağlamıştır.

Bölgenin endüstriyel kalkınması konusunda düzenlenecek olan semine
rin Endüstriyel Kalkınma Çalışma Grubunun toplantısından önce yapılm ası
nı öngören Ekonomi Komitesi, bu semineri organize etmek, finansmanını üze
rine almak ve ev sahipliği görevini ifa etmek vadinde bulunan İngiltere hü
kümetine teşekkürlerini bildirmiştir.

Ekonomi Komitesi Cento’nun ekonomik faaliyetler programının geçen 
y ıl içindeki uygulanışına dair tanzim edilen raporu incelemiş ve gelecek yıl 
için de hazırlanan faaliyet programını uygulamıştır. Ekonomi Komitesinin 
tavsiyeleri gelecek ay içinde Londra’da toplanacak olan Cento Bakanlar Kon
seyine sunulacaktır.

Cento Ekonomi Komitesinin gelecek toplantısının bir yıl sonra yine 
mart ayı içinde Ankara’da yapılması kabul edilm iştir.»

B E L G E 3 12 Mar t  1968

MİLLÎ EĞİTİM BAKANININ OECD FEN TOPLANTISINDAKİ  
KONUŞMASI

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtının (OECD) Eğitim ve Fen 
Bakanları toplantısında bir konuşma yapan M illi Eğitim Bakanı îlham i Er
tem, özetle şunları söylemiştir :

«OECD’ııİıı yakın işbirliği ile daha önce yapılmış olan pilot ekip çalış
maların gelişme halindeki memleketler arasındaki bazı müşterek noktaların 
tesbit ve miişahadesi bakımından faydalı neticeler vermiştir. Bu suretle bu 
memleketlerin birbirleriyle müşterek olan meseleleri de müşahade olunmuş
tur. Meselâ bu arada ziraat sektöründe yapılacak araştırma işbirliği ile tabii 
kaynaklardan faydalanma meseleleri iyi netice verecek alanlar olarak tanım
lanmıştır. Pilot ekip çalışmalarım derinleştirmek suretiyle devam ettirmek yo
lunda bu teşkilât tarafından verilecek kararların çok faydalı, teşvik edici te
sirler yaratacağına inanmaktayız. Filhakika «teknolojik fark lar» raporunda 
da haklı olarak işaret edilmiş oduğu gibi ileri sanayi memleketleri arasında 
bir teknolojik transferinin fiilen tahakkuk etmiş durumda olmasına rağmen, 
diğer üyeler için durum hiç de böyle değildir. Bu sebeple, üye memleketleri 
beki iyen işlerden birinin bu gibi memleketlerin araştırma ve geliştirme gay
retlerini desteklemek şeklinde tecelli etmesi mümkündür. OECD Teşkilâtı
nın bu meseleyi etüd etmeğe davet olunması arzuya çok şayandır. Zira geliş-
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nıe halindeki memleketlerin durumlarının müsait sayılamayacağı muhakkak
tır. Yardım ve teknik asistansa olan ihtiyaçları şüphesizdir. Zannımca bu des
teklemenin sür’atle yapılması müşterek menfaatlerimize de uygun düşecektir. 
Pilot ekip çalışmaları faydalı bilgilerin elde edilmesine yaramıştır. Fakat elde 
edilen sonuçlar henüz tam manasiyle faydalı olmaktan uzaktır, zira günümü
zün sür’atle kaydettiği teknik gelişmeler bugün ve yarın için karşımıza gittik
çe daha güç ve vahim meseleler çıkarmak yolundadır, gelişme halindeki 
memleketlerin İktisadî, kalkınma gayretlerini desteklemek, bunlara sıçrama 
gayretlerinde yardımcı olmak zaruret halinde belirtmektedir. Bilim Politikası 
Komitesinin bu yolda müessir çalışmalar yapabileceğine ve takibi gerekli ma
kul yo llan tesbit edebileceğine inanıyorum.»

B E L G E  4 12 Mart  196L

U T H A N T  IN KIBRIS KONUSUNDA GÜVENLİK KONSEYİNE 
RAPORU

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, Kıbrıs Türk ve Rum li
derlerini ülkelerinin mes’elelerine hal çaresi aramak üzere doğrudan doğruya 
müzakereye çağırmak niyetinde olduğunu açıklamıştır.

Güvenlik Konseyine gönderdiği bir raporda, ada’da son aylardaki his
sedilir sükûnete rağmen temel mes’elelerin henüz çözümlenmediğini belirten 
Thant, Güvenlik Konseyinden barış gücü görev süresinin üç ay daha uzatıl
masını istemiştir.

Kıbrıs’ta Rum larla Türkler arasında çatışmaların başladığı 1963 A ra
lık ayından beri mes’elelerin çözümüne bugünkü kadar uygun bir hava yara
tılamamış olduğunu ifade eden U Thant, halkın hareketlerini kısıtlayan ted
birlerin gevşetilmesinin Kıbrıs Rum ve Türk toplumlarının ahenkli bir barış 
içinde yaşama arzularını açıkça ortaya koyduğunu söylemiş, «her iki toplu
mun da mantıklı uzlaşma tekliflerini kabule hazır oldukları görülüyor» de
miştir.

Geçen ay Başpiskopos M akarios’un yeniden Başkan, Dr. Fazıl Küçük’iin 
Başkan yardımcısı seçilmelerinin bu iki lidere, yapıcı amaçlara yönelen devlet 
adamlığını isbat etme fırsat ve desteğini verdiğini söyleyen U Thant, Kıbrıs 
mes’elesine çözüm yollar ararken Güvenlik Konseyi ve dâva ile ilg ili tarafla
ra şu teklifte bulunmuştur :

«Kıbrıs hükümeti ve Kıbrıs Türk yönetimi, muhtemel çatışmaları ön
lemek içİıı, askerleri karşı karşıya getirmemek hususunda Birleşmiş M illetler 
tekliflerini kabul etmelidirler.»
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Güvenlik Konseyinin geçen A ra lık ’ta kendisinden istediği arabulma gö
revine devam edeceğini belirten U Thant, bir ilerleme kaydedilebilmesi için 
ilg ili bütün tarafları işbirliğine davet etmiştir.

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri, Kıbrıs özel temsilcisi Osorio Ta- 
fa ll’dan Kıbrıs Türk ve Rum liderlerini mes’elelere çözüm yolu aramak için 
kısa zamanda toplantıya çağırmasını istiyeceğini bildirmiş, ayrıca Türk ve 
Yunan hükümetlerini, barış tedbirleri teklif ve ada’daki Türk ve Rum top- 
lumlarını anlayış ve iyi niyet göstermeye teşvike çağıracağını söylemiştir.

Kıbrıs nüfusunun beşte birini teşkil eden Tiirklerin hükümetin «nor
male dönüş» tedbirlerine mukabil davranışlarda bulunmaları gerektiğine 
inandığını ifade eden. U Thant, bu gözlemlerin ışığı altında Kıbrıs gücü gö
rev süresinin üç ay daha uzatılmasını teklif etmiştir.

B E L G E  5 13 Mart  1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ NATO KONUSUNDA BAYRAM  
GAZETESİNE VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, İstanbul Bayram gazetesi mu
habirinin Nato hakkındaki sorularını şöyle cevaplandırmıştır :

«S. 1 : Bir Savunma Paktı olarak NATO’nun Türkiye güvenliğine kat
kısı nedir?

C. 1 : Filhakika NATO bir savunma ittifakıdır. Bir memleketin m illî 
güvenliğini sağlaması ve her çapta vukuu muhtemel bir muhasematta bizzat 
kendi imkânları ile savunması, hiç şüphesiz, o memleketin m illî m enfaatleri
ne en uygun olanıdır. Ancak, gerek yakın tarihteki m isaller, gerek dünyadaki 
teknolojik gelişme, silâh ve ulaştırma sahalarındaki inkişaflar, Batı Dünya 
sında, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı özel siyasî stratejik ve coğrafi şart
lardan miistefid olan birkaç devlet dışındaki memleketlerin, bugün artık, ken
di başlarına deruhte edecekleri savunma gayretlerinin her türlü müessiriyet 
ve emniyetten mahrum olacağını açıkça ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, 
bilhassa hava savunma sistemi gibi çok geniş ve mudil savunma sistemlerinin 
m illî bütçeye yükliyebileceği muazzam m alî külfetler, savunma imkânlarının 
artık tek bir devlet tarafından tesisinin mümkün olmadığını göstermetedir.

Bu mülâhazalara ilâveten, önemli bir jeopolitik mevkie sahip bulunan 
Türkiye, bilhassa NATO İttifakına m illî güvenliğin zaruretleri dolayısiyle 
girmiş bulunmaktadır. NATO, Kuzey Atlantik sahasında ve Türkiye’nin bu
lunduğu bölgede askerî ve siyasî istikrarın sağlanması yolu İle barışa katkıda 
bulunan bir İttifaktır ve bu bakımdan güvenliğimize hizmet hususundaki öne
mini muhafaza etmektedir.
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S. 2 : Yeni NATO Stratejisinin münhasıran Amerika’nın menfaatlerine 
hİ2met ettiği ve üye memleketlerin güvenliğini sağlayacak nitelikte olmadığı 
söyleniyor. Bu hususta ne düşünmektesiniz?

C. 2 : Bu aldatıcı bir muhakeme tarzıdır. Ancak, burada bir gerçeğe de 
temas etmek lâzımdır. Stratejik nükleer harp seviyesinde bir istikrar bulunma
sına rağmen, diğer muhtemel çatışma şekilleri bakımından aynı şeyi söyle
mek mümkün değildir. Filhakika, «tırm anm a» yolu ile muhasematm nükleer 
silâhların kullanılm asına müncer olması tehlikesinin tarafları kütlevi kon
vansiyonu! bir taarruzdan vazgeçirebileceği görüşüne genellik le itibar edilmek
tedir. Ancak, bu seviyedeki bir çatışmanın altında da muhtelif muhasemat şe
killeri vardır. «Caydırıcılık» veya vazgeçiricilik» bu alt seviyelerde de sağ
landığı takdirde, bir taarruzun vukuu, imkânlar ölçüsünde önlenmiş olacak
tır. İşte NATO, stratejik seviyede olduğu gibi konvansiyonel seviyede de cay
dırıcılığın sağlanmasını hedef tutmaktadır.

Burada, «entegrasyon»a yani müttefiklerin bir savaş halinde askerî kuv
vetlerinin müştereken ve koordineli bir şekilde idaresini sağlayan tedbirler 
manzumesine de işaret etmek faydalı olur.

Birinci ve ikinci Dünya Harplerinde m iitefik emir ve komuta zinciri ve 
karargâhları, harbin başlamasından çok sonra ihdas edilm işlerdir. Askerî stra- 
tejleriıı görüşüne göre, müşterek bir emir ve komuta sistemi muarezenin he
men bidayetinde ihdas edilebilmiş olsaydı bu harpler büyük ölçüde k ısaltıl
mış ve muazzam insan ve kaynak kayıpları önlenmiş olacaktı. Bu itibarla, b il
hassa bugünkü teknolojik ilerlem eler muvacehesinde, muhtemel bir taarruza 
karşı gerekli plânların barış zamanında yapılması ve savaşta carî olacak müş
terek kumanda düzeninin de barışta tesbİt edilmesi gerekmektedir.

Binaenaleyh toplu güvenlik anlaşmalarında, bir taraftan kuvvetlerin 
birleştirilmesi suretiyle münferit ve müşterek gücün ve güvenliğin arttırılması, 
diğer taraftan muhtemel tehlikenin paylaşılması birbirini tamamlayan ve bir
birinden ayrılmayan İkİ unsurdur. Barışta gerekli tertibatın alınmasının esas 
gayesi savaşın yapılmasına müteveccih değil, savaşın vukuunun önlenmesidir. 
Böyle bir sistem içinde bulunan her memleket genel caydırıcılığa katkıda bu
lunur ve dolayısıyie münferiden hem kendi güvenliğine, hem de İttifakın 
müşterek güvenliğine yardımcı olur. Sorunuzu bu açıdan kıymetlendirmek 
doğru olacaktır.

S. 3 : Evet amma, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin bütünü NATO’ya tahsis 
edilmesi halinde Türk Kumandanlarının emir kumanda yetkisi olmadığı ve 
elimiz bağlı kald ığı iddia edilmektedir?

C. 3 : Bütçe müzakereleri dolayısiyie muhtelif vesilelerle Parlemento’da 
belirttiğim  gibi, Türkiye’nin Silâhlı Kuvvetleri arasında «m illî kuvvetler» ve
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«N A TO ’ya tahsisli kuvvetler» diye bir ayırım yapmak, tamamiyle yanlış ve 
aldatıcıdır. Türkiyenin bütün Silâhlı Kuvvetleri barışta m illî kumanda altın
dadır. Kuvvetlerin NATO’ya tahsisli olması itibarı « fik tif»  bir şeydir. NATO 
Anlaşmasının V. maddesinin tatbikini gerektirecek «savaş halin in» vukuun
da, bu kuvvetler NATO savunma sistemi çerçevesinde Türkiyenin savunma
sında kullanılacaklardır. Sair hallerde de, Türkiye, bu kuvvetlerini m illî men
faatlerinin vikayesi ve bekası için istediği şekilde kullanabilir. NATO’ya d a 
h il olmak, bu sahada Türkiye için herhangi bir engel teşkil etmemektedir. 
NATO’nun bu konudaki usulleri sarihtir. M illî zaruret hallerinde ve fevka
lâde hallerde kuvvetlerin m illî gayeler için kullanılm asına mani olan hiçbir 
NATO kaidesi yoktur.

S. 4 : NATO’nun Türkiye’yi kendi arzusu dışında bir silâhlı çatışma
ya sürüklemesi mümkün değil m idir?

C. 4 : NATO’nun Türkiye’yi kendi arzusu dışında bir harbe sürük
lemesi mümkün değildir. Zira, bilindiği gibi, NATO’nun silâhlı bir' muhase- 
mata karar vermesi, NATO Bakanlar Konseyince ittihaz olunacak bir siyasî 
kararla mümkündür. Böyle bir karar ise, NATO üyesi memleketlerin oy bir
liğ i ile alınabilir. Dİğer bir deyişle böyle bir kararın istihsali için Türkiye’nin 
müsbet oyunu kullanması şarttır. Bu bakımdan, Türkiye’nin kendi iradesi ve 
isteği dışında silâhlı bir muhasemata katılması gibi bir durumdan bahsetmek 
müşküldür.

S. 5 : «H arm el p lânı» NATO’ya bir yenilik getirmiş m idir?

C. 5 : Herkesin bildiği gibi, bugün bütün NATO üyeleri, Teşkilâtı, gü
nün şartlarına göre ayarlamak ve NATO’yu, yalnız harbi önlemek üzere de
ğil, adil ve devamlı bir barışın tahakkukunu sağlamak maksadİle kullanmak 
arzusundadırlar. Bu gaye ile  ilg ili tertipleri alabilmek İçin NATO bünyesin
de Belçika D ışişleri Bakanının ismine aften «H arm el tetkiki» diye tesmiye 
olunan bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma neticesinde NATO memleketleri 
bakanları, Teşkilâtın güvenlikle ilg ili müşterek tedbirlerinin idamesinin, İtti
fakın savunması bakımından zaruri bulunduğunu, fakat NATO’nun bu teda
füi görevi yanında, Sovyetler ve Doğu Avrupa memleketleriyle anlaşma ze
minini hazırlamak ve «detente»a hizmet etmek üzere, faydalı rol oynaması 
lâzım geld iğ i’ kanaatini m iittefikeıı paylaşmışlar ve NATO’nun temel gaye 
ve hedeflerinin halen muteber olduğunu, İttifakın carî Andlaşma ve teşkilât 
çerçevesinde devamında zaruret bulunduğunu kabul etmişlerdir.

Böylece İttifaka savunma tertiplerinin idamesi yanında siyasî faa
liyet sahasında da yeni bir istikamet verilmekte, yeni bir boyut kazandırılmak
tadır. Bir taraftan güvenliğin idamesine, bir taraftan gerginliğin azaltılm a
sına matuf faaliyetlerin birbirlerini nakzetmemekte, bilâkis tamamlamakta 
olduğu da herkesçe kabul edilmiştir. İttifakın siyasetindeki bu yeni gelişm ele
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rin İttifaka Avrupa’da adil ve devamlı bir barışın sağlanması hususunda yeni 
ufuklar açtığı meydandadır.

S. 6 : 1969’da NATO’nun süresinin sona erdiği ve bir yıl evvelinden feshi 
ihbarda bulunmak suretiyle Teşkilâttan çıkılabileceği söylendiğine göre Tür 
kiye’nin bu bakımdan tutumu ne olacaktır? Türkiye’nin NATO’da kalmakla 
elde edeceği faydalar nelerdir?

C. 6 : 4 Nisan 1949’da Vaşington’da imzalanmış ve 11. maddesi ahkâmına 
göre 24 Ağustos 1949’da m er’iyete girmiş olan Kuzey Atlantik Andlaşmasımn 
13- maddesine göre, her Akit Taraf Andlaşmanın mer’iyete girmesinden 20 
yıl sonra feshi ihbar ederek, ihbar tarihinden bir yıl sonra, İttifaktan ayrılabi
lecektir. Andlaşma 24 Ağustos 1949 tarihinde mer’iyete girmiş bulunduğu
na göre, üyelerinden herhangi biri arzu ettiği takdirde, ancak, 24 Ağustos 
1969 tarihinden itibaren, istediği herhangi bir zamanda feshi ihbarda bulu
nup, bunu yaptığı tarihten bir yıl sonra İttifaktan çekilebilir. Binaenaleyh, 
basınımızla muhtelif zamanlarda intikal eden fikir ve beyanlarda iddia olun
duğu gibi Nisan 1968 tarihi, feshi ihbar için bir başlangıç tarihi değildir.

Şimdi de, Türkiye’nin NATO ile olan ilişkilerine temas etmek istiyorum.

Evvelemirde NATO İttifakı, Türkiye bakımından, bilhassa dünya barı
şına ve bölgemizdeki istikrarın sağlanmasına hizmet etmesi yönünden kıymet- 
lendirilmelidir. Bugünkü dünya şartları muvacehesinde, kendi aldığı tedbir
lere ilâveten, dış güvenliğini, kendilerde ortak idealleri bulunup Hür Dünya 
m illetlerde tesanüt halinde gerçekleştirmeye çalışan Türkiye’nin, hedef ittihaz 
ettiği refah seviyesine erişmek için girişmiş olduğu hamlenin temel şartların
dan sayılan barış ve istikrara, NATO’nun mevcudiyetinin bir yardımcı olduğu 
aşikârdır.

Filhakika NATO İttifakı, Batı Camiası çerçevesinde Türkiye’ye sadece 
müşterek güvenlik sahasında değil, aynı zamanda siyasî ve İktisadî sahalarda 
da müttefikleriyle yakın bir teşriki mesaide bulunma imkânını vermektedir.

Bunun müşahhas m isalleri meydandadır. Türkiye, bu kollektif güvenlik 
teşkilâtı yoluyla Avrupa entegrasyonu hareketlerine katılmış, Avrupa İktisa
dî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı kısmı azami NATO’ya dahil olan üyeleri
nin yardımı ve desteği ile İktisadî davalarım ıza yakın bir alâka göstermiş ve 
böylece Türkiye’ye Yardım Konsorsiyumu 1963 yılında kurulmuştur.

Ayrıca, İttifak dolayısıyle, Türkiye, başta Amerika Birleşik D evletleıi 
olmak üzere, Almanya ve İtalya gibi müttefiklerinden askerî yardım sağla
maktadır. Bu ik ili yardım lara ilâveten, NATO’nun müşterek enfrastrüktür, 
ilim bursları gibi yardımlarından da muhtelif şekillerde faldalanmaktavız.
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Böylece, NATO’nun Türkiye’ye sağladığı menfaatlerin çok kısa bir iza
hını yaptıktan sonra, bilhassa şu hususu belirtmek isterim ki, Türkiye’nin m il
lî menfaatlerine uygun düşen ve memleketimizin diğer memleketlerle yakın 
münasebetler idamesine mani olmayan şahsiyetli bir politika takip etmesine 
NATO hiçbir zaman engel teşkil etmediği gibi, bilâkis Türkiye
NATO içinde bulunmakla daha aktif bir politika takip edebilmektedir. Bu 
hususu gözöııünde bulunduran Hükümetimiz, İttifakın takviyesi ve devamın
da, cari şartlar dahilinde, memleketimiz bakımından fayda mülâhaza eyle 
inektedir.»

B E L  G Eı 6 ■ 14 Mart  1968

BAC DIŞİŞLERİ BAKANININ HAVAALANINDA VERDİĞİ DEMEÇ

Birleşik Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mahmut Riyad, Ankara’ya 
vardığında şu demeci vermiştir :

«Dostum ve meslekdaşım Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın İhsan Sabrı 
Ç ağlayangil’in davetine icabet etmek ve dost Türk m illetine ve idarecilerine 
Birleşik Arap Cumhuriyeti halkının ve hükümetinin en iyi dileklerini sunmak 
üzere dost Türkiye’ye resmî ziyaretime başladığımdan dolayı mes’udum.

Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın İhsan Sabri Çağlayangin’in geçen sene 
Birleşik Arap Cumhuriyetine yaptığı ziyaret, Birleşik Arap Cumhuriyeti ile 
Türkiye arasında dostâne münasebetlerin gelişmesi yolunda bir dönüm nok
tası teşkil etmiştir. Benim bugün yaptığım ziyaret Birleşik Arap Cumhuriyeti
nin, Türk-Arap münasebetlerinin olumlu şekilde gelişmesini büyük bir takdir
le karşılamakta olduğunun bir işaretidir.

Biz aynı zamanda, her ülke arasında gerek hükümet, gerek m illetler se
viyesindeki temasların artmasına, olumlu gelişmelerin devamına intizar edi
yoruz.

Konuşmamın başında Başkan Cemal Abdülnâsır’ın Birleşik Arap Cum
huriyeti halk ve hükümetinin 5 Haziran 1967 tarihinde İsrail tarafından Arap 
ülkelerine karşı girişilm iş olan tecavüze muhalefet hususunda Türkiye’nin 
takınmış olduğu tavır dolayısiyle ve Türkiye’nin tecavüzün doğurduğu neti
celerin bertaraf edilmesinin lüzumu üzerinde gösterdiği İsrar için olduğu ka
dar, tecavüzden doğan toprak kazançlarına karşı tutumu için de şükranlarını 
ifade etmek isterim.

Her iki memleketi birbirine bağlayan sağlam, tarihî, manevî ve kültürel 
bağlar, dostluğun ve işbirliğinin temadisi için sağlam bir zemin tesisine muk
tedirdir.
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Diğer taraftan Orta - Doğu bölgesine dahil bulunan memleketlerimiz, 
Orta - Doğuda adelete dayanan barışın tesisi hususunda büyük sorumluluk ta
şımaktadırlar. Yapıcı işbirliği ve karşılık lı anlayışla, bölge m illetlerinin ihti
yaçlarının karşılanmasında ve bölgede gelişme hızının artmasında olduğu 
kadar m illetlerarası sulh ve refah dâvasına müsbet katkıda bulunmak husu
sunda da hayatî bir rol oynamaya muktedirler.»

B E L G E  7 14 Mart  1968

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAĞLAYANGİL'İN BAC DIŞİŞLERİ 
BAKANI ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Dışişleri Bakanı Çağlayangil, Ekselans Mahmut Riyad şerefine verdiği 
yemekte, şu konuşmayı yapmıştır :

«Zatıâlıııiz i ve Muhterem Refikanızı Türkiye’de görmekten duyduğu
muz sevinç büyüktür.

Uzun yıllardan beri Türkiye’yi resmen ziyaret eden ilk  Birleşik Arap 
Cumhuriyeti D ışişleri Bakanı olmanız ziyaretinize ayrı bir manâ ve önem ver
mektedir. Bu ziyaretinizi memleketlerimiz arasında geliştiğin i memnuniyetle 
müşahade ettiğimiz ilişkiler yönünden yeni ve yapıcı bir merhale olarak ka
bul ediyoruz. İlişkilerim izin gelişmesinde Ekselanslarının gösterdiği gayretleri 
müdrikiz ve bunları takdirle karşılıyoruz. Birleşik Arap Cumhuriyeti - Türki
ye münasebetlerini geliştirmek sadece Hükümetlerimizin arzusu değildir. Bu, 
aynı manevi kıymetleri ve ananeyi paylaşan m illetlerim izin de en samimî dile
ğidir. Türkiye’deki kısa ikametiniz sırasında, m illetim izin şahsınızda Birleşik 
Arap Cumhuriyeti halkına karşı duyduğu dostluk ve kardeşlik hislerini bizzat 
müşahade edeceğinizden eminim.

Türkiye’nin dış politikasında güttüğü hedef, bölgesindeki memleketler
den başİıyarak bütün memleketlerle ilişkilerini azamî derecede geliştirmek ve 
m illetlerarası barış, ahenk ve İşbirliğine elindeki bütün im kanlarla katkıda bu
lunmaktadır. Bu vadide, tarihî, manevî ve kültürel bakımdan kendilerine karşı 
özel bir yakınlık duyduğumuz bütün Arap memleketleri İle ilişkilerim izin sağ
lam temellere oturtulması ve verimli bir mecraya girmesi ilk plânda ele ald ı
ğımız bir konu teşkil etmiştir. Böyle bir gelişmenin Türkiye’nin menfaatine 
olduğu kadar Arap memleketlerinin ve bölgemizin menfaatlerine de uygun 
olduğuna inancımız tamdır.

Aynı inancın kardeş Arap Hükümet ve m illetleri tarafından da payla
şıldığını ve gayretlerimizin dostlarımız nezdinde olumlu bir makes bulduğu
nu görmek bizim İçin büyük bir sevinç kaynağı teşkil etmiştir. Bugün Türk-
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Arap ilişkileri özlediğimiz bir karşılık lı anlayış ve dayanışma havasına girmiş 
ve Türk - Arap dostluğu m illetlerimiz tarafından tahallükle desteklenmiş ve 
benimsenmiştir. Bu mesut gelişmenin tezahürlerini 1967 yılında nazik dave
tiniz üzerine Birleşik Arap Cumhuriyeti’ne yaptığım  ve gerek bende gerek 
Refikamda unutulmaz hatıralar bırakan ziyarette de miişahade etmek fırsatım 
bulmuştum.

Orta Doğu’da geçen yıl vuku bulan silâhlı çatışma bölgemizde mevcut 
istikrarsızlığı geniş ölçüde arttırmıştır.

Bölgede barışın biran evvel tesisi, bölge devletlerinin tümünün menfaa
tinedir. Ancak, bu barış âdil olmalıdır. Arap memleketlerinin meşru men 
faatlerine halel getirecek bir barışı biz de tasavvur edemeyiz. Türk Hüküme
tinin gerek silâhlı çatışmadan evvel gerek sonra takındığı tutumu biliyorsu
nuz. Tutumumuz Türk milletinin arzularına da uygundur. Bu münasebetle 
ilân  ettiğimiz prensipler Türk dış siyasetinin bellibaşlı esaslarının ve inançla
rının bir ifadesidir.

Şimdiye kadar ifade ettiğimiz gibi halen de m illetlerarası münasebetler
de küvet kullanılm asına ve askerî işgal yolu ile siyasî avantaj ve toprak ka
zancı sağlanmasına ve bu çeşit kazançların tek taraflı çözüm yollarını zorla 
kabul ettirmek maksadıyla kullanılm asına aleyhtarız. Emrivaki siyasetine 
karşı daima cephe almışızdır. Emrivakilerin barışçı niyetlerle bağdaşamıyaca- 
ğına mutlak suretle kaniyiz. Gerektiği zaman gösterdiğimiz tepkiler bu hu
sustaki hattı hareketimizi sarahatla belli etmiştir. Arap aleminin geçirmekte 
olduğu güç devirde Türkiye’nin takındığı ve kendi ilke ve prensiplerine uy
gun  bu tumum, Arap devletleri ile münasebetlerimizi geliştirmek yolundaki 
samimî arzumuzun bir başka ifadesini teşkil etmiştir.

M ısır m illetinin ve idarecilerinin bu güçlüğü barışçı yollardan yenecekleri
ne tam itimadımız vardır. Kalkınma halinde bulunan ve m illetlerinin refah 
seviyesini yükseltmeyi şiar edinmiş olan Birleşik Arap Cumhuriyeti ve Türki
ye’nin barışa ihtiyaçları büyüktür. Bir harbin hallettiğinden çok mesele ya
rattığı bir vakıadır. Bu bakımdan Orta Doğu krizinin barışçı yollardan çö
zümlenmesi için sarfedilmekte olan gayretlerin ihtilâfın biran evvel âdil bir 
hal şekline bağlanmasına hizmet etmesini samimiyetle temenni ediyoruz.

Bölgemizdeki diğer bir ciddî ih tilâf kaynağını Kıbrıs meselesi teşkil et
mektedir. Bu meseledeki tutumumuz M illetlerarası Hukuk prensiplerine, Bir
leşmiş M illetler şartına ve adalet ilkelerine uygundur. Gayemiz bu ihtilâfın 
bütün ilg ili tarafların hakikî ve meşru menfatlerini bağdaştıracak ve bölgemi
zin barışını tarsin edecek bir çözüm şekline biran evvel bağlanmasıdır. Tür
kiye’nin bu tutumunun bütün Arap memleketleri tarafından, aramızdaki dost
luk ve yakın lıkla ahenkli bir şekilde desteklenmesine büyük önem affetmek
teyiz.
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Sözlerime son vermeden evvel yapacağımız görüşmelerin Birleşik Arap 
Cumhuriyeti ile  Türkiye arasındaki ilişkilerin takviyesine ve geliştirilmesine 
yardımcı olacağı inancını belirtmek İsterim. Memleketinizde güzel günler ge
çirmenizi candan temenni ederim.

Kadehimi Başkan Cemal' Abdiil Nasır şerefine, Zatıâlinizin ve Muhte
rem Refikalarının sağlığına, kardeş Birleşik Arap Cumhuriyeti m illetinin re
fahına ve memleketlerimiz arasındaki dostluğun devamına kaldırmama mü
saadelerinizi rica ederim.»

BAC Dışişleri Bakanı Mahmut Riyad ise şu konuşmayı yapmıştır :
«Sözlerime Birleşik Arap Cumhuriyeti liderleri, halkı ve şahsım için 

izhar buyurulan liitufkâr ifadelere teşekkürle başlamak istiyorum. Ayrıca, 
büyük ve dost ülkenize ayak bastığım andan itibaren gösterilen sıcak kabule 
ve samimi m isafirperverliğe de şükranlarımı arz etmek isterim.

Dost ülkenin topraklarına ayak bastığımız andan itibaren samimi olarak 
kendimizi dost ve kardeşlerimizin arasında hissettiğimizi burada tebarüz et
tirmek İsterim. Aynı şekilde tarihî, kültürel ve coğrafi bakımdan sağlam te
mellere dayanan Türk - Arap dostluğunun, Türk ve Birleşik Arap Cumhu
riyeti m illetlerinin karşılıklı menfaatlerine dayanan ve yapıcı işbirliğinin ka
çınılmaz hale getiren bir istikbali kesin bir gerçek olarak da samimiyetle his
settik.

Sayın Dışişleri Bakanı, geçen yılın başlarında Birleşik Arap Cumhuriye
tine yaptığınız ziyaret, gerçekten müsbet Türk - Arap münasebetleri yönün
den çok önemli bir hizmet olmuştur. Hiç tereddüt etmeden bu ziyaretin iki 
ülke ve iki m illet arasındaki münasebetlere uygun bir karşılıklı anlayış havası 
yaratılmasında çok büyük katkısı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü, asırlarca 
gerilere uzanan müşterek tarihe sahip, müşterek dinî kaynaklara dayanan, 
dünyanın aynı bölgesinde yaşayan ve büyük Akdeniz’de hissesi olan iki m ille
tin aralarında en sıkı dostluk bağları kurmaları ve yapıcı bir işbirliğini ger
çekleştirecek durumda olmaları gerekir. Bunun da ötesinde, ülkelerimiz, ada
lete dayanan barışın tesisi ve bölge halkları için, güvenlik ve refah şartlarının 
gerçekleştirilmesi sorumluluğunu da taşımlıktadırlar. Bu gerçek, ülkelerimiz 
arasında dostluğu sadece tabii bir netice değil, fakat ayni zamanda müsbet 
bir lüzum haline getirmektedir.

Hiç şüphesiz Birleşik Arap Cumhuriyetini ziyaretiniz sırasında, Başkan 
Ahdul Nasır ile yaptığınız görüşmede ve diğer resmi konuşmalarınızda gö
rüşümüzün bu merkezde olduğunu miişahade etmiş bulunuyorsunuz. Ben ken
di hesabıma, ülkenize vasıl olduğum andan İtibaren ülkelerimiz arasındaki 
dostluğun pekiştirilmesi arzusunu hissettim.

Halen gerek Türkiye ve gerekse Birleşik Arap Cumhuriyeti, m illetler
arası münasebetlerde ve bölgemizde barışın gerçekleştirilmesinde, Birleşmiş

48



M illetler yasası ve adalet ilkelerinin hakim olmasını tebarüz ettirmeyi gerek
tiren tarihî bir rolle karşı karşıya bulunmaktadırlar.

5 Haziran 1967 tarihindeki İsrail tecavüzünden bu yana, Birleşik Arap 
Cumhuriyetinin yaşadığı bu zor günlerde, halkımız, bu tecavüzle ilg ili olarak 
diğer ülkeler ve m illetlerin tutumlarını dikkatle izlemektedir. Bu yönde, 
memleketinizin bu tecavüz karşısındaki tutumunun halkımız tarafından bü
yük takdir gördüğünü burada belirtmeyi bir görev sayarım. Başbakanınız sa
yın Süleyman Demire! tarafından gönderilen, adaleti ve Arapların meşru hak
larını desteklediğinizi bildiren lütufkâr ifadeleriniz hiç bir zaman unutulma
yacaktır. Aynı şekilde, Birleşmiş M illetler meclislerinde ve diğer m illetlerarası 
teşekküllerde, tecavüzün sonuçlarının izalesi ve tecavüz yoluyla toprak kaza
nılmasının yasaklanması şartlarını ileri sürmeniz, her zaman hafızalarım ızda 
ve kalplerim izde yaşayacaktır.

Tarihimizin bu çetin günlerinde, tecavüzün iradesine boyun eğmeyi red
detmek hususunda modern Türkiye tarihinden büyük örnekler almaktayız. 
Tecavüze karşı teslim olmayarak adalete dayanmadığı müddetçe gerçek ba
rışın kurulamayacağı hususunda ısrar ettiğiniz günlerde, Türk milletinin 
M ustafa Kemal Atatürk’ün liderliğ i altında takındığı kahramanca tutumu 
hatırlıyoruz.

Memleketin içinde bulunduğu bu güç devrede, ülkelerimiz ve halklarım ız 
arasındaki münasebetlerde yeni ufuklar belirmektedir. Türkiye ile  Birleşik 
Arap Cumhuriyeti arasındaki dostane münasebetlerin iki m illetin yararına 
müşterek işbirliği fırsatlarını yaratacağından emin bulunuyorum.

Büyük ülkenizde ve dost Türk halkı arasında bulunmaktan duyduğum 
büyük bahtiyarlığı ifade ederken, yeni ufuklara yönelen Türk - Arap dostlu
ğunun, iki dost halkın menfaatlerini gözeten sağlam bir dostluk olduğunu 
belirtmek isterim.

Aziz dostlarım, kadehlerimizi Türkiye cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, 
ev sahiplerimiz sayın İhsan Sabrı Çağlayangil, Bayan Çağlayangil ve Türk 
Arap dostluğu şerefine kaldırıyoruz.»

B E L G E 8 15 Mart  1968

BAC DIŞİŞLERİ BAKANININ RESMİ GÖRÜŞMELER 
LIAKKJNDAKİ DEMECİ

Türkiye D ışişleri Bakanı İle BAC Dışişleri Bakanı arasında yapılan res
mi görüşmelerden sonra, konuk Bakan Mahmut Riyad, gazetecilerin soruları 
nı cevaplandırarak, Ankara temasları hakkında şunları söylemiştir :
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«Cumhurbaşkanınız ile çok ilg i çekici bir görüşme yaptım. Bu görüş
meden çok etkilendim. Gerek Cumhurbaşkanı Sunay’a gerekse Başbakan De- 
m irel’e Birleşik Arap Cumhuriyetini ziyaretleri hususunda, Başkan Abdülnâ- 
sır’ııı davetini ilettim.

Meslekdaşım sayın Çağlayangil ile de uzun bir görüşme yaptık. Bu gö
rüşmede Orta - Doğu’da karşılaştığım ız durum, İsrail’in saldırısı ve Kıbrıs 
meselesi ile ilg ili hususların çoğunu ele aldık, her iki konuda da, gerek Or
ta - Doğu, gerekse Kıbrıs konularında, iyi bir anlayış havası içinde görüştük.

Biz, bölgemizde mevcut durumu bütün ayrıntıları ile  anlattık ve İsrail’in 
saldırısının sonuçları, bu yüzden karşılaştığım ız meseleleri nasıl halle çalıştı
ğım ızı açıkladık.

Türk heyetinden de, Kıbrıs meselesini ve Türkiye’nin bu meseledeki gö
rüşünü etraflıca öğrendik.

Şunu söyleyebilirim ki, genel olarak görüşmeler karşılıklı anlayış içinde 
geçmiştir.»

Riyad, «Kıbrıs meselesinde Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin kesin görüşü 
ned ir?» şeklindeki bir soruya şu cevabı vermiştir :

«Çok samimi olarak söyleyeyim ki, biz her zaman Kıbrıs’ın bağımsızlı
ğını desteklemiş ve ada’da her türlü askeri üslerin varlığ ına son verilmesini 
savunmuşuzdur. Çünkü, hatırlayacağınız gibi, 1956 yılında, buradaki üsler bir 
saldırı için kullanılm ıştı. Görüşümüz bugün de, bu iki noktaya dayanmak
tadır.»

«B irleşik Arap Cumhuriyetindeki Türk mülkleri konusunda bu ziyareti
niz sırasında bir sonuca varılacak m ı?» şeklindeki bir soruya, konuk Bakan 
şu cevabı vermiştir :

«B irleşik Arap Cumhuriyeti, bu konuyu, ilg ili bütün ülkelerle, prensip 
itibariyle halletm iş bulunmaktadır. İki tarafın teknisyenleri ve ilg ilileri bu 
mes’eleyi konuşacaklardır. Zaten temaslar başlamıştır. Bu konuda, temelde 
hiçbir anlaşmazlığımız yoktur. Tam bir anlaşma içindeyiz.»

B E L G E 9 17 Mar t  1968

TÜRK - B. A. C. ORTAK BİLDİRİSİ

Bildiri şöyledir :

«Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın İhsan Sabri Çağlayangİl’in vaki daveti 
üzerine BAC Dışişleri Bakanı Sayın Mahmud Riad 14 - 17 M art 1968 tarih
leri arasında Türkiye’yi resmen ziyaret etmiştir.
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Sayın Mahmud Riad Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay ve 
Başbakan Sayın Süleyman Demirel tarafından kabul edilmiştir.

Sayın Mahmud Riad Ankara’daki İkameti sırasında Atatürk’ün A ıııt - 
Kabrini ziyaret etmiş ve Türkiye’nin büyük liderine tazimde bulunmuştur. D ı
şişleri Bakanı aynı zamanda İstanbul’u da ziyaret etmiştir.

Bu ziyaretin bariz vasfını teşkil eden dostluk ve samimiyet havası için
de iki Bakan dikkatlerini bilhassa Orta - Doğuda mevcut duruma hasretmek 
suretiyle çeşitli konuları kapsayan görüşmelerde bulunmuşlardır. Bu hususta 
iki Bakan B. M. Yasasına, Devletler hukuku prensiplerine ve adalet icapları
na uyulmasının zarureti üzerinde mutabık kalm ışlardır.

İki Bakan her iki m illet arasında mevcut kardeşlik ve dostluk ilişk ileri
ne uygun olarak iki memleket arasındaki münasebetleri daha da sağlam laş
tırmak amacıyla İkili münasebetlerini iligilendiren konuları da gözden geçir
mişlerdir.

Sayın Mahmud Riad Orta - Doğu durumu ile ilg ili son gelişmeleri ay
rıntılı bir şekilde izah etmiştir. Sayın İhsan Sabri Çağlayangil Türkiye’nin Arap 
ülkelerine karşı beslediği dostluk ve samimi hislerini tekrarlamış ve Türki
ye’nin toprak kazancı ve siyasi avantaj temini için kuvvet kullanılm asına kar
şı olan tutumunu teyîd etmiştir.

İki Bakan Bölgedeki durumun normale dönmesi için İsrail Kuvvetlen
ilin 4 Haziran 1967’dan sonra işgal etmiş oldukları topraklardan 22 Kasım 
1967 tarihli Güvenlik Konseyi Kararına uygun olarak çekilmesi gerektiği ka
naatini izhar etmişlerdir.

İki Bakan, Kıbrıs meselesini de görüşmüşlerdir. Bu hususta Sayın İhsan 
Sabri Çağlayangil, son gelişmeleri anlatmış ve bu mesele üzerindeki Türk 
görüşünü izah etmiştir. İki Bakan, Kıbrıstaki iki Cemaat için barış ve adaletin 
zarureti üzerinde mutabık kalmışlardır.

İkili ilişkileri konusunda iki Bakan, memleketlerini birbirine bağlayan 
anânevi bağların değerini belirterek, iki Hükümetin münasebetlerin bütün 
işbirliği sahalarında arttırılması ve genişletilmesi hususundaki azimlerini ifa
de etmişlerdir.

BAC Dışişleri Bakanı Türkiye'de bulunduğu süre zarfında şahsına ve 
heyetine karşı gösterilmiş bulunan cömert misafirperverlikten dolayı derin 
şükranlarını ifade etmiştir.»
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B E L G E  10 14 M a r t  1968

BULGAR BAŞBAKANININ TÜRK  - BULGAR İLİŞKİLERİ 
HARKINDAKİ DEMECİ

20 M art tarihinde bir heyetin başında Türkiye’yi ziyaret edecek olan 
Bulgaristan Başbakanı Todor Jivkov Türk - Bulgar ilişkileri hakkında bir be
yanat vermiştir.

Türkiye’ye yapacağı ziyaretin iki taraf ilişkileri üzerinde olumlu sonuç
lar vereceğine inandığını belirten Todor Jivkov, bu arada, şunları söylemiştir :

«Komşu Türkiye ile  olan ilişkilerim izde son yıllar zarfında bazı geliş
meler kaydedilmiş olmasına rağmen bu yönde yapılması gereken her şey ya
pılmış değildir. Kanaatimizece iki tarafın da yararına olarak iktisadi ve kül
türel ilişkilerim izin genişlemesi yolunda yeni adım lar atılmasına mani olacak 
hiç bir engel yoktur. Bulgaristan H alk Cumhuriyeti hükümeti adına şunu be
lirtmek isterim ki, komşu Türkiye ile  olan ik ili ilişkilerim izin, ancak, bu yön
de gelişmesi yolunda bundan böyle de gücümüzün yettiği kadar elimizden 
geleni esirgemiyeceğİz. Zira bu yöndeki her gelişme her iki halkın çıkarlarına 
uygun olup Balkanlar’daki barışı sağlam laştıracaktır.

Bulgaristan H alk Cumhuriyeti Balkan m illetleri arasında mevcut barış 
ve dostluğun kuvvetlenmesi, Balkanların Akdeniz bölgesinde atom ve füze 
silâhlarından arınmış bir bölge haline gelmesi gayesiyle devamlı gayret har
camaktadır.

Bulgar hükümeti Bulgar - Türk ilişkilerinin iyileşmesi, iki memleket 
arasında karşılık lı işbirliği ve güven havası yaratılması yolunda elinden ge
leni yapmış ve yapmaktadır. Bulgaristanla Türkiye 50 yıldan fazla barış için
de yaşamaktadır. Sırf bu gerçek, işbirliğinin ve karşılık lı anlaşma havasım ya
ratacak objektif şartların meydanda olduğunu açıkça gösterir. Yeni Türk hü
kümetinin komşu memleketlerle olan İlişkilerini eşitlik ve ademi müdahale 
prensiplerine istinaden sağlam laştırıp geliştirmek kararında olduğuna dair 
bundan bir süre önce yaptığı açıklamayı destekliyoruz. Bu vesileyle şunu kay
detmek yerinde olur ki, Bulgaristan H alk Cumhuriyetiyle Türkiye cumhuri
yeti arasında iki tarafın da iyi niyetle çözümlenmesi İmkânsız sorunlar yok
tur. Bulgar - Türk ilişkilerinin normal gidişini ve gelişmesini engelliyecek 
mahiyette olan bütün sorunların müzakere yolu ile görüşülmesine hazırız. Ka
naatimize göre mal mübadelesinin genişlemesi ve iki memleket arasında kuru
lan dostane ilişkilerin bundan böyle de gelişmesi yolundaki imkânlardan fay
dalanması her iki tarafın yararınadır.»
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B E L G E  11 18 M a r t  1968

B. M. GÜVENLİK KONSEYİNİN KIBRIS KONUSUNDAKİ  
TOPLANTISI

Kıbrıs’daki B. M. barış gücünün görev süresinin uzatılması meselesini 
görüşmek için toplanan Güvenlik Konseyi, barış gücünün 26 H azirana kadar 
adada kalmasını öngören bir karar tasarısını kabul etmiştir.

Karar tasarısında barış gücü görev süresinin, bu kuvvetin Kıbrıs’tan ta 
mamen çekilmesini veya bir kısmının azaltılmasını sağlayacak nihaî bir çözü
me intizaren uzatılması istenmekte ve bu yolda yeterli gelişmeler kaydedilme
sinin umulduğu ifade edilmekteydi.

Tasarı ayrıca, ilg ili tarafları son derece temkinli davranmaya ve Güven
lik  Konseyinin hedefine erişilmesi için kararlı bir şekilde işbirliğine devam 
etmeye davet etmekte, bunun için de, durumun normale dönmesini sağlamak 
maksadı ile  içinde bulunulan müsait havadan ve fırsatlardan yapıcı bir şekil
de istifade edilmesini istemektedir.

Toplantıda konuşan, Kıbrıs Rum temsilcisi Zenon Rossides Genel Sek
reter U Thant’ııı 9 M art tarihli raporunun, adada olaylar çıktığı tarihten beri, 
durum hakkında en ümit verici rapor olduğunu söylemiş, raporun içine aldığı 
üç aylık devrenin 1963 yılından beri adanın geçirdiği en sakin devir olduğunu 
belirtmiştir.

Rossides’e göre «adadaki her iki grup da uzun zamandan beri ada’da 
şartların normale dönmesi için istekli olduklarını göstermişlerdir ve bu rapor 
bunun en inandırıcı delilid ir.»

Rossides, Lefkoşe hükümetinin Rum larla Türkleri «çatıştırm am a» tek lif
lerini dikkate almaya istekli olduğunu isbat ettiğini ve bunun da ilg ili taraf
ların yapması teklif edilen görüşmelerle mümkün olabileceğini söylemiştir.

Rossides’ten sonra konuşan Türkiye temsilci Orhan Eralp şöyle de
miştir :

«Genel Sekreterin, anlaşmazlığı, karşılık lı şikayetler safhasından çıka
rıp mantık yolu ile çözmeye yönelten çabalarım takdir ediyoruz. Ve Başpis
kopos M akarios’un meselesinin kuvvet kullanarak halledilem iyeceği hakkın- 
daki sözlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Kıbrıs’daki Türk ve Rum cemaat
leri arasında zemin yoklama mahiyetindeki temaslar, nihaî hal çaresine sade
ce ilg ili taraflar arasında müzakere yolu ile erişilebileceğine inandığı için Türk 
hükümeti tarafından desteklenecektir.»

Daha sonra konuşan Yunan temsilcisi Dimitros Bitsios da, hükümetinin 
devamlı olarak Kıbrıs meselesine barışçı bir hal çaresi bulmak İçin gerekli
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şartları yaratmaya çalıştığını belirtmiş ve Kasım ayında adadaki karışıklık lar 
sırasında barışın idamesine Yunan hükümetinin ılım lık anlayışının imkân 
verdiğini söylemiştir.

B E L G E 12 19 Mar t  1968

BULGARİSTAN BAŞBAKANININ ZİYARETİ İLE İLGİLİ 
OLARAK BAŞBAKANIN VERDİĞİ DEMEÇ

Başbakan Süleyman Demirel, Sofya’da yayınlanan Rabotniçesko Delo 
gazetesi muhabirine Todor Jivkov’un Türkiye’ye yapacağı ziyareti ile ilg ili 
olarak bir mülakat vermiş ve gazetecinin sorularını şu şekilde cevaplandır
mıştır :

« S  — Hükümetinizin dış politikasının başlıca yönlerini açıklanmışınız ?

C — Türkiye, dış politika alanında, bütün ülkelerle münasebetlerini ge
liştirmeğe önem veren ve bu istikamette büyük gayret gösteren bir ülkedir. 
Türkiye’nin bu politikası, gelişen m illetlerarası münasebetlerin, sadece ilg ili 
ülkelere bazı faydalar sağlam akla kalmayıp dünya barışını da takviye yolunda 
büyük bir katkı sağlayacağı inancına dayanmaktadır. Filhakika, devamlı bir 
barış düzeninin yerleşmesi için memleketler arasında karşılık lı anlayışın tees
süsü asgarî bir gereği teşkil eder.

M illetlerarası şartların bugün erişmiş olduğu merhalede, memleketlerin 
farklı sosyal ve ekonomik rejim lere sahip olmaları, karşılık lı anlayışı tesise 
matuf gayretler için bir engel sayılmamaktadır. H ükümranlığa saygı, içişleri
ne karışmama ve hak eşitliği gibi prensipler m illetlerarası hayatın vaz geçil
mez esasları olarak hürmet gördükçe dünya barışına en elverişli şartların ya
ratılmasının kolaylaşacağı bir gerçektir. Türkiye cumhuriyetinin kurulduğu 
tarihten bu yana geçen 45 y ıllık  devre boyunca bu prensipleri dış münasebet
lerinin kaidesi yapmıştır.

Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ün «yurtta sulh cihanda sulh» sö
zünün gereğini yerine getiren Türkiye, komşu ülkelerle münasebetlerini ge
liştirmeye her zamaıı özel bir önem vermiştir. Türkiye, iyi komşuluk müna
sebetlerinin, ayın bölge içinde bulunan ülkeler arasında ahengin ve mümkün 
olan alanlarda işbirliğinin gerçekleşmesi için en iyi çerçeveyi teşkil ettiğine 
kanidir. Dış münasebetlerini hiç bir zaman zümreci bir açıdan görmemiş olan 
Türkiye, şimdiye kadar başarılı şekilde yürüttüğü bu politikaya bundan son
ra da devam azmindedir.
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S — Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl değerlendiriyor
sunuz ?

C — Türkiye ile  Bulgaristan iki komşu memlekettir. Bugünkü dünya
da, coğrafi mesafelerle birbirinden uzak memleketler dahi birbirleriyle sıkı 
işbirliği ve dostluk çabaları sarfetmektedirler. Aynı bölgede bulunan memle
ketlerin de, sosyal ve ekonomik görüşlerin arasındaki farkı nazarı itibara a l
maksızın bölge barışı, dünya barışı ve nihayet her bağımsız ülkenin esas ga
yesi olan m illetlerin refahını ve saadetini sağlamak amacıyla işbirliği yapma
ları ve bunun için evvelâ iki taraflı ilişkilerin en müsait satıhlara intikal ettir
meleri tabii bir arzu sayılsa gerektir.

Türkiye ve Bulgaristan hükümeti, işte bu ana prensiplerden hareketle 
bilhassa son senelerde geniş bir sahaya şamil iyi ilişkilerin temellerini atmış 
ve bu çabalarının faydalarını şimdiden görmeye başlamışlardır. Bu hususu 
memnuniyetle zikretmek isterim.

Biz, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerim izi evvelâ dış siyaseti
mizin ana prensibi olan «yurtta sulh cihanda sulh» parolası, Balkan memle
ketleri arasında her zaman teessüsünü arzu etmiş bulunduğumuz ahenk ve 
nihayet Avrupa’daki «detente» açısından değerlendirmeye devam ediyoruz.

S — Bulgaristan H alk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı Todor 
Jivkov’la ülkenizi ziyareti sırasında ne gibi sorunların görüşülmesi öngörül
mektedir ?

C — Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı Ekselans 
Jİvkov ile ne gibi konuları görüşeceğimizi tabiatiyle Başbakanın Türkiye’ye 
teşriflerinde birlikte tesbİt edeceğiz. Ancak size şunu söyleyebilirim ki, bu gö- 
rüşmelerede beynelmilel meseleleri gözden geçirmek bu konular üzerinde gö
rüş teatisinde bulunacağımız gibi, iki komşu ülkeyi ilgilendiren bütün konuları 
ele alacağımıza eminim. Ekselâns Jİvkov ile yapacağımız görüşmelerin, D ışiş
leri Bakanlarının karşılık lı ziyaretleri ile, memnuniyet verici bir devreye gir 
mİş bulunan münasebetlerimizin müstakbel inkişafı bakımından önemli bit 
merhale teşkil edeceğine şüphe etmiyorum.»

B E L G E 13 19 Mar t  1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ BULGARİSTAN BAŞBAKANININ 
ZİYARETİ MÜNASEBETİYLE VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Bulgaristan Başbakanı Todot 
Jİvkov un Türkiye’yi ziyareti ile ilg ili olarak şu demeci vermiştir :
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«Bulgaristan H alk Cumhuriyeti Başbakanının, Başbakanımızın daveti 
üzerine memleketimize yapacağı resmî ziyareti son yıllarda olumlu bir şekil
de gelişen Türk - Bulgar ilişkileri açısından önemli bir merhale telâkki et
mekteyiz. Bulgaristan’la  çeşitli alanlarda münasebetlerimiz gittikçe gelişmek
tedir. Bunların tanzimi maksadile iki memleket arasında kısa zamanda birçok 
anlaşma imza edilmiştir. 1966 yılında Bulgaristan D ışişleri Bakanı sayın Ba- 
şev’in memleketimize yaptığı ziyaret ve geçen y ıl benim bu ziyareti iade et
mek için Bulgaristan’a gidişim ik ili ilişkilerim izin inkişafı yanında m illetler
arası sorunlar üzerinde faydalı görüş teatilerine fırsat yaratmıştır. Bulgaris
tan’da gördüğümüz samimî hüsnükabul ve yakınlık bizi çok mütehassis etmiş
ti. Sayın Todor Jivkov’un da Türkiye’ye yapacağı ziyaretin aynı hava içinde 
cereyan edeceğine ve kamu oyumuz tarafından ilg iy le  izleneceğine eminim. 
Türkiye ve Bulgaristan, komşu olmak hasebiyle ilşkilerini mütekabil menfaat 
esası üzerinden geliştirmekte fayda gördükleri gibi, aralarında karşılık lı iti
mat ve anlayışın tessüsünün bölgemizin barış, sükûn ve ahengine önemli kat
kıda bulunacağını müdriktirler. Bulgaristan Başbakanının ziyaretini bu düşün
celer altında değerlendiriyor ve iki Başbakan arasında yapılacak görüşmelerin 
verimli ve yapıcı olacağına inanıyoruz. Bu görüşmelerde sabit bir gündem 
olmayacaktır. İki Başbakan aktüel m illetlerarası konuları ve ik ili ilişkileri göz
den geçireceklerdir.»

B E L G E 14 19 Mar t  1968

DIŞİŞLERİNİN BULGARİSTAN BAŞBAKANI JİVKOV’UN 
ZİYARETİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğünün açıklaması 
şöyledir :

«Başbakan Süleyman D em irel’in daveti üzerine, Bulgaristan Başbakanı 
Todor Jivkov, beraberinde Dışişleri Bakanı Ivan Başev, Enerji ve Y akıt Ba
kanı Konstantin Popov ve Adalet Bakam Bayan Svetla Daskalova olduğu 
halde 20 - 26 M art tarihleri arasında memleketimizi resmen ziyaret edecek
tir. Bulgar heyetinde ayrıca, muhtelif konularda eksperler ve gazeteciler de 
bulunacaktır.

Komşu memleketler ve diğer bütün devletlerle en iyi ilişk iler kurma 
amacını güden Türkiye bütün Balkan memleketleri ile  ve bu arada tabiatile 
Bulgaristan ile ik ili ilişkilerini geliştirme arzusundadır. 1966 yılının Ağustos 
ayında Bulgaristan Dışişleri Bakanı Türkiye’yi ziyaret etmiş ve Mayıs 1967 
tarihinde de Türkiye Dışişleri Bakanı Bulgaristan’a resmî bir ziyarette bulun
muştur.
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Bu karşılık lı ziyaretler iki memleket ilişkilerinin gelişmesinde miisbet 
rol oynamış ve veteriner anlaşması, nebatların korunmasına dair sözleşme, 
direkt demiryolu irtibatı hakkında anlaşma ve hudut olaylarının önlenmesi 
ve halli ile  hudut işaretlerinin bakımı hakkında anlaşma gibi vesikalar imza
lanmıştır.

Bundan başka, Bulgaristan’daki Türklerin bir kısmı ile  ilg ili olarak 
(Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan H alk Cumhuriyeti arasında yakın ak
rabaları 1952 yılm a kadar Türkiye’ye göç etmiş olan Türk asıllı Bulgar va
tandaşlarının Bulgaristan H alk Cumhuriyetinden Türkiye Cumhuriyetine göç 
etmeleri hakkında anlaşma) parafe edilmiş olup Sayın Jivkov’un Türkiye’yi 
ziyareti sırasında iki memleket D ışişleri Bakanları tarafından imzalanacaktır.

Başbakanlar, D ışişleri Bakanları ve Parlamento hey’etleri gibi yüksek 
seviyede ziyaretler dışında, Türkiye ile Bulgaristan arasında muhtelif seviye
lerde temas ve ziyaret yapılmaktadır. Bu ziyaretler de, ait oldukları sahalarda 
ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmaktadır.

Sayın Jivkov’un ziyareti sırasında ik ili konuların yanında dünyanın si
yasî ve İktisadî problemleri üzerinde fikir teatisinde bulunacağı ve Kıbrıs so
rununun ele alınacağı tabiîdir.»

B E L G E 15 20 Mar t  1968

BULGARİSTAN BAŞBAKANININ ESENBOĞA 
HAVAALANINDA VERDİĞİ DEMEÇ

Türkiye’yi resmen ziyaret etmek üzere Ankara’ya gelen Bulgaristan 
Bakanlar Kurulu Başkanı Todor Jivkov, Esenboğa havaalanında basma bir 
demeç vererek, şunları söylemiştir :

«Herşeyden evvel beni buraya nazikâne davet etmiş olan sayın Süleyman 
Demirel’e teşekkür etmek isterim. Ziyaretimiz, her iki komşu memleket ara
sındaki münasebetlerimizin daha da iyileşmesine yardım edecektir.

Konuşmalarımızın faydalı olacağından eminim ve bundan böyle yapa
cağımız işbirliğinin de fazlalaşacağından eminim. Yapacak olduğumuz görüş
melerin her iki komşu memleketin durumuna lâyık bir şekilde, münasebetleri
mizi iyileştireceğinden şüphe etmemekteyim.

Ankara halkına ve Türk m illetine bizim samimî selâmlarım ızı u laştır
manızı rica ederim. Biz, komşuyuz ve komşu olacağız. Bulgar halkı bir komşıı 
m illet gibi Türk halkını selâmlamakta ve kendisine barış arzu etmektedir. 
Bulgar halkı Türk m illetinin asil gayelerinde başarılara ulaşmasını ve daha 
büyük refaha kavuşmasını arzu etmektedir. Türkiye cumhuriyetinin terâkkisi
ni arzu etmektedir.»
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B E L G E  16 20 M ar t  1968

BAŞBAKANIN BULGARİSTAN BAŞBAKANI ŞEREFİNE 
VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Başbakan Süleyman Demirel ,Bulgaristan Başbakanı Todor Jivkov şe
refine verdiği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Başbakan,

Bulgaristan H alk Cumhuriyetinin mümtaz Başbakanı ve kendilerine re
fakat eden heyet üyelerini Türkiye’de selâmlamaktan büyük bir bahtiyarlık 
duyuyorum. Türk ve Bulgar m illetleri asırlar boyunca gelişen ilişk ileri içinde 
birbirini yakından tanımak imkânını bulmuşlardır. İki memleket komşu olmak 
hasebiyle münasebetlerini ve birçok sahalarda işbirliğini inkişaf ettirmenin kar
şılık lı menfaatlerine uygun bulunduğunu müdriktirler. Geçirdikleri tarihî tec
rübelerin ışığında bölgelerinde barış ve ahenge katkıda bulunmak arzusunu 
müştereken taşımaktadırlar. Her iki memleketin de gayesi ekonomik gelişme
lerini gerçekleştirmek ve m illetlerinin refah seviyesini yükseltmektir. Burada
ki görüşmelerimizin, son zamanlarda olumlu bir şekilde gittikçe inkişaf etti
ğini memnuniyetle miişahade ettiğimiz ik ili ilişkilerim ize yeni bir hız verece
ğine inanıyoruz.

Birçok alanda şimdiden kısa zamanda mesafe katetmiş bulunmaktayız. 
Değerli Dışişleri Bakanınız Ekselâns Başev’in 1966 yılında Türkiye’ye yaptığı 
ziyaret bu bakımdan önemli bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Bu ziyareti ge
çen yıl Dışişleri Bakanımız iade etmiş ve Sofya’da verim li görüşmeler yap
mıştır. Daha sonra U laştırm a Bakanımız Bulgaristan’ı ve Bulgaristan N akli
yat Bakanı ile Devlet Plânlama Komitesi Başkanı Türkiye’yi ziyaret etmişler
dir. Önümüzdeki aylarda Parlamentonuzu temsîlen bir heyeti memleketimiz
de m isafir etmeye hazırlanıyoruz. Bütün bu ziyaret ve temaslar iki m illetin 
birbirini daha iyi tanımalarına, karşılık lı meselelerini daha iyi anlamalarına, 
işbirliği alanlarının teşhis edilmesine ve ilişkilerin geliştirilm esi istikâmetinde 
müşahhas neticelere ulaşılmasına hâdim olmuştur. Bu süre zarfında memle
ketlerimiz arasında Hava Ulaştırma, Veteriner, Nebatları Koruma, Direkt 
Demiryolu, Hudut O laylarını Önleme ve Kara N akliyat Anlaşmaları imza
lanmış ve ticaret hacmi geniş miktarda artmıştır. Her biri ayrı bir önem ar- 
zeden bu anlaşmalara ilâveten memleketlerimiz arasında bağlayıcı, birleşti
rici bir unsur olduğuna inandığımız, Bulgaristan’daki soydaşlarımızın bir kıs
mının parçalanmış aileleri birleştirmek gibi İnsanî bir gaye ile Türkiye’ye gö
çüne imkân verecek olan bir Anlaşma da bu ziyaretiniz sırasında D ışişleri Ba
kanlarımız tarafından imzalanacaktır. Varılan bütün bu müsbet neticeler 
aramızda teessüsüne büyük bir değer atfettiğimiz, karşılık lı itimat ve anlayış
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tan ilham alan ve müşterek menfatlerimize cevap veren iyi komşuluk müna-, 
sebetlerİne temel olmaktadır.

Sayın Başbakan,

Ekselansları ile m illetlerarası ve Bölgemizi ilgilendiren meseleler üze
rinde yapacağımız fikir teatilerine büyük önem atfediyoruz. Bugün dünyamı
zın güç bir devreden geçtiği muhakkaktır. Fakat, bu devrenin bir özelliği v ar
dır. Bir yandan, dünya barışını ciddi surette tehdit eden ve bütün insanlığı 
misli görülmemiş bir felâkete sürükleyebilecek gelişmelere, şiddetli gergin
liklere, şahit oluyor ve endişe duyuyoruz. D iğer yandan, insanlığın yararına 
olan teknolojik gelişmeler, nükleer bir harbin fecaatinin gittikçe daha iyi idrak 
edilmesi, sosyal ve siyasi rejim farklarının münasebetlerin karşılıklı menfaat 
esası üzerine gelişmesine engel teşkil etmemesi gerektiği kanaatinin kuvvetlen
mesi hepimizi ileriye ümitle bakmağa sevketmektedir. Tehlike unsurları ber
taraf edilerek dünyanın istikbali için yapıcı olan teşebbüslerin teşvik olunma
sı, m illetlerarası barışın sağlam bir zemine dayandırılması, büyük, küçük, bü
tün devletleri hayatî bir sorumluluk altına sokmaktadır. Bizim dış siyaseti
mize ışık tutan işte bu şuurdur. Hedefimiz dünya barışı ve m illetlerarası işbirliği
ne ve Bölgemizin huzur ve ahengine azamî derecede katkıda bulunmak, ken
di m illî menfaatlerim izle diğer memleketlerin menfaatlerini âdil bir denge 
içinde bağdaştırmaktadır. Birleşmiş M illetler Yasası Prensiplerine, barış ve 
adaletin icaplarına uygun bir dış politikayı azîm ve sebatla tatbik etmenin gay
reti İçinde bulunuyoruz. Bu sebepledir ki, Türkiye bilhassa komşularıyla top
rak bütünlüğü, içişlerine ademi müdahale, anlaşmalara riayet, hak eşitliği, 
ih tilâfların  barışçı yo llarla halii prensipleri dahilinde İyi ilişkiler kurmayı 
amaç edinmiştir.

Yİne aynı amaçladır ki, Türkiye Balkanlarda, barış ve ahengin hâkim 
olmasını, bu Bölgenin ihtilâflardan arî bulunması ve örnek bir anlayış hava
sının kurulmasını daima samimiyetle arzu etmiş ve bu yolda elinden gelen 
gayreti sarfetmekten geri kalmamıştır.

Kısaca esaslarını tahlil ettiğimiz dış politikaya bağlılığım ızın delillerini 
verdiğimize kanî bulunuyoruz. Son yıllarda hemen hemen bütün komşuları
mızla ilişkilerim izi yapıcı bir şekilde geliştirmeyi başardık. M illetlerarası me
selelerde hak ve âdalet, gözönünde tuttuğumuz temel esaslardandır. Örta-Do- 
ğu ’da çıkan buhranda, kuvvet kullanılm ası yoluyla toprak kazanılmasının ve 
emrivakilere dayanılarak siyasî çözüm şekilleri empoze ettirilmesinin karşısın
da cephe aldık. Buhrana sebebiyet veren ihtilâfa, âdil ve hakkaniyetli Bölge 
barışını kuvvetlendirecek bir hal şeklini mümkün kılmak için gayret sarf et
meğe amade bulunduk.

Bizim için vazgeçilmeyecek m illî bir dava olan Kıbrıs meselesinde de, 
Türkiye ve Türk Cemaatinin haklarını korumak hususunda kararlılığ ım ız ya
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nında, bu ih tilâfı Tarafların meşrû hakların ı koruyacak barışçı bir çözüm şek
line bağlamak her zaman hedefimiz olmuştur. Bu maksatla sarfettiğimiz gay
retlerin ve gösterdiğimiz iyi niyetin mukabele görmesi halisane temenni
mizdir.

Sayın Başbakan,

Ziyaretiniz sırasında yapacağımız görüşmelerin ik ili münasebetlerimiz 
için yapıcı, ve m illetlerarası meseleler üzerindeki fikir teatilerinin verimli ola
cağına emin bulunmaktayım.»

Bulgaristan Bakanlar Kurulu Başkam Todor Jivkov ise şu mukabelede 
bulunmuştur :

«Ekselans,

Sayın Bayan Demirel,

Sayın Bayan ve Baylar!

Her şeyden önce Türk toprağına ayak bastığımızdan beri bize gösterilen 
dikkat ve konukseverlikten ötürü şahsen benim ve beraberimizdeki şahısların 
en içten teşekkürlerini ifade etmek isterim. Biraz önce Ülkemize, Bulgar M il
letine ve şahsıma gösterdiğiniz samimi konukseverliği ve güzel sözlerinizi. 
M illetlerim izin barış, iyi komşuluk ve işbirliği havası içinde yaşama arzusunun 
bir ifadesi olarak kabul ediyorum.

Sayın ev sahiplerimiz, konuklarınız olan bizler de aynı derin ve samimi 
arzudan ııeş’et eden Sizin güzel ve konuksever Ülkenizi ziyaretmizin maksadı, 
iyi komşuluk ilişkilerin i kuvvetlendirmek ve geliştirmek olduğuna dair siz- 
leri ikna etmeme müsaade buyurun.

Bulgar M illetinin yüce bir ulusal amacı vardır ki, bu amacın gerçekleş
tirilmesi uğruna artık yirmi dört y ıl gayret sarfetmektedir. Biz, öteki m illet 
lerin, başka şartlar içinde yüzyıllar boyunca eriştikleri maddî ve kültürel ge
lişim seviyesine on yıllar içinde ulaşmak istiyoruz. Biz, müreffeh bir toplum 
meydana getirmek istiyoruz. Tabiî, böyle bir amaca ancak barışsever ülke ve 
halklarla, barış ve işbirliği ortamı içinde ulaşılabilir. Bunları gözönünde bu
lunduran dış politikamız, Balkanlarda ve Avrupada olduğu gibi, bütün dün
yada da iç gelişmemiz yönünden barış ve barışçı işbirliğini sağlam a ödevinden 
ilham almaktadır. Zamanımız şartlarında dünya barışı mücerret bir şey de
ğild ir. Bugün harp ocaklarından her biri, her ne kadar küçük ve bizden uzak 
da olsa, büyük ve umum bir yangın tehlikesini gizlemektedir. Bu yüzden de, 
küçük m ahallî savaşlara, günümüzde önceden tamamen hezimete mahkûm 
olan bir halka askerî saldırı yoluyla başkalarının arzusunu kabul ettirme teşeb
büslerine şiddetle karşıyız.
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Biz, kesin olarak, Vietnam ve halkına karşı yürütülen askerî harekâtın 
durdurulmasında, Vietnam ve Güneydoğu Asyadaki yabancı askerlerin der
hal geri çekilmesinde, dünya barışını ve insanlığı tehdit eden tehlikenin orta
dan kaldırılmasında, 1954 yılı Cenevre Anlaşmalarının uygulanmasında ısrar 
eden halklardan yanayız.

Yakın ve Orta doğudaki gergin durum da endişe uyandırıyor. İsrailin 
Birleşmiş M illetler Teşkilâtı kararların ı yerine getirmeyi ve işgal edilen Arap 
topraklarından askerî güçlerini geri çekmeyi reddetmesi bu bölgedeki barışı 
tehdit eden bir tahriktir.

Dünya barışının korunması için Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkilerin 
önemi çok büyüktür. Son zamanda Avrupada gergin liğin  azalması belirtileri 
müşahade edilmektedir. Bu, gelişmesi yavaş ve kapsamı dar bir durulma pro
sesidir. Böyle olmakla beraber, biz onu selâmlarız, daha sonraki kuvvetlenme
si ve gelişmesi uğrunda da gayret göstereceğiz. Gerçek durumu gözönündc 
bulundurarak, bütün Avrupa ülkeleri menfaatlerine karşılık lı riayet etmek 
ruhunda Avrupada bütün meselelerin, barış havası içerisinde ve barışçıl va
sıtalarla sakince incelenip halledilmesi için şartlar yaratmak lâzımdır. Bu iti
barla Bulgar Hükümeti, Avrupada etkili ve bütün ülkelerce kabul edilecek 
bir güvenlik sisteminin yaratılması için kendi katkısını vermeye devam et
mektedir.

Bulgar hükümeti, uygun bir uluslararası kontrol altında bulunacak ge
nel ve tam silâhsızlanma idesinin hararetli taraflısıdır. İhtilâflı sorunların 
çözümlenmesinde savaşın bir hal çaresi gibi kullanılışı uluslararası ilişkilerin 
kanunları dışına konmalıdır. Harp ve silâhlanma için sarfedilen muazzam 
vasıtalar, maddî kaynaklar, zekâ ve emeğin müreffeh bir toplum kurmaya ve 
dünyanın barış içinde gelişmesine doğru yöneltilmiş olması gerekir. Halbuki 
biz gerçekçiyiz. Harbin yalnız ateşli m uhalifleri olmadığı malûmumuzdur. 
Onun bağnaz taraflıları da var. Biz, umumi ve tam silâhsızlanma ile ilg ili 
büyük problemin halledilmesi güç ve devamlı bir prose olacağını ve bu 
gayeye doğru, adım adım gidileceğini de anlıyoruz.

Bu hususta nükleer silâhların yayılması konusunda antlaşmanın imza
lanması, barışsever insanlığın büyük bir zaferi olacaktır. Nükleer silâha sahip 
devletlerin artması, kaide itibariyle bir nükleer dünya harbinin patlak verme teh
likesine doğru götürmektedir. Sayılarının sınırlaştırılması, böyle bir harp tehli
kesini sınırlaştırmış olacaktır. Bunun için de Bulgar hükümeti, nükleer silâhların 
yayılmaması konusundaki antlaşma tasarısını selâm lıyarak, lehine oy kullanacak, 
onu, dünya barışının korunması ve uluslararası durumun hafiflemesi için 
önemli bir katkı olacak kanisiyle imzalıyacaktır.

Ata sözlerinden birinde, ayı komşunun avlusunda oynarsa, seninkinde 
da oynıyacak, denmektedir. Zira, eski patriarkal ilişkiler zamanında dahi öz
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kardeşlerin her zaman komşu olmadıklarına göre, ata sözlerinin bir başkası, 
iyi komşunun hısımdan da kıymetli olduğunu öğütlemektedir. Bunun devlet
lere olduğu gibi haklara da şumulü vardır. Dünya barışını gerçekten seven ve 
bütün halklar arasında işbirliği arzulayan bir kimsenin, her şeyden önce ken
di en yakın komşulariyle iyi ilişkiler kurmayı düşünmemesi imkânsızdır.

Geçmişte Balkan yarımadası, Avrupanın barut deposunu teşkil ediyor
du. Bu zaman gelip geçti ve ümit edelim ki, geri döıımiyecektir. Bizim için 
bunun büyük önemi vardır. Bulgaristan, Balkanların merkezinde bulunmak
tadır. Hemen hemen bütün Balkan ülkeleriyle ortak sınırları bulunması yü
zünden, dünyanın bu bölgesinin barış içinde gelişmesi, karşılık lı yarar sağlı- 
yan ticaret ve İktisadî işbirliği, kültür ve ilim  teatisi, turizm ve sporun ge
lişmesi yönünden büyük üstünlük taşımaktadır. İdeolojik ve sosyal farklar, 
ilg ili ülkeler ve hükümetler tarafından iyi niyet gösterildiği takdirde, barış ve 
işbirliğine engel olamaz. Bulgar hükümeti, Balkan halklarının en parlak ze
kalarının vasiyetleri ruhunda, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Türk M il
letinin büyük evlâdı ve Balkanlarda iyi komşuluk ve işbirliğinin ateşin taraf
lısı Kemal Atatürk’ün vasiyetleri ruhunda Balkan ülkeleri arasında barışın 
korunması ve işbirliğinin gelişmesi konusunda ileride de gayret gösterecektir.

Biz, Doğu komşumuz Türkiye Cumhuriyeti ile  ilişkilerim izde, üzerinde 
iki ülkenin işbirliği yaptığı sorunların alanı ve hacmini devamlı surette geniş
letmek temayülünün kuvvetlenmesinden bilhassa memnunuz. Son 3 - 4 yıl 
içinde Ekselâns’ın belirttikleri gibi Bulgaristan H alk Cumhuriyeti ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasında karşılık lı menfaatleri belirli, bir sıra anlaşma imzalan- 
di. Birkaç yıl içinde, ülkelerimiz arasındaki mal değişimi, sezilir aşamada arttı. 
Turizm alanındaki işbirliğim iz başarı ile  gelişmektedir. İki memleketin, par
lamentoları ve hükümet adamları, bölge ve şehir yöneticileri, bilim ve kültür 
adamları arasında olmak üzere çeşitli kademede faydalı temaslar kuruldu. 
F.kselânslar Feruh Bozbeylı, İhsan Sabri Çağlayangil, Saadettin Bilgiç ve baş
kalarının ülkemizi ziyaretlerinin müspet neticelerini büyük memnuniyetle be
lirtmek isterim. Bu temaslar, birbirimizi daha iyi tanımaya, birbirimize daha 
büyük itimat beslemiye ve ilişkilerim izde daha samimi bir hava yaratmaya çok 
yardım etti.

Bulgar Türk ilişkilerinde bu verimli gelişmenin doğrudan doğruya ne
ticesi memleketinize yaptığımız ziyarettir. Biz, bu ziyareti bir resmiyet belirtisi 
olarak telâkkî etmiyoruz. Bu ziyaret, Bulgar Hükümetinin, Sizler ve başında 
bulunduğunuz Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle, iki ülke arasındaki dostluk 
ve işbirliğine yeni ve daha büyük hız vermek ve böylelikle Balkanlardaki 
umum atmosferin ilerde de iyileşmesine yardım etmek uğrundaki samimî ar
zusunun bir ifadesidir. Bu müşterek isteğin ifadesi, 1952 yılına kadar akraba
ları Türkiye’ye göçetmiş olan, Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının Türkiye’ye 
göçü hakkında Anlaşma’nın Dışişleri Bakanlarımız tarafından imzalanması 
olacaktır.
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Türkiye devlet adam larıyle ilk  temaslarımız, biraz önce Ekselans tara
fından belirtilen gerçekçi ve yapıcı fikirler, güzel ülkenizi bu ziyaretimiz, bize, 
ik i ülke arasında ve Balkanlarda iyi ilişkilerin gelişmesine bir katkı olacak, 
ülkelerimizin birbirlerini daha iyi tanıması ve menfaatlerini daha iyi anlam ala
rına yardım edecek, üzerlerinde, uluslararası ilişkiler ve politika alanında 
işbirliği yaptığımız sorunların çerçevesini genişletecek kanısını vermektedir.

Bu inançla Türk M illetinin sağlığı, ilerleyişi ve refahına kadeh kald ır.- 
mama müsaade buyurun. Bulgar M illeti, Türk M illetine, onun, barış ve huzur 
içinde gelişme şartlarında kendine ve evlâtlarına daha iyi hayat sağlama uğ
rundaki gayretlerine karşı derin saygı ve hürmet beslemektedir. Bulgar M il
leti, komşusu Türk M illetini candan selâmlamakta ve asil gayelerinin tam 
zafere ulaşması temennilerinde bulunmaktadır.

Türk M illetinin saadeti ve Türkiye Cumhuriyetinin barış içinde çiçek- 
ienmesi şerefine!

Türkiye Cumhurbaşkanı Ekselâns Cevdet Sunay’ın sağlığ ı şerefine!

Türkiye Başbakanı Ekselâns Süleyman Demirel ve cazip eşinin sağlıkları 
şerefine!

Burada hazır bulunan bütün bayan ve bayların şerefine!

Bulgar ve Türk M illetlerinin iyi komşuluk ve dostane ilişkilerinin iler
de de gelişmesi şerefine!

Balkanlarda ve dünyadaki barış şerefine!»

B E L G E 17 22 M art 1968

TÜRKİYE İLE BULGARİSTAN ARASINDA İMZALANAN  
GÖÇ ANLAŞMASI

Anlaşm a’ııın metni şudur :

«Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Bulgaristan Halk Cumhuriyeti hü
kümeti, iki memleket münasebetlerinde muhtelif alanlarda kaydedilen geliş
meleri gözönünde tutarak,

Yakın akrabaları 1952 yılına kadar Türkiye’ye göçetmiş olan Türk asıllı 
Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan’dan Türkiye’ye ihtiyarî göçünü tanzim 
edecek bir anlaşma akdinin iki memleket arasındaki iyi komşuluk münasebet
lerine miisbet bir katkıda bulunacağına inanarak,
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Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır :

Madde 1 — 1952 yılına kadar Türkiye’ye göç ederek Türk vatandaşlı
ğım iktisap eden Türk asıllı sabık Bulgar vatandaşları ile  ailevî ve akrabalık 
bağları olan Türk asıllı Bulgar vatandaşlarından akrabalık ve bağlılık  dereceleri 
aşağıda tasrih edilen kategoriye dahil bulunanlardan Türkiye’ye göç etmek 
arzu edenlerin göç meseleleri bu anlaşma hükümleri dahilinde yürütülecektir

a) karı, koca

b) ana, baba, büyük ana, büyük baba ve bunların ana ve babaları,

c) çocuklar ve torunlar ve bunların eş ve çocukları,

d) işbu anlaşma yürürlüğe girinceye kadar evli olmayan kız ve erkek 
kardeşler ile ölü kız ve erkek kardeşlerin bekâr reşit ve gayrıreşit çocukları.

Madde 2 — 1. Maddede zikredilen kategorilere dahil olan ve göç etme
yi arzu eden şahıslar, işbu anlaşmanın yürürlüğe g ird iği tarihten itibaren 6 ay 
zarfında Bulgar makamlarına göç etmek için müracaatta bulunmalıdırlar.

Bulgar yetkili makamları, yukarıdaki kategorilere dahil şahıslara, mü
racaat tarihinden itibaren 45 gün içinde pasaport verebilirler.

Bulgaristan’daki Türkiye temsilcilikleri kendilerine müracaat tarihin
den itibaren 45 gün zarfında giriş vizesi verebilirler.

Madde 3 — Göç 1 N isan’dan 30 Kasım’a kadar olan devrede yap ıla
caktır.

Göç eden kimselerin sayısı haftada 300 kişiyi aşmayacaktır.

Madde 4 — Göçmenlerin nakli ve göçün İcrası karayolu (Kapitan And- 
ceeve - Kapıkule) ve göç esnasında mevcut demiryolu hudut kontrol kapıların
dan olacaktır.

Madde 5 — Göçmenler, medenî hallerin i ve emlâk durumlarını göste
rir belgeleri (tapu ve gayrimenkul alış ve satış senetlerini) tahsil ve meslek
leriyle askerlik vazifesini ifa ettiklerini ve hizmet sürelerini gösterir belgeleri 
ve memleketten ihracına kanunî bir mani bulunmıyan diğer belgeleri berabe
rinde getirebilirler.

Madde 6 — Göçmenler, göç sırasında yürürlükte bulunan mevzuata 
göre, ihracı yasak olanlar dışındaki ev ve zat eşyalarım her türlü ihraç vergi
sinden muaf olarak getirtilecek lerd ir.

Madde 7 — Göç eden sanatkâr ve çiftçiler, göç sırasında yürürlükte 
olan mevzuata göre ihracı yasak olanlar dışında şahsen sahip oldukları ve 
S2nat ve meslek ve şahsi işletmeleri için lüzumlu bulunan ve menkul vasfını

64



taşıyan âlet, edevat, tezgâh ve makinelerle, diğer kullanılm ış menkul m alları
nı her türlü ihraç vergisinden muaf olarak çıkarabilirler.

Sanatkâr ve çiftçiler, sanat, meslek ve şahsi işletmelerinde lüzumlu olup 
kullanılan gayri menkule bağlı makinelerini de her türlü ihraç vergisinden 
muaf olarak çıkarabilirler.

Madde 8 — Göçmenler, göç sırasında yürürlükte bulunan mevzuata 
göre, yiyecek maddelerini, ev mamullerini ve şahsi İşletmelerinde elde ettik
leri ziraî mahsullerini getirebilirler.

Göçmenler, bir - iki aylık aile ihtiyaçlarını karşılayacak m iktarda buğ
dayı da getirebilirler.

Madde 9 — Göçmenler, yukarıda 6,7 ve 8 ’inci maddelerde belirtilen 
malların sahibi olduklarını, kanunî ikametgâhlarının bulunduğu yer halk mec
lisinin vereceği bir belge ile  tevsik edeceklerdir.

Madde 10 — Göçmenler, sahip oldukları hayvanları göçten önce ser
bestçe tasfiye edebileceklerdir. Tasfiye muamelesi, tasfiye sırasında yürürlükte 
bulunan mevzuata ve mevcut piyasa şartlarına göre yapılacaktır.

Madde 11 —Göçmenler, göç etmeden önce gayrimenkullerini işbu an
laşmanın yürürlüğe g ird iği zaman mer’i Bulgar mevzuatma göre serbestçe 
tasfiye edebilirler.

Yetkdi Bulgar makamları, bu tasfiyenin gerçekleşmesine yardım ede
ceklerdir.

Madde 12 — Göçmenler, iş kazası, emeklilik tazminatı ile, göç sırasın
da yürürlükte olan Bulgar mevzuatınca memleket dışında faydalanm a imkânı 
tanınacak diğer emeklilik ve sosyal sigorta hakları karşılığında uygun bir taz
minat alacaklardır.

Tazminatın tediye şekli taraflar arasında bilâhare kararlaştırılacaktır.

Madde 13 — Göçmenlerin hayvanlarının ve gayrimenkullerinin tasfi
yesinden ve malik oldukları diğer fonlardan mütevellid paraların ku llan ıl
ması ve transferi aşağıdaki şekilde olacaktır.

Göçmenlerin göç sırasında ve göçten sonra Bulgaristan’dan ihracatın 
veya Türkiye’ye ithalâtın yapıldığı zaman her İki memlekette mer’i kanunla
ra ve takyidata tevfikan mal almasına ve ihraç veya ithal etmesine müsaade 
edilecektir.

Madde 14 — İşbu anlaşma hükümleri yalnız 1. maddede mezkûr kate
gorilere dahil şahısların göçlerine tatbik olunur.
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Anlaşma tasdike tâbidir ve tasdiknamelerin teatisi tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer.

Anlaşma Türkçe ve Bulgarca olarak tanzim edilmiş olup her iki metin 
de aynı derecede muteberdir.»

E E L G E 18 22 M art 1968

TÜRK - BULGAR ANLAŞMASI MÜNASEBETİYLE 

YAPILAN KONUŞMALAR

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki göç anlaşmasının imzalanması dola- 
yısıyle Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil şu konuşmayı yapmıştır :

«Bulgaristan ’da yaşayan Türk soyundan Bulgar uyruğundaki vatandaş
ların yakın akrabaları Türkiye’de bulunanlar arasında arzu edenlerin Türki
ye’ye göçlerini sağlayan anlaşmayı imzalamış bulunuyoruz. Birbirini çok ya
kından tanıyan ve mazide yakın ilişkileri bulunan memleketler arasında bu an
laşma ve bu göçmenler bir dostluk köprüsü kuracaklardır. Tarihten gelen iliş
kilerimizin bir canlı sembolü halinde Bulgaristan’da yaşayan Türk soylu Bul
gar vatandaşlarının, Bulgar hükümeti tarafından gördükleri anlayış ve hüs
nü muamele bunların iyi Bulgar vatandaşı olmalarını sağlamaktadır. Hızla 
inkişafından memnuniyet duyduğumuz ve Bulgar Başbakanı Ekselans Jivkov’- 
un bu ziyareti ile  en yüksek seviyesine çıkmasında imkân ve ortam hazırlamış 
olan ilişkilerim izin her iki memleketin menfaatine yüksek seviyede hız kazan
masını temenni ederim. Bu düşünceler ve anlayış içinde hazırlanan anlaşmayı 
bayın Dışişleri Bakam Ivan Bachev’e takdim etmekten şeref duyuyorum.»

Bulgaristan D ışişleri Bakam îvaıı Bachev de şöyle konuşmuştur :

«Bulgar hükümeti adına bizim için çok önemli olan bu belgeyi im zala
mış bulunuyorum. İmzalamış olduğumuz bu anlaşmanın miisbet yönde olan 
gelişmeler için güzel bir belirtisi olduğunu kabul ediyorum. Bu belgede in
sanlık, insaniyet ve iyi niyet duyguları sezilmektedir. Bulgar hükümeti olarak 
bu anlaşmanın uygulanmasında aynı ilkeleri gözönüııde bulunduracağız. Bu 
anlaşmanın imzalanması sayın Başbakanımızın memleketinizi ziyareti sıra
sında yapıld ığı için ayrı bir önem taşım aktadır.. Başbakanlar tarafından yeni 
yaratılan yeni iyi ilişkiler havasının ilerde de miisbet yönde gelişmelere yar
dım. edeceğine inanıyorum.»

66



B E L G E  19 24 Mart 1968

BULGARİSTAN BAŞBAKANININ İSTANBUL 
BASININA DEMECİ

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Başbakanı Todor Jivkov, İstanbul zi
yareti sırasında gazetecileri kabul ederek şu beyanda bulunmuştur :

«Samimi olarak İstanbul halkını selamlamak isterim. İstanbul, dünya
nın en güzel şehirlerinden biridir. Tarihî, ticarî ve turistik bir merkezdir. İşte 
onun için bu şehre gelerek onun tarihî yerlerini görmek, bize memnunluk 
vermektedir. Tahmin ederim ki, bana Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 
Başkanı ve sair Türk idarecileri ile  yaptığım  görüşmelerin nasıl cereyan ettiği 
hakkında somlar soracaksınız. Onun için size peşinen cevap vermekte acele 
ediyorum. Şimdiye kadar da konuştuğum gibi, Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar 
Kurulu Başkanı sayın Demirel ile ve sair Türk yöneticilerde yaptığım  görüş
melerden çok memnunum. Şunu da arzetmek isterim ki, bana refakat eden 
Bakan arkadaşlarım ın diğer Türk Bakanları ile yaptıkları görüşmeler de fay
dalı olmuştur. Genel olarak söylemek gerekirse, ben gelecekteki Türk - Bulgar 
ilişkilerinin gelişmesi hakkında çok büyük bir iyimserlik içindeyim. Hiç bit 
şüphe yok ki, bu ik ili münasebetler, gelecekte her iki devletin ve m illetin men
faatine 'gelişeceklerdir.»

Konuk Başbakan, daha sonra Göçmen Anlaşması yanında diğer konula
ra değinerek şunları söylemiştir :

«Şüphesiz kı bu meselenin dışında, iki memleketi ilgilendiren meseleler, 
keza dünya meseleleri ve iki memleket arasındaki işbirliği hakkında görüş 
teatisinde bulunduk. Başka anlaşmalar imza etmiş değiliz. Fakat, başka an
laşmaların imzalanması hazırlık safhasındadır. Memleketlerimiz arasındaki 
işbirliği hakkında olduğu gibi başka alanlarda da konuşmak ve anlaşmalar 
yapmak gerekecektir. Ve mütemmim anlaşmaların imzalanması da hiç şüphe
siz ki, gayet tabii bir keyfiyettir. M aalesef şu anda ne vakit ve ne gibi anlaşmalaı 
imzalanacağını söyleyecek durumda değilim. Çünkü biz, prensip olarak bu 
meseleler üzerinde görüştük, ilg ili makamlarımız gelecekte bu mütemmim an
laşmalar üzerinde görüşmelerde bulunacaklardır.»

Bir gazetecinin, kültür ve karşılık lı vize konusunda bir anlaşma olup 
olmadığı sorusuna Konuk Başbakan «Prensip olarak kültür münasebetlerimiz 
üzerinde durulmuştur. Vize meselesine gelince, ilg ili makamlarımız arasında 
hâlen görüşmeler cereyan etmektedir. Sayın Başbakanla, muayyen makamların 
selâhiyeti dahiline giren meseleler üzerinde teferruata dalm adık» şeklinde 
cevaplandırmıştır.
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Jivkov, Kıbrıs konusundaki bir soruya karşılık da şöyle konuşmuştur :

«Kıbrıs hakkındaki görüşümüz malumdur. Bu görüşümüzü, birçok defa 
beyan etmişizdir. Biz, bu meselenin Kıbrıs halkının lehine halledilmesine ta
raftarız. A da’da mevcut Türk ve Yunan cemaatlerinin var olduğunu nazarı 
itibare alarak .»

B E L  G E 20 26 M art 1968

TÜRK - BULGAR ORTAK BİLDİRİSİ

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Süleyman Demirel’in vâki daveti üze
rine, Bulgaristan H alk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı Todor Jivkov 
20 - 26 M art 1968 tarihleri arasında Türkiye’yi resmen ziyaret etmiştir.

Bulgaristan H alk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı ve refakatin
deki zevat Ankara, İzmir ve İstanbul’u ziyaret etmişler, bu arada memleketin 
muhtelif sosyal ve kültürel tesislerini, sanayi kuruluşları ile  tarihî ve turistik 
eser ve merkezlerini gezmişler, İktisadî, sosyal ve kültürel alanlarda kaydedi
len ilerlemeleri müşahade eylemişlerdir.

Bulgar Bakanlar Kurulu Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Su- 
nay tarafından kabul edilmiştir.

Mümtaz Bulgar konuklarına karşı Türk Hükümetinin ve halkının sami
mi ve candan misafirperverlik duygularının izharına vesile teşkil eden bu 
ziyaret esnasında, iki Başbakan, dostluk samimiyet ve karşılık lı anlayış havası 
içinde, ik ili ilişkiler konusunda görüşmeler yapmışlar ve m illetlerarası durum 
üzerinde fikir teatisinde bulunmuşlardır.

Bu görüşmelere, Türkiye tarafından :

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil,

Adalet Bakanı Haşan Dinçer,

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin,

D ışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeki Kuneralp ile 

Türkiye’nin Sofka Büyükelçisi Nezat Ertüzün,

Bulgaristan tarafından ise :

D ışişleri Bakanı Ivan Bachev,

Enerji ve Y akıt Bakanı Constantin Popov,
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Adalet Bakanı Svetla Daskalova,

Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Stephan Petrov ile

D ışişleri Bakanlığı Balkan Ü lkeleri Dairesi Başkanı Büyükelçi Nenko 
Tchendov iştirak etmişlerdir.

I

Türk - Bulgar ilişkilerin i gözden geçiren iki Başbakan, bu alanda, sa
mimi iyi komşuluk havasından ilham alan ve dünyaca kabul edilmiş bağım
sızlık, içişlerine ademi müdahale, hak eşitliği ve karşılık lı saygı prensiplerine 
dayanan mutlu ve devamlı gelişmeyi memnuniyetle kaydetmişlerdir. Türk - 
Bulgar ilişkilerinin gelişmesi çerçevesinde müteaddit anlaşmalar imzalanmış
tır. Bu münasebetle iki Başbakan, geçenlerde iki ülke arasında Sofya’da im
zalanan yolcu ve eşya nakli ile  ilg ili anlaşmanın, sadece ticarî mübadelelerini 
geliştirmeye yaram akla kalmayacağına, aynı zamanda, diğer pazarlara yönelmiş 
ticaret hacimlerinin de artmasını kolaylaştıracağını belirtmişlerdir. Başbakan
lar, aynı zamanda ik ili ilişkilerin gelişmesinde yeni imkânlar açabilecek nite
likte çeşitli çalışmaların, özellikle Turizm Anlaşmasının, Veteriner - Sağlık; 
N ebatları Koruma ve Karantine sözleşmeleri, Direkt Demiryolu İnşası An
laşması, Hudut Sözleşmesi, Hava N akliyatı Anlaşması ile Malko - Tirnovo- 
K ırklareli Turistik Yolunun İnşası ve Telefon Muhaberatı ile  Telekomüni
kasyon konularındaki Protokollerin imzalanmış olmasını kaydetmişlerdir.

D iğer taraftan, iki Başbakan, yakın akrabaları 1952 yılm a kadar Tür
kiye’ye göç etmiş bulunan Türk asıllı Bulgar uyrukluların diledikleri takdirde 
Türkiye’ye göç edebilmeleri hususunda yeni imzalanan anlaşmadan dolayı 
memnuniyetlerini izhar etmişler ve bu anlaşmanın, iki ülkenin, ilişkilerin i sağ
lam temellere oturmak hususundaki azmin açık bir delili olduğu yolundaki 
kanaatlerini İfade etmişlerdir.

Öte yandan, iki ülkenin yetkili mercileri, Konsolosluk ve Adlî Müzahe
ret Anlaşmalarının imzalanması amacile yakında görüşmelere başlayacaklar
dır. Halen diğer bazı anlaşmaların imzası gayesini güden temaslar da yapıl
maktadır.

Her iki ülkenin liman şehirleri arasında bir deniz nakliyatı bağı kurul
masının önemine binaen, iki Başbakan, ülkelerinin yetkili mercilerini bu hu
sustaki işbirliği planını hızlandırmakla görevlendirmeyi kararlaştırm ışlardır.

İki Hükümet Başkanı, memleketleri arasındaki İktisadî münasebetlerin 
olumlu gelişmesini kaydetmişlerdir.

Ticarî mübadeleler devamlı bir artış temayülü göstermektedir. Bunu 
müşahade eden iki taraf, komşuluğun ve Türk - Bulgar ilişkilerinin olumlu 
gelişmesinin, mübadelelerin önemli ölçüde artması için imkânlar açtığı kanı- 
-sındadırlar.
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İki Başbakan, ekonomilerinin çeşitli alanlardaki işbirliği imkânlarını 
gözönünde bulundurarak, her iki ülkenin uzmanları tarafından bu maksatla 
başlamış bulunan incelemelerin hızlandırılmasını kararlaştırm ışlardır.

İki Hükümet Başkam, topraklarından akan nehir ve su yollarının değer- 
leııdilrilm esi ve ıslâhı ile ilg ili sorunların incelenmesi gerektiğini belirtmişler 
ve iki ülkenin yetkili merciler arasındaki temas ve görüşmelerin canlandırılma- 
sı hususunda mutabık kalm ışlardır.

İki taraf, iki ülke arasında enerji mübadelesi imkânının, ilg ili Bakanlık
ların teknik servisleri tarafından bir inceleme konusu yapılması hususunda an
laşm ışlardır.

Turizm alanının, komşu ülkeler arasında sıkı bir işbirliğine mükemmel 
bir zemin teşkil ettiğini dikkate alan ve yürürlükteki Turizm Anlaşmasının 
iki ülkenin karşılık lı menfaati bakımından çok fayda sağladığını müşahade 
eden iki Başbakan, bu alandaki işbirliğini daha da geliştirmek amacile, her 
iki tarafın çabalarını arttırması arzusunu ifade etmişlerdir. İki memleketi i l
gilendiren ortak turistik projelerin hazırlanması fikrinin her iki ülkenin yet
kili makamları tarafından ele alınmış olduğunu memnuniyetle müşahade et
mişlerdir. Balkanları bir turistik bölge haline getirmeye yönelen tedbirlerin 
kabul edilmesinin bütün Balkan ülkelerinin yararına olacağı kanısındadırlar.

İki Başbakan, bilimsel, teknik ve san’at sahalarındaki temas ve karşılıklı 
ziyaretlerin olumlu bir şekilde gelişmekte olduğunu müşahade etmişler, iki 
memleketin birbirini daha iyi tanıyabilmesi bakımından bu konudaki gelişme
nin anlamına İşaret etmişlerdir.

İki Başbakan, ülkeleri arasındaki Parlâmanter temasların devamına 
atfettikleri önemi teyîd etmişlerdir. Türkiye Başbakanı, yakında bir Bulgaı 
Parlâmento Pleyetinin Türkiye’yi ziyaret edeceğinden duyduğu memnuniyeti 
ifade etmiştir.

ik i Başbakan, ik ili ilişkilerde elde edilen müşahhas neticeler dolayısiy- 
lc duydukları memnuniyeti belirtmişler,bu ilişkilerin mümkün olan bütün 
İşbirliği alanlarındaki ahenkli gelişmesinin, sadece her iki ülkenin yararına 
hizmet etmekle kalmayıp aynı zamanda bölgesel ve m illetlelerarası sulhun tak
viyesine de katkıda bulunacağı yolundaki kanaatlerini izhar etmişlerdir. Bu 
inançla, karşılıklı olarak Hükümetlerinin memleketleri arasındaki iyi komşu
luk ilişkilerin i daha da takviye etmek imkânlarını araştırmağa devam etmek 
hususundaki kuvvetli arzularını teyîd etmişlerdir.

II

M illetlerarası durumun tetkikine geçen iki Başbakan, m illetlerarası alan
daki gerginliğin azaltılmasını ve dünya barışının sağlam laştırılmasını hedef
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intan olumlu ve gerçekçi teşebbüslerini sebatla devam ettirmek hususundaki 
müşterek azimlerini teyîd etmişlerdir. Bu hususta, farklı sosyal rejimlere sa
hip Avrupa ülkeleri arasında gelişen temasların karşılık lı bir itimat havasının 
yaratılmasına yarayacağı ve böylece insanlığı hâlen bölmekte olan sorunlara 
çözüm bulmak şansının artacağı yolundaki kanaatlerini tekrar belirtmişlerdir, 
l i e r  iki Başbakan Hükümetlerinin bu anlayış içinde Avrupa’da «détente» 
çabalarını desteklediklerini ve bu çabalara gerek bölge, gerek kıt’a çapında 
azamî katkıda bulunduklarım beyan etmişlerdir.

İki Başbakan, ayrıca dünya barışı ve güvenliği bakımından, müessir bıı 
m illetlerarası kontrol altında, genel ve tam bir silâhsızlanma konusunda bir 
anlaşmaya varılmasının önemini belirtmişlerdir. Öte yandan 18’ler Komitesi 
çerçevesindeki çalışmaların sonuçlanmasını kaydederek, nükleer silâhların ya
yılmasını meneden bir anlaşma ile ilg ili çalışmaların sonuçlanması hususun
daki ümitlerini ifade etmiş, böyle bir yan tedbirin uygulanması ile  genel silâh
sızlanmaya doğru önemli bir merhale katedileceğini beyan etmişlerdir.

Her iki Başbakan, m illetlerarası işbirliği vasıtası olarak, Birleşmiş M il
letler Teşkilâtına bağlılık ların ı teyîd etmişlerdir. Bu münasebetle, u luslarara
sı barış ve güvenliğin takviyesi konusunda bu Teşkilâtın oynayabileceği rolü 
belirtmişlerdir.

İki Başbakan, Balkanlardaki durumu gözden geçirmişler ve iyi komşu
luk ilişkilerinin geliştirilmesi ve dünyanın bu bölgesinde sulhün tarsini için 
bütün Balkan ülkeleri arasında işbirliğinin büyük önemine işaret etmişlerdir. 
Hükümetlerinin, Balkanlarda barışın ve iyi komşuluk münasebetlerinin geliş
tirilmesinin takviyesi konusundaki azimlerini belirtmişlerdir.

Güney - Doğu Asya’daki durum hakkında derin endişelerini ifade ve bu 
konudaki karşılık lı tutumlarını izah ettikten sonra, V iet Nam sorunu konusun
da 1954 Cenevre Anlaşmaları ile  Viet Nam halkının kendi kaderini serbestçe 
tayin etme hakkına dayanan barışçı ve sü ra tli bir çözüm tarzının gerekli ol
duğunu belirtmişlerdir.

Her iki Başbakan, Orta - D oğudaki durum hakkında da, endişelerim 
izhar etmişlerdir. Kuvvet kullanılması yoluyla toprak ve diğer siyasî avan
tajlar kazanılmasına karşı olduklarını, aynı zamanda emrivakilerin kabul edi
lemeyeceği hususundaki ııoktai nazarların teyîd ederek, 22 Kasım 1967 tarih 
li Güvenlik Konseyi kararı uyarınca, bu ih tilâfa barışçı bir çözüm tarzı bulmak 
amacıyla hâlen sarfedilmekte olan gayretlerin, Orta - Doğu’da âdil ve hak
kaniyete dayanan bir barışın teessüsü ile  sonuçlanacağı ümidini ifade etmişler
dir. Orta - Doğu’da barış ve güvenliğin yeniden teessüsü, dünya barışının sağ
lam laştırılması bakımından hayatî önem arzetmektedir.

Her iki Başbakan, bu bölgedeki durumun İsrail’in Ürdün’e karşı g iriş
tiği son askerî harekât sonucunda birdenbire vahimleşmesinden duydukları 
endişeyi belirtmişler ve harekâtı kınadıklarını ifade etmişlerdir.
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İki Başbakan Kıbrıs sorununu da ele alm ışlardır. Sayın Demirel, Bulgar 
Başbakanına Türkiye’nin bu konudaki görüşünü ve mesele ile  ilg ili son ge
lişmeleri izah etmiştir. İki Başbakan, Akdeniz bölgesinde önemli bir İhtilâf 
kaynağı teşkil eden bu sorunun en kısa zamanda Kıbrıs’ın bağımsızlığına da
yanan ve K ıb rıslı Türk ve Rumların barış ve güvenlik içinde yaşamalarını 
sağlayacak şekilde meşrû hak ve menfatlerİni koruyan bir hal tarzına bağla
nacağı ümidini ifade etmişlerdir.

İki Hükümet Başkam aralarında vuku bulan görüşmelerden duydukları 
memnuniyeti ve Bulgaristan H alk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Başkanı To- 
dor Jivkovun Türkiye’ye yapmakta olduğu ziyaretin, iki ülke arasındaki dost
luk ve iyi komşuluk ilişkilerinin ileride gelişmesine önemli bir katkı teşkil 
edeceği hususundaki kanaatlerini izhar etmişlerdir.

İki Başbakan bu ilişkilerdeki gelişmenin her iki m illetin yararına oldu
ğu kadar Balkanlar’daki durumun iyileşmesi bakımından da miisbet bir âmil 
olduğu kanaatindedirler.

Bulgar Hükümeti adına Bakanlar Kurulu Başkanı Todor Jivkov Tür
kiye Cumhuriyeti Başbakanını müsait göreceği bir zamanda Bulgaristan’ı zi
yaret etmeye davet etmiştir. Bu davet büyük bir memnunlukla kabul edilmiştir.

B E L G E 21 23 M art 1968

BAŞBAKANIN DOKUZUNCU BASIN TOPLANTISI

Başbakan Süleyman Demirel, düzenlendiği dokuzuncu basın toplantısında 
dış politikayı ilgilendiren konularda şunları söylemiştir :

«Bu vesileyle, A.B.D. nın, Ocak 1968 ayında almış olduğu kararlardan 
dolayı, 1968 y ılı dış finansmanında bir açık meydana geleceği ve yatırım  prog
ramlarının aksıyacağı hususundaki tahminlerin hatalı bulunduğuna da İşaret 
etmeyi uygun görmekteyim.

Bilindiği gibi, 1968 Y ılı Programında dış finansman ihtiyacı 314 m il
yon dolar olarak tespit edilmiş ve bu miktarın 100 milyon dolarlık kısmının 
önceki y ıllarda sağlanmış proje kredileri ile karşılanacağı öngörülmüştür. Bu 
durumda 214 milyon doların Program kredileri ile karşılanması gerekmekte
dir. Ancak, bu meblâğın 30 milyon doları rezerv artışlarına ait olduğundan 
net Program Kredisi ihtiyacı 184 milyon dolardır. Bu 184 milyon doların 103 
milyon doları borç ödemek için lâzımdır.

Bu ihtiyaç Paris’te yapılan son konsorsiyum toplantısı sırasında üye 
memleketler temsilcilerine bildirmiştir. Fakat, üyeler 98,5 milyon doları
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Program kredisi, 37,5 milyon doları borç tecil ve refinansmanı olmak üzere 
136 milyon dolarlık taahhütte bulunmuşlardır. Buna göre dış finansmanda 
48 milyon dolarlık bir açık kalmıştır. Şüphesiz bu açıkta A. B. D. nin taah 
hüdünü 63 milyon dolardan 40 milyon dolara indirmiş yani 23 milyon azalt
mış bulunmasının rolü olmuştur.

Ancak, dış finansman ihtiyacımızın temini için kurulmuş bulunan kon
sorsiyum bütün yıl faaliyette olan bir mekanizmadır. Binaenaleyh, sene ba
şında finansman ihtiyacı karşılığının tam olarak karşılanamamış bulunması 
o yıl dış finansman ile ilg ili kredilerin yeterli bir şekilde temin edilemiyeceği 
anlamını taşımaz. Nitekim, konsorsiyum finansman ihtiyacımızın tamamını 
temin hususunda gerekli imkânları sağlamaya çalışmaktadır. Bu arada henüz 
taahhütlerini yapmamış olan üyelerin, bir an önce taahhütlerini bildirmeleri 
ile borç tecili üzerinde teşebbüslere geçilmiştir.

Öte yandan, son defa döviz kurları ile  ilg ili olarak alınan tedbirlerin 
işçi transferleri ve turizm gelirleri üzerinde olumlu tesirleri olacaktır.

Ayrıca, ihracat gelirlerim izin de Programda öngörülen miktardan daha 
yüksek bir seviyeye ulaşacağı beklenmektedir. Zira, yeni piyasalar bulmak 
ve bu arada İran, Kuveyt gibi memleketlerle canlı hayvan ihracatına ait an
laşmalar imzalayarak fiilen ihracata geçmek suretiyle, ihracat gelirlerim izi 
artırıcı yeni imkânlar yaratılmıştır.

Bütün bu izahatımdan anlaşılacağı üzere, Programda öngörülen ithalâ
tın gerçekleştirilemİyeceği ve ödemeler dengesinin sağlanması için zorunlu 
dış finansmanın tahakkuk ettirilemiyeceği hususunda endişeye kapılmak için 
hiç bir sebep yoktur.

Hükümetimiz Program kredilerindeki eksiklikten dolayı meydana gele
cek finansman açığının kapatılması ve bunun ekonomimize herhangi bir şe
kilde olumsuz etki yapmaması için gerekli tedbirleri alabilecek durumdadır.

Çevre ve bölgemizde sürekli bir barış ortamı yaratabilmek için Balkan 
memleketleriyle münasebetlerimizin geliştirilmesini dış politikamız çerçeve
sinde önemli Dır hedef telâkki etmekteyiz. Filhakika Hükümet Programımız
da da bu münasebetlerin daha da geliştirilmesine itina edeceğimize işaret edil
miştir. Hükümetimizin bugüne kadar bu istikamette sarfettiği gayretlerin 
olumlu neticeler verdiğini görmekten duyduğumuz memnuniyeti burada be
lirtmek isterim. Artan karşılıklı temaslar bu münasebetlerin en iyi ortam içinde 
geliştirme imkânlarının aranıp bulunmasını kolaylaştırmaktadır. Bu müna
sebetle, Bulgaristan Başbakanı Ekselâns Todor Jivkov’un misafirimiz olarak 
Türkiye’de bulunduğunu kaydetmek isterim. Ekselâns Todor Jivkov ile yaptı
ğımız görüşmeler iki memleket arasındaki münasebetlerin geleceği bakımın
dan verimli olmuştur. Bu ziyaret münasebetiyle dün Ankara’da imzalanan
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bir anlaşma, evvelce Bulgaristan’dan memleketimize göç etmiş bulunanların 
orada kalmış yakın akrabalarının da Türkiye’ye gelmesine imkân sağlayacak
tır. Bölünmüş birçok ailenin tekrar birleşmesini mümkün kılacak olan bu an
laşma, iki memleketin aralarındaki iyi komşuluk münasebetlerini sağlam te
meller üzerine dayandırma arzularının olumlu bir neticesini teşkil etmek
tedir.

Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanan Yakın Akraba Göçü Anlaş
ması, iki memleket münasebetlerini uzun süredenberi etkiliyen bölünmüş aile
ler meselesinin halledilmesini sağlamıştır.

Anlaşmaya göre, muayyen bir akrabalık derecesine dahil bulunan soy
daşlarımız her senenin Nisan - Kasım ayları arasında haftada 300 kişilik kon
tenjanlar halinde yurdumuza göç edebileceklerdir.

Anlaşmanın iyi niyetle uygulanması, yıllardanberi birbirinden ayrı k a l
mış aile fertlerini birleştirecek ve Türk - Bulgar münasebetlerine da olumlu 
katkıda bulunacaktır.

Anlaşmaya göre, Bulgaristan’dan göç edecek soydaşlarımız zatî eşya
larıyla, ihracı yasak olmayan meslek ve sanat araç ve gereçlerini, herhangi biı 
ihraç vergisine tabi tutulmaksızın getirebileceklerdir.

Soydaşlarımız, göç etmeden önce gayrim eııkulieriyle hayvanlarını seı- 
bestçe tasfiye edebileceklerdir. Gayrimenkul tasfiyesinin gerçekleşmesi için 
Bulgar makamları yardımda bulunmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Yugoslavya Başbakanı Ekselans M ika Spiljak da 29 M art’ta memleke
timizi resmen ziyaret edecektir. Bu ziyaretin İkİ memleket arasında esasen 
gelişmekte olan ilişkilere kıymetli katkıda bulunacağından emin bulunuyo
ruz. Kendileriyle bu münasebetle yapacağımız görüşmelerin, gerek m illetler
arası konular üzerinde fikir teatisinde bulunmak, gerek iki memleketi ilg i
lendiren konuları müzakere etmek için fırsat sağlayacak olmasından ziyadesiy
le memnuniyet duymaktayız.

Türkiye’nin Romanya ile de münasebetlerinin süratli bir gelişme içinde 
bulunduğunu bu vesileyle kaydetmek isterim.

Bİr cümle ile ifade etmek gerekirse, Balkan memleketleriyle münasebet
lerimizdeki gelişme, Türkiye’nin çok veçheli dış politikasının bir sonucu ve 
komşu ülkelerle iyi münasebetlerin idamesine verdiği Önemin bir tezahürüdür.

Kıbrıs Cumhuriyetinin doğuşuna imkân veren Ağustos 1960 tarihli ve 
halen yürürlükte olan Kıbrıs Anayasa’sının, soydaşlarımıza gerek fert ve va
tandaş olarak tanıdığı temel hak ve hürriyetler, gerek cemaat olarak tanıdığı 
ve belirli teminata bağladığı siyasî haklar, A ralık 1963 den bu yana Kıbrıs Rum 
Yönetimi tarafından peyderpey kısıtlanmış bulunuyordu.

74-



Rum yönetiminin son zamanlarda bu haksız kısıtlama tedbirlerini safha 
safha kaldırmakta olduğu görülüyor. Rum yönetiminin bu davranışı, iyi ni
yetli ve devamlı bir tatbikata imkân verdiği takdirde, A da’daki şartlara ve 
özellikle cemaatlerarası ilişkilere olumlu yönde tesir edebilecektir.

Barış ve sükûnu bizi yakından ilgilendiren Orta - Doğu bölgesinde ge
çen Hazirandaki silâhlı çatışma sonunda ortaya çıkan durum hakkmdaki ge
nel tutumumuz bilinmektedir. Biz kuvvet kullanılm ası suretiyle netice istihsa
linin ve emrivâkilerin her yerde olduğu gibi Orta - D oğuda da aleyhindeyiz. 
Bu bölgede adalete dayanan devamlı bir barışın tesisini zarurî görüyoruz. M a
alesef buhranın devam ettiğini ve daha da vahim bir mecraya sürüklenmesi 
ihtimalinin mevcut olduğunu müşahade etmekteyiz. 22 Kasım 1967 de Güven
lik Konseyi bütün taraflarca iyi niyetle kabul edilmesi ve tatbik edilmesi ge
reken bir karar almıştır. Bu karara istinaden sarfedilen gayretlerin olumlu ne
ticelere ulaşmasını tabiatıyla temenni ediyoruz. Son gelişmelerin bu ümidi 
kuvvetlendirecek istikamette olmadığını üzüntüyle görüyoruz. Özellikle 21 
M art’ta İsrail’in Ürdün’e karşı giriştiği askerî harekâtı ateş-kes kararlarına ve 
Güvenlik Konseyi’nin kararlarına aykırı ve durumu vahamete götürecek bir 
mahiyette telâkki etmek mecburiyetindeyiz. Bu hareketi kınadığımızı esasen 
ifade etmiş bulunuyoruz.»

Başbakan daha sonra gazetecilerin sorduğu sualleri cevaplandırmıştır :
S. : Konsorsiyum borçlarının tecili hakkında yapılan teşebbüslerden ne 

gibi netice alınm ıştır?

C. : Zannediyorum ki sualinizin cevabı okuduğum kısımda var, ama ben 
yine tekrarlayayım. Türkiye’nin 1968 senesi döviz bilânçosunda 184 milyon 
dolar program kredisine ihtiyacı var. Bunun 100 milyon doları borç ödemek 
İçin kullanılacaktır. Borçlardan halen 38 milyon doları tecil edilmiştir. 48 
milyon dolar bir açık var. Bazı memleketler henüz taahhütlerini yapmış değil
dir. 38 milyon dolardan 100 milyon dolara kadar 62 milyon dolar daha borç 
ödemesi var. Bundan da bir miktar tecil talebinde bulunulmuştur. Bu suretle 
denge sağlanacaktır. Y ine beyanatımda dikkatle üzerinde durduğum gibi, kon
sorsiyum devamlı bir kuruluştur. Binaenaleyh gayet sarahatle söyleyeyim ki 
1968 senesi içersinde Türkiye’de herhangi bir malın yokluğu çekilmiyecek, fab
rikalar ham maddesiz kalmıyacak, Türk ekonomisinin istikrarı bu sebepten do
layı bozulmayacak ve Türk ekonomisi tasavvur edildiği istikamette gelişmeye 
devam edecektir.

S. : Amerikan askerî yardımında tahminen 500 milyon liraya yakın bir 
kısıntı olacağı ifade edildi, bu kısıntı malzeme ile ilg ili m idir?

C. : Amerikan askerî yardımında 1968 senesinde de bir kısıntı vardır. 
Yalnız, bu kısıntının ümit ediyoruz ki, ondan sonraki yıllarda telâfisi müm
kün olsun. Esasen bu seneki yardım, bu sene elimize geçecek malzemeyi sağ
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lamaz. Binaenaleyh geçen senelerde girişilm iş taahhütler önümüzdeki sene
lerde bizim ihtiyaçlarım ızı görecek durumdadır. Ama, bu seneki kısıntının 
ileriki senelerde tesiri olacağı aşikârdır.

S. : İsrail’in Ürdün’e vaki olan son saldırısı sırasındaki bizim tutumu
muz, Orta - Doğu politikamızın daha açık bir hal ald ığını mı gösteriyor?

C. : Zannetmiyorum ki, o sebepten o neticeye ulaşmak mümkün olsun. 
Yani verdiğiniz misal ile  bu neticeyi çıkaramayız. Orta - Doğu’da Türkiye’nin 
politikası malumdur.

S. : Balkanların nükleer silâhlardan arınması konusunda Türk hüküme
tinin görüşü nedir? Bu konuda yurdumuzu ziyaret eden Bulgaristan Başbaka
nı ile herhangi bir konuşma yapılmış m ıdır?

C. : Herhangi bir görüşme yapmadık, Türk hükümetinin görüşü bütün 
dünyanın nükleer silâhlardan arınmasıdır.

B E L  G E 22 24 M art 1968

SOVYETLER BİRLİĞİNİN YARDIMI İLE TÜRKİYE’DE 
YAPILACAK TESİSLER HAKKINDA BİLGİ

Türkiye ile Sovyetler B irliği arasında İmzalanan 200 milyon dolarlık 
kredi anlaşması uyarınca, Rusya’nın teçhizat, malzeme ve teknik yardımı ile 
yurdumuzda yapılacak yedi projenin beşi üzerinde anlaşmaya varılm ıştır. 
Üçüncü demir-çelik sanayii tesisleri, asit sülfirik fabrikası, l if  levha fabrikası, 
alüminyum tesisleri ve petrol rafinerisi ile  ilg ili kontratların imzalandığı b il
dirilmiştir. Paşabahçe’de kurulması öngörülen kurşunlu cam tesisleri ile  vot
ka fabrikası üzerindeki görüşmeler hâlen devam etmektedir. Bu arada, alü
minyum projesinin bir parçası olan M anavgat üzerinde kurulacak barajla i l
g ili protokol da 25 M art’ta Enerji ve TabİÎ Kaynaklar Bakanlığında İmzala
nacaktır.

Bir süredir yurdumuzda bulunan S.S.C.B. Dış Ekonomik İlişkiler Devlet 
Komitesinin müsteşar seviyesindeki temsilcisi Namık Abdul Hamidoğlu 
Yacubof, Sovyet Büyükelçiliğinde basın temsilcilerine konuyla ilg ili bilgi ver
miştir. Temsilci Yacoubof, bu projeleri Türkiye’nin gerçekleştireceğine işaret 
etmiş «bazı gazetelerde yanlış olarak ifade ediliyor. Bu tesisler, Sovyet tesisi, 
değil, Türk tesisidir» demiştir.

Türk - Sovyet ekonomik ilişkilerinin gelişmesinde, Başbakan Süleyman 
Demİrel’in Rusya’yı, Kosigin’in de Türkiye’yi ziyaretlerinin önemli bir mer
hale teşkil ettiğini belirten Yacoubof, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişeceği
ni ümit ettiğini belirtmiştir.
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Türkiye’de yapılacak tesislerle ilg ili siparişin, Sovyetler Birliğinde ima
line başlandığını bildiren temsilci, bu arada, Moskova ve Leningrad proje 
enstitülerinde proje hazırlık larına girişild iğin i söylemiştir.

Yacoubof, sanayi tesislerinin, mes’eleleri çok iyi bilen Türk mühendis
leri tarafından inşa edildiğini görmekten büyük bir memnunluk duyduklarım 
belirtmiş, konuyla ilg ili olarak şöyle konuşmuştur :

«Bu sanayi tesislerinin inşaatında teknik yardımlaşma yapmak için Tür
kiye’ye Sovyet mütehassısları gelecektir. Onlar Türk meslekdaşları ile  birlik
te çalışacaklar, sanayi tesislerinin inşaatını bitirdikten sonra Rusya’ya döne
cekler, tesislerde yalnız Türk mütehassısları çalışacaklardır.»

Türkiye ile Sovyetler B irliği arasında bu projelerin gerçekleşmesi için 
imzalanan 200 milyon dolarlık anlaşma 15 yıl vadeli ve yüzde 2,5 faizlidir. 
Hiçbir siyasî kayda tâbi olmayan bu kliring anlaşması uyarınca, Rusya’dan 
ithal edilecek teçhizat ve malzeme karşılığında, tütün, fındık, kuru üzüm, na
renciye, meyva, sebze, zeytin, canlı hayvan, yün ve pamuklu mensucat, triko
taj ve ayakkabı ihraç edilecektir.

Türkiye ile Sovyetler B irliği arasında imzalanan anlaşma uyarınca, Tür
kiye’de yapılması öngörülen 7 projeden üzerinde anlaşmaya varılan 5 proje 
sudur :

1. Üçüncü demir ve çelik sanayiî tesisleri :

Henüz yeri tesbİt edilmeyen bu tesisin kapasitesi bir milyon tondur.

2. Asit siilfirik fabrikası :

Bandırma’da tesis edilecek olan 120 bin ton kapasiteli bu fabrikada, 
yüksek vasıflı Türk pritleri kullanılacaktır.

3. Lif levha fabrikası :

Artvin’de kurulacak olan 28 bin ton kapasiteli bu fabrikaya ait ön pro
jeyi tetkik ve tasdik edecek olan Türk eksperler hey’eti Moskova’da bulun
maktadır. Bu fabrika 24 saatte 110 ton «sert lif  levha» imal edecektir.

4. Alüminyum tesisleri :

Türkiye’de kurulacak ilk alüminyum fabrikasının hazırlık çalışmalarına 
Seydişehir’de başlanmıştır. Orta - D oğunun en büyük alüminyum fabrikası 
olacak bu tesis, y ılda 200 bin ton alümİna, 60 bin ton alüminyum ve 25 bin 
ton hadde imal edecektir. Etibanlc tarafından İnşa edilecek olan bu fabrika
nın faaliyete geçmesi ile, yurdumuzda yeni bir sanayi kolu meydana gelecek
tir. M anavgat üzerinde kurulacak olan Aynapınar barajı bu tesisin bir parça
sını teşkil etmektedir. Baraj, müstakil iki hatla Seydişehir’de kurulacak alü
minyum tesislerine enerji nakledecektir.
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5. Petrol rafinerisi

İzmir yakınlarında A liağa köyünde kurulacak olan 3 milyon ton kapasi
teli rafinerinin inşaatına başlanmıştır. Rafineride, jet yakıtına kadar, yüksek 
kaliteli ve çok çeşitli petrol mamûlieri üretilecektir.

Öte yandan, bu projelerin dışında, Arpaçay barajıyla ilg ili olarak, bir 
Türk eksperler hey’eti önümüzdeki günlerde, teknik konuları görüşmek cize- 
¡e Moskova’ya gidecektir. Bu arada, Rusya’dan bir jeologlar hey’eti yurdu
muza gelecek, petrol konusunda Türk uzmanlarıyla görüşmelerde buluna
caktır.

B E L G E 23 27 M art 1968

CENTO ASKERİ KOMİTESİ BİLDİRİSİ

27 Mart tarihinde, Londra’da CENTO Askerî Komitesi tarafından aşağı
daki bildiri yayınlanmıştır :

«Bugün Lancaster House’da iki gün süreyle yapmış olduğu yıllık  top
lantısını tamamlayan CENTO Askerî Komitesi, CENTO bölgesinin ortak sa
vunma plânlarını, kardeş savunma teşkilâtları ile olan işbirliğini, eğitim tat
bikatlarını, deniz ve kara savunmasındaki koordinasyonu, haberleşme sis
temi ile eğitim seminerleri programının genişletilmesini ve diğer eğitim ça
lışmalarım  incelemiştir.

Ingiltere Savunma Kurmay Heyeti başkanı Orgeneral Sir Charles 
Elworthy’nin başkanlığında yapılan bu toplantıya katılan delegasyon başkan- 
ları şöyledir :

Iran — Orgeneral Bahram Aryana, (İran Genel Kurmay Başkam)

Pakistan — Korgeneral Akhtar Hussain M alik, (Pakistan’ın CENTO’- 
Jak i Askerî Temsilcisi)

Türkiye — Orgeneral Cemal Tural, (Genel Kurmay Başkanı)

İngiltere — Orgeneral Sir John Grandy, (H ava Kuvvetleri Başkanı)

A.B.D. — Orgeneral Harold K. Johnson, (Genel Kurmay mensubu)

Herzamanki dostane ve açık atmosfer içinde cereyan eden Askerî Ko
mite toplantısında, geçen yıl başarıyla uygulanan eğitim tatbikatları içinde, 
İran Körfezi ile Umman denizinde düzenlenen ve İran hükümetinin evsalıip- 
liğ i ettiği üçüncü deniz tatbikatının, bir harp oyununun, Türkiye’de yapılan 
hava kazalarında arama ve kurtarma tatbikatının, A .B.D .’de düzenlenen ha
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f if silâh larla atış yarışmasının ve bir bölge hava savunma tatbikatının yer a l
mış olduğu memnuniyetle kaydedilmiştir.

Benzer eğitim faliyetlerine gelecek yıl içinde de devam edilmesine ka
rar verilmiştir. Geçen yıl içinde A.B.D. tarafından düzenlenen CENTO As
kerlik Mesleğinin Geliştirilmesi programı çerçevesinde seminerler yapılması
na devam edilmiştir. İngiltere hükümetinin aracılığı ile CENTO memleket
lerinden yüksek ve küçük dereceli subaylar, İngiltere’de askeri tesis ve kuru
luşları ve endüstri alanların ı ziyaret etmişlerdir. Aynı program gelecek yıl 
içinde de uygulanacaktır.

Askerî Komite, bölgede kazalarda kurtarma ve arama konularında de
vamlı ilerleme kaydedildiğini ve Türkiye tarafından düzenlenen 6. Askeri 
Tıp Konferansının da Ankara’da yapıldığını açıklamıştır.

Toplantı sonunda, Komite tarafından 23 ve 24 Nisan tarihlerinde Lond
ra ’da toplanacak olan CENTO Bakanlar Konseyine sunulacak rapor onaylan
m ıştır.»

B E L G E  .24 26 M art 1968

DENKTAŞ’IN CEMAATLARARASI TEMASLAR HARKINDAKİ  
GÖRÜŞÜ

Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyinin Kıbrıs barış gücü görev süre
sinin uzatılması konusunda yaptığı toplantıya katılan Kıbrıs Türk Cemaat 
Meclisi Başkanı Rauf Denktaş, İstanbul’a gelmiştir.

Denktaş, Yeşilköy hava alanında gazetecilerin sorularını cevaplandır
mış ve Rum yöneticileri ile görüştünüzmü ? şeklindeki bir soru üzerine şunları 
söylemiştir :

«Rum idarecileri ile ilk  defa olarak Birleşmiş M ille tle rde temas kur
duk. Bu dört yıldan beri bu mevzuda yapılan ilk  temastı. Cemaatler arası bir 
temasın başlaması ön görülmektedir. Temaslar, bütün taraflar arasında yapı
lacak müzakerelere bir zemin hazırlamak mahiyetinde olabilir diye düşünül
mektedir. K arşılıklı zemin yoklaması mahiyetindeki temaslar yapıld ığı tak
dirde olumlu bir sonuç alıncaya kadar bunların gizli tutulması istenmektedir.»

«U  Tlıaııt ile yaptığımız görüşmede M akarios’un teklifi sîze verildi mİ?»

«U  Thant ile yaptığımız konuşmada bize M akarios’un teklifleri hakkın
da bilgi verilmedi. Biz, cemaatlerarası ön görüşmeler hakkında düşündükle
rimizi söyledik ve bu konu etrafında tartıştık. Genel Sekreter bu tasarıların 
Türk ve Rum cemaat temsilcileri arasında bir toplantı yapıldığı takdirde teati 
edilebileceğini söyledi. Biz de bunu daha uygun bulmaktayız.»
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Klerides’in «görüşmeler süratle yapılabilip neticelenebileceği ümit edil
memelidir» sözü için Deııktaş, «aram ızda büyük görüş farkı olduğu muhak
kaktır. Görüşmelerin çabuk biteceğini söylemek fazla iyimserlik olur, çok 
çetin belki de uzun sürecek bir imtihan devresine giriyoruz» demiştir.

Türk cemaati üzerinde baskıların tamamen kaldırılıp  kaldırılm adığı şek
lindeki bir soruya Denktaş şu cevabı vermiştir :

«A da’da Yunan işgali kalkmıştır, Enosis'i ele alamayacaklarını ve sade
ce müstakil bir Kıbrıs cumhuriyeti kurulacağını kabul etmişlerdir. Böylelikle 
bizim konumuz, bu müstakil Kıbrıs devleti içinde cemaatin statüsü, can ve 
mal emniyetinin garantisi, müstakil devletin garantisi ve Enosis kapısının tat
minkâr bir şekilde kapatılması konuları olacaktır.»

«M üzakerelerin Kıbrıs’ta mı, Kıbrıs dışında mı yapılmasını uygun bu
luyorsunuz?» sorusuna Denktaş : «müzakerelerin Kıbrıs’ta veya Kıbrıs dışın
da yapılması konusu vardır. Biz Kıbrıs dışında olmasını istiyoruz. Benim teş
hisim böyle bir temasa başlanması iki tarafça istendiği takdirde bir anlaşmaya 
varılabilir. Esas konuda anlaşmaya varmak, iyi niyetle ilâveten durumun geı 
çekçi bir açıdan değerlendirilmesine bağlıdır. Enosis’ten samimiyetle uzakla- 
şıld ığı takdirde ve varılacak bir anlaşmayı Eııosis’e zemin olarak kullanma 
niyeti olmadığı takdirde Türk cemaatinin can ve mal emniyetini sağlamak, tari
hi ve hukuki haklarını korumak için ileri süreceğimiz tekliflere itiraz edilmiye- 
ceğini ümit etmekteyiz» diye cevaplandırmıştır.

Denktaş «barikatların tamamen kald ırıiıp-kald ırılm adığ ı» sorusuna : 
«barikatlar tek taraflı kaldırılm ıştır. 24 saat sonra bir tecavüzün olup-olma- 
yacağı huşunda emniyetimiz yoktur.» cevabını vermiştir.

«M illi muhafız gücünün dağıtılm ası şart m ıd ır?» şeklindeki bir soruyu 
Denktaş : «m illi muhafız gücünün karşısında mücahit ordumuz ve Türki
ye’nin ağırlığ ı vardır. Bu konu hakkındaki kararı Kıbrıs’taki arkadaşlar ve
recektir» şeklinde cevaplandırmıştır.

B E L G E 25 29 M art 1968

YUGOSLAVYA BAŞBAKANININ ESENBOĞA 
HAVAALANINDA VERDİĞİ DEMEÇ

Türkiye’yi resmen ziyaret etmek üzere A nkara’ya gelen Yugoslavya Fe
deral İcra Konseyi Başbakanı M ika Spiljak, Esenboğa havaalanında gazeteci
lere şu demeci vermiştir :
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«Basın, Radyo ve Televizyon temsilcileri önünde de, Türkiye Cumhuri
yeti Bakanlar Kurulu Başbakanının çağrısı üzere memleketinizi ziyaret ede
bildiğim  ve saygıdeğer ev sahipleriyle karşılık lı ve umum menfaattan olan 
sorunlar hakkında fikir teatisinde bulunabilmek fırsatına sahip olabildiğim iz
den kendi adıma, eşim ve mesai arkadaşlarım adına memnuniyetimi bildirebil
diğim den seviniyorum.

Saygıdeğer Ekselans, Türkiye Cumhurbaşkanıyla karşılaşabilmek fırsa
tına sahip olabildiğimizden dolayı da, özel memnuniyetimizi belirtmek isti
yorum.

Bize, aralarında kalacağımız zaman içinde, başarılı ilerlem eleriyle ta
nışabileceğimiz dost Türkiye vatandaşlarına en sıcak selâmlarım ızı göndere
bilmek imkânım sağlayan Türkiye basını ile Radyosuna da ayrıca teşekkür 
ederim.

Türkiye’ye yapmakta olduğumuz bu ziyaret, son zamanlarda yapılan 
ve ilişkilerim ize özel bir dostluk münderecatı katan birkaç karşılık lı görüşme 
ve konuşmalardan sonra gerçekleşmektedir. Memleketlerimiz aralarında an
layış konusunda artık yüksek bir dereceye varmış bulunuluyor. Ben, ziyaretim i
zin ve Bay Başbakan İle Türkiye’nin diğer devlet adam lariyle yapacağımız 
görüşmelerin bu anlayışı sadece tasdik edeceğine değil, fakat daha da gelişti
receğine inanıyorum.

Ziyaretimizin hedefi - saygıdeğer ev sahiplerimizin de bununla uzlaşa
caklarına inanıyorum - karşılıklı ilişkilerim izi ortak entere çabalarım ıza uygun 
bir dereceye yükseltmektir. Ziyaretimizin, bu bakımdan dolgun bir başarıya 
ulaşacağına inanıyorum. Bununla Avrupa’da ve dünyada daha geniş bir anla
yış ile barışsever işbirliğinin gelişmesine yardım etmiş olacağız. Bu ise bizim 
ortak isteğim izdir.»

B E L G E  26 29 M art 1968

BAŞBAKANIN YUGOSLAV BAŞBAKANI ŞEREFİNE VERDİĞİ 
YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Başbakan Süleyman Demirci, Yugoslavya Başbakanı M ika Spiljak şere
fine verdiği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Başbakan,

Ekselânslarını ve refakatlerindeki güzide heyeti Türkiye’de selâm la
maktan büyük memnuniyet ve bahtiyarlık dukmaktayım. Memleketimize yap
tığınız bu ziyaret, Türk - Yugoslav ilişkilerinde son yıllarda görülen devamlı

81



inkişafın ve memleketlerimiz arasında gittikçe artan karşılık lı itimat ve an
layış havasının güzel bir delilini teşkil etmektedir Ankara’da yapacağımız 
görüşmelerin münasebetlerimizde verimli bir safha açacağına itimat ediyoruz

Bugün m illetlerarası hayatın akışı, karşılaşılan meselelerin mudil mahi
yeti, barışın korunmasının büyük küçük bütün devletlere yüklediği sorumlu
luk aynı bölgede yaşayan memleketler arasında karşılık lı saygı ve hak eşitliği 
zihniyetine dayanan münasebetlerin gelişmesini her zamandan daha fazla mec
buri kılmaktadır. Türkiye ve Yugoslavya, mevcut potansiyelleri, barış ideali
ne ve Birleşmiş M illetler Yasası prensiplerine bağlılık ları, tarihi tecrübeleri 
sayesinde Balkanlar Bölgesinde bu alanda yapıcı bir rol oynamak durumunda 
bulunuyorlar. Hükümetlerimiz, Balkanların barış, sükûn ve ahengine hizme^ 
etmek hususunda aynı arzu ile meşbu bulunmaktadırlar. Son yıllarda Balkan 
memleketleri arasında bilhassa ik ili münasebetler alanında kaydedilen geliş
meler ümit ve cesaret vericidir. Avrupa’da détente’ın kuvvetlenmesini ve bu 
suretle Avrupa’yı bölünmüş tutan meselelerin çözümlenmesine yol açan bir 
ortamın yaratılmasını her iki hükümet de samimiyetle arzu etmekte ve bu is
tikamette gayret sarfından geri kalmamaktadır. Demek oluyor ki, çabalarımız 
hem Avrupa çapında hem de özellikle Balkanlar bölgesinde aynı gayeye mü
teveccih bulunmaktadır.

İçinde bulunduğumuz m illetlerarası şartların bir hususiyeti, memleket
lerin politik ve sosyal yapılarında muayyen tarihi ve coğrafi sebepler altında 
görülen bazı farkların, m illetlerarası problemlere mutlaka başka açılardan 
bakılması neticesini doğurmamasıdır. Avrupa ve Balkanlar bölgesinin prob
lemleri muvacehesindeki tutumlarımızda miisbet noktalar çok olduğu gibi, 
Orta Doğu’nün bugün karşılaştığı meseleler karşısında takip ettiğimiz siya
setler de benzerlikler göstermektedir. Her iki Hükümet de, kuvvete müracaat 
ve emrivakiler metodunu kınamaktadır ve Orta Doğu’da âdil ve devamlı biı 
barışın kurulmasını arzu etmektedirler.

Türkiye’nin Kıbrıs meselesine atfettiği önem Zatıâlinizin ve Hüküme
tinizin meçhulu değildir. Hak ve adalet yolundan ayrılmamayı şiar edilmiş 
olan Türkiye’nin milletçe benimsenmiş bir dâvada istediği, kendi ve Türk 
Cemaatinin meşru haklarının korunmasıdır. Andlaşmalara, insan haklarına 
riayeti taleb ediyor ve ilg ili bütün tarafların hak ve menfaatlerini âdil biı 
denge içinde bağdaştıracak barışçı bir çözüm yolunu temenni ediyoruz. Tür
kiye’nin bu barışçı emelleri iyi niyetle mukabale gördüğü nisbette Kıbrıs ih 
tilâfın ın bölgenin barış ve sükûnunu kuvvetlendirecek bir hal tarzına bağlan
ması imkânları artacaktır.

Türkiye ile Yugoslavya’nın dış politikalarına barış amacının hâkim ol
ması yanında, iki memleket arasındaki ilişkilerin inkişafını kolaylaştıran çe
şitli faktörler de mevcuddur. Tarih boyunca Türk ve Yugoslav m illetleri bir
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birlerini tanımak ve takdir etmek fırsatını bulmuşlar, birbirlerinden çok şey 
alıp vermişler, birçok müşterek geleneklere sahip bulunmuşlardır. Son yıllar
da memleketlerimiz arasında çeşitli alanlarda temaslarımız sıklaşmıştır. D ışiş
leri Bakanımız geçen yıl Yugoslavya’yı ziyaret etmiş ve bugün aramızda gör
mekle bahtiyar olduğumuz değerli D ışişleri Bakanınız Ekselans Nikeziç ile 
verimli görüşmelerde bulunmuştur. îk i memleket arasında ticarî ve İktisadî 
ilişkiler artan bir seyir takib etmektedir. K arşılıklı mes’eleler ahdî esaslara bağ
lanmış ve vizeler kaldırılm ıştır. Ziyaretiniz sırasında bir Konsolosluk Anlaşma
sı imzalanacaktır. Karayolları Transit Anlaşmasının aktİ ve turizm alanındaki 
işbirliğim iz hem memleketlerimize mütekabil faide sağlayan ve hem de m il
letlerim izin birbirlerini daha iyi tanımalarını temin eden bir unsurdur. Bundan 
sonra münasebetlerimizin bu sağlam temellere ve Hükümetlerimizin iyi niyetle 
sulhçu gayelere müteveccih gayretlerine dayanarak gittikçe gelişeceğine ve her 
iki memleketin yararına semereli sonuçlar vereceğine inanıyoruz. Türkiye’nin bu 
hususdaki arzusunu ve Yugoslavya’ya karşı dostluk ve takdir hislerini memle
ketimizdeki İkametiniz sırasında yakından müşahade fırsatını bulacaksınız.»

Federal İcra Konseyi Başbakanı M ika Spİljak da şu konuşmayı yapmış
tır :

«Sayın bay Başbakan herşeyden önce bana, eşime ve mesai arkadaşlarıma 
hitaben söylediğiniz konuksever ve nazikâne sözleriniz ile samimî ve dostça 
karşılamanız, güzel memleketinize ayak bastığım andan itibaren Yugoslavya 
ile bunun m illetlerine karşı beliren sempatilere teşekkür etmeme müsaade bu
yurun.

Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti hükümet Başbakanı olarak 
Türkiye Cumhuriyetini ziyaret etmek halkı ile tanışabilmek ve bu halkın elde 
ettiği başarıları görmek imkânlarına sahip olduğumdan dolayı samimî memnu
niyetimi bildirmek istiyorum.

Saygıdeğer Ekselans Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından bugün kabul 
edildiğimizden dolayı da bilhassa memnun olduğumuzu ayrıca belirtmek is
terdim.

Bugün başlıyan ziyaretimiz, bana ve mesai arkadaşlarıma, Türkiye Cum
huriyetinin ünlü kişileri, Sizinle sayın Bay Başbakan, saygıdeğer D ışişleri Ba
kanıyla ve diğer mesai arkadaşlarınız ile  her iki memleketi ilgilendiren sorun
lar hakkında karşılık lı olarak fikir teatisinde bulunabilmek hususunda uygun 
ve yararlı bir fırsat sağlıyor.

Temelleri, büyük bir devlet adamı ve reformcu olan M ustafa Kemal Ata
türk tarafından atılan modern Türkiye siyasi, iktisadi ve kültürel alanında 
kendine çizdiği yolda başarıyla ün alarak gitmekte ve bilhassa üç kıtanın 
karşılaştığı bu bölgede m illetlerarası münasebetlerin kurulması hususunda
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önemli bir etken teşkil etmektedir. Memleketlerimizin bir birinden farklı olan 
toplumsal siyasi düzeni vardır; fakat bu gerçek dostluk ilişkilerim izin geliş
mesi için bir engel olamaz. K arşılıklı ilişkilerim izin, bilhassa son bir yıl için
de tamamen olumlu olarak geliştiğini tespit edebildiğimden dolayı çok mem
nunum. Fakat, bu gelişmenin gerçek imkânlarımızın ardında kaldığın ı ve 
memleketlerimiz arasındaki ilişkilerin daha çok gelişmesi ve ilerletilm esiniıı 
gerektiği düşüncesindeyiz. Coğrafi yakınlıktan, dünyada barış ile  eşitlik esas
ları üzerine kurulan işbirliğine karşı ortak bağlılığım ız ile  memleketlerimizin 
her yanlı kalkınıp gelişmesi hususundan ilerigelen benzerliğimiz, ilişkilerim i
zin daha da gelişmesi için yeter geniş çerçeveler sağlıyor.

Yugoslavya ile  Türkiye maddi kalkınmalarında, başka ulusların daha 
iyi şartlar altında elde ettikleri başarıya varabilmek için büyük gayretler gös
teriyor. İktisadiyatımız, daha geniş işbirliği ve karşılık lı olarak birbirini ta
mamlamak için biçim bulursa o zaman bu yolda çok şeyler yapabiliriz. Bize 
göre bu alanda büyük imkânlar var.

Kültür işbirliği hacminin de karşılık lı ihtiyaçlarım ıza uygun olmadığım 
ve ortaklaşa gayretlerle bu yönde daha büyük başarılar elde edebileceğimizi 
serbest olarak belirtebilirim.

Yugoslavya, m illetlerarası siyasette barış, bağımsızlık ve büyük ile küçük 
ülkeler arasında eşitlik, başkalarının içişlerine karışmamak, iyi ilişkiler ve 
devletler ile  m illetler arasında işbirliğinin yapılması prensiplerinin gerçekleş
mesi için çaba göstermektedir.

Yugoslavya, memleketiniz gibi, dünyadaki olaylara, bilhassa Avrupa ile 
Akdeniz’de, daha doğrusu kendisinin de bulunduğu bölgede olup bitenlere 
büyük dikkat sunmaktadır. Memleketim, Avrupanın geleceğini, burada ya- 
şıyan devletlerin menfatlerinin parçalanmasında değil, birbirine bağlanma
sında görmektedir. Hükümetinizin de, diğer birçok Avrupa hükümetlerinin 
olduğu gibi aynı düşüncede olduğunu memnuniyetle tespit edebiliyoruz. Böy
le bir düşünce ise Avrupa memleketleri arasında işbirliğinin gelişmesi ve k ı
tamızda var olan gerginliğin azalmasını sağlamıştır.

Yugoslavya efkârı umumiyesi ve hükümeti, dünyada elverişli olmıyan 
m illetlerarası durum ve dünyanın bazı bölgelerindeki vaziyet yüzünden doğan 
kaygıyı paylaşmaktadır. Bizim derin inancımıza göre Vietnam ’daki savaşın 
devam etmesi ile  Yakın-Doğu’daki buhranın uzatılmasının sadece bu bölgele
rin geleceği için değil, bütün dünya için tahmin edilemiyecek sonuçları o la 
bilir.

Biz, İsrail sald ırgan lığı sonucunun tasdikedilmemesi gerektiği ve anlaşmaz
lık ların  hallolunması için sald ırganlığın bir vasıta olarak kabul edilmemesi 
tutumu üzerinde kararlı olarak duruyoruz. Bu yüzden, Güvenlik Konseyi ka

84



rarının bir an önce fiilen tatbik edilmesi ve böylelikle çarpışma sonuçlarının 
ortadan kald ırılıp  bu bölgede olan bütün devletlere barış, güvenlik ile bağım
sızlığın sağlanması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu önemli sorun konusunda, 
memleketlerimizin tutumlarında yakın görüşlerin olduğunu memnuniyetle tes
pit edebildik.
JL

Yugoslavya hükümeti, Vietnam sorununun, 1954 Cenevre anlaşmasına 
göre siyasi açıdan bir an önce hallolunmasının ve Vietnam halkına, gelece
ğini kendisinin seçebilmesi hususunda meşru haklarına saygı göstermek ge
rektiği kanaatindedir. Düşüncemize göre, Vietnam Demokrat Cumhuriyetinin 
bombalanmasına son vermek. Vietnam sorununun siyasî halli hakkında ileri 
atılm ış bir adım demektir.

G erginliğin devamlı olarak azalması ve dünyada barışın kuvvetlenmesi 
ihtiyacı heran göz önünde tutularak umumi ve tam bir silâhsızlanma yönün
de isabetli ve etkili adımlar atılmasının gerektiği düşüncesindeyiz. Bununla 
ilg ili olarak, uzun ömürlü ve başarılı olabilmek için geniş m illetlerarası bir 
toplumun menfaatini ihtiva eden ve nükleer silâhların genişlememesine air 
bir Antlaşmanın imzalanması gerektiği düşüncesindeyiz.

İktisadi bakımdan gelişmiş memleketler ile gelişmekte olan memleketler 
arasında artan farklar, dünyadaki ilişkilere gitgide daha menfi bir etkide bu
lunmaktadır. Düşüncemize göre bu konu, dünyada çok ciddi bir sorun halini 
alm akta ve dünya barışının korunmasını güçleştirmektedir. Bu yüzden, ge
lişmiş memleketlerin, iktisadi bakımdan yeter derecede gelişmemiş memle
ketlerin daha hızlı gelişme sağlam aları için daha faal bir şekilde katılm alarını 
bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Fakat, bu alanda maalesef Ticaret ve Gelişme 
konusundaki İkinci Dünya Konferansında daha büyük başarılar elde edil
memiştir.

Düşüncemize göre bu sorunlarla ilg ili olarak, barış ve ilerleme için ka
çınılmaz bir vasıta olan Birleşmiş M illetler teşkilâtının rolünü durmadan kuv
vetlendirmek ve genişletmek ve savaş ocaklarının söndürülmesi, anlaşmaz
lık ların  ortadan kaldırılm ası için kuvvetin yok edilmesi, âdil bir barış, eşit 
esaslar üzerine kurulan işbirliği ile dünyada gelişmeyi sağlayabilmek için bütün 
barışsever kuvvetlerin güçleştirilmesi gerekmektedir.

Sayın Başbakan, ziyaretimizin memleketlerimiz aıasında ilişkilerin bun
dan böyle ilerlemesine imkân sağlıyacağına ve bu ilerlemenin daha geniş saha
da işbirliği yapmamıza yardımda bulunacağına ve dünyada böliinmiyen barış 
ile İlerlemenin korunmasına yardım edeceğine inanıyorum.

Kadehimi, saygıdeğer Türkiye Cumhurbaşkanının sağlığ ı, Sizin Bay 
Başbakan ve saygıdeğer eşinizin sağlığ ı, sayın mesai arkadaşlarınızın sağlığı, 
Türkiye Cumhuriyetinin talih ve ilerlemesi ile memleketlerimiz arasındaki 
dostluk ve işbirliğinin bundan böyle gelişmesi şerefine kaldırmama müsaade 
buyurunuz.»
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B E L G E  27 31 Mart 1968

TÜRKİYE  - YUGOSLAVYA KONSOLOSLUK ANLAŞMASI 
DOLAYISİYLE YARILAN KONUŞMALAR

Türkiye ile Yugoslavya arasındaki konsolosluk anlaşması, iki ülke D ı
şişleri Bakanları arasında imzalanmıştır. Bu münasebetle yapılan törende, D ı
şişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ve Yugoslavya Dışişleri Bakanı Marko 
Nikeziç birer konuşma yapmışlardır.

Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil, konuşmasında şunları söyle
miştir :

«Biraz önce imzalamış olduğumuz konsolosluk anlaşmasının ülkelerimiz 
arasında gün geçtikçe daha fazla kuvvet bulan dostluk münasebetlerinin tak
viyesine geniş nisbette yardımcı olacağına inanmaktayım. Bugüne kadar iki 
devletin mevzuatı çerçevesinde yürütülmüş olan konsolosluk münasebetlerine 
yeni bir düzen getiren bu anlaşmanın tatbikatta kendisinden beklediğimiz iyi 
ve hayırlı neticeleri sağlamasını gönülden dilerim. Geçen yıl içinde akdettiği
miz iki memleket halkının turistik yöndeki münasebetlerine yeni ve ümitli 
bir istikamet veren vize muafiyeti anlaşmasının tamamlayıcı bir unsuru olarak 
görmekte olduğum bu anlaşmanın memleketlerimiz arasında çeşitli sahalarda 
mevcut işbirliğine müsbet bir katkıda bulunacağına samimi kanaatim i belirt
mek İsterim. Bu anlaşmanın ülkelerimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını ve mü
nasebetlerimizin gittikçe artan inkişaf içinde en vakm zamanda arzu ettiğimiz 
seviyeye ulaşmasını dilerim .»

Yugoslav Dışişleri Bakanı Marko Nikeziç de şu konuşmayı yapmıştır :

«İmzalamış olduğumuz konsolosluk konvansiyonunun bu anlaşmasından 
dolayı kendimizi tebrik etmekte, tam manasıyla hemfikirim. Şundan eminim 
ki bölgemizde bulunan bütün memleketler m illetlerarası alanda gittikçe mal 
ve İnsan mübadelesini arttırmaktadırlar. Bu eğilim  İçinde katiyetle söyliyebı- 
lirim ki, memleketlerimiz hiç bir şekilde geri kalmamışlardır. Ve sizin söyle
diğiniz gibi böylelikle yeni bir adım atmaktadırlar. Bu anlaşma, memleketleri
miz arasında turizm ve ticaretin gelişmesine yardım edecektir. Şuna inanıyo
rum ki bu anlaşma bilhassa ya iş yerlerine gitmek için veya dünyayı tanımak 
için memleketlerimizden geçecek olan Türk ve Yugoslav vatandaşlarının işle
rini kolaylaştıracaktır. Eminim ki bu anlaşmanın imzalanmasından sonra bey
nelmilel sahadaki birçok engel ortadan kalkacak ve çok karışık olan bu me
kanizma biraz daha basitleşecektir. Bundan dolayı şuna inanıyorum ki böyle
lik le iki memleketin menfaatine ve vatandaşlarına yardım etmiş oluyoruz. Bu 
anlaşma sayesinde söylediğimiz gibi sadece hükümet memurlarının işleri ha
fiflemiş olmıyacak bilhassa iki memleket halkı birbirini daha iyi tanıyacak, 
sevecek ve hürmet edecektir.»
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KIBRIS

Adadaki iki cemaat arasında yapılacak olan görümeler için Birleşmiş 
M illetler temsilcileri aracılığı ile  girişilm iş faaliyet ve çalışmalar devam etmiş
tir. Türk heyetine başkanlık edecek olan Rauf Denktaş, adaya 13 N isan’da 
dönmüş ve bu konuda iyimserliğini ifade etmiştir. Görüşmelerin yeri mesele
sinde henüz bir anlaşmaya varılamamış, Türk cemaati bunların ada dışında, 
Rum tarafı ise Lefkoşe’de yapılması hususunda İsrar etmektedir.

TÜRK - YUNAN İLİŞKİLERİ

Türk ve Yunan hükümetlerinin temsilcileri arasında ik ili meseleler ve 
özellikle azınlıklar konusunda Ankara’da yapılan ikinci toplantı 16 N isanda 
başlamış ve 27 N isanda sona ermiştir. Belirtildiğine göre, görüşmeler, yapıcı 
bir zihniyet ve samimi bir hava içinde geçmiştir.

CUMHURBAŞKANININ IRAKT ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, bebaberindeki heyet ile  27 Nisan - 1 Mayıs 
tarihleri arasında Irak’ı resmen ziyaret etmiştir.
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FAS KRALININ ZİYARETİ

Fas Kralı Majeste Haşan II, Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’m 
daveti üzerine 10-12 Nisan tarihleri arasında Türkiye’yi resmen ziyaret et
miştir.

SOVYET PARLAMENTO HEYETİNİN ZİYARETİ

Sovyetler B irliği Yüksek Şûrası Birlik Meclisi Başkanı Spiridonov baş
kanlığındaki Sovyet Yüksek Şûrası heyeti, Türkiye Büyük M illet Meclisi da
veti üzerine 12-22 Nisan tarihleri arasında Türkiye’ye bir iade-i ziyarette bu
lunmuştur.

AET - TÜRKİYE ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI

Avrupa Ekonomik Topluluğu - Türkiye Ortaklık Konseyi, D ışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil başkanlığında 5 Nisan tarihinde Lüksemburg’ta 
toplanmıştır.

CENTO BAKANLAR KONSEYİ

Cento Bakanlar Konseyi, 23 - 24 Nisan tarihlerinde Londra’da toplan
mıştır.

RCD BAKANLAR KONSEYİ

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) teşkilâtının sekizinci Bakanlar 
Konseyi 1 4 - 1 5  Nisan tarihlerinde Tahran’da toplanmıştır.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

Hükümetimizin davetlisi olarak 1 N isan’da Ankara’ya gelmiş olan Ra
bat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bakanı Profesör Aziz Lahbabî, başkentte 
kald ığı süre içinde üniversiteleri ziyaret etmiş, ilg ililerle  temaslarda bulun
muştur. Prof. Lahbabî, bu arada D il ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde biri 
felsefe, diğeri de Arap d illeri konularında iki konferans vermiştir.

M isafir dekan, İstanbul ve İzmir’i de ziyaretle tetkik ve temaslarda bu
lunduktan sonra 11 N isan’da memleketimizden ayrılmıştır.

Bir süredenberi Sovyetler Birliğinde bulunan Devlet Operası sanatçıla
rından soprano Suna Korad, Leningrad’ın Kirov opera binasında V erd in in  
Rigoletto operasında Jildarolünde oynamış ve çok beğenilmiştir. Suna Korad, 
Leningrad’da daha evvel, yine Verdi’nin la Traviyatta operasında başarı ile 
oynamıştır.

Devlet operası san’atçılarından Ferhan Onat, Budapeşte Devlet Opera
sında 18 Nisan gecesi m isafir san’atçı olarak Lucia di Lammermoor’u oyna
mış, büyük başarı ve takdir kazanmıştır.

Sicilya adasının Agrigento şehrinde 26 - 27 Nisan günlerinde yapılan 
25 inci uluslararası folklar yarışmasına katılan Gaziantep ve Trabzon (A k
çaabat) folklor ekibi 10 memleketin katıld ığ ı yarışmada birinciliği kazanarak 
kupa almıştır.
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29 Mart-2 Nisan 1968YUGOSLAVYA BAŞBAKANININ ZİYARETİ

1 Nisan 1968

İ -  4 Nisan 1968

Ankara’daki resmi temaslarını bitirdikten sonra İz
m ir’i ziyaret eden ve 1 N isanda İstanbul’a geçen Y u
goslavya Başbakanı M ika Spiljak, Türkiye’deki temas
larını ve diğer konuları kapsayan bir basın toplantısı 
yapmıştır (Bk. Belge l ) .  Başbakan Süleyman Demirel 
de Yugoslav televizyonuna verdiği bir demeçte, Türk- 
Yugoslav ilişkilerinden bahsetmiştir (Bk. Belge 2 ). 
Konuk Yugoslavya Başbakanı Başbakan ve Dışişleri Ba
kanı tarafından uğurlanarak İstanbul’dan 2 Nisan gü 
nü ayrılmıştır. Türk - Yugoslav ortak bildirisi ayni gün 
yayınlanmıştır (Bk. Belge 3).

BAŞKAN fOH N SON ’UN VİETNAM 
BOMBARDIMANLARI İLE İLGİLİ KARARI

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Johnson’un, 
V ietnam’ın bazı kesimlerinde bombardımanların dur
durulması ile ilg ili kararı hakkında görüşlerini açıkla
yan Ankara siyasi çevreleri, «öteden beri Vietnam so
rununun barışçı yollardan çözümlenmesini isteyen Tür
kiye’nin, bu karardan daima memnuniyet duyacağı ta
biidir» demişlerdir. Ankara siyasi çevrelerin temennisi, 
«bu kararın, çözüme bir imkân hazırlanm ası» nokta
sındadır.

Başkan Johnson, bu kararı açıkladığı 31 Mart 
akşamı konuşmasında, ayni zamanda Kasım ayındaki 
başkanlık seçimlerine katılmaktan vazgeçtiğini de ilân 
etmiştir.

AET - TÜRKİYE PARLAMENTO KOM İSYON U  
TOPLANTISI

Avrupa Ekonomik Topluluğu - Türkiye Karma 
Parlamento Komisyonu 1 - 4 Nisan tarihleri arasında 
Venedik’te toplanmıştır. Toplantının sonunda bir b il
diri yayınlanmıştır (Bk. Belge 4 ).

U



1 - 6  Nisan 1968

1 Nisan 1968

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANININ  
ROMANYA’YI ZİYARETİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin, 
Romanya’ya yaptığı beş günlük resmi ziyaretten yur
da döndükten sonra temasları ile  ilg ili olarak şunları 
söylemiştir :

«Bazı barajlar, hidro-elektrik santrallarımn Ro
men hükümeti tarafından, Romen kredisi ile  yapılması 
hususunda prensip mutabakatı hasıl oldu. Kredi şart
ların ın tesbiti ve müzakeresi için bu hafta içinde tam 
yetkili bir Romen hey’eti Ankara’ya gelecektir.

250 bin ton motorin ve 50 bin ton gazyağı, iste
diğimiz tarihlerde, Romanya hükümeti tarafından bize 
teslim edilecektir. Satış fiatları Ankara’da Romen T i
caret A taşeliği ile  ilg ili kuruluşumuz arasmda tesbit 
edilecektir. Çeşitli madenlerin aranması ve değenlen- 
dirilmesi konusu görüşüldü. Halen Türkiye’de bulu
nan Romen teknisyenlerinin tetkiki neticesinde hazır
lanacak Romen projeleri Mayıs ayı içinde bize tevdi 
edilecektir. Türkiye’den Romanya'nın taş kömürü satın 
alması kararlaştırılm ıştır. Romanya’da koklaştırılacak 
iki bin ton taş kömürünün teslimini takiben uzun vadeli 
bir kömür satış anlaşması yapılması taraflarca kabul 
edilmiştir. Dış memleketlerde çeşitli sinaî tesislerin 
müştereken kurulması arzusu Romen hükümeti tarafın
dan izhar edilmiştir. Bu konu, teknisyenlerce tetkik edi
lecektir.»

TÜRKİYE  - ÜRDÜN KARAYOLU ANLAŞMASI

Türkiye ile  Ürdün arasında karayolu ile  yolcu ve 
eşya nakliyatını tanzim etmek üzere, iki tarafın heyet
leri arasında Ankara’da yapılan müzakereler sona er
miş ve anlaşma Dışişleri Bakanlığında imzalanmıştır.

Anlaşma, ik i ülke arasında ve ülkelerden biri üze
rinde transit suretiyle yolcu nakliyatını kolaylaştırıcı bir
çok hükümler getirmekte, mal ve yolcu nakliyatını m il
letlerarası anlaşmalarda öngörülen uygulam aya intibak 
ettirmektedir.
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i  - 6  Nisan 1968 AVRUPA KONSEYİ MECLİSİ BAŞKANININ  
ZİYARETİ ■

2 - 7 N isan 1968

2 Nisan 1968

2 Nisan 1968

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi Başkanı Sir 
Geoffrey de Freitas ve Konsey Başkanlık Divanı üyele
rinden kum lu bir heyet, Türkiye’ye beş günlük bir ziya
rette bulunmuşlar, Ankara’daki temaslarından sonra İz
mir ve İstanbul’u ziyaret etmişlerdir.

İNGİLTERE GENELKURMAY BAŞKANINIM  
ZİYARETİ

İngiltere Genelkurmay Başkanı Hava M areşali Sir 
Charles Elworthy, Orgeneral Cemal Türabın m isafiri 
olarak 2 - 7 Nisan arasında Türkiye’yi ziyaret etmiştir. 
Sir Charles Elworthy, memleketimizden ayrılırken verdi
ğ i bir demeçte özetle şunları söylemiştir :

«Bu ziyaret sırasında Türk ordusunun tarihsel 
yüksek meziyetlerini de bizzat müşahade etmiş oldum. 
Bir silâhlı kuvvetler başkanı olarak, inanıyordum ki Na- 
to Türkiye’ye dayanmaktadır. Nato içinde Türkiye’nin 
hepimiz için kuvvetli ve sadık bir müttefik olduğunu 
biliyoruz.»

TÜRKİYE  - MACARİSTAN TİCARET PROTOKOLÜ

Macaristan ile  Türkiye 31 M art 1969’ a kadar iki 
ülke arasında yapılacak m al mübadelesini nizama bağ
layan bir ticaret protokolü imzalamışlardır.

Anlaşma gereğince Macaristan Türkiye’ye pamuk, 
deri, tütün, hayvan yemi ve turunçgiller karşılığ ı elekt
rik, metalürji ve kimya malzemesi satacaktır.

TÜRKİYE’NİN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ  
MASRAFLARINA YARDIMI

Türkiye, Kıbrıs’taki Birleşmiş M illetler barış kuv
vetlerinin m asraflarına katılm a payı olarak 299.506 do
lar Genel Sekreterliğe göndermiştir.
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3 Nisan 1968 KUZEY VİETNAM’IN AMERİKA İLE 
GÖRÜŞMEYİ KABUL ETMESİ

Hanoi radyosunun yayım ladığı bir Kuzey Vietnam 
hükümet bildirisine göre, Kuzey Vietnam’ın «bombardı
manların kayıtsız şartsız durdurulması ve öbür savaş ha
rekâtına son verilmesini kararlaştırmak üzere», Birleşik 
Amerika’nın temsilcileriyle görüşmek için kendi temsil
cilerini göndermeye hazır olduğu belirtilmiştir.

4 Nisan 1968 DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN VİETNAM’DAKİ
GELİŞMEYLE İLGİLİ SÖZLERİ

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşcen, Vietnam- 
la ilg ili son gelişmeler hakkındaki bir soru üzerine şun
ları söylemiştir :

«Am erika tarafından Kuzey Vietnam bonbardı- 
manlarının tahdit edilmesi barış yolunda atılmış önem
li bir adım olmuştur. Kuzey Vietnam ’ın ihzarı görüşme
lere hazır olduğunu bildirmesi üzerine Başkan Johnson- 
un müsbet mukabelede bulunması yeni bir gelişme teş
kil etmektedir. Yapılm akta olan temasların verim li ol
masını temenni ederiz. Bu bölgede barışın tesisi bütün 
dünyanın yararına olacaktır.»

4 Nisan 1968 BORBA GAZETESİNİN TÜRKİYE’NİN DIŞ
POLİTİKASI KONUSUNDA MAKALESİ

«Borba» gazetesi’nde Yugoslavya Başbakanı M i
ka Spiljak’ın, Türkiye’ye yaptığı ziyaret ile ilg ili bir 
makale yayımlanmıştır. M akalede, Türk dış politikası
nın son yıllarda dinamik bir seyir takip ettiği belirtil
mekte, bu politikanın halk tarafından da desteklendiği 
ifade edilmektedir (Bk. Belge 5).

3 Nisan 1968 AET - TÜRKİYE ORTAKLIK KONSEYİ 
TOPLANTISI

14

Avrupa Ekonomik Topluluğu - Türkiye Ortaklık 
Konseyi D ışişleri Bakanı İhsan Sabrİ Ç ağlayangil’in 
başkanlığında Lüksemburg’da toplanmıştır. (Bk. Bel-



5 Nisan 1968

5 - 6  Nisan 1968

5 Nisan 1968

ge 6 ). Toplantıda Dışişleri Bakanı Çağlayangil bir ko
nuşma yapmıştır (Bk. Belge 7). Bakan, yurda dönüşün
de, toplantı hakkında ayrıca basma bilg i vermiştir (Bk. 
Belge 8 ).

KÜÇÜK KA YM A KLI’NIN LEFKOŞE BELEDİYE 
HUDUTLARININ İÇİNE ALINMASI

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşcen, bu konu
da şunları söylemiştir :

«Küçük Kaymaklı köyünün Lefkoşe belediye hu
dutları içine alınması anayasaya aykırı bir karardır. Bu 
karar tek taraflı alınmıştır. Kıbrıs cemaatini bağlaya
maz. Durum ayrıca, barış gücü komutanlığına b ild iril
m iştir.»

Bilindiği gibi 1963 yılında Rumların silâh lı teca
vüzleri üzerine Türkler buraları terke zorlanmışlardı.

AVRUPA KONSEYİ MAHALLİ İDARELER 
KONFERANSI

Avrupa Konseyi M ahalli İdareler Konferansı Da
imi Komitesi y ıllık  toplantılarım yapmak ve 6 Nİsan’da 
İstanbul şehrine «Avrupa bayrağını» vermek üzere Tür
kiye’ye gelmiştir.

Daimi Komite daha sonra 7 Nisan günü Ankara’
da, 8 Nisan günü de İzmir’de toplantılar aktetmiştir.

RAUF DENKTAŞTN KIBRIS’A DÖNEBİLMESİ 
HUSUSUNDA KARAR

Kıbrıs Rum yönetiminin, Kıbrıs Türk cemaat mec
lisi başkanı Rauf Denktaş’ın adaya dönmesine izin ver
diği resmen açıklanmıştır.

Rauf Denktaş, ertesi günü Dışişleri Bakanlığın
dan bu hususta b ilgi aldıktan sonra, cemaatlerarası ön- 
görüşmeler ile  ilg ili olarak basın mensuplarının sorula
rını cevaplandırmıştır.
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6 Nisan 1968

7 Nisan 1968

S. : Lefkoşe mahreçli haberlerde, öngörüşmeler- 
de, Türk hey’etine sizin başkanlık edeceğiniz b ild irili
yor.

C. : Türk cemaatı, bu öngörüşmelerde benim baş
kanlık yapacağım hususunu Rum tarafına bildirmiştir. 
Bildiğiniz gibi, bu temaslar bir sondaj, yani zemini yok
lama niteliğinde olacaktır. Taraflar arasında bir anlaş
madan ziyade, uzlaşma ortamını yaratmak için görüş
melerde başarı sağlanırsa, nihaî çözüm yolunu öngören 
görüşmelere gidilecektir.

S. : Rum heyetine kimin başkanlık edeceği belli 
oldu mu ?

C. : Resmî b ilg i olmamakla beraber, Rum heyeti
ne Temsilciler M eclisi başkanı K lerides’in başkanlık 
edeceği öğrenilm iştir.»

TÜRKİYE’NİN KALKIN M ASI H AKKIN DA  
BİR DEĞERLENDİRME

Bir haftadan beri memleketimizde bulunan ve çe
şitli konularda incelemeler yapan Avrupa İktisadî İşbir
liğ i ve Kalkınma teşkilâtı (OECD) uzmanı Prof. Hend
rick ikinci beş y ıllık  kalkınma planımızı överek, «T ür
kiye, hızlı ve azimli bir kalkınma hamlesi içindedir» de
miştir (Bk. Belge 9 ).

DEVLET BAKAN I ÖZTÜRK’ÜN TUNUS’U 
ZİYARETİ

Devlet Bakanı Seyfi Öztürk ve beraberindeki he
yet, Tunus’ta 9 Nisan günü yapılacak «Şehitler Gü- 
nü»nde hazır bulunmak üzere Tunus’a hareket etmiştir..

7 Nisan 1968 DAN İM ARKA DIŞİŞLERİ BAKANININ KIBRIS
KONUSUNDAKİ SÖZLERİ
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Danimarka D ışişleri Bakanı Jens Otto Krag, par
lâmentoda hükümetinin dış politikası hakkında uzun 
bir konuşma yapmış ve bu arada Kıbrıs konusuna da 
temas etmiştir. Krag, Kıbrıs konusunda şunları söyle
miştir :



7 Nisan 1968

8 Nisan 1968

8 - 1 4  Nisan

8 Nisan 1968

«Londrada ve Zürih anlaşmaları dışında kalan 
Türk ve Yunan askerlerinin ada’yı terketmelerinden ve 
bunu müteakip husule gelen inkişaflardan sonra Kıb
rıs’ta nisbî yatışma sağlanmıştır. Ada’daki iki halkın 
bugünkü tutumu, müzakereye mütemayil oldukları in
tibaını uyandırmaktadır. Henüz ufukta bir hal çaresi gö
rülmemekle beraber, Kıbrıs’ta Birleşmiş M illetlerin 
mevcudiyeti sayesinde sağlanmış olan (nisbî sükûnetten) 
bilistifade (ik i halk grubunca) kabul edilebilecek bir 
hal tarzı bulunması temenniye şayandır.»

MAKARİOS'UN ENOSÎS İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Başpiskopos Makarios, Lefkoşe yakınlarında dü
zenlenen bir törende yaptığı konuşmada, «Kıbrıs hükü
meti, Kıbrıs sorununun çözümünü sağlamayı mümkün 
kılacak ciddî teşebbüslere g irişti» demiştir.

Başpiskopos Makarios, Enosis gerçekleşmese bile, 
bunun, Kıbrıslı Rumların, «Yunanistan ile zihnen olsun 
birleşmiş kalmaktan vaz geçecekleri anlamına gelmiye- 
ceğini» söylemiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ MİLLİYET GAZETESİNE 
VERDİĞİ MAKALE

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, M illi
yet gazetesine «N ato ve Türkiye» konusunda bir ma
kale vermiştir (Bk. Belge 10).

1968 TİCARET BAKANININ SUUDİ ARABİSTAN'I 
ZİYARETİ

Ticaret Bakanı Ahmet Türkel’in Suudi Arabis
tan’a yaptığı ziyaretin sonunda bir bildiri yayınlanmış
tır (Bk. Belge İ l ) .

ULAŞTIRMA BAKANININ ROMA TUNUS VE 
LİBYA ZİYARETLERİNE HAREKETİ

Ulaştırma Bakanı Dr. Sadettin Bilgiç, Roma’da 
9 - 1 5  Nİsan arasında yapılan Avrupa Telekomünikas
yon Bakanları toplantısına katılmıştır.

17



Ulaştırma Bakanı, 16 N isan’da, Tunus’u da ziyaret 
ettikten sonra 21 N isan’da Libya’ya gitmiştir. Bakan, 
Tunus ve Libya’yı ziyareti sırasında daha önce bu ülke
lere gitmiş olan Türk ticaret hey’etinin ilg ili makamlar
la  vardığı ön anlaşmalar uyarınca Türkiye ile bu iki ü l
ke arasında hava ve deniz seferlerinin kurulması konu
ları üzerinde görüşmelerde bulunmuştur.

8 Nisan 1968 HİNDİSTAN BAŞBAKANININ TÜRK - HİNT
İLİŞKİLER HARKINDAKİ SÖZLERİ

Hindistan Başbakanı İndira Gandi, parlâmentoda, 
hükümetinin dış politikası hakkında bir konuşma yap
mış, bu arada, Türkiye ile olan ilişkilere değinmiştir. 
Ankara’ya gelen habere göre, Bayan Gandi, Hindistan- 
Türkiye ilişkilerinde gelişme kaydedildiğini söylemiştir.

9 N isan 1968 RCD FAALİYETLERİNİN HIZLANDIRILMASI
İÇİN ÇALIŞMALAR

İran’ın Ramsar şehrindeki zirve konferansından 
sonra çalışmalarını hızlandıran Bölgesel Kalkınma için 
İşbirliği (RCD) teşkilâtı, üye ülkeler arasındaki işbirli
ğ i sahalarını genişletmek için daha neler yapılabileceği
ni araştırmaktadır.

Ramsar zirve konferansını takiben kurulan çalışma 
grubu ve bu grubun daha sonra tayin ettiği «değerlen
dirme grubu» RCD çerçevesinde şimdiye kadar başarı
lan ların bir bilânçosunu açıklamıştır. Bir tâli komisyon 
niteliğini taşıyan bu grup Tahran’da toplanmış ve RCD 
faaliyetlerinin takviyesi ve hızlandırılması için kaleme 
aldığı tavsiyeler raporunu hazırlamıştır.

9 Nisan 1968 TÜRKİYE’NİN KENYA NEZDİNDEKİ İLK
TEMSİLCİSİ

Türkiye’nin Kenya nezdindeki ilk  büyükelçisi, iti
matnamesini Cumhurbaşkanı Jomo Kenyatta’ya sun
muştur.
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1 0 - 1 2  Nisan 1968 FAS KRALININ TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

10 Nisan günü Türkiye’yi resmen ziyaret etmek 
üzere Ankara’ya gelen Fas Kralı Haşan II, ayni akşam 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın şerefine verdiği ye
mekte hazır bulunmuştur (Bk. Belge 12). Türkiye-Fas 
görüşmeleri 11 N isanda yapılmıştır. Bu görüşmelere 
Türkiye tarafından D ışişleri Bakanı, Dışişleri Genel 
Sekreteri, Genel Sekreter Siyasi İşler Yardımcısı ve di
ğer ilg ililer katılmıştır. Fas heyetinde de Kralın özel 
temsilcisi Ahmed Balafrej, Dışişleri Bakanı Ahmed La- 
raki, M aliye Bakanı Memun Tâhiri, Tİcaret-Sanayi ve 
Madenler Bakanı Ahmed Alavi, Tarım ve Tarımsal Re
form Bakanı Muhammed Bargaç, V akıflar ve Din İş
leri Bakanı Ahmed Bargaç, Enformasyon Bakanı Ah
med Sinusi, Devlet Bakanları Fethi Necari ve Muham
med Simires Bennai ile diğer görevliler yer almıştır. 
D iğer taraftan, Türkiye ve Fas’ın ilg ili Bakanları, M a
liye Bakanlığında yaptıkları toplantıda, ekonomi, kü l
tür ve turizm alanında iki ülke arasında yapılması ön
görülen işbirliği konusunda görüş teatisinde bulunmuş
lardır. Başbakan Süleyman Demirel, ayni gün Fas Kralı 
şerefine bir öğle yemeği vermiştir (Bk. Belge 13). Fas 
Kralı, 12 Nisan günü İran’a hareket etmiştir. Türkiye-
Fas ortak bildirisi ayni gün yayınlanmıştır (Bk. Belye
14).

10 Nisan 1968 DÜNYA PARLAMENT O KARARASI BİRLİĞİ
KONSEYİNE KATILAN TÜRK HEYETİ

15 - 21 Nisan tarihleri arasında D akar’da yapıla
cak olan Dünya Parlamentolararası B irliği Konseyi ça
lışm alarına katılmak üzere, İstanbul M illetveki Tekinel 
başkanlığında bir heyet D akar’a hareket etmiştir.

U  Nisan 1968 YUNAN HEYETİNİN İSTANBUL’DAKİ
TEMASLARI

Türkiye ile Yunanistan arasında azınlıklar konu
sunda A tina’da başlıyan görüşmelerle ilg ili olarak Tür
kiye’ye gelen Yunan hükümeti temsilcisi Yani Yuııis
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yardımcıları Molyviatis ve Ekoııomidis, îstanbuldakİ 
azınlık larla temasa geçmişlerdir.

Yunan heyeti, buradaki, Rum azınlıklarının duru
munu inceledikten sonra 13 N isan’da Ankara’ya gide
rek, Dışişleri Bakanlığında Kıbrıs - Yunan Dairesi Ge
nel Müdürü ve ilg ililerle  görüşmelerine başlamıştır.

11 Nisan 1968 AKDENİZ ÜLKELERİ İLERİCİ KUVVETLER
BİLDİRİSİ

Roma’da 9 N isan’da başlamış olan ve Akdeniz 
bölgesindeki bazı komünist ve solcu parti ve hareketle
rin katıld ığı, Akdeniz Ü lkeleri İlerici Kuvvetler Konfe
ransı sonunda bir bildiri yayınlanmıştır (Bk. Belge 15).

1 2 - 2 2  Nisan 1968 SOVYET PARLAMENTO HEYETİNİN ZİYARETİ

Resmi bir ziyarette bulunmak üzere Ankara’ya ge
len Sovyet parlamento heyeti başkanı, Sovyetler B irliği 
Yüksek Şûrası B irlik Meclisi Başkanı İvan Vasilyeviç 
Spiridonov, Esenboğa havaalanında bir demeç vermiş
tir (Bk. Belge 16). Ankara’daki ziyaretlerine 13 Nisan 
günü başlayan Sovyet heyeti, anıt-kabre gittikten sonra 
Senato ve M illet Meclisi Başkanlarını ziyaret etmiş, da
ha sonra Cumhurbaşkanı ile  Başbakan tarafından kabul 
edilmiştir. M illet Meclisi Başkanı ayni akşam, konuk 
heyet şerefine bir yemek vermiştir (Bk. Belge 17). 15 
N isan’da A nkara’dan ayrılan Sovyet heyeti, sırasiyle İz
mir, Bursa ve İstanbul’u ziyaret etmiştir. Sovyet heyeti 
başkanı, İstanbul’a varışında ve memleketimizden ay
rıld ık ları 22 Nisan günü yapmış oldukları görüşmelerin 
Türk - Sovyet dostluğuna katkıda bulunduğunu belirten 
birer demeç vermiştir (Bk. Belge 18).

12 Nisan 1968 TÜRKİYE  - SUUDİ ARABİSTAN SİVİL HAVA
ULAŞTIRMA ANLAŞMASI

Dışişleri Enformasyon Dairesinin bu konuda ver
diği bilgi şöyledir :

«Memleketimiz ile Suudî Arabistan arasında bir 
Sivil Hava U laştırma Anlaşması akdi maksadı ile 10 N i
san 1968 tarihindenberi yapılmakta olan müzakereler
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nihayetlenmiş ve hazırlanan Anlaşma metni Dışişleri 
Bakanlığında parafe edilmiştir.

İki H ey’et arasında dostluk ve yakın işbirliği hava
sı içinde cereyan eden görüşmeler sonunda bugün üze
rinde mutabakata varılan Anlaşma ile Türk Hava Yol- 
la r ı’nın Cidde’ye iniş ve kalkış dahil olmak üzere Suudî 
Arabistan üzerinde Afrika, Asya ve Avustralya’ya tari
feli seferler yapılması sağlanmış bulunmaktadır.

Aynı zamanda Suudî Arabistan Hava Y o lları’na 
ait uçaklar da İstanbul’a iniş ve kalkış yapmak ve Tür
kiye üzerinden Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve 
Kanada’ya tarifeli hatlar ihdas etmek imkânını elde et
m işlerdir.»

12 N isan 1968 KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINDAKİ AÇIK

B.M. Genel Sekreteri U Thant, B. M. Güvenlik 
Konseyine belirli aralık larla sunduğu raporlarının sonun
cusunda 27 M art 1964 tarihinden beri Kıbrıs’ta vazife 
görmekte olan ve görev süresi 26 Haziran 1968 tarihine 
kadar devam edecek olan Kıbrıs barış gücünün mas
raflarının 90,2 milyon dolara baliğ olduğunu ifade et
mektedir.

U Thant, yukarıdaki meblağın 80,162,760 doları
nın bugüne kadar çeşitli hükümetler tarafından öden
miş veya ödenmesi taahhüt edilmiş olduğunu kaydet
mekte ve 9,6 milyon dolar açık bulunduğunu belirterek 
teşkilâta üye bütün ülkeleri yardıma çağırmıştır.

13 Nisan 1968 RAUF DENKTAŞIN KIBRIS’A DÖNÜŞÜ

Kıbrıs Türk cemaat meclisi başkanı Rauf Denktaş, 
4 yılı geçen bir ayrılıktan sonra Kıbrıs’a hareket eder
ken basma bir demeç vermiş ve basın mensuplarının so
rularını cevaplandırmıştır (Bk. Belge 19.)

14 - 15 Nisan 1968 RCD BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) teşkilâ
tının Bakanlar Konseyi toplantısına katılm ak üzere 
Tahran’a giden D ışişleri Bakanı Çağlayangil hareketin-
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14 Nisan 1968

14 Nisan 1968

15 Nisan 1968

1 5 - 2 1  Nisan 1968

den evvel bu hususta bir demeç vermiştir (Bk. Belge 
20). Çağiayangil, Tahran’a muvasalatında RCD Kon
sey toplantısı ile  ilg ili olarak ayrıca bir demeç vermiştir 
(Bk. Belge 21).

Toplantı sonunda yayınlanan ortak bildiride (Bk. 
Belge 22), 15 yeni ortak teşebbüsün tasdik veya prensip 
itibariyle kabul edildiği açıklanmıştır. Yeni teşebbüsler 
arasında elektronik, makina, dizel motörleri, alümin
yum levhalar, ve çelikboru im âli bulunmaktadır.

17 N isan’da Ankara’ya dönen D ışışıleri Bakanı 
Çağiayangil, toplantıda alınan karalar hakkında ayrıca 
bilgi vermiştir (Bk. Belge 23).

DIŞİŞLERİ BAKANININ İSLÂM BİRLİĞİ 
KONUSUNDAKİ GÖRÜŞÜ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağiayangil, RCD 
Bakanlar Konseyinin toplanmakta olan Tahran’da dü
zenlediği bir basın toplantısında, dünya İslâm devletle
ri arasında bir ittifak kurulmasının lüzumsuz olduğunu 
ifade etmiştir.

TÜRKİYE İLE BULGARİSTAN ARASINDA 
DEMİRYOLU ANLAŞMASI

Türkiye ile Bulgaristan arasında, iki ülkeyi birbiri
ne bağlayan demiryolunun 19 kilometrelik kısmının is- 
iâh ı ile ilg ili bir anlaşma Bulgaristanın Plovidiv şehrin
de iki ülkenin U laştırma Bakanlarının temsilcileri ta
rafından imzalanmıştır.

BAKANLAR KURULUNUN YABANCI SERMAYE 
KONUSUNDAKİ KARARI

Bakanlar Kurulu, yabancı sermaye konusunda bir 
karar almıştır (Bk. Belge 24).

TURİZM BAKANININ BULGARİSTAN’I 
ZİYARETİ
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Turizm ve Tanıtma Bakanı N ihat Kürşat’ın Bul
garistan’a yaptığı ziyaret sonunda bir tebliğ yayınlan
mıştır (Bk. Belge 25).



13 Nisan 1968 AVRUPA TOPLULUKLARI KONSEYİ GENEL 
SEKRETERİNİN BASIN TOPLANTISI

İktisadi Kalkınma Tesisinin davetlisi olarak İs
tanbul’a gelmiş olan Avrupa Toplulukları Konseyi Ge
nel Sekreteri M. Calmes, bir basın toplantısı düzenliye- 
rek, Türkiye’nin Ortak Pazar’a katılması konusundaki 
soruları cevaplandırmıştır (Bk. Belge 26).

13 Nisan 1968 RCD SİGORTACILIK SEMİNERİ

RCD Sigortacılık Semineri Karaşi’de çalışm aları
na başlamıştır.

16 Nisan 1968 TÜRK - YUNAN GÖRÜŞMELERİNİN İKİNCİ  
BÖLÜMÜ

Özellikle azınlık sorunlarını gözden geçirmek 
amacıyla, A tina’da başlayan temsilciler arasındaki Türk- 
Yunan görüşmelerine, Ankara’da D ışişleri Bakanlığın
da devam edilmiştir. Görüşmeler, Türkiye temsilcisi D ı
şişleri Bakanlığı Kıbrıs - Yunanistan Dairesi Genel M ü
dürü Adnan Bulak ile Yunanistan temsilcisi Dışişlehi 
Bakanlığı Türkiye İşleri Dairesi Genel Müdür yardım
cısı Yani Yunis arasında, gizli cereyan etmiştir.

16 Nisan 1968  RAUF DENKTAŞTN BASIN TOPLANTISI

Geçİcİ Türk yönetimi başkan yardımcısı Rauf 
Denktaş, adaya dönüşünden sonra yaptığı ilk  basın top
lantısında Kıbrıs’lı Türk’lerin görüşmeler ve fikir teati
si için açık kalple, ortak bir çare buluncaya ¡radar mese
leleri müzakereye hazır olduklarını söylemiş, her iki ce
maatin adada birarada yaşamalarının halâ mümkün ol
duğuna inandığını belirtmiştir. Denktaş’a göre, böyle- 
ce Türkiye ile  Yunanistan da aralarındaki anlaşmazlığı 
ortadan kaldırabileceklerdir.

Bir ümit verici noktanın, her iki cematin de artık 
bağımsız bir Kıbrıs lehinde karara varışları olduğunu 
söyleyen Denktaş, m ahalli görüşmelerde iki safha oldu
ğu fikrindedir. Önce Kıbrıs iç siyasi yapısının yeniden
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16 - 17 Nisan 1968

18 N isan 1968

18 - 19 Nisan 1968

teşkilâtlandırılm ası üzerinde anlaşmaya varılm alı, on
dan sonra, tesbit edilen cumhuriyetçi yapının idamesi 
için ne gibi uluslararası garantilerin gerekli olduğu 
müzakere ve tesbit edilmelidir.

Denktaş, yakında yapılacak ve tarihi henüz belli 
olmayan müzakerelerin başlangıç noktasını kurulan dü
zeni idame etmek için ilk  anayasa ve garanti anlaşma
larının Türkiye, İngiltere ve Yunanistan’a verdiği mü
dahale hakkının teşkil etmesi gerektiğine inandığını da 
ifade etmiştir.

RCD ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) teşkilâ
tının Ramsar zirve konferansından sonra göreve baş
layan Çalışma Grubu, ikinci toplantısını Tahran’da 
yapmıştır.

KIBRIS’LI TÜRK VE RUM LİDERLERİNİN 
GÖRÜŞME YERİ İLE İLGİLİ TEMASLAR

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri Thant’ııı özel 
temsilcisi Osorio T affal, Kıbrıs’lı Türk ve Rum lider
leri arasında görüşmelerin başlayabilmesi için temas
larına devam ederek, ilk  evvelâ Rum heyetine başkan
lık edecek olan Glafkos Klerides ile görüşmüştür.

Birleşmiş M illetler kaynaklarından bildirildiğine 
göre, iki taraf henüz görüşme yeri üzerinde anlaşmaya 
varmış değildir. Rumlar Lefkoşe’de, Türkler ise ada 
dışında bir şehirde toplanılmasını istemektedir. Birleş
miş M illetler yetkilileri de Cenevre’de toplanılmasına 
taraftardır.

NATO NÜKLEER PLANLAMA GRUBU 
TOPLANTISI
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Nato Nükleer Planlam a Grubu, Lahey’de topla
narak Batı Avrupa’da bir an ti - balistik füze savunma 
sistemine şimdilik ihtiyaç olmadığına karar vermiştir.



İki günlük toplantı sonunda yayınlanan bildiride 
Planlama Grubuna dahil yedi ülkenin savunma bakan
larının bu alandaki gelişmeleri devamlı surette takibet- 
mek hususunda karara vardıkları açıklanmıştır. Top
lantıya bu dönemde Türkiye yerine Yunanistan katıl
mıştır.

18 Nisan 1968 SİERRA LEONE DE HÜKÜMET DARBESİ

Sierra Lİeone’de genç ordu ve güvenlik kuvvet
leri mensupları tarafından bir hükümet darbesi yap ıl
mış, geçen yılın M art ayında askeri darbe ile başa ge
çen Albay Juxon-Smith devrilmiştir. İhtilâl Konseyi, 
kısa bir zaman sonra iktidarı sivillere devretmiştir.

19 Nisan 1968 CUMHURBAŞKANININ İRAK HALKINA
ÖZEL MESAJI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Türkiye’yi ziya
ret eden Iraklı gazetecilere verdiği ve Türk dış politi
kasının ana hatlarını belirten mesajı bütün Irak gaze
telerinde yayınlanmıştır (Bk. Belge 27).

19 Nisan 1968 İSTANBUL - MOSKOVA AKTARMASIZ
YATAKLI VAGON ANLAŞMASI

İstanbul - Moskova arasında, Sofya - Bükreş üze
rinden, aktarmasız yataklı vagon seferleri yapılması 
konusunda, Türkiye, Sovyetler B irliği, Romanya ve 
Bulgaristan arasında bir süredenberi devam eden gö
rüşmeler sona ermiştir. Görüşmeler sonunda hazırla
nan anlaşma, Devlet Demiryoları D.D.Y. adına Ge
nel Müdürü ile Sovyetler B irliği, Romanya ve Bulga
ristan heyet başkanları ve yataklı Vagonlar şirketi tem
silcisi tarafından imzalanmıştır.

Anlaşmaya göre, Sovyetler B irliğ i dem iryolları
na ait bir vagon, haftada bir defa îstanbu.1 - Moskova 
arasında, Sofya - Bükreş üzerinden işleyecektir. İstan
bul - Moskova seferlerinin 26 M ayıs’tan itibaren baş
laması öngörülmüştür.
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19 Nisan 1968 ABD3NİN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA
YARDIMI

Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs’daki barış gücü 
masraflarının karşılanması için 2 milyon dolar vermeye 
hazır olduğunu bildirmiştir.

Amerika, U Thant’a gönderdiği bir yazıda, Ame
rika’nın nihai yardımının kesinlikle ne kadar olacağının 
diğer hükümetlerin bağışlarının açıklanmasından sonra 
bildirileceğini ifade etmiştir.

20 Nisan 1968 TÜRKİYE  - SENEGAL KÜLTÜR ANLAŞMASI

Bilim adamı, öğrenci san’atçı mübadelesini öngö
ren Türkiye - Senegal kültür anlaşması, D ışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil ile  yurdumuzu resmen zi
yaret eden Senegal kültür ve H alk Eğitimi Bakanı As- 
sane Seck arasında imzalanmıştır.

Türkiye’de 18 N isan’dan beri bulunan Senegal 
Kültür ve H alk Eğitimi Bakanı bu münasebetle bir ba
sın toplantısı düzenlemiştir (Bk. Belge 28). Konuk Ba
kan, İzmir, Bursa ve İstanbul’u ziyaret ettikten sonra 27 
N isan’da Türkiye’den ayrılmıştır.

20 Nisan 1968 TÜRK  - YUNAN GÖRÜŞMELERİ İLE İLGİLİ 
DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMASI

Türk - Yunan görüşmeleri ile  ilg ili bir soruyu ce
vaplandıran D ışişleri Bakanlığı sözcüsü, A tina’da oldu
ğu gibi, A nkara’daki görüşmelerin de dostane bir hava 
ve açık sözlülük içinde cereyan etmekte olduğunu söy
lemiştir.

20 Nisan 1968 KANADA’NIN YENİ BAŞBAKANI

Liberal Partinin yem lideri Pierre Elliott Trudeau, 
Kanâda’nm 15. başbakanı olarak yemin etmiştir.

Yeni kabinede ise pek az değişiklik olmuş, Dışiş
leri Bakanı Paul M artın Devlet Bakanlığına atanmış 
yerine eski M aliye Bakanı M itchell Sharp getirilm iştin



22 Nisan 1968

22 Nisan 1968 
14 M ayıs  1968

22 Nisan 1968

22 Nisan 1968

TÜRK  - BULGAR GÖÇ ANLAŞMASI ÎLE ÎLGÎLÎ 
DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığ ı’nın bu konuda yayım ladığı b il
diride şöyle denmektedir : «Türkiye ve Bulgaristan ara
sında 22 M art 1968 günü imzalanan yakın akraba göçü 
anlaşması konusunda vatandaşlarımızın, anılan anlaş
manın uygulanmasını yürütmekle görevlendirilen, ille r
deki toprak ve iskân müdürlüklerine başvurmaları ge
rektiği tebliğ olunur.»

İNSAN HAKLARI MİLLETLERARASI 
KONFERANSI

İnsan H akları Evrensel Yasasının ilânın yirminci 
yıldönümü dolayısiyle düzenlenen İnsan H akları M illet
lerarası Konferansı Tahran’da açılmıştır. Cumhurbaş
kanı Cevdet Sunay, bu konferansa bir mesaj göndermiş
tir (Bk. Belge 29). Konferansta Türkiye’yi Dışişleri Ba
kanlığı yüksek müşavirlerinden Büyükelçi Cahit Hay- 
ta’nın başkanlığında bir heyet temsil etmiştir.

FEDERAL ALMANYA - TÜRKİYE MALİ 
YARDIM ANLAŞMASI

Federal Almanya cumhuriyetinin 1968 yılı için 
Türkiye’ye yapacağı mali yardım ile ilg ili anlaşma An
kara’da imzalanmıştır. Bu münasebetle Ankara’da bu
lunan Federal Almanya İktisat Bakanlığı Genel Müdü
rü Erich Elson, anlaşma hakkında bilgi vermiştir (Bk. 
Belge 30).

ÇEKOSLAVAK TİCARET HEYETİNİN  
TEMASLARI

Türkiye - Çekoslovakya ticaret protokolü üzerinde 
Ankara’da Ticaret Bakanlığı ve öteki ilg ililerle  temas
larda bulunan Çek ticaret heyeti, daha sonra İstanbul’a 
giderek Ticaret Odası Başkaniyle görüşmeler yapmıştır.
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22 -  27  Nisan 1968 CENTO’NUN MADENCİLİK KONFERANSI

23 - 24 Nisan 1968

23 Nisan 1968

23 Nisan 1968

Cento’nun düzenlediği Madencilik Konferansı, 
Karaşi’de toplanmıştır. Konferans’ta İran, Pakistan ve 
Türkiye’deki madenlerin geliştirilmesini hızlandıracak 
çareler araştırılm ıştır.

CENTO BAKANLAR KONSEYİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Cento 
Bakanlar Konseyi toplantısına katılmak üzere Londra’ya 
hareketinden evvel bu konuda basına bir demeç vermiştir 
(Bk. Belge 31). Cento Bakanlar Konseyinin açılış otu
rumundan sonra (Bk. Belge 32) 24 Nisan günü yaptığı 
ikinci toplantısı gizli oturum şeklinde yapılmıştır. Top
lantı sonunda bir konuşma yapan İngiliz delegesi, Ak
deniz ve Kıbrıs’taki kuvvetlerinin muhafaza edileceğini 
açıklamıştır (Bk. Belge 33). Konsey çalışmaları sonun
da bir bildiri yayınlanmıştır (Bk. Belge 34).

TAFFAL - DENKTAŞ GÖRÜŞMESİ

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant’m 
Kıbrıs’daki özel temsilcisi Osorio T affal, Kıbrıs’lı Türk 
lideri Rauf Denktaş ile görüşmüştür. Bu görüşmede, ada
daki Türk ve Rum topluluklarının liderleri arasında ya
pılacak görüşmelerin yeri meselesi ele alınmıştır. Ge
nel Sekreter U Thant, görüşmelerin Cenevre’de yap ıl
masını teklif etmiştir.

AVUSTRALYA’NIN ANKARA’DA 
BÜYÜKELÇİLİĞİ

Avustralya’nın pek yakında Ankara’da bir büyük
elçilik açacağını açıklayan Avustralya D ışişleri Bakanı 
Paul Hasluck, bugünden itibaren Ankara’da bir m asla
hatgüzarının bulunacağını ve bir büyükelçi tayin edilin
ceye kadar elçilik işlerini yürüteceğini söylemiştir.
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24 Nisan 1968 B. M. GENEL KURULU 22. TOPLANTI DEVRESİ

Birleşmiş M illetler Genel Kumlu 22 inci toplantı 
döneminin ikinci yarısı, Romanya Dışişleri Bakanı 
Gornelius Manescu başkanlığı altında başlamıştır. B.M. 
Sekreterliğinden 22 N isan’da açıklandığına göre, gün
demde şu üç konu yer almaktadır.

1 — Nükler silâhların yayılmasını önleyici antlaş
ma tasarısı.

2 — Güney Batı A frika meselesi.

3 '— Ortadoğudaki durum.

Aynı toplantıda Mauritius adaları da 124 üncü 
üye olarak Birleşmiş M illetlere kabul edilmiştir..

24 Nisan 1968 KUVEYT N EZ DÎNDEKİ TEMSİLCİLİĞİMİZ

Dışişleri Bakanlığından öğrenildiğine göre, Bey
rut Büyükelçimiz hükümetimizi Kuveyt nezdinde de 
temsil edecektir. Beyrut Büyükelçisi İsmail Erez, önü
müzdeki günlerde Kuveyt’e giderek, Kuveyt Emirine iti
matnamesini sunacaktır.

26 Nisan 1968 PİPİNELLİS'İN TÜRK - YUNAN İLİŞKİLERİ VE
KIBRIS KONUSUNDAKİ SÖZLERİ

Yunanistan D ışişleri Bakanı, yabancı gazetecilerin 
yemeğinde yaptığı konuşmada, Balkan işbirliği ile 
Türk - Yunan ilişkileri ve Kıbrıs konusunda özetle şun
ları söylemiştir :

«Türkiye ile  A ralık ayında varılan çıkmazdan bü
yük gayretlerle kurtulunmuştur. İki hükümet de, bü
yük bir anlayış göstererek, konuları tekrar ele almak lü 
zumunu hissetmişlerdir. Kıbrıs mes’elesinde de mesele- 

• leri çözmek için barış yolu tercih edilmiştir. Şimdiki hal
de, Kıbrıs cumhurbaşkanı Makarios da mes’elenin bu 
yeni havada çözülmesine taraftar bulunmaktadır. A da’- 
daki idarenin cesurane liberalizasyon tedbirleri aldığı 
malûmdur. Şimdi sıra Kıbrıs’lı Türklerdedir. Onların 
da alınan tedbirlere ayniyle mukabele etmeleri gereki
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yor. Elbette ki, bugünkü görüşmeler konuyu tamamiyle 
çözecek mahiyette değildir ve Kıbrıs’la  ilg ili bütün 
mes’elelerin çözümü için daha geniş bir kadro ile  görüş
meler yapılması lâzım gelecektir.»

Pipinellis’in bu konuşmasında Kıbrıs’lı Türkler- 
den bahsederken şimdiye kadar kullanılm ış olan «azın
lık » deyimini bırakarak ilk  defa «cemaat» deyimini kul
lanmıştır.

Pipinellis takip etmekte olduğu siyasetin ana hat
tını şu şekilde ortaya çıkarmıştır : «Türk - Yunan ilişk i
leri, Atatürk - Venizelos zamanındaki samimî havaya 
dönmelidir.»

Balkan ülkeleri arasında işbirliği konusunda da, 
Pipinellis, Türkiye’nin bu işbirliğinin gerçekleştirilme
sinde önemli bir rol oynayabileceğini belirtmiştir.

26 Nisan 1968 ROLZ - BENNETT İN KIBRIS'I ZİYARETİ

Tahran’daki İnsan H akları Konferansından New 
Y ork’a dönmekte olan Birleşmiş M illetler temsilcisi Jo
se Rolz - Bennett Kıbrıs’a İkİ günlük bir ziyaret yapmış
tır. Rolz - Bennett, adadan ayrılırken verdiği bir de
meçte, gerek Türk liderliğin in, gerekse Rum yönetimi
nin Birleşmiş M illetler barışgücünün görev süresi sona 
ermeden görüşmelere başlamak konusunda gösterdikleri 
istekten son derece memnuniyet duyduğunu söylemiş
tir. Bennett, bu arada, barışgücünün görev süresinin 26 
H aziranda sona ereceğini bildirmiş, Genel Sekreter U 
Thaııt’ın bu tarihe kadar, Türk ve Rum cemaatleri ara
sında görüşmelerin başlamasını arzu ettiğini belirtmiştir.

Öte yandan, Rum basını Rumların öngörüşmelerin 
yeri konusunda tavizde bulunmaya niyetli olmadığı İleri 
sürmektedir. Y etk ili bir Türk sözcüsü de, Kıbrıs Türk 
liderliğin in görüşünde bir değişiklik olmadığını ve gö
rüşmelerin ada dışında yapılması teklifinden vazgeçil
meyeceğini bildirmiştir.
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27  Nisan 1968

21 Nisan 1968 
1 M ayıs  1968

27 Nisan 1968

CUMHURBAŞKANININ IRAK VE 
AFGANİSTAN’A YAPACAĞI ZİYARETLERLE 
İLGİLİ DEMECİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Irak ve Afganis
tan’a yapacağı ziyaretler ile ilg ili bir demeç vermiştir 
(Bk. Belge 35).

CUMHURBAŞKANININ IRAKT ZİYARETİ

27 Nisan günü Bağdat havaalanında Irak Cum
hurbaşkanı Abdurrahman A rif tarafından karşılanan 
Cevdet Sunay, Irak m illetine hitaben bir mesaj yayınla
mıştır (Bk. Belge 36). Irak Cumhurbaşkanı, ayni gün 
Cevdet Sunay şerefine bir akşam yemeği vermiştir (Bk. 
Belge 37). Cumhurbaşkanı Sunay ile Irak Cumhurbaş
kanı A rif arasındaki resmi görüşmeler 28 Nisan sabahı 
yapılmıştır. Başkan Sunay, daha sonra Bağdat’taki Genç 
Osman’ın kabrini ziyaret etmiştir. Ziyaretinin üçüncü 
günü Kerbelâ ve diğer kutsal yerleri ziyaret eden Cev
det Sunay, ertesi günü de Musul ve Kerkük’e gitmiştir. 
Bu arada D ışişleri Bakanı Çağlayangil, Bağdat televiz
yonunda bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 38). Cum
hurbaşkanı Cevdet Sunay, Irak’tan 1 Mayıs tarihinde 
ayrılmış, Türk - Irak ortak bildirisi de aynı gün yayın
lanmıştır (Bk. Belleten M ayıs).

TÜRK - YUNAN GÖRÜŞMELERİ İKİNCİ  
BÖLÜMÜN SONA ERMESİ

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinden bu 
konuda yapılan açıklama şöyledir :

«Türk ve Yunan Hükümetlerinin temsilcileri ara
sında ik ili mes’eleler ve özellikle azınlıklar konusunda 
yapılan görüş teatisi 27 Nisan 1968 tarihinde sona er
miştir.

B ilindiği gibi, iki Hükümetin temsilcileri arasındaki 
ilk  toplantı A tina’da 1 1 - 1 5  M art tarihleri arasında ya
pılmıştı.
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Hükümetlere sunulacak raporun tanzimi için tem
silciler arasında üçüncü bir toplantı yapılacaktır. Bu 
toplantının yeri ve tarihi sonradan tesbit edilecektir.

İki Hükümetin temsilcileri arasındaki görüşmeler 
yapıcı bir zihniyet ve samimi bir hava içinde geçmiştir.»

27 Nisan 1968 CENTO’YA YENİ İLTİHAKLAR ÎLE İLGİLİ 
HABERİN TEKZİBİ

Tunus, Libya ve Fas’ın Merkezî Andlaşma Teşki- 
lâ t’ına gireceklerine dair haberlerin asılsız olduğu bil
dirilm iştir. Basın mensuplarının bu husustaki soruları 
üzerine bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı sözcü 
yardımcısı, «Cento Bakanlar Konseyi toplantısında bu 
konunun sözkonusu dahi edilm ediğini» belirtmiştir.

27 N isan 1968 DEVLET BAKANI ÖZTÜ RK’ÜN BELGRAD’I
ZİYARETİ

Devlet Bakanı Seyfi Öztiirk, Yugoslav Hava Y ol
ların ın Belgrad-îstanbul Beyrut hattının resmen açılma
sı münasebetiyle, Yugoslav hükümetinin davetlisi olarak 
iki günlük bir ziyaret için Belgrad’a gitmiştir.

29 Nisan 1968 YUNANİSTAN BÜYÜKELÇİSİNİN TÜRK  -
YUNAN DOSTLUĞU HA RKINDA Kİ SÖZLERİ

Yunanistan’ın askeri rejimin iktidara gelişinin bi
rinci yıldönümü dolayısiyla bir kabul resmi düzenleyen 
Büyükelçi Delivanis, Türk - Yunan dostluğundan şu şe
kilde bahsetmiştir :

«Bugün aynı inancı ve umudu paylaşmaktayız. Çün
kü Türk ve Yunan hükümetleri, tıpkı büyük Atatürk ve 
Yenizelos zamanındaki gibi münasebetlerimizin tam bir 
anlayış ve sıkı işbirliği ve sarsılmaz bir itimad havası
na dönmelerini sağlamaktadır.

Yunan hükümetinin dış politikasının başlıca he
deflerinden biri müttefikler ile  ilişkilerin takviyesi ve
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komşu memleketler ile  ilişkilerin düzeltilmesi için her 
türlü gayretlerin sarf edilmesidir. Bu noktada Türkiye ile 
mevcut ilişkilerin düzeltilmesi için sarfedilen gayretin 
bilhassa zikredilmesi icap etmektedir. Bu gayretlerin ne 
derece verimli olduklarının daha iyi anlaşılması için, Y u
nan - Türk ilişkilerinin bugünkü hali ile  geçmişteki ha
linin mukayese edilmesi kâfidir.

Ayrıca, Yunan hükümetinin ileride de aynı yönde 
gayret sarfetmeğe devam edeceğini belirtmeyi de uygun 
görüyorum.»

30 Nisan 1968 MAGOSA’NIN TÜRK KESİMİNDEKİ YAPILARA 
RUM YÖNETİMİNİN İTİRAZI

M agosa’da Tiirklerin kontrolü altında bulunan 
bölgede yeni bir yol ile küçük bir rıhtım yapılmasını 
Kıbrıs Rum hükümeti adadaki Birleşmiş M illetler ma
kamları nezdinde protesto etmiş, bunun Kıbrıs cumhu
riyetinin savunması için tehlikeli bir hareket olduğunu 
ileri sürmüştür.





i

B E L G E L E R





B E L G E  1 2 Nisan 1968

Türkiye’ye resmî bir ziyarette bulunan Yugoslavya Federatif Sosyalist 
H alk Cumhuriyeti Federal îcra Konseyi Başkanı M ika Spiljak, İstanbul’daki 
ikameti sırasında bir basın toplantısı yapmış ve şu demeci vermiştir :

«Türk - Yugoslav görüşmeleri ile ilg ili olarak yayınlanacak olan ortak 
bildiri ele alman konuları geniş bir şekilde açıklayacaktır. Türkiye Devlet 
Başkanı, Başbakanı, hükümet üyeleri ile  Ankara, İzmir ve İstanbul’da kar
şılaştığım ız idareciler ve Türk halkından büyük bir dostluk gördük.

Türkiye ile Yugoslavya arasında son birkaç yıldan beri trafik, konsolos
luk, vizelerin kaldırılmasına dair anlaşma, turizm anlaşması gibi bazı anlaş
malar imza edilmiştir. Bu anlaşmalar memleketlerimiz arasındaki münasebet
lerin bundan böyle gelişmesi için yeni imkânlar sağlamış, yeni yollar açmış
tır. Görüşmelerimizde iki memleket arasındaki son gelişmeleri inceledik ve 
bunların ne derecede olduğunu gözden geçirdik, münasebetlerimizin ilerideki 
gelişmesi için fikir teatisinde bulunduk.

Yugoslavya İle Türkiye arasında birçok temel menfaatler vardır. Her iki 
memleket de dünyada barışın sağlanması için çaba sarfetmekte, özellikle Bal
kanlarda ve Akdeniz bölgesinde barışın sağlanması için büyük gayret göster
mektedirler.

Ayrıca Yugoslavya’da 180 bin Türk asıllı azınlığın bulunması bizleri 
karşılık lı İşbirliğine daha çok zorlamaktadır. Türkiye’de eski Yugoslav va
tandaşı olanlar da var. Bunlar Yugoslavya’dan Türkiye’ye göçmüşler ve şim
di burada yaşıyorlar. Biz ortak olarak bu halkların memleketlerimizi, m illetle
rimizi birbirine bağlamak için karşılıklı bir köprü durumunda olduğunu mii- 
şahade ettik.

Görüşmelerimiz sırasında ekonomik ilişkilerim izin, siyasi münasebet
lerimizin arkasında kaldığın ı tesbit ettik. İktisadi ve ticarî münasebetlerimizin 
gelişmesini sağlamak üzere iki tarafın uzmanlarından kurulu heyetlerin bu 
konuları görüşmesini kararlaştırdık.

Görüşmeler sırasında iki memleket arasında kültürel İlişkiler üzerinde 
de duruldu ve bunların iyi bir yönde geliştiğini memnuniyetle gördük. Kültü
rel ilişkilerin bundan böyle de gelişmesi üzerinde duruyoruz, bu konudaki is
teklerimizi Türkiye hükümeti ileri gelenlerine söyledik ve Yugoslavya’da Türk 
azınlığı bulunduğu için bu kültürel ilişkilerin artmasını arzuladığımızı bildir

YUGOSLAVYA BAŞBAKANININ BASIN TOPLANTISI
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dik. Çünkü Yugoslavya’daki Türkler anayurtlarındaki kültür gelişmelerini 
yakından izliyebilmeli ve öğrenmelidirler.»

M ika Spiljak, daha sonra Türk Yugoslav ve yabancı basın mensuplarının 
çeşitli konulardaki sorularını cevaplandırmıştır.

Kıbrıs konusunda sorulan «Yugoslavya son zamana kadar Kıbrıs konu
sunda olumsuz bir tutumda idi, bu olumsuz tutumu özellikle Kahire’deki ta
rafsızlar zirve konferansında ve Birleşmiş M illetler Genel Kurulunda Hindis- 
tanla birlikte 32 1er tasarısının önderliğini yapmış olmasında göstermiştir. Bu 
tutum Türkiye’de büyük tepkilere yol açtı. Acaba son günlerde Yugoslavya
lIm Kıbrıs tutumunda bir değişiklik var m ı?» sorusuna şu cevabı vermiştir :

«Yugoslavya, Kıbrıs ile ilg ili tutumunu değiştirmemiştir. Yugoslavya- 
mn tutumu, Kıbrıs’ın bağımsız olmasıdır. Hiç bir şekilde Enosis taraftarı de
ğildir. A da’da yaşıyan heı iki cemaatin eşit haklara sahip olması ve Kıbrıs’taki 
m illetlerin ada’daki sorunları birlikte halletmeleridir. Bizim eski tutumumuz 
bu idi ve gene aynı tutum üzerinde kalıyoruz. Bu tutumumuz üzerinde Tiirk 
hükümeti temsilcileri ile de fikir teatisinde bulunduk.»

Federal İcra Konseyi Başkanı, Yugoslavya’daki Fedaratif sistemin Kıbrıs 
için bir çözüm yolu olup - olamayacağı konusundaki bir başka soruya : «B i
zim siyasetimizin esası tam bir eşitliğe dayanmaktadır. Sosyalist Yugoslav
ya’nın temelleri de bu eşitlik üzerindedir. K ırallık Yugoslavyası çeşitli halklar 
arasındaki bu eşitliği düşünmediği için batmıştır. Bizdeki sistemin Kıbrıs’taki 
durumun çözülmesine yardım edip edemiyeceğine ancak Kıbrıs halkı kendisi 
karar verebilir» cevabını vermiştir.

Yugoslav Başbakanı Spiljak daha sonra bir basın mensubunun «Am eri
ka Birleşik Devletleri Başkam Johnson’un Kasım ayındaki seçimlerde aday
lığ ın ı koymamasının ve Vietnam’da bazı kesimler hariç bombardımanları dur
durmasının barış için bir çözüm yolu olabilir m i?» yolundaki bir sorusuna şu 
cevabı vermiştir :

«Bahsettiğiniz konuları basın kanalıyla öğrendim. Johnson’un beyana
tının tam metnini görmedim. Her halde bombardımanların durdurulması ba
rış için ileri atılmış bir adım teşkil edebilir. Bombardımanın kısmen değil ta
mamen durdurulması arzulanır. Bu bütün dünyada yaşıyan m illetlerin isteği
dir. Bizim kanaatımıza göre bu dünyada barışın kurulması ve barış görüşme
lerinin başlaması için atılmış ileri bir adımdır.»

Bir «Balkan B irliğ i» düşünüldüğü takdirde Yugoslavya Makedonyası, 
Bulgaristan Makedonyası ve Yunanistan Makedonyası’mn bir engel teşkil 
edip - etmiyeceği konusundaki soruya cevap veren Yugoslav Federatif İcra 
Konseyi Başkanı «Kanaatıma göre birlik için böyle bir engel olamaz, bugün 
ciddi bir devlet adamı Balkan’larda sınırlarını genişletmeyi aklına getirmiyece-
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ğ i bir gerçektir. Eğer bir Balkan B irliği fikri hakimse, o zaman böyle bir so
runun olacağına kani değilim. Sorun, ancak azınlıkların m illi hakları haline 
g e lir»  demiştir.

Yugoslavya’dan Türkiye’ye gelmek isteyen meslek sahiplerine ve genç
lere müsaade edilmediği yolundaki bir soruya böyle bir şeyin olmadığını söy- 
liyerek cevaplandırmaya başlıyan konuk Başbakan «Türk asıllı olan ve ken
dilerini Türk olarak açıklayanlar Türkiye’ye istedikleri her zaman serbest ola
rak gelebilirler. Bu onların haklarıd ır» demiştir.

Yugoslav Başbakanı, Balkanların nükleer silâhlardan arınması konu
sunda Bulgaristan başbakanının yaptığı konuşma hakkında fikrini soran bir 
basın mensubuna «Bizim silâhsızlanma konusunda yapılan her teklife karşı 
tutumumuz olumludur. Hatta çok zaman biz teklifin kimin tarafından veril
d iğ i değil, teklifler hangi yönde ileri gidiyor, diye önemle onun üzerinde du
ruyoruz. Silâhsızlanma yönünde ve özellikle nükleer silâhsızlanma yolunda 
giden her teklifi selâmlıyoruz» cevabını vermiştir.

M ika Spiljak, Orta - Doğu sorunu konusundaki bir soruya verdiği ce
vapta, olayların ağır bir şekilde geliştiğini, Orta - Doğunun bu şekilde kal
masının tehlikeli olduğunu, çünkü daha da kötüye gidebileceğini İfade etmiş 
ve devamla «bu durumu düzeltmek için doğrudan doğruya ilg ili memleket
lerin büyük gayret göstermeleri zaruridir. Tabiiki büyük devletler meselenin 
hallolunmasında büyük sorumluluk taşımaktadır» demiştir.

Daha sonra Balkanlar’daki rejim farklarının Balkan Birliğine ne gibi 
etkisi olabileceği yolundaki soruyu cevaplandıran Yugoslav hükümet başka
nı şöyle demiştir :

«M esele m illetlerin işbirliği arzuları ve barışın korunması yolundaki 
istekleridir. Balkan m illetlerinin ortak menfatleri, onların barış istekleridir. 
Büyük adım lar atabilmek için, başta küçük adımlar atmak gerekir.»

B E L G E 2 2 Nisan 1968

BAŞBAKANIN YUGOSLAV TELEVİZYONUNA VERDİĞİ DEMEÇ

Başbakan Süleyman Demirel, Yugoslav Radyo ve Televizyonu adına 
Üskiip televizyon muhabirini kabul ederek sorularını şu şekilde cevaplan
dırmıştır :

S. : Yugoslav - Türkiye münasebetlerinin bu safhasından sonra daha 
ne gibi gelişmeler beklenebilir?

C. : Yugoslavya’nın değerli Başbakanı Ekselâns Spiljak’ın memleketi
mizi ziyaretinden büyük memnunluk ve bahtiyarlık duyduk. Bu ziyaret esna
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sında hem iki memleketi ilgilendiren meseleleri, hem dünyayı ilgilendiren 
meseleleri görüşmek im kânlarını bulduk. Ümit ediyorum ki bu görüşmeleri
miz bundan sonraki münasebetlerimiz için çok faydalı olacaktır. T i^ r i mü
nasebetlerimiz, iktisadi münasebetlerimiz bakımından değerli adım ların atıla
bileceğine kaniiz.

S. : Bu hususta daha konkre birşeyler diyebilir misiniz?

C. : Daha konkresini teknik heyetlerimiz birlikte çalışacak ve meyda
na çıkaracaklardır. Yugoslav halkına çok selamlarımı ulaştırmanızı rica edi
yorum. Türk - Yugoslav münasebetlerinin her iki memleketin halkına mutla
ka faydalı olacağına inanıyorum.

B E L G E 3 2 Nisan 1968

TÜRK - YUGOSLAV ORTAK BİLDİRİSİ

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Süleyman D em irel’in vâki dâveti üze
rine Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Federal İcra Konseyi Baş
kanı M ika Spiljak ve Bayan Spiljak 29 M art - 2 Nisan 1968 tarihleri arasın
da Türkiye’yi resmen ziyaret etmişlerdir.

Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyet Federal İcra Konseyi Baş- 
kanına ezcümle Dışişleri Bakanı Marko Nikeziç ve eşi Bayan Marko Nikeziç 
ile Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti Meclisi İcra Konseyi Başkam Nikola 
Minçev refakat etmişlerdir.

Mümtaz Yugoslav konuk ve refakatindeki zevat Ankara, İzmir ve İs
tanbul’u ziyaret etmişler, bu arada sosyal ve kültürel tesisleri, sanayi kuruluş
ları ile turistik merkezleri gezmişler, tarihi abideleri görmüşler, iktisadı, sos
yal ve kültürel alanlarda kaydedilen gelişmeler hakkında takdirlerini ifade 
etmişlerdir. ,

Federal İcra Konseyi Başkanı Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 
tarafından kabul edilmiştir.

Federal İcra Konseyi Başkanı Spiljak ve refakatindeki zevâta karşı Türk 
Hükümetinin ve halkının samimi ve sıcak m isafirperverlik duygularının izha
rına vesile teşkil eden bu ziyaret sırasında, iki Başbakan ik ili ilişkilerin duru
munu etraflı bir şekilde gözden geçirmişler ve m illetlerarası sorunlar üzerinde 
geniş bir fikir teatisinde bulunmuşlardır.

Bu görüşmelere Türkiye tarafından : Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağla- 
yangil, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeki Kuneralp, Türkiye’nin Belg- 
rad Büyükelçisi Dâniş Tunalıgil, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sadi Eldem,
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Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı R ıfat Ayanlar, D ışişleri Ba
kanlığı Genel Sekreter Siyasî İşler Yardımcısı İlter Türkmen, Doğu Dairesi 
Genel Müdürü Turgut İlkan, Enformasyon Dairesi Genel Müdürü Oktay îş- 
ceıı, M illetlerarası İktisadî Kuruluşlar Dairesi Genel Müdürü Rahmi Güm- 
rükçüoğlu, Araştırma ve Siyaset Plânlama Dairesi Genel Müdürü Özdemır 
Y iğ it,

Yugoslavya tarafından : Dışişleri Bakanı Marko Nikeziç, Makedonya 
Cumhuriyeti Meclisi İcra Konseyi Başkanı N ikola Minçev, Dışişleri Bakanı 
Yardımcısı Dr. Radivoj Uvaliç, Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti
nin Ankara Büyükelçisi M iliç Bugarçiç, Dış Ticaret Bakanı Yardımcısı Dr. 
Petar Tomiç, Federal İcra Konseyi Başkanınm Diplomatik Müşaviri Branko 
Mikaçinoviç, Dışişleri Bakanlığında Daire Müdür Vekili İlija Uzelaç, Y u
goslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı 
Gojko Zdujiç ile  Dışişleri Bakanlığı Şube Müdürlerinden Spasoje Tüme işti
rak etmişlerdir.

İki Başbakan, ülkeleri arasındaki ilişkilerin, her alanda, iki Hükümetin 
karşılıklı münasebetlerini geliştirmek ve iki ülke arasında daha geniş bir iş
birliğini gerçekleştirmek hususundaki samimi arzularına uygun bariz bir se
yir takip ettiğini samimiyet, açıklık ve karşılıklı anlayış havası içinde mem
nuniyetle kaydetmişlerdir. İkili münasebetlerin kuvvetlendirilmesinin gerek 
ülkeleri gerek bölge ve Avrupa bakımından hâiz olduğu önem ve faydaya 
inanan iki Başbakan, Hükümetlerinin, esasen m esut bir şekilde müsbet ve 
semereli bir yöne girmiş bulunan bu seyrin geliştirilmesi için mümkün olan 
her şeyi yapmaya âmâde olduğunu beyan etmişlerdir. Bu duygulardan mülhem 
olarak iki Başbakan şimdiye kadar gerçekleştirilen müşahhas sonuçları göz
den geçirmişler ve İktisadî, ticarî, turistik, ilmî ve teknik alanlardaki işbirliği 
imkânlarının önemi üzerinde durmuşlardır.

İki Hükümet Başkanı ticarî mübadelelerin daha yüksek bir seviyeye çı
kartılmasına ve Türkiye İle Yugoslavya arasındaki diğer İktisadî faaliyetlerin 
geliştirilmesine gayret sarfına devam edilmesi hususunda mutabık kalm ış
lardır.

İki Başbakan bu vesileyle, ülkelerinin İktisadî ve ticarî kuruluşlarının 
temsilcileri arasındaki temasların arttırılmasının faydasını tebarüz ettirmişler 
ve bu çerçeve dahilinde Yugoslavya Federal İktisat Odasına mensup bir hey-’ 
etin yakında Türkiye’ye yapacağı ziyaretin ticarî münasebetlerin gelişmesine 
müsbet yönde katkıda bulunacağı kanaatini izhar eylemişlerdir.

ik i Taraf, memleketlerinin karşılıklı menfaatlerine tekabül eden mü
şahhas sonuçlara en kısa zamanda varmak maksadile, İktisadî hayatın bütün 
alanlarında işbirliği yapılması imkânlarını tesbit ve kıymetlendirme maksadile 
iki ülke uzmanlarının girişmiş oldukları incelemelerin hızlandırılması husu
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sunda mutabık kalm ışlardır. İki Hükümet Başkanı, yürürlükteki turizm anlaş
masının şimdiye kadar müsbet sonuçlar verdiğini ve bu anlaşmanın tatbikatı
nın iki ülkenin karşılıklı menfaatlerine hizmet ettiğini memnuniyetle kaydet
mişler ve Balkan ülkeleri arasında turizm alanında girişilecek daha sıkı bir 
işbirliğinin, bu ülkelerin gelişmesine müessir bir şekilde katkıda bulunacağı 
hususundaki inançlarını teyid etmişlerdir.

İki Başbakan, kara nakliyatı konusunda Belgrad’da iki ülke arasında 
ahiren imza edilen anlaşmanın, ülkelerinin ticarî münasebetlerinin hacmini 
arttırmak suretile İktisadî ve ticarî menfaatlerine müsbet şekilde hizmet etti
ğini de müşahade etmişlerdir.

İki Başbakan, iki ülke arasında henüz sonuçlanmamış meselelerin, ez
cümle 1964 Protokoiunda zikredilen meselelerle bir Sosyal güvenlik ve emek
lilik  anlaşması akdedilmesi konusunun hal şekillerini araştırmak üzere yetkili 
makamların temaslarına devam etmeleri konusunda mutabık kalm ışlardır.

D iğer taraftan iki Başbakan, bu ziyaret sırasında Dışişleri Bakanlarının 
imzalamış oldukları Konsolosluk Sözleşmesi dolayısile memnuniyetlerini ifa
de etmişlerdir.

İki Başbakan, Türkiye ile Yugoslavya arasındaki ilim  ve san’at müba
delelerinin müştereken tesbit edilmiş programlar çerçevesinde müsbet bir şe
kilde cereyan ettiğini de memnuniyetle kaydetmişler, ve diğer taraftan karşı
lık lı mübadele ve ziyaretlerin faydasını tebarüz ettirerek bu mübadele ve zi
yaretleri teşvik hususundaki arzularını ifade eylemişlerdir.

M illetlerarası durumun incelenmesi sırasında, iki Başbakan, ilk  önce 
dünya barışının kuvvetlendirilmesine mütedair meseleler üzerinde durmuş
lardır. Ü lkelerinin barışın ve m illetlerarası güvenliğin kuvvetlendilrilmesi 
maksadile müessir bir şekilde ve devamlı olarak gayret sarfedilmesi hususun
daki samimi arzularını teyit eden iki Başbakan, bütün ülkeler arasında temas
ların arttırılmasının ve bağların sıkılaştırılm asının önemini kaydederek, kar
şılık lı anlayış atmosferini kuvvetlendirmek suretile askıda bulunan meselele
rin halledilmesini kolaylaştırabilecek «detente»a sebatkâr bir şekilde katkıda 
bulunmak hususundaki azimlerini ifade etmişlerdir.

İki Başbakan, Balkan devletleri arasında bağımsızlık, egemenlik, top
rak bütünlüğü, hak eşitliği ve içişlere ademi müdahale ilkelerine dayanan iyi 
komşuluk münasebetlerinin geliştiğini kaydederek, bu bölgede barışın ve iyi 
komşuluk münasebetlerinin kuvvetlendirilmesine katkıda bulunabilecek her 
türlü gayreti desteklemenin lüzumunu tebarüz ettirmişlerdir.

İki Başbakan silâhsızlanma meselesini de gözden geçirmişler ve müessir 
bir m illetlerarası kontrol altında genel ve tam bir silâhsızlanmanın gerçekleş
tirilmesinin dünyada devamlı bir barış için gerçek bir teminat teşkil edeceği 
hususundaki inançlarını teyit etmişlerdir. D iğer taraftan, ik i Başbakan niik-
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leer silâhların yayılmasının önlenmesi hususunda bir anlaşma akdedilmesi 
için halen devam etmekte olan çalışmaların, bütün devletlerin meşrû men
faatlerini telif edecek, miisbet bir sonuca vâsıl olacağı ümidini izhar etmiş
lerdir.

İki Başbakan, ülkelerinin Birleşmiş M illetler Andlaşması ilkelerine bağ
lılığ ın ı ifade etmişler ve barışın ve m illetlerarası güvenliğin kuvvetlendiril
mesi konusunda başlıca rol oynaması gereken bu Teşkilâtın ellerindeki bütün 
imkânlarla desteklenmesine devam olunması hususundaki arzularını belirt
mişlerdir.

İki taraf, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında büyümekte 
olan mesafenin vehametini tebarüz ettirmişler ve gelişmiş ülkelerin, geliş
mekte olan ülkelerin gelişmelerini hızlandırmak için gerekli şartların yara
tılmasına faal bir şekilde iştirak etmeleri zaruretini tebarüz ettirmişlerdir.

îk i Başbakan m illetlerarası muhtelif ih tilâflar üzerinde de durmuşlardır. 
Güney Doğu Asya’daki durumla ilg ili olarak iki Taraf, Vietnam meselesinin 
1954 Cenevre Anlaşmalarının ruhu içinde ve Vietnam halkının kaderini ser
bestçe tâyin etme hususundaki meşru hakkı gözönüııde bulundurularak siyasî 
bir çözüm yoluna bağlanması gerektiği hususunda mutabık kalm ışlardır.

Orta Doğu ile ilg ili olarak silâhlı çatışmadan mütevellit durumun de
vamını teessürle karşılayan iki Başbakan, toprak kazanılması ve diğer siyasî 
menfaatler sağlanması maksadile kuvvet kullanılm asına karşı muhalefetlerini 
ve emrivâkilerin şayânı kabul olmadığı yolundaki noktaı nazarlarım teyit et
mişlerdir. îk i Başbakan bu tehlikeli çatışmanın gecikmeksizin ve Güvenlik 
Konseyinin 22 Kasım 1967 tarihli kararma uygun olarak halledilm esi mak
sadile halen sarfedilmekte olan gayretlerin bölgede adalet ve nasafet ilkele
rine uygun devamlı bir barışın tesisine müncer olacağı ümidini izhar etmiş
lerdir.

İki Başbakan Kıbrıs meselesini de incelemişlerdir. Türkiye Başbakanı, 
Yugoslav İcra Konseyi Başkanına, Hükümetinin bu mesele ve bu mesele ile 
ilg ili son gelişmeler hakkmdaki görüşlerini izah etmiştir. Yugoslav Başbaka
nı, Hükümetinin Kıbrıs’ın bağımsızlığının ve toprak bütünlüğünün idame 
ettirilmesi ve Kıbrıs’taki Türk ve Rumların tam bir hak eşitliğinden istifade 
ederek barış ve güvenlik içinde yaşamaları hususundaki arzusunu ifade et
miştir.

Görüşmelerden gayet memnun kalan iki Başbakan, Yugoslavya Sosya
list Federatif Cumhuriyeti İcra Konseyi Başkanımn ziyaretinin sonuçlarının 
Türk-Yugoslav münasebetlerinin m esut bir şekilde gelişmesinde önemli bir 
payı bulunduğunu beyan hususunda mutabık kalm ışlardır.

Federal İcra Konseyi Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Süley
man Demirel’i Yugoslavya’ya ziyarette bulunmaya dâvet etmiştir. Bu dâvet 
kabul edilmiştir. Ziyaretin tarihi bilâhare tesbit olunacaktır.
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(ESAS METÎN)  
COMMUNIQUE CONJOÎNT

Sur l ’invitation du Président du Conseil des Ministres de la  République 
de Turquie, M. Süleyman Demirel, l e  Président du Conseil Exécutif Fédéral 
de la  République Socialiste Fédérative de Yougoslavie, M. M ika Spiljak et 
Madame Spiljak ont effectué une visite officielle en Turquie du 29 mars au 
2 avril 1968.

Le Président du Conseil Exécutif Fédéral de la  République Socialiste 
Fédérative de Yougoslavie était accompagné notamment de M. Marko Nike- 
ziç, M inistre des Affaires Etrangères, de Madame Marko Nikeziç et de M. 
N ikola Minçev, Président du Conseil Exécutif de l ’Assemblée de la  République 
Socialiste de Macédoine.

L ’éminent hôte yougoslave et les personnalités qui l ’accompagnent se 
sont rendus à Ankara, îzm ir et îstanbul et ont eu l ’occasion de visiter des 
établissements sociaux et culturels, entreprises industrielles, monuments 
historiques et sites touristiques. Ils ont exprimé leur appréciation pour les 
réalisations dans les domaines économique, social et culturel.

Le Président du Conseil Exécutif Fédéral a été reçu par le Président de 
la  République de Turquie, M. Cevdet Sunay.

Durant leur séjour en Turquie, le Président du Conseil Exécutif Fédéral 
Spiljak et les personnalités qui l ’accompagnaient ont été constamment entourés 
par l ’hospitalité sincère et chaleureuse du Gouvernement et du peuple turcs.

La visite a permis aux deux Premiers Ministres d ’examiner d ’une façon 
approfondie l ’état des relations bilatérales et de procéder à un large échange 
de vues sur la  situation internationale.

Ont pris part à ces entretiens, 
du côté turc :

M. İhsan Sabrİ Çağlayangil 

M. Zeki Kuneralp

M. Daniş Tunaligil 

M. Sadi Eldem

M. R ifat Ayanlar

M inistre des Affaires Etrangères.

Secrétaire Général du Ministère des Affaires 
Etrangères.

Ambassadeur de Turquie en Yougoslavie.

Secrétaire Général Délégué du Ministère des 
Affaires Etrangères.

Secrétaire Général Adjoint pour les Affaires 
des Minorités, Biens Immobiliers, Sociales, 
Consulaires et du Contentieux.
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Secrétaire Général Adjoint pour les Affaires 
Politiques.

Directeur Général du Département de l ’Est.

Directeur Général du Département de l ’Infor
mation.

M. Rahmi Gümrükçüoglu — Directeur Général du Département des Or
ganisations Economiques Internationales.

— Directeur Général du Département de Rec
herches et de Planification Politique.

— Ministre des Affaires Etrangères
— Président du Conseil Exécutif de l ’Assemblée 

de la  République de Macédoine.

— Secrétaire d’Etat Adjoint des Affaires Etran
gères.

— Ambassadeur de la République Socialiste
Fédérative de Yougoslavie en Turquie.

—  Secrétaire Fédéral Adjoint pour le Commerce
Extérieur.

— Conseiller Diplomatique du Président du 
Conseil Exécutif Fédéral.

— Directeur Général a.i. du Département au 
Secrétariat d’Etat des Affaires Etrangères.

— Conseiller à l ’Ambassade de la  République
Socialiste Fédérative de Yougoslavie en Turquie.

— Directeur de Section au Secrétariat d’Etat des 
Affaires Etrangères.

Dans une atmosphère de cordialité, des franchise et de compréhension 
mutuelle, les deux Premiers Ministres ont constaté avec satisfacción que les 
relations des deux pays présentaient dans tous les domaines une nette 
évolution conforme au désir sincère des deux Gouvernements de développer 
leurs rapports mutuels et de réaliser une plus large coopération entre les 
deux pays. Convaincus de l ’importance et de l ’utilité du renforcement des 
liens bilatéraux aussi bien pour leurs pays respectifs que pour la  région et 
l ’Europe, les deux Premiers Ministres ont déclaré que leurs Gouvernements 
étaient disposés à mettre tout en oeuvre en vue d’intensifier cette évolution
dans la direction positive et fructueuse où elle se trouve déjà si heureusement

M. Özdemir Y ig it

du côté yougoslave :

M. Marko Nikeziç 

M. N ikola Minçev

Dr. Radivoj Uvaliç 

M. M iliç Bugarçiç 

Dr. Petar Tomiç 

M. Branko Mikaçinoviç 

M. Ilija  Uzelaç 

M. Gojko Zdujiç 

M. Spasoje Tunic

M. Turgut ilkan  

M. Oktay î§çen

M. liter Türkmen
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engagée. Animés par ces sentiments les deux Premiers Ministres ont passé 
en revue les résultats concrets jusqu’à présent réalisés et ont souligné l ’im
portance des possibilités de coopération dans les domaines économique, com
mercial, touristique, scientifique et technique.

Les deux Chefs de Gouvernement ont convenu de poursuivre leurs 
efforts pour l ’accroissement des échanges commerciaux à un niveau plus 
élévé et pour le développement des autres activités économiques entre la Tur
quie et la  Yougoslavie.

Les deux Premiers Ministres ont fait ressortir à cet effet l ’utilité 
d’intensifier les contacts entre les Représentants des entreprises économiques 
et commerciales de leurs pays. Dans ce contexte ils ont estimé que la  prochaine 
visite d’une délégation de la  Chambre Fédérale Economique Yougoslave en 
Turquie contribuera positivement à l ’évolution des échanges commerciaux.

Les deux Parties sont tombées d ’accord pour accélérer les études 
entamées par les experts des deux pays en vue de l ’identification et la  mise 
en valeur des possibilités de collaboration dans plusieurs domaines de leurs 
économies respectives afin d ’aboutir, dans le plus bref délai, à des résultats 
concrets correspondant aux intérêts mutuels de leurs pays.

Les deux Présidents du Conseil ont noté avec satisfaction que l ’accord 
du tourisme en vigueur avait jusqu’à présent produit des résultats favorables 
et que son application continuait à servir les intérêts réciproques des deux 
pays. Ils ont affirmé leur conviction qu’une collaboration plus étroite dans le 
domaine de tourisme entre les pays balkaniques contribuera d ’une façon 
effective au développement de ces pays.

Les deux Premiers Ministres ont également constaté que le récent accord 
de transport routier conclu à Belgrade entre les deux pays sert favorablement 
leurs relations commerciales et économiques en augmentant le volume de leurs 
échanges commerciaux.

Les deux Présidents se sont mis d ’accord que les contacts continuent 
entre les services compétents pour rechercher les moyens de régler les questi
ons ouvertes entre les deux pays, notamment les questions mentionnées dans 
le protocole de 1964 ainsi que la  conclusion d ’un accord dans le domaine de 
sécurité sociale et des pensions.

Ils ont d ’autre part exprimé leur satisfaction au sujet de la  convention 
consulaire qui a été signée par les Ministres des Affaires Etrangères à 
l ’occasion de cette visite.

Les deux Premiers Ministres ont également noté avec satisfaction que 
les échanges scientifiques et artistiques entre la  Yougoslavie et la  Turquie se 
déroulaient favorablement dans le cadre des programmes établis d ’un commun 
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roques et ont exprimé leur désir d’encourager ces visites et échanges.

Au cours del’examen de la  situation internationale, les deux Premiers 
Ministres se sont arrêtés en premier lieu sur les questions relatives à la 
consolidation de la paix mondiale. Réaffirmant le désir sincère de leurs pays 
de déployer d ’une façon efficace des efforts constants en vue de promouvoir 
la  paix et la  coopération internationale, les deux Premiers Ministres ont 
souligné l ’importance de la multiplication des contacts et du resserrement des 
relations entre tous les pays et ont exprimé leur détermination de contribuer 
avec persévérance à la  détente qui, renforçant l ’atmosphère de compréhension 
mutuelle, peut faciliter également le règlement des problèmes en suspens.

Les deux Premiers Ministres ont noté le développement des rapports 
de bon voisinage entre les pays balkaniques sur la  base des principes d’indé
pendance, de souveraineté, d’intégrité territoriale, d’égalité en droits et de 
non - ingérence dans les affaires intérieures. Ils ont souligné la  nécessité de 
soutenir tout effort contribuant à l ’affermissement de la  paix et des rapports 
de bon voisinage dans cette région.

Les deux Premiers Ministres ont également évoqué la  question du 
désarmement. Ils ont réitéré leur conviction que la réalisation du désarmement 
général et complet sous un contrôle international efficace constituerait une 
garantie réelle pour une paix durable dans le monde. Ils ont d ’autre part 
formulé l ’espoir que les travaux poursuivis à l ’heure actuelle en vue de la 
conclusion d ’un traité de non-dissémination des armes nucléaires aboutiront 
à un résultat positif qui conciliera les intérêts légitimes de tous les pays.

Les deux Premiers Ministres ont exprimé l ’attachement de leur pays 
aux principes de la  Charte des Nations Unies et ont fait état de leur volonté 
de continuer à renforcer par tous les moyens à leur disposition cette Organisa
tion qui doit jouer un rôle de premier plan dans la  consolidation de la paix 
et de la  sécurité internationale.

Les deux Parties ont souligné la  gravité de l ’écart grandissant entre les 
pays développés et les pays en voie de développement. Ils ont souligné la 
nécessité pour les pays développés de participer activement à la création des 
conditions en vue du développement plus accéléré des pays en voie de dé
veloppement.

Les deux Premiers Ministres se sont également penchés sur les différents 
conflits internationaux. En ce qui concerne la  situation du Sud - Est asiatique, 
les deux Parties sont d ’accord qu’il est nécessaire de procéder au règlement 
politique du conflit vietnamien dans l ’esprit des accords de Genève de 1954 
et du droit légitim e du peuple vietnamien de décider librement de son sort.
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Au sujet du Moyen - Orient, les deux Premiers Ministres, déplorant la 
continuation de la  situation résultant du conflit armé, ont réaffirmé leur 
opposition à l ’emploi de la  force comme moyen d ’obtenir des gains territori
aux et autres avantages politiques ainsi que leur point de vue selon lequel les 
faits accomplis ne sauraient être admis et ont formulé l ’espoir que les efforts 
en cours destinés à résoudre ce dangereux conflit sans tarder et d ’une façon 
conforme à la  résolution du Conseil de Sécurité du 22 novembre 1967 
aboutiront à l ’établissement d ’une paix durable dans la  région, conformément 
aux principes de justice et d ’équité.

Les deux Premiers Ministres ont également examiné le problème de 
Chypre. Le Premier Ministre de Turquie a exposé au Président du Conseil 
Exécutif yougoslave les vues de son Gouvernement sur ce problème et sur 
les derniers développements à cet égard. Le Premier Ministre yougoslave a 
exprimé le désir de son Gouvernement que soient maintenues l ’indépendance 
et l ’intégrité territoriale de Chypre, dans laquelle les Turcs et les Grecs 
chypriotes pourront jouir d ’une pleine égalité de droits et vivre en paix et 
sécurité.

Les deux Premiers Ministres ont été très satisfaits de leurs entretiens. 
Ils sont tombés d’accord pour déclarer que les résultats de la  visite du Pré
sident du Conseil Exécutif Fédéral de la République Socialiste Fédérative de 
Yougoslavie auraient une part importante dans le développement heureux 
des relations turco - yougoslaves.

Le Président du Conseil Exécutif Fédéral a invité M. Süleyman Demirel, 
Président du Conseil des Ministres de la  République de Turquie à se rendre 
en visite en Yougoslavie. Cette invitation a été acceptée. La date de la visite 
sera fixée ultérieurement.

B  E L G E 4 4 Nisan 1968

AET - TÜRKİYE KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU  
TOPLANTISINDAN SONRA YAYINLANAN BİLDİRİ

Ortak Pazar - Türkiye Karma Parlamento Komisyonunun beşinci dö
nem toplantısı sonunda aşağıdaki bildiri yayınlanmıştır : «Ortak Pazar - Tür
kiye Karma Parlâmento Komisyonu 1 ve 4 Nisan 1968 tarihleri arasında Hen
ri Moreau’nun başkanlığında ve Türkiye Büyük M illet Meclisi heyetinin baş
kanı Fethi Tevetoğlu’nun başkan yardımcılığında toplantılar yapmıştır. Par
lamento Komisyonu üyeleri Ankara anlaşması çerçevesine giren meseleleri 
incelemişler, özellikle Topluluk ile Türkiye arasındaki ticarî münasebetlerin 
gelişmesi, Topluluk ülkelerindeki Türk işçilerinin durumu, Avrupa Yatırım  
Bankasının Türkiye’nin sınai ve iktisadi kalkınmasına yardım amacı taşıyan
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müdahaleleri, Topluluk makamları ve Türkiye arasında Türkiye’nin ikinci 
beş y ıllık  kalkınma planının uygulanmasında işbirliği yapılması ve Topluluğun 
iktisat siyaseti üzerinde durmuşlardır.

Karma Parlamento Komisyonu müzakerelerinin sonunda, Avrupa par
lamentosu, Türkiye Büyük M illet Meclisi ve Ortaklık Konseyi için bazı tav
siyeleri ihtiva eden bir metin oybirliği ile kabul edilmiştir.

Ayrıca Karma Komisyonun bundan sonraki toplantısını 2 1 - 2 5  Eylül 
1%8 tarihlerin’de Ankara’da yapması kararlaştırılm ıştır.

Tavsiye 1 : Ortaklığın geliştirilmesi ve organlarının çalışması hakkmda.

— Karma Parlamento Komisyonu, Avrupa Topluluğu ile Türkiye ara
sındaki ortaklığın 1967 yılında da gelişmeye devam etmesinden ve Ankara 
anlaşmasında öngörülmüş olan bütün kuram ların normal şekilde çalışma
sından memnunluk duyar,

— Ortaklığın çeşitli organları arasında, özellikle Parlamento Komisyo
nu ve Konsey arasında daha sıkı bir işbirliğinin kurulmasını temenni eder ve 
bu işbirliğinin, Ankara anlaşmasında tesbit edilmiş hedef istikametindeki her 
türlü gelişmenin temeli olduğunu belirtir,

— Bunun sonucu olarak, Konsey ve Karma Parlamento Komisyonu ara
sındaki temasların, Karma Komisyonun toplantı döneminde yapılan temas
lara inhisar etmemesi, başka yollar, bulunması mesela yazılı sorunlar sorma 
imkânının incelenmesi gerektiğine işaret eder,

— Ortaklık Konseyi ve Karma Parlamento Komisyonu toplantı tarihle
rinin Komisyonca faaliyet raporunun müzakeresi için daha geniş zaman bulun
ması maksadiyla, ahenkli bir şekilde tesbitini temenni eder.

Tavsiye 2 : Avrupa Topluluğu ve Türkiye arasındaki ticari münasebet
ler hakkında.

— Karma Parlamento Komisyonu, Türkiye’nin bazı ihraç mallarının 
Avrupa piyasasına sürülmesinde, Ankara anlaşmasına ek protokolün 6’ncı 
maddesi uyarınca, bu ülkeyi yeni kolaylıklar sağlamak amacıyla, Ortaklık 
Konseyinin harcadığı çabalardan memnunluk duyar,

— Ankara anlaşması çerçevesinde, Türkiye’ye tanınan kontenjanların 
genişletilmesinin ve geçici protokolün 6 ’ncı maddesi uyarınca alınan tedbir
lerin, Türk m allarının Topluluk pazarları yönünde daha geniş bir şekilde ih
racına imkân verecek siyasette olumlu bir unsur olduğunu memnunlukla kay
deder,

— Bu kararların, Türkiye ile Topluluk arasında dengeli bir şekilde ti
cari münasebetlerinin geliştirilmesini sağlamak bakımından daha geniş bir 
işbirliğine yol açacağına işaret eder,

49



— Türkiye’nin ihracatında önemli yer işgal eden bazı mallar, özellikle 
zeytinyağı için, Ortaklık Konseyinde bir anlaşma yapılmamış olmasını dikkate 
alarak ve Türkiye’nin diğer m allarla ilg ili taleplerinin tam mânası ile tatmin 
edilemeyişi üzerinde durarak,

— Ortaklık Konseyini, asıkıda kalan ve özellikle Topluluğa müteveccih 
Türk zeytinyağı ihracatına ilişkin meselelerin en kısa zamanda ve her iki taraf 
için tatminkâr bir çözüm şekline bağlanması yolundaki gayretlerine devam et
meye davet eder.

Tavsiye : 3 Ankara anlaşmasında öngörülen birinci dönemden ikinci dö
neme intikali kolaylaştırmak üzere yapılan hazırlık çalışmaları konusunda

— Karma Parlâmento Komisyonu, Ankara Anlaşmasının Hazırlık Dö
neminden Geçiş Dönemine intikali hedef tutan müzakerelerin etkili ve tam 
bir şekilde hazırlanmasına imkân veren Ortaklık Konseyinin 9 Ekim 1967 ta
rihli Tavsiye Kararını destekler;

— Geçiş Dönemine intikalin sadece İktisadî değil, aynı zamanda siyasî 
bir dönem taşıdığı inancında olduğunu belirtir;

— Ortaklık Konseyi Dönem Başkanı ve Avrupa Toplulukları Komis
yonu temsilcisi tarafından verilen bilgilere dayanarak, Ortaklık Konseyinin 
çalışmalarını etkili bir şekilde hazırlamak üzere Türk Hükümeti ve Avrupa 
Topluluğu arasında sıkı bir işbirliğinin tesis edilmiş olduğundan memnuniyet 
duyar;

Dolayısiyle, Geçici Protokolüm birinci maddesinde öngörülen müzake
relerin fiilen 1 A ralık 1968 tarihinden itibaren başlamasını sağlamak üzere, 
Türk Hükümetini ve Avrupa Topluluğunu, bu yöndeki gayretlerine devam 
etmeye davet eder.

B E L G E 5 4 Nisan 1968

BORBA GAZETESİNİN TÜRK DIŞ POLİTİKASI KONUSUNDAKİ  
MAKALESİ

Yugoslavya nın resmi yayın organı olan «Borba» gazetesinde, Türki
ye nin dış politikası konusunda çıkan bir makalede özetle şöyle denmektedir :

«B ilindiği gibi Yugoslavya ile  Türkiye m illetlerarası alandaki faaliyet
lerini birleştirmek amacı ile son zamanlarda gayret sarfetmektedirler. Son 
Ortadoğu krizi sırasında Türkiye Arap ülkelerine karşı duyduğu derin sem
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patiyi ifade etmekle kalmamış, aynı zamanda İsrail kuvvetlerinin işgal altın
daki topraklardan kayıtsız şartsız çekilmesini isteyen devletlere iltihak etmiştir.

Türkiye’nin dış politikası halk tarafından desteklenmekte ve bundan ce
saret alan Demirel hükümeti otuz milyonu mütecaviz nüfusu olan bu ülkeyi 
Asya ve Avrupadaki barışçı eğilim leri birbirine bağlayan bir irtibat unsuru 
haline getirmek için gayret sarf etmektedir.

Türk dış politikasının son yıllardaki bu dinamik seyrini, etrafına yem nesle 
mensup genç ve aydın devlet adamlarını ve politikacıları toplamış bulunan 
Başbakan Demirel’in, m illetlerarası ilişkilerdeki faal tutumuna borçludur. 
Genç yaşta siyasi hayatta çok önemli mevkiler işgal etmiş bulunan Meclis Baş
kanı kırk yaşındaki Ferruh Bozbeyli de bu neslin yüksek tahsilli ve tecrübeli 
üyeleri arasında yer almaktadır. İki ülke arasında anlaşmazlık konusu ola
bilecek hiçbir mesele bulunmadığı cihetle, Yugoslav- Türk ilişkilerinin bil
hassa iktisadi sahada geliştirilmesi için uygun ve elverişli şatrlar yaratılmış 
bulunmaktadır.»

Öte yandan, «Borba»da yayınlanan diğer makalede, Yugoslavya’nın 
Kıbrıs’ın bağımsızlığına taraftar olduğu bildirilmekte, D ışişleri Bakanı Mar- 
ko Nikeziç’in bu konuda verdiği demeçte «biz ada’da yaşayan iki ayrı cema
atin varlığın ı kabul ediyoruz» şeklinde sözleri de nakledilmektedir.

B E L G E 6 5 Nisan 1968

AET - TÜRKİYE ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI

Avrupa Ekonomik Topluluğu - Türkiye Ortaklık Konseyi toplantısı 
Lüksemburg’ta Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in başkanlığında ya
pılmıştır. Toplantı sonunda yayımlanan bildiriye göre üçüncü yıllık  çalışma 
raporu Konsey tarafından onaylanmıştır. Konsey ayrıca, ortaklık rejiminin 
sonuçları konusunda görüş teatilerinde bulunmuş ve bu sonuçları «çok mem
nunluk verici» olarak nitelemiştir. Bildiride, ortaklığın «ticari alanda olduğu 
kadar, Ankara anlaşmasına eklenen mali protokolün uygulanması alanında da 
en iyi şartlar altında yürüdüğü» açıklanmaktadır.

Dışişleri Bakanı Çağlayangil’den başka, altılar Koııseyi’nin şimdiki baş
kanı Fransız Dışişleri Bakanı Maurici Couve de M urville de altılar adına söz 
olarak, Türkiye’nin iktisadi gelişmesini tebrik etmiştir.

Ortaklık Konseyi, ayrıca, hazırlık safhasından geçiş safhasına girişle il
g ili çalışmalardaki ilerlemeyi gözden geçirmiştir. Bu yeni safhanın, prensip 
olarak, 1 A ralık 1969 tarihinde başlaması gerekmektedir.

Gerek Türkiye gerekse altılar tarafından belirtildiğine göre, bu konu
daki görüşmelerin 1 Aralık 1969’cle başlayabilmesi için her türlü şey hazır 
olacaktır.
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Ortaklık Komisyonu üyelerinden Edouardo Martino, Türkiye ile altılar 
arasındaki ilişkilerin bütününü ele alan bir raporun ortaklık kurumunca şim
diden hazırlanmış olduğunu ve bu raporun bu ay sonundan önce onaylanaca
ğını bildirmiştir. Bu rapor, yakında A ltılar Konseyinde de görüşülecektir. Ko
misyon «bu görüşmelerin sonucuna dayanarak Ankara anlaşmasının birinci 
safhasından ikinci safhasına geçişle ilg ili görüşmeler için sonbaharda ikinci 
bir rapor hazırlıyacaktır.

Ortaklık Konseyi, öte yandan, Ankara anlaşmasında öngörülen tercih
ler sistemi için emtianın mübadelesiyle ilg ili belgeler konusunda bir tavsiyeyi 
onaylamıştır.

B E L G E 7 5 Nisan 1968

AET- TÜRKİYE ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISINDA 
DIŞİŞLERİ BAKANININ KONUŞMASI

Avrupa Ekonomik Topluluğu - Türkiye Ortaklık Konseyinin Lüksem- 
burg’da yapılan toplantısında, D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, şu 
konuşmayı yapmıştır :

«O rtaklık Konseyinin, geçen ilkbaharda Brüksel’de yapılan beşinci dönem 
toplantısında oturuma başkanlık eden Türkiye Başbakanı Demirel, Türkiye’
nin Avrupa entegrasyonuna ve kendisini Topluluğa bağlayan ortaklık bağla
rının gelişmesine atfettiği özel önemi belirtmiş, Türkiye’nin ekonomik duru
munun ve kalkınma yolunda sarfettiği gayretlerin tablosunu çizmişti. 1967 
Türkiye için Toplulukla mevcut münasebetleri bakımından ve birinci beş yıllık  
planın uygulanma döneminin sona ermesi dolayısiyle İktisadî kalkınma ala
nında önemli bir y ılı teşkil etmiştir. Birinci beş y ıllık  plan y ıllık  ortalama ola
rak % 7 bir kalkınma hızı öngörmüştür. Gerçekleşme oranı % 6.78 olduğuna 
göre, bu hedefe geniş ölçüde u laşıld ığı söylenebilir. Böylece gayri safi m illî 
hasıla 6.231 milyon dolar iken 8.030,2 milyon dolar olmuş, fert başına m illî 
gelir de 1961 fiatlariyle 209 dolardan 243 dolara yükselmiştir.

1967 fiatları ile bu rakam fert başına 290 dolarlık bir gelire tekabül et
mektedir. İçinde bulunduğumuz yılın başında yürürlüğe giren ikinci beş yıllık  
kalkınma planı y ıllık  °/o 7 bir gelişme hızı öngörmektedir. Son beş yılda elde 
edilen cesaret verici neticeler bu hedefe ulaşabilmek için memleketimizin bü
tün tabiî ve insan gücü potansiyelini harekete geçirmemiz ve önceki plandan 
daha geniş yatırım lara girişmemiz gerekecektir.

ikinci beş yıllık  plan, Türk ekonomisinde sanayiin, önemini açık bir şe
kilde aksettirmektedir. Filhakika gizli işsiz durumunda olan el emeğini ma- 
sedecek yeni istihdam imkânları yaratarak, hızla artan nüfusun ihtiyaçlarına
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cevap vermek, nihayet Türk ekonomisini esas itibarıyla tarıma bağlı mahiye
tinden kurtarmak mecburiyeti her şeyden önce sanayide daha hızlı bir gelişme
y i gerekli kılmaktadır. Sanayi yatırım ları alanında özel sektörün plan he
deflerini aşan sonuçlar elde etmesi bize ikinci beş y ıllık  planda öngörülen 
yatırım larda özel sektörün payını % 40’dan % 47.9’a çıkarma cesaretini ver
miştir.

Bu gerçek, hükümetimin özel teşebbüs ve serbest rekabete dayanan bir 
ekonomik politikanın kalkınmanın en tesirli vasıtası olduğu kanaatini açıkça 
ortaya koymaktadır. Bunun yanında özel sektörü teşvik etmek ve desteklemek 
amacıyle bir seri tedbir Öngörülmüştür.

Bu tedbirler arasında hükümete yatırım ları teşvik ve İktisadî kalkınma
ya daha faydalı olacak alanlara tevcih yetkisini veren bir kanunu sayabilirim. 
Bu kanun hükümete vergi kredi ve para politikalarının tatbikatında geniş yet
kiler tanımaktadır.

İkinci beş y ıllık  plan, tarım ve sanayi sektöründe en modern metodlarm 
kullanılm asını öngörmektedir. M ali sistemin İslahı suretiyle devlet varidatının 
artırılması alanındaki çalışmalar devam edecektir. Nihayet çok önemli saydı
ğımız idarî reform hareketi de Türk halkının hiçbir zaman ayrılm adığı de
mokratik düzen içinde ekonomimizin kuvvetlenmesine yardımcı olacaktır. Dış 
ticaret sahasında ihracatımız öngörülen seviyeyi 12.8 oranında aşmış ve böy
lelik le ilk defa 500 milyon doları geçerek 1967 de 523 milyon dolarlık bir 
toplam değere ulaşmıştır. İkinci beş y ıllık  plan 1972 de 720 milyon dolara 
erişmek amacındadır. İthalata gelince, artan yatırım malları ihtiyacını karşı
lamak üzere 1.115 milyon dolarlık seviyeye ulaşacağı hesaplanmaktadır. İkin
ci beş y ıllık  plan tatbikatı Türkiye’nin son beş yıldakinden büyük gayretler 
sarfetmesini gerektirmektedir. Zira memleketin İktisadî gelişmesini engelle^ 
yen güçlükler tamamen giderilmemiştir. Ödemeler dengesi açığı belli başlı 
endişe konularından biri olmakta devam etmektedir. Ödemeler dengesinin 
bu açığını gidermek amacıyla bütün imkânları seferber ederek ihracat ve gö
rünmeyen kalem ler gelirim izi artırmak yoluna gitmiş bulunuyoruz. Elde etti
ğimiz neticeler memnuniyet verici bulunmakla beraber henüz yeterli olmaktan 
uzaktır. Bu gayretlerim iz, ithalâtım ız ve yatırım projelerimizin finansmanı 
için gerekli dış yardım larla desteklenmiştir. Bu münasebetle Topluluğun üye
lerinin Türkiye’nin İktisadî kalkınmasına karşı duydukları ilgiden dolayı te
şekkür etmek isterim, Dış yardım konusunda duyduğumuz derin endişeyi de 
burada belirtmekten kendimi alamayacağım. Amerikan iştirakinin önemli 
ölçüde azalması İktisadî kalkınmamızın yöneldiği müsbet gelişmeyi tehlikeye 
düşürecek nisbetlere erişmiştir. Türk hükümetinin böyle bir ihtimali önlemek 
için gerekli imkânları sağlayacağından eminiz, esasen bugünkü tahminler 
üçüncü beş y ıllık  planın uygulanma döneminde, Türkiye’nin dış yardıma baş
vurmak zorunda kalmadan iktisadi gelişmesini devam ettirmesine imkân ver
mektedir.»
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Turizm alanında yapılan çalışmaları anlatan ve gelirleri artırmak mak- 
sadiyle alman kararlardan bahseden Çağlayangil, konuşmasına şöyle son ver
miştir : «Türk halkı ve hükümetinin ekonomimizin dengeli ve devamlı bir su
rette kalkınmasını sağlamak üzere gerekli bütün gayreti sarfetmeye hazır ol
duklarını belirtmek isterim. Gayesi Türk halkının hayat şartlarını lâyik oldu
ğu seviyeye ulaştırmak olan bu ortaklığın en sağlam temeli ve en müsait ortam 
olduğunu görmekten memnunluk duymaktayız. Herşeyden evvel bize düşen 
bu görevin ifasında Topluluğun her zamanki desteği başarımızın en değerli 
teminatı olacaktır.»

B E L G E 8 9 Nisan 1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ AET - TÜRKİYE ORTAKLIK  
KONSEYİ TOPLANTISI HAKKINDA DEMECİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Liiksemburg’ta yapılan AET- 
Tlirkiye Ortaklık Konseyi toplantısı, Federal A lm anya’da yaptığı temaslar 
ve Atina’dan geçerken Yunan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşme konusun
da bir demeç vermiş ve şunları söylemiştir :

«Lüksemburg’da toplanan ve bu devrede başkanı bulunduğum Avrupa 
İktisadi Topluluğu - Türkiye Ortaklık Konseyi toplantısını tamamladıktan 
sonra memleketime dönmüş bulunuyorum. B ilindiği gibi Ortak Pazarla olan 
ilişkilerim iz memnuniyet verici bir durumdadır ve hızlı bir gelişme kaydet
mektedir.

Memleketimizin başlıca ürünlerini teşkil eden dört ana ihraç maddemiz
den başka yeniden bazı mallarım ıza da kontenjanlar ve sürüm kolaylığı tanı
yan kararlar alınmıştır.

Hazırlık devresinden, intikal devresine geçmek üzere yapılan incelemeler 
de siir’atle ilermekte ve ümitli bir gelişme göstermektedir.

Avrupa Yatırım  Bankasının önümüzdeki ikinci beş y ıllık  devrede de 
kalkınmamıza yardımcı imkânlar sağlaması yolundaki çalışmaların olumlu 
sonuçlara bağlanabileceği kanaatini taşıyorum.

Lüksemburg dönüşünde bu fırsattan faydalanarak Frankfurtta Bonn el
çimizle buluştum. Almanya ve Almaııyadakİ işçilerim izle ilg ili konularımızı 
gözden geçirdik.

Uçağımızın Atina’da kısa duruşu sırasında alana gelmek nezaketini gös
teren sayın meslektaşım Yunan D ışişleri Bakanı Ekselans Pipinellis ile  böl
gemizin sorunları ve Kıbrıs üzerinde konuşmalar yapmak imkânını bulduk. 
Büyük bir anlayış içinde geçen bu görüşmenin çok faydalı olduğunu ve bun
dan memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim .»
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B E L G E  9 6 Nisan 1968

DEĞERLENDİRME

Avrupa Prodüktivite Merkezleri B irliği eski başkanı ve halen Belçika 
Prodüktivite Merkezi Genel Sekreteri ve OECD uzmanı olan Prof. Hen§rickx, 
Türkiye’nin ikinci 5 y ıllık  kalkınma planım «çok h ız lı» ve «çok cesur» buldu
ğunu söyleyerek bu konudaki düşüncelerini şöyle özetlemiştir :

«İkinci 5 yıllık  plânda, özellikle sulamaya ve hızlı bir endüstrileşmeye 
büyük önem verilmesi çok isabetlidir. Türkiye, nüfusu sür’atle artan bir ülke 
olduğu için sanayileşme gayretlerinin yanısıra artan nüfusun beslenmesi prob
lemi gözönüne alınarak tarımsal gelişmeye yönelinmesi yerinde bir görüştür.

Müşterek Pazar ülkeleri, Türkiye’nin siyasi istikrar içinde bulunmasını 
arzu etmektedir. Kesinlikle ifade edebilirim ki, Türkiye’de politik istikrar 
vardır ve bu, Ortak Pazar memleketlerine güven vermektedir. OECD, Türki
ye’nin hızlı ve azimli kalkınma gayretlerini takdirle karşılam akta ve bu kalkın
mayı mümkün olan en kısa sürede başaracağına inanm aktadır.»

Türkiye’nin İktisadî kalkınmayı gerçekleştirmek için hissettiği «sık ın tı
l a r a  da değinen OECD uzmanı Prof. Hendrickx, «ikinci 5 y ıllık  plânda ken
dini kuvvetle gösteren iş yapma azmi ve hırsı, Türkiye’nin karşılaştığı güçlük
leri yenmede önemli bir faktördür» demiş ve şu tavsiyelerde bulunmuştur :

«Kalkınma, sadece bir yatırım, finansman, baraj, liman, köprü v.s. gibi 
alt yapı tesisleri işi değildir. Kalkınma, aynı zamanda bir gönül işidir. İktisadi 
kalkınmanın başarılmasında, halkın aygun psikolojik şartlara İntibak ettiril
mesi çok önemlidir. Türkiye, bu yola girmiştir. Ancak, bu sahadaki gayretlerin 
daha da artırılmasına ihtiyaç vardır.

İşçi ve işveren teşekkülleri, daha samimi bir işbirliği içinde olm alıdırlar. 
İşçi ve insangücünün çeşitli mesleklere ve belirli maksatlara göre geliştirilmesi 
zaruridir. Tahsil sonrası eğitime önem verilmelidir. Değişen ve gelişen teknik 
şartlar karşısında, en yüksek öğrenimi yapmış şahısların dahi, en çok 5 yılda 
bir kendi sahalarında eğitime tabi tutulmasında hem fayda, hem de zaruret 
vardır.

Bu konuşmalarda M illî Prodüktivite Merkezine büyük görevler düş
mektedir. Bu kuruluşu, hizmet konusunda arzulu buldum. Bir yerde fabrika 
kurulurken, o bölgede ihtiyaç hissedilecek alanlarda personelin seminerler ve 
kurslarla yetiştirilmesi zaruridir. Aksi halde, yetişkin elemanlar başka böl
gelerden toparlanacak ve bu gitgide artan problemler yaratacaktır.»

TÜRKİYE’NİN KALKINMASI HAKKINDA BİR
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B E L G E  10 8 N isan 1968

Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil’in M illiyet gazetesine verdiği 
makale şöyledir :

NATO VE TÜRKİYE

NATO bugün 20 yaşına basıyor. M illiyet Gazetesi bu vesile ile benden 
«NATO VE TÜRKİYE» konusunda bir makale yazmamı istedi. Günlük bir 
gazetenin bu maksada ayırabileceği sütunların sınırlı olmasına karşılık bu 
konunun geniş ve çok yönlü olduğunu biliyorum. Onun içindir ki, halk ef
kârını bilhassa ilgilendiren yönleri ile NATO’ya değinebilirsem en isabetli 
yolu seçmiş olacağımı düşünüyorum. Öyle yapacağım.

Bugün, NATO üzerindeki görüşleri, genellik le aşağıdaki noktalar üze
rinde toplamak mümkündür :

1. Değişen dünya şartları karşısında NATO’nun devamına halâ lüzum 
var m ıdır? NATO; bazı çevrelerce ifade edildiği gibi, Avrupa’da ve bölge
mizde devamlı bir barış düzeninin kurulmasını engellemekte m idir?

2. Türkiye’nin güvenliği açısından NATO; ne ifade etmektedir?
3. NATO; Türkiye’ye negibi külfet ve vecibeler tahmil etmektedir?
4. NATO; Türk dış politikası üzerine bir ipotek koymakta m ıdır?
Bu sorular üzerindeki görüşlerimizi sırasıyla belirtmek istiyorum.

1. ikinci Dünya Harbinin faciaları sonunda zamanın batılı siyaset adam
ları, gözlerini geriye çevirdiler ve düşündüler :

«Şayet Avrupa memleketleri daha barış zamanında, Nazı A lm anya’sının 
tecavüzî emellerine karşı güvenliklerini korumaya azimli olduğunu gösterse
ler ve gerekli savunma tedbirlerini beraberce almış olsalardı, H itler; bir sal
dırıyı göze alabilir mi id i?»

Bu sorunun cevabı menfî oldu, Beşeriyetin başına çöken afette bu gafle 
tin başlıca âmil olduğu kanaati yaygın bir hal aldı.

Fakat İkinci Dünya Harbi de, hallettiğinden çok mesele yaratmıştı. Bir 
soğuk harp devresi başlamış, güvensizlik havası ve endişeler etrafı sarmıştı. 
Acaba tekrar ayni gaflete mi düşülüyordu?

İşte NATO’nun doğuşunu, soğuk harp devresinin tehlikeli şartları ile 
karşılaşan Batılı devlet adamlarının, saldırının önlenmesine ve sald ırganlık 
niyetinin gelişmemesine günün siyasî ve askerî şartlarını da gözönünde tuta
rak, çare aramak gayretlerinde bulabiliriz.

DIŞİŞLERİ BAKANININ MİLLİYETE VERDİĞİ MAKALE
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NATO’nun bir muvazene kurduğu ve Avrupa bölgesinde barışın korun
masında başlıca rol oynadığı bir gerçektir. Bu sayededir ki, soğuk harp hava
sı zail oldu. Dünya şartlarında siyasî, İktisadî, sosyal ve teknolojik alanlarda 
önemli gelişmeler vuku buldu. Bu değişiklikler gerek Avrupa’da, gerek böl
gemizde kayda değer özellikler yarattı. Hem D oğuyu, hem Batı’yı etkileyen 
bu gelişmelerin tesiri iledir ki, I960 yılında Sovyetlerin sâbık liderlerinden 
Kruşçef, barış içinde birlikte yaşamak siyasetini savunurken soğuk harp dev
resinin son bulduğu gerekçesine dayanıyordu.

Ancak, soğuk harp havasının dağılmış olması başka, soğuk harbi tevlît 
eden sebeplerin ortadan kalkmış olması başka şeylerdi.

Şurası bir gerçektir ki, Avrupa’da, siyasî problemlerin çözümlenmesi, 
silâhların kontrol altına alınması veya azaltılması, hulâsa sürekli uluslararası 
ihtilâfların  son bulması bakımlarından önemli adımlar atıld ığı iddia oluna
maz. Dert bâkidir, azalan ağrılardır. Bu, tehlikenin geçtiğine işaret sayılmaz. 
Bununla beraber Avrupa’daki dengenin Doğu - Batı münasebetlerinde yarat
tığı yumuşama havası değerlendirilmek suretiyle bu bölgede âdil ve sürekli 
bir barış düzeninin kurulabilmesi ve problemlere çözüm yolu bulunabilmesi 
ümitleri yok olmuş değildir.

İşte bugün NATO İttifâkı, «détente» ded'ğimiz bu yumuşamadan etki
lenmiş ve onu geliştirmeğe hizmet eden bir teşekkül olmak görevini de yüklen
miştir. B ilindiği gibi, geçen yıl NATO’ya üye memleketler, İttifakın yakın ve 
uzak gelecekteki görevlerinin neler olacağını araştırmışlar ve ortak sonuçlara 
varmışlardır. Üstünde tam fikir birliğine vardıkları en önemli prensip, İttifa
kın sürekli bir barış faktörü haline getirilmesidir. İttifâk, bu sahadaki görevini 
nasıl ifa edecektir? İttifakın müstakbel görevlerini tesbit eden vesika bu hu
susta şunları belirtmektedir :

«Üye memleketler, Doğu, Batı arasındaki münasebetlerde gerginliğin 
giderilmesini teşvik edici gerçekçi tedbirler yoluyla bu yönde gayret sarf etmeye 
azimlidirler. Gerginliklerin azalması nihaî gaye olmayıp, münasebetlerin ısla
hına ve Avrupa’nın problemleri için bir çözüm yolunun bulunmasına yönelen 
uzun vâdeli bir gelişmenin bir kısmını teşkil etmektedir. İttifakın ana siyasî 
gayesi, Avrupa’da, âdil ve devamlı bir barışın, uygun güvenlik garantilerde 
birlikte gerçekleştirilmesidir.»

Görüleceği gibi, NATO ülkeleri, müştereken alacakları yeterli savun
ma tedbirlerini gevşetmeden ve aralarındaki temel dayanışmayı muhafaza 
ederek Avrupa’da sürekli bir barış düzeninin kurulmasının fiilî ve pratik ça
relerini aramaya samimiyetle yönelmiş bulunmaktadırlar. Ancak, bu sahada 
başarıya ulaşılabilmesi, gerek D oğunun, gerekse B atın ın  büyük çaba sarf et
mesine bağlıdır. Bu, her iki taraftan da azim ve iyi niyet isteyen bir çabadır. 
Bu yönde ilerleme kaydedilebilmesi, kanaatimce, NATO memleketlerinin
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aralarındaki yakın işbirliği ve dayanışmayı devam ettirmelerini gerektirmek
tedir. NATO bu barış çabasının ve bu yöndeki siyasî faaliyetlerin bir forumu 
olmak görevini üzerine almıştır. Bu bakımdan, İttifakı, Doğu - Batı müna
sebetlerindeki yumuşamayı engelleyen bir teşkilât olarak görmek siyasî ger
çeklere uymamaktadır.

2. İçinde bulunduğu jeopolitik durumda güvenliğini en sağlam temina
ta bağlamak Türkiye için bir beka meselesidir. Güvenliğinin teminatını arar
ken, her memleketin, hissiyattan, peşin fikirlerden ve akademik spekülasyon
lardan tamamile sıyrılarak, siyasî - askerî gerçekleri, ve vakıaları gözönüne 
alarak durumu muhakeme etmesi şarttır. Bu muhakemenin temel prensibi de, 
mümkün olan azamî ölçüde m illî güvenliğin tesadüflere bırakılmamasıdır. 
Hal böyle olunca bir memleketin güvenliğinin, her şeyden evvel o memleketi 
çevreleyen ve günün birinde muayyen şartlar altında fiilî bir tehdit veya teca
vüz vasıtası olarak kullanılabilecek askerî kudretin karşılanabilmesi imkânına 
bağlı olduğu ortaya çıkar. Meseleye bu perspektiften baktığımız takdirde, 
münferid savunma gücümüzün en müessir seviyeye çıkartılması ve bu güç Tür
kiye’ye müteveccih olarak şu veya bu politik konjonktür içinde kullanılabilecek 
kuvvetlere karşı dengeyi sağlam aya kifayet etmiyorsa, o zaman Türkiye’nin 
güvenliğinin daha geniş bir çerçeve içinde aranması gerektiği kanaatine varırız. 
Türkiye’nin NATO İttifakının bir üyesi olmasının ve bu politikanın siyasî 
partilerimizin, tek istisnâ hariç, hepsi tarafından desteklenmesinin sebebi 
budur.

D iğer bir gerçek de şudur : Türkiye bugün münferid savunma gücünü 
tek başına ayakta tutmak amacıyla hareket ettiği takdirde, bunun için ekono
mik kalkınma gayretlerinden pek büyük fedekârlıklar yapmayı göze alması 
icap edecektir. Nötralizm siyaseti güden memleketlerin çoğunun Türkiye’ye 
nisbetle m illî gelirlerinden çok daha fazla bir payı askerî m asraflarına has
retmek mecburiyetinde kald ıkları bilinmektedir. Diğer taraftan silâhsızlanma 
meselesi de henüz fiiliyata intikal etmediğine göre bu durumda, Türkiye’nin 
güvenliği bakımından NATO’nun önemi bir kat daha artmaktadır.

3. NATO’Y A  üye olan 15 memleket muhtemel bir saldırının vukuu 
halinde, birbirlerine yardım etmek ve daha barış zamanında, böyle bir sald ırı
ya mukavemet edebilmek için gerekli savunma tedbirlerini beraberce almak 
hususunda mutabık kalm ışlardır. Üye memleketlerin daha barışta gerekli gü
venlik tertiplerini alm alarının esas gayesi, saldırının vukuu halinde savaşın 
b ilfiil yapılması amacını gütmemektedir, Asıl amaç, bu toplu güvenlik tedbirleri- 
le saldırıya karşı koyma azminin mevcudiyetini hiç bir şüpheye meydan ver
meyecek surette ortaya koyarak herhangi bir memleketi bir saldırıyı göze a l
maktan vazgeçirmektir. Günümüzde buna «caydırıc ılık» veya «vazgeçiricilik» 
denildiği malûmdur. Türkiye de böyle bir sistem içinde bir saldırı vukuunda, 
saldırıya uğrayan müttefikine yardım etmeyi kabul etmek suretiyle, hem ken
di güvenliğine, hem de genel caydırıcılığa yardımcı olmaktadır.
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Bir ittifaka dahil olmak, elbette ki, bazı fedakârlıkların ve bazı riziko
ların göze alınmasını gerektirir. Bütün mesele karşılık lı menfaat dengesinin 
âdil ve eşit surette kurulmasıdır. Türkiye’nin NATO içinde siyaseti ve çabaları 
bu hedefi her zaman gözönünde tutma ve sağlama istikametindedir. Bazı çev
reler, NATO gayelerine hizmet için Türkiye’nin bu Teşkilâta 15 tümenini 
tahsis etmesinin memleketimize pek büyük bir külfet yüklediğini ileri sür
mektedirler. Bu iddia vârid değildir. Türkiye 15 tümenlik bir kuvveti, NATO’- 
ya üyeliği dolayısiyle ayakta tutmamaktadır. Türkiye’nin bugünkü silâhlı kuv
vetler mevcudu, yapılan hesap ve tetkikler neticesinde ortaya çıkan ihtiyaçlara 
istinad etmektedir. Bugünkü görüş, NATO’dan ayrılmak gibi bir durumda 
kalmamız halinde, mevcut kuvvetlerin azaltılması değil, fazlalaştırılm ası za
ruretinin ortaya çıkacağı merkezindedir.

4. Türkiye son yıllarda takip ettiği siyaset ile dış politikasında hiç bir 
ipotek altında olmadığını ve kendi .menfaatlerini kendi iradesiyle değerlendir
diğini açıkça göstermiştir. Esasen NATO içindeki siyasî teşriki mesai daima 
hak eşitliği, oy birliği, m illî menfaatlere karşılıklı saygı çerçevesinde cereyan 
etmekte ve üye devletlerin arzu ettikleri ııisbette siyasetlerin ahenkleştirilme- 
sine yönelmiştir.

Netice itibariyle, diyebilirim ki, NATO ittifak ı, dünya şartlarına para
lel olarak bünyesinde ve amaçlarında gerekli ayarlamaları yapmıştır. İttifak 
bugün kollektif güvenliğin sağlanması yanında, siyasî gerginliklerin g ideril
mesi ve ih tilâflı meselelerin halledilebileceği daha müsait bir atmosfer yara
tılması hedefini de gütmektedir. İttifakın sağladığı denge sayesinde, Avru
pa’da barışın korunduğu da, kim ne derse desin, açık bir gerçektir.

B E L G E 11 15 Nisan 1968

TİCARET BAKANININ SUUDÎ ARABİSTAN’I ZİYARETİ 
SONUNDA YAYINLANAN ORTAK BİLDİRİ

Sayın Suudî Arabistan Ticaret ve Sanayi Vezirinin daveti üzerine Ticaret 
Bakanı Sayın Ahmet Türkel’in başkanlığında yüksek rütbeli memurlardan 
müteşekkil bir Türk hey’eti 8 - 14 Nisan 1968 tarihleri arasında Suudî Ara
bistan K rallığın ı ziyaret etmiştir.

Delegasyon, Majeste Kral Faysal tarafından ve keza Suudî Hükümeti
nin yüksek resmî şahsiyetleri tarafından kabul edilmiştir. Bu toplantılarda 
İktisadî faaliyetlerin çeşitli cepheleri Türk delegasyonunca izah edilmiştir.

İlgili Bakanlık temsilcilerinin katıld ığı bir seri toplantıda ik i ülke ara
sında İktisadî ve ticarî münasebetlerin kuvvetlendirilmesi ile ilg ili muhtelif 
görüşmeler tartışılmıştır.
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Her iki Delegasyon, m alî ve ticarî münasebetlerin daha da arttırılması, 
yek diğerlerini İktisadî kalkınma gayretlerinde karşılık lı olarak desteklemeleri 
ve ortak amaçlı yatırım projelerinin tesisinin teşviki imkân ve vasıtalarını ince
lemek üzere ihtisas komiteleri teşkili konularında görüş birliğine varmışlardır.

Taraflar, iki ülke arasında ticaret anlaşması yapılması imkânları ile ilg ili 
etraflı bir çalışma yapılması hususunda da mutabakata varmışlardır. İki ülke 
arasında ticarî münasebetlerin kuvvetlendirilmesi imkân ve vasıtalarının tes- 
biti amacile iş adamlarının karşılık lı ziyaretlerinin teşvikinde de görüş b irliği
ne varılmıştır.

Delegasyon, K rallığ ın  başlıca şehirlerinde iş çevrelerinin ileri gelen si
maları ile karşılaşmak imkânını bulmuş, bu münasebetle Sayın Türk Ticaret 
Bakanı Suudî Arabistan’ın Sayın Ticaret ve Sanayi Vezirinin başkanlığında 
bir ticaret hey’etini Türkiye’ye davet etmiştir.

Görüşmeler, iki kardeş ülke arasında mevcut çok kuvvetli bağları ortaya 
koyan dostane bir atmosfer içerisinde cereyan etmiştir.

B E L G E 12 1.0 Nisan 1968

CUMHURBAŞKANININ FAS KRALI ŞEREFİNE VERDİĞİ 
YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Türkiye’yi resmen ziyaret etmekte olan 
Fas Kralı İkinci Haşan şerefine verdiği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın M elik Hazretleri,

Dost ve Kardeş Fas’ın mümtaz Lideri olan Zât-ı Devletlerini, kendileri
ne refakat eden Sayın Prens ve Prenses Hazretlerini ve Fas Hükümetinin de
ğerli mensublarını memleketimizde selâmlamak fırsatını bulmuş olmaktan 
derin bir memnuniyet duyuyorum.

İki dost ülke arasında ilk  defa olarak vuku bulan bu ziyaret, devamlı ge
lişmeler kaydeden karşılıklı münasebetlerimizde önemli ve mutlu bir merhale 
teşkil etmektedir. Memleketimizde geçireceğiniz bu kısa sürenin, Türk m ille
tinin Fas milletine karşı duyduğu samimi dostluk ve kardeşlik hislerini Majes
te lerinin müşahade etmelerine imkân vereceğini ümid eyliyorum.

Aynı inançlar İle benzer örf ve âdetlere sahib ve bağlı olan m illetleri
miz, tarih boyunca, karşılıklı saygı, eşitlik ve güvene dayanan dostane İlişkiler 
kurup idame ettirmişler ve birbirlerinin sorunlarına daima en yakın anlayışı 
ve ilg iy i göstermişlerdir.
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Türkiye, dünyada arzulanan barış ve güvenliğin sağlanabilmesi için; her 
bölgede dengeli bir istikrar ve sürekli bir yumuşama havasının tesisine yar
dımcı olacak bir dış siyaset takib etmektedir. Fas’ın da, bu esasları kollayan 
ve koruyan Devletlerle yakın münasebetler kurmuş olması ve m illetlerarası 
işbirliğine katılması, aynı politikayı benimsemiş olduğunun bir delilidir.

Biz milletlerimiz arasındaki benzerliklerin, sadece dış politikaya inhisar 
etmediği kanaatindeyiz. M illetlerim izin, bağımsızlık ve m illî egemenlik mü
cadeleleri sonucunda kazanmış oldukları tarihî tecrübeler ve nihayet plânlı 
bir surette giriştikleri İktisadî ve sosyal kalkınma çabaları arasında da, yakın
lık lar mevcuddur. Bütün bu benzerlik ve yakınlıkların, karşılıklı ilişkilerim iz 
için sağlam bir temel teşkil ettiğine kaaniyiz.

Sayın M elik Hazretleri :

Fas’ın, İktisadî ve sosyal kalkınma faaliyetlerinde karşılaştığı çetin so
runları halletmek ve başarıya ulaştırmak yolunda M ajestelerinin azim ve di
rayetle sarfettiği gayretleri, Hükümet ve m illet olarak, en derin takdir ve hay
ranlık hisleri ile izliyoruz. Hâli hazır güçlük ve engeller ne olursa olsun, asil 
Fas milletinin er - geç mutlu sonuçlara ve hakkı olan en yüksek refah seviye
sine ulaşacağına tam bir İtimad besliyoruz. Ve bunu yürekten temenni edi
yoruz.

Genellikle dünya, özellikle bölgemiz barış ve güvenliğinin endişe ve 
üzüntü veren buhran ve tehditlerle karşı karşıya bulunduğu şu sırada, müşte
reken ilg i duyduğumuz m illetlerarası sorunlar ve ik ili münasebetlerimiz üze
rinde Zat-ı Devletlerde ile fikir teatisinde bulunabilmeyi bir mazhariyet adde
diyorum.

Geçen Haziran ayında Orta - Doğu’da vukua gelen silâh lı çatışmanın 
doğurduğu buhrana bütün barışçı gayretlere rağmen henüz bir çözüm yolu bu
lunamamıştır. Bu gergin ve nâzik durumu endişe ve hassasiyetle izliyoruz. Tür
kiye, bu buhranın başından itibaren, dış politikasının ana ilkelerine uygun bir 
tutum ittihaz ve ihtiyar etmiştir.

Bunun sonucu olarak, m illetlerarası ilişkilerde kuvvet ve cebir rnetod- 
larına müracaat edilmesinin, askerî işler yolu ile siyasî avantaj ve toprak ka
zancı sağlanmasının ve bu çeşit kazançların, tek taraflı çözüm şekillerini zor
la kabûl ettirmek maksadı ile kullanılmasının, aleyhinde vaziyet almış bulunu
yoruz. Olup - bitti siyasetinin, barışçı niyetlerle telif edilemeyecek tehlikeli bir 
yol olduğu kanaatindeyiz.

Sözlerime son vermeden, m illî dâvâmız olan Kıbrıs mes’elesine de değin
mek isterim. Doğu Akdeniz’deki barış ve güvenliği ciddî surette tehlikeye dü
şüren bu m eselede, Türkiye’nin, dört y ılı geçen bir süredenberi sarfettiği ba- 
rı§Ç1 gayretleri biliyorsunuz. Geçen zaman ve cereyan eden olaylar Türkiye’nin
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ve Türk cemaatinin uyuşmazlığa konu teşkil eden haklarım  ve bunları koru
mak hususundaki karar ve azmimizi kuvvetlendirmektedir. Mes’eleye, ilg ili 
tarafların meşru haklarım  koruyacak barışçı bir çözüm şekli bulunması, en 
halisane dileğimizdir. Fas’ın bu m illî dâvamıza karşı gösterdiği ilgiden ve an
layıştan dolayı mütehassis ve müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim.

Sayın M elik Hazretleri :

M illetlerim iz arasındaki kardeşliğin en mükemmel şekilde tezahür ettiği 
bu müstesna anda, Zât-ı Devletleri ile  Prens ve Prenses Hazretlerinin ve de
ğerli Erkânınızın ülkemizdeki kısa ikametlerinin en iyi şekilde geçmesini te
menni eder, kadehimi, Majestelerinin sağlık ve mutluluğuna, Fas m illetinin 
refah ve tealisine, Fas - Türkiye dostluğuna kaldırmama müsaadelerini rica 
ederim .»

Fas Kralı Haşan II karşılık olarak şu konuşmayı yapmıştır :
«Sayın Cumhurbaşkanı,

Ekselânsları, Hükümetiniz ve halkınız tarafından bizlere gösterilen fev
kalâde hararetli hüsn-ii kabûlden dolayı ziyadesile mütehassis bulunu
yoruz.

Bizlere tevcih buyurulan bu senpati tezahürlerinden ve memleketinizi 
ziyaret edebilmek, âsil halkınız ile temas kurabilmek, memleketinizin zengin 
ve bol medeniyet hâzinelerini hayranlıkla temaşa eyleyebilmek, ekonomik 
kalkınma alanında gerçekleştirilen sayısız eserler ve sosyal sahadaki inkişaf 
hakkında fikir edinebilmek fırsatını bizlere vermiş olmalarından dolayı Ek- 
selânslarma, Türk Hükümetine ve Türk m illetine en candan teşekkürlerimizi 
sunmak isterim. Uzun zamandanberi arzu ettiğimiz bu ziyaretin tahakkuk et
miş olmasından ve manevî, tarihî sıkı rabıtalarla bağlı bulunduğumuz ve ken
dileri ile işbirliği münasebetlerinin takviyesi ve dostluk bağlarının sağlam laş
tırılması hususunda aynı arzuyu paylaştığım ız insanlar arasında, bu m isafir
perver topraklarda bulunmaktan son derece bahtiyarız.

Malûm sebepler yüzünden memleketiniz ile  vaktile direkt münasebetler 
tesis etmemize manî olunmuş ise de, ülkelerimiz arasındaki doğrudan doğruya 
münasebetlerin yeniden kurulmasına ve haşmetli ecdadımız Sidi Mohamed 
Ben Abdellah’ın devrinde karşılık lı olarak Büyükelçiler ve mütehassıslar te
atisi suretile ve Müslüman esirlerin serbest bırakılması lehinde müştereken 
yürütülen hareket dolayısile vazıh bir şekilde miişahhaslaşan asırlara dayanan 
dostluk ilişkilerimizin takviyesine imkân vermiş bulunan Cenab-ı Hakka şük
rediyoruz. Bütün bu engeller ortadan kalktığına ve özellikle iki ülkemizin, 
genel olarak Müslüman dünyasının refahı için önümüzde çok sayıda işbirliği 
imkânları bulunduğuna göre mâzi ile  yeniden irtibat tesis etmek ve verim li 
bir işbirliğinin ilk  adımlarını atmak bizim için bir zevk olacaktır.
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İmtiyazlı coğrafi mevkiinin yanı sıra memleketiniz Doğa ve Batı mede
niyetlerinin karşılaştığı bir yer olmuştur ve bugün de bu vasfını muhafaza 
etmektedir. Aynı zamanda memleketiniz asırlar boyunca parlak medeniyetle
rin ve beşeriyetin beşiği olan iki büyük K ıt’anın değerlerini ahenkleştirmeği 
bilmiştir. Fas da, çoğrafi mevkii sayesinde, ulaşım ı ve medeniyetler arasındaki 
temasları kolaylaştırmak ve böylece modern medeniyetin doğuşu için gerekli 
kültür ve ilerleme hamlesine yardımcı olmak suretile muhtelif K ıt’alar ara
sında bir irtibat rolü oynayabilmiştir. Memleketiniz parlak mazisi ile iktifa 
edip kendi kabuğuna çekilmediği gibi vakarını müdafaa için bağımsızlığını ve 
toprak bütünlüğünü muhafaza ve her türlii fütühat teşebbüsünü kahramanca 
def’etmek ile de yetinmemiştir. Bunların yanı sıra memleketiniz İktisadî sosyal ba
kımlardan ilerlemiş memleketlerin yolunu takibe azimli olduğunu göstermiş 
ve bu maksatla sarfeylediği gayretler müşahhas ve faideli sonuçlara ulaşmış
tır. Bize gelince, kahramanca bir mücadeleden sonra bağımsızlığım ızı kazanır 
kazanmaz halkımızın refah ve saadetini sağlamak maksadı ile  gelişme yolun
daki bütün merhaleleri geçerek bağımsızlığımızı takviye eyledik ve bu alanda 
önemli neticeler elde ettik. Bu durum yakmbir gelecekte hedeflerimize u laş
mamızı mümkün kılacaktır. Memleketlerimiz arasındaki benzerlik atıfta bu
lunduğumuz hususlara inhisar etmemekte aynı zamanda m illetlerimizin ve bütün 
Müslüman m illetlerin İslâmiyete has değerleri, Islâmiyetin bize öğrettiklerine 
sâdık kalarak, muhafaza etmesini sağlayacak müşterek bir hareketi mümkün 
kılan diğer ortak noktalar da mevcuddur.

Bizleri bugün biraraya getiren bu nev’iden temasların, m illetler ve halk
lar arasındaki münasebetleri takviye edecek, aynı şekilde bu temasların m illet
lerarası güvenliği tehdid eden dünyamız buhranlarını halletmek İçin büyük 
bir arzu ile meşbu bulunan hükümdar ve devlet başkanları arasındaki görüş
leri birleştirerek, yakınlaşma ve anlayış için yeni fırsatlar yaratacak mahiyette 
olduğuna kat’iyetle inanıyoruz. İsrail’in Kudüs’ün mukaddes yerleri dahil, 
geniş toprakları kuvvet zoru ile işgal, hattâ ilhak etmek için m illetlerarası 
camianın bu caniyane davranışları takbihine ve Birleşmiş M illetler’in İsrail 
kuvvetlerinin geri çekilmesini taleb eden kararlarına rağmen direnmekte ol
ması, Orta Doğu buhranını devam edegeleıı m illetlerarası gerginliğin en bariz 
misallerinden biri hâline getirmektedir. Bu durum, dünyanın istikrar ve gü
venliğini sarsan buhranların gelişme hâlindeki memleketlerin maddî ve mane
vî imkânlarını zaiflettiği ve bu memleketleri bir güvensizlik havası içinde tut
tuğu için ayrıca şayan-ı teessüfdür. Bu itibarla biz, Birleşmiş M illetler Ant
laşmasına istinaden ve şiddet ve tecavüzün takbihini, ırk tefrikinin reddini ve 
Devletlerin iç işlerine adem-i müdahaleyi öngören memleketimiz politikasına 
uygun olarak, işgal kuvvetlerinin geri çekilmesine ve İslâmiyetin mukaddes 
yerlerinin tahliyesini taleb ettik.
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Bu firsattan bilistifade, diplomatik alanda olduğu kadar m illetlerarası 
mercilerde de Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bu konuda izlediği politikası 
dolayısile takdirlerimizi ifade etmek isterim.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Bu kardeş memleketi ziyaret etmek fırsatının bize verilmesi ve gösterilen 
hararetli ve candan hüsn-ü kabûl dolayısile Ekselanslarına teşekkür etmek bir 
zevkdir. Türk m illetinin gerçekleştirdiği eserler ve kaydetmiş olduğu terakki
den mütevellid hayranlığım ızı ifade etmekle bahtiyarız. Bu temasların devam 
edeceğini ve Ekselanslarını K rallığım ızda ağırlam ak fırsatına nail olacağımızı 
kuvvetle ümid ediyoruz. Cenab-ı Hakka size ve m illetinizin saadetini gerçekleş
tirmesi için Hükümetinize yardım etmesi ve bütün insanlığa sulh ve istikrar 
bahşeylemesi için dua ediyoruz.»

B E L G E 13 U  Nisan 1968

E AS KRALI ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE BAŞBAKANIN 
KONUŞMASI

Başbakan Süleyman Demirel, Fas Kralı Haşan II şerefine verdiği yemek
te şu konuşmayı yapmıştır :

«M ajeste,

Kardeş ve dost Fas m illetinin mümtaz Lideri M ajestelerini memleke
timizde selâmlamak benim için müstesna bir şeref ve mazhariyettir. Prens ve 
Prenses Hazretlerinin, Hükümetinizin seçkin ve değerli mensuplarının bu 
tarihî ziyaretlerinde Majestelerine refakat etmeleri bizi ayrıca bahtiyar k ıl
mıştır. Türk m illeti tarafından içten gelen bir sevgi ve sempati ile izlenen bu 
ziyaretin, iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik duygularını ve karşılık lı anla
yış ve işbirliğini büyük ölçüde geliştireceğine inanıyoruz.

Memleketlerimiz arasındaki ilişkiler kuvvet ve ilham kaynağını müşterek 
inançlarımıza olduğu kadar, barış ve adalete, m illetlerim izin kalkınma dâva
larına atfettiğimiz önemde bulunmaktadır. Bu durum dostluk ve işbirliği iliş
kilerimizin hal ve istikbal için sağlam zeminini teşkil etmektedir. Son yıllarda 
Fas ile karşılıklı temas ve ilişkilerim izde kaydedilen gelişm eleri memnuniyetle 
karşılıyoruz. Kültürel konularda, iki ülke vatandaşlarının karşılık lı olarak 
seyahatlerinin teshili hususunda aktedilen anlaşmaları, ticarî alanda girişilen 
temasları, mütevazi de olsa ilerisi için ümit verici adım lar olarak telâkki edi
yoruz.
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Majeste,

Akdeniz’in Doğu ve Batı uçlarında yer alan ülkelerimizin İktisadî, sos
yal alanlardaki sorunları ve ileri bir kalkınma merhalesine ulaşmak hususun
daki çabaları arasında benzerlikler mevcuttur. Fas gibi memleketimiz halkının 
da büyük ekseriyeti maişetlerini tarım sektöründen temin etmektedir. Büyük 
yatırım ları gerektiren endüstri alanında da benzer meselelerle karşı karşıya 
bulunuyoruz.

Hükümet programımızda yer alan dış siyasetimizin temel prensiplerin
den ilk i, m illî güvenliğimizi memleketimizin jeopolitik mevkii ve şartlarına 
göre sağlam esaslara istinat ettirmek olmuştur. Aynı zamanda sürekli ve âdil 
bir barış nizamı tesisini samimiyetle arzulayan Hükümetimiz barışı koruma 
gayretlerine, m illetler arasında ikili veya çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesine, 
bu maksatla uluslararası ilişkilerinin çerçevesinin genişletilmesine özel bir 
önem atfetmektedir. Dünya politik konjonktüründe vukua gelen tahavviiller 
ve gelişmeler ile tutumumuz arasında olumlu İrtibatlar tesisini gözöııünde 
tutuyoruz. Çevre ve bölgemiz memleketleri ile  karşılık lı hürmet, itim at ve 
eşit haklara istinat eden iyi ilişkiler tesisini, işbirliğinin geliştirilmesini ve 
bir barış ortamının vücuda getirilmesini her bakımdan faydalı m ütalâa ediyo
ruz. Bu istikamette sarfettiğimiz çabaların ve önayak olduğumuz teşebbüsle
rin kısa bir zamanda müsbet neticeler verdiğini görmek memnuniyetimizi mu
cip olmaktadır. Batı ve Doğu arasında husule gelen «detente» havası içerisinde 
komşularımızla ve Balkan ülkeleri ile ilişkilerim izi inkişaf ettiriyoruz.

Tarihî, manevî ve kültürel sayısız rabıtalarla bağlı bulunduğumuz Arap
ülkeleri ile münasebetlerimizi milletçe arzu ettiğimiz seviyeye çıkarmak, H ü
kümetimizin üzerinde öncelikle durduğu bir konu olmuştur. Son bir kaç yıl 
içerisinde tam bir anlayış ve işbirliği zihniyeti çerçevesinde bu ilişkilerin belirli 
gelişmeler kaydettiğini büyük bir memnuniyetle müşahade ettik. M illet ve 
Hükümet olarak bu m esut gelişmenin devamını temenni ediyor ve bunun ge
rek Türkiye gerek Arap ülkeleri için faydalı olacağına samimiyetle inanıyoruz.

Orta-Doğu bölgesinin barış ve sükûnu bizi yakından ilgilendirmektedir. 
Geçen yıl Haziran ayında bölgede vukua gelen silâhlı çatışma ve bunun neti
cesi olarak e l’an devam edegelen bugünkü gergin ve nazik durumu endişe ve 
üzüntü ile takip ediyoruz. Türkiye’nin bu konudaki açık ve sarih prensiplere 
istinat eden barışçı tutumu istisnasız bütün Arap memleketlerinde hüsnükabul 
görmüştür.

Türkiye’ye yapmış olduğunuz bu ziyaret vesilesi ile, Türk M illetinin 
Majestelerinin şahsında Fas M illetine karşı beslediği kardeşlik ve dostluk his
lerini müşahade etmek fırsatını bulacağınız için ayrıca büyük sevinç duyu
yoruz.
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M ajestelerinin sıhhat ve şahsî saadetini, Fas M illetinin refah ve ilerle
me yolundaki gayretlerinin devam ve başarısını, Türk-Fas dostluğunun geliş
mesini halisane temenni ederim.»

BE L G E 14 12 Nisan 1968

TÜRKİYE - FAS ORTAK BİLDİRİSİ

Bildiri şöylediı* :

«Fas K ralı Majeste Haşan II, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet 
Sunay’ın dâveti üzerine 10 - 12 Nisan 1968 tarihleri arasında Türkiye’yi res
men ziyaret etmiştir.

Bu ziyaret sırasında Majeste Fas Kralı Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı ve 
Başbakanı ile  memleketlerini alâkalandıran konularda samimiyet ve anlayış 
havası içinde cereyan eden görüşmeler yapmıştır.

îk i Devlet Başkanı, aynı zamanda m illetlerarası meseleler hakkında da 
görüş teatisinde bulunmuşlar ve özellikle Orta Doğu’daki durumu bahis ko
nusu etmişlerdir.

Her iki Taraf, iki memleketi birbirine bağlayan an’anevî, kültürel ve 
manevî yakınlığı nazarı itibara alarak, iki m illet arasında mevcut tarihî dost
luk ilişkilerinin takviye edildiğini ve memleketleri arasındaki müsmir işbirliği 
imkânlarının genişletild iğini görmek arzularım teyit etmişlerdir.

Orta Doğu durumunun tetkiki sırasında, Majeste Fas Kralı, Türk Hü
kümetinin buhran süresince Arap memleketlerine sağlad ığı destek dolayısile 
takdirlerini ifade etmiş ve bu mesele hakkındaki görüşlerini teferruatı ile  izah 
eylemiştir. D iğer taraftan Cumhurbaşkanı Sunay, Türkiye’nin Arap memle
ketlerine karşı beslediği sempati ve samimî dostluk hislerini belirterek, Türk 
Hükümetinin toprak kazancı ve diğer siyasî avantajlar sağlamak maksadile 
kuvvet kullanılmasının aleyhinde olduğunu teyit etmiştir. Sayın Cumhurbaş
kanı Sunay, ayrıca, bu tehlikeli ih tilâfa bir çözüm şekli bulmak için sarfedil- 
mekte olan gayretlerin bölgede devamlı, âdil ve hakkaniyete müstenit bir ba
rışın teessüsüne müncer olacağı ümidini izhar etmiştir. Her iki Taraf, İsrail 
kuvvetlerinin 22 Kasım 1967 tarihli Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak 
çekilmesi zaruretini teyit eylemişlerdir.

Her iki Devlet Başkanı, ayrıca, Birleşmiş M illetler Yasası prensiplerine 
ve bu konuda kabul edilen muhtelif kararlara rağmen İsrail tarafından işgal 
edilen topraklarda alman tek taraflı tedbirler, ateş-kes hatları üzerinde gittik
çe artmakta olan kanlı olaylar ve Filistin mültecilerinin mecbur kald ıkları yeni 
göçler sebebile Orta Doğu’daki durumun kötüleşmesinden duydukları derin 
endişeyi belirtmişlerdir.
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Her iki Taraf, Kıbrıs meselesini de incelemişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanı 
Sunay bu konudaki son gelişmeleri izah etmiştir. M illetlerarası anlaşmalardan 
doğan taahhütlere riayetin önemini teyit eden iki Devlet Başkanı, bu meseleye 
Ada’daki iki cemaatin barış ve güvenlik içinde yaşamalarına imkân vermek 
için meşru hak ve menfaatlerini koruyacak âdil ve hakkaniyete müstenit bir 
çözüm şeklinin bir an evvel bulunması ümidini izhar etmişlerdir.

Her iki Devlet Başkanı, Birleşmiş M illetler Yasası ve onun gayelerinin 
m illetler ve halklar arasında daha büyük bir anlayış ve daha sağlam bir yak
laşma için en iyi yolu teşkil ettiğini teyit etmişlerdir. Keza, barışçı hal şekille
rinin her türlü m illetlerarası ihtilâfın çözümlenmesi için en iyi vasıtalar oldu
ğuna inandıklarını da belirtmişlerdir. Her iki Devlet Başkam, bağımsızlık, 
hak eşitliği, karşılıklı saygı ve içişlerine karışmama prensiplerine hürmet et
mek yolundaki niyetlerini ifade etmişlerdir. Her iki Devlet Başkanı, dünya
nın bazı bölgelerinde ve özellikle Rodezya ve Güney A frika’da halen uygu
lanmakta olan ve insan haysiyet ve haklarını rencide eden ırk ayırım ı politika
sını takbih etmişlerdir.

Her iki Devlet Başkam, bu münasebetle, sömürgeciliğe bir an evvel son 
verilmesi ve sömürge altında bulunan memleket ve halkların bağım sızlıkları
na kavuşmalarına müsaade edilmesi yolundaki arzularını beyan etmişlerdir.

Majeste Fas Kralı ve Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, dünyada az geliş
mişliğe son vermek ve kalkınmalarını en tesirli ve sü ra tli vasıtalarla gerçek
leştirmek maksadile gelişme halindeki memleketlere yardım sağlamak için 
memleketler, m illetlerarası ve bölgevı teşekküller tarafından sarfedilen gay
retleri tamamen desteklediklerini ifade etmişlerdir.

Her iki Devlet Başkam, görüşmelerinin sonunda Majeste Haşan l in in  
ziyaretinin Türkiye ile Fas arasında uzun müddetten beri mevcut an’anevî 
dostluk ve kardeşlik bağlarının sıcak havası içinde iki memleket ilişkilerinin 
sıkılaştırılmasına büyük bir katkıda bulunduğunu memnuniyetle müşahade 
etmişlerdir.

Bu ziyaret münasebetiyle, her iki ülkenin yetkili Bakanlan, Türkiye 
ile Fas arasında müşahhas bir işbirliğinin tahakkuk ettirilebileceği ve şayanı 
arzu olabileceği sahaları araştırmak maksadile toplanmışlardır.

Her iki taraf, iktisadi münasebetlerini takviye etmek ve geliştirmek, 
ticari mübadelelerinin hacmini arttırmak ve teknik işbirliğine girişmek hu
susunda müşterek arzularını ifade etmişlerdir. Bu maksatla, Hükümet sevi
yesinde olduğu kadar ticaret ve iş muhitleri arasında da temas ve görüşmeler 
yapılması zaruretini kabul etmişlerdir. Ayni şekilde karşılık lı olarak müte
hassıs ve teknisyenler teati edilmesine karar vermişlerdir.

Her iki taraf, muhtelif alanlarda karma teşebbüsler kurulması imkân
larını tetkik etmek hususunda da mutabık kalmışlardır.
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İki ülke arasında kültür, eğitim, enformasyon ve turizm alanlarda iş
birliğinin geliştirilmesi mevzuunda her iki tarafta da aynı arzunun mevcut ol
duğu büyük memnuniyetle müşahade edilmiştir. Bu sahalardaki müşahhas 
tedbiler gözden geçirilmiş olup, bu tedbirlerin özellikle iki ülke halklarının 
birbirlerini karşılıklı olarak daha iyi tamyabilmeleri amacıyla, tatbikata intikal 
ettirilmesi için temaslara devam olunması kararlaştırılm ıştır.

Turizm konusu karşılıklı özel ilg i gösterilen alanı teşkil etmiş ve bir 
Türk - Fas Turizm Anlaşmasının hazırlanması öngörülmüştür.

Türk Hükümeti ve halkı büyük misafire ve ona refakat eden şahsiyetlere 
her iki m illet arasında mevcut samîmi dostluk, sevgi ve kardeşlik hislerini 
aksettiren coşkun ve sıcak bir hüsnükabul göstermiştir.

Bu ziyaret münasebetiyle, Fas Kralı Majeste Haşan II, kardeş Türk 
halkı tarafından gerçekleştirilen ilerleme dolayısiyle hayranlığını ifade et
miştir. Bu görüşmelerin hitamında, Majeste Kral, kendisine gösterilen ha
raretli kabulden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a, Türkiye Cum
huriyeti Flükûmeti ve halkına teşekkür ve hürmet duygularını yeniden ifade 
etmiştir.

Majeste Kral Haşan II, Sayın Türkiye Cumhurbaşkanını Fas K rallığına 
resmî bir ziyarette bulunmağa davet etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı, tarihi 
ileride tesbit edilecek bu ziyareti büyük bir zevkle kabul etm işlerdir.»

(Esas Metin)

COMMUNIQUE CONJOINT

Sa Majesté Haşan II, Roi du Maroc, a effectue une visite officielle en 
Turquie du 10 au 12 Avril 1968 sur l ’invitation de Son Excellence Cevdet 
Sunay, Président de la République de Turquie.

Au cours de cette visite, Sa Majeste le Roi du Maroc a eu des entretiens 
avec Son Excellence le Président de la  République et le Président du Conseil 
des Ministres de Turquie, entretiens qui se sont déroules dans un climat 
empreint de cordialité, de franchise et de compréhension portant sur les 
relations intéressant leurs pays.

Ils ont également procédé à un échange de vue sur les problèmes 
internationaux. Ils ont particulièrement evoque la situation que traverse le 
Moyen - Orient.

Les deux parties ont reaffirmé leur désir de voir se consolider les rap
ports d ’amitié séculaires établis entre les deux peuples et d ’élargir les pers
pectives de la  coopération fructeuse entre les deux pays en prenant en consi
dération les affinités traditionnelles, culturelles et morales qui les lient.
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Au cours de l ’examen de la  sitution dans le Moyen - Orient Sa Majesté 
le Roi du Maroc a exprime son appréciation pour l ’appui accordé par le 
Gouvernement Turc aux pays Arabes tout au long de la  crise et a exposé 
d’une façon détaillée ses vues concernant ce problème. Son Excellence le 
Président Sunay, de son côte, exprimant de nouveau la sympathie et l ’amitie 
sincère de la  Turquie envers les pays Arabes, a réaffirmé l ’opposition du 
Gouvernement Turc à l ’emploi de la force comme moyen d’obtenir des gains 
territoriaux et autres avantages politiques. II a aussi formule l ’espoir que les 
efforts en cours destines à résoudre ce dangeureux conflit aboutiront à 
l ’établissement d ’une paix durable, juste et équitable dans la  région. Les deux 
Parties ont reaffirmé la nécessite du retiait des forces israéliennes confor
mément à la  Résolution du Conseil de Sécurité du 22 Novembre 1967 .

De même, ils ont manifesté une profonde appréhension pour la  dété
rioration de la situation au Moyen - Orient due aux mesures unilatérales dans 
les territoires occupés entreprises par Israal, à la  multiplication des incidents- 
sanglants sur les lignes de cessez - le feu et au nouvel exode des réfugiés pales
tiniens, et ceci, en dépit des principes de la  Charte des Nations - Unies et 
des différentes résolutions adoptées à ce sujet.

Les deux Parties ont également examiné le problème de Chypre. Son 
Excellence le Président Sunay a explique les derniers développements à cet 
égard. Réaffirmant l ’importance du respect des engagements découlant des 
traités internationaux, les deux Chefs d’Etat ont formulé l ’espoir que ce 
problème trouvera sans plus tarder une solution juste et équitable qui sau
vegarderait les droits et intérêts légitimes des deux Communautés de l ’île 
pour leur permettre de vivre dans la  paix et la  sécurité.

Ils ont réaffirm é que la  Charte des Nations Unies et ses objectifs 
constituent la  meilleure voie pour une compréhension plus grande et un rapp
rochement plus ferme entre les Nations et les peuples. De même, ils sont 
persuadés que les solutions pacifiques sont les meilleurs moyens pour 
résoudre les différends internationaux de quelque nature qu’ils soient. Ils ont 
aussi exprime leur volonté de respecter les principes de souveraineté, d ’égalité 
en droits, de respect mutuel et de non - ingérence dans les affaires intérieures. 
Ils ont déplore la  politique de discrimination raciale encore pratiquée dans 
certaines régions du monde et tout particulièrement en Rhodésie et en 
Afrique du Sud, pratique qui porte un grave préjudice à la  dignité de l ’hom
me et à ses droits.

A ce propos, les deux Chefs d ’Etat proclament qu’il soit mis fin 
rapidement au colonialisme et qu’il soit permis aux pays et peuples colonisés 
de bénéficier de leur indépendance.

Sa Majesté le Roi du Maroc et Son Excellence le Président de Turquie 
ont exprime leur total soutien pour tous les efforts déployés par les pays et 
les organisations internationales et régionales pour mettre un terme au
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sous - développement dans le monde et pour l ’assistance accordée aux pays 
en voie de développement par les moyens les plus efficaces et les plus rapides.

Au terme de leurs entretiens, les deux Chefs d ’Etat ont constaté avec 
satisfaction que la visite de Sa Majesté Hassan II a apporté une grande 
contribution au resserrement des relations des deux pays dans le climat 
chaleureux des liens traditionnels d’amitié et de fraternité existant de longue 
date entre la  Turquie et le Maroc.

A l ’occasion de cette visite les Ministres compétents des deux pays se 
sont reunis en vue d’explorer les domaines dans lesquelles une coopération 
concrète entre la  Turquie et le Maroc serait réalisable et souhaitable.

Les deux Parties ont exprime leur volonté commune de consolider et 
de développer leurs relations économiques d’augmenter le volume de leurs 
échanges commerciaux et d’entreprendre une coopération technique. A cet 
effet ils ont reconnu la nécessite de contacts et d’échanges tant au niveau gou
vernemental qu’entre m ilieux commerciaux et d ’affaires. Ils ont également 
décide de procéder à l ’echange d’experts et de techniciens.

Les deux Parties ont également convenu d’étudier les possibilités 
d ’établir des entreprises mixtes dans divers domaines.

Il a été constaté avec une vive satisfaction que de part et d’autre exis
tait la  même volonté de promouvoir la collaboration entre les deux pays dans 
les domaines de la  culture, de l ’éducation, de l ’information et du tourisme. 
Des mesures concrètes ont été envisagées dans ces domaines et les contacts se 
poursuivront pour leur mise en application, surtout dans le but de permettre 
aux deux peuples de mieux se connaître mutuellement.

La question du tourisme a été l ’objet d ’un intérêt réciproque tout par
ticulier et il a été envisagé d ’élaborer un accord touristique turco - marocain.

Le Gourvernement et le peuple turcs ont réserve à l ’illustre visiteur 
ainsi qu’aux personnalités qui l ’accompagnaient un accueil enthousiaste et 
chaleureux, reflétant les sentiments sincères d ’amitié, d’affection et de 
fraternité qui existent entre les deux peuples.

A l ’occasion de cette visite, Sa Majesté le Roi Hassan II a exprime son 
admiration pour les progrès réalisés par le peuple turc frère. A la fin de ces 
entretiens, Sa Majesté le Roi a renouvelé ses remerciements et son estime à 
Son Excellence le Président Cevdet Sunay, au Gouvernement de la Répuhliqeu 
de iu rqu ie et à son peuple, pour l ’accueil chaleureux avec lequel il a été 
reçu.

Sa Majesté le Roi Hassan II, a invité Son Excellence le Président de la  
République de Turquie à se rendre en visite officielle au Royaume du Maroc. 
Son Excellence le Président a accepté avec un grand plaisir cette invitation 
dont la date sera fixée ultérieurement.

70



B E L G E 15 n  Nisan 1968

AKDENİZ ÜLKELERİ İLERİCİ KUVVETLER BİLDİRİSİ

Roma’da 9 N isan’da başlamış olan ve Akdeniz bölgesindeki bazı ko
münist ve solcu parti ve hareketlerin katıld ığı Akdeniz Ü lkeleri ilerici Kuv
vetler Konferansı, çalışmaları sonunda bir bildiri yayınlamıştır. Yugoslav
ya, metinde «Amerikan askeri varlığ ı»  ifadesi yerine «Akdenizdeki bütün 
Akdenizli olmayan ülkelerin etkileri» ibaresinin kullanılm asını istemiş ve bu 
sebeple bildiriyi imzalamamıştır.

Konferansın nihaî bildirisinde Akdeniz’deki bütün İngiliz ve Ameri
kan üslerinin kapatılması, Amerikan altıncı filosunun çekilmesi Amerika ile 
İspanya arasındaki savunma anlaşmasının yenilenmemesi ve Atlantik İttifa
kının dağıtılması istenmiştir. Bildiri ayrıca İsrail’in Haziran savaşından beri 
Arap ülkelerine saldırılarını kınamıştır.

B ilindiği gibi konferansa şu teşekküller katılm ıştır :

Cezayir U lusal Kurtuluş Cephesi, Fas Komünist Partisi ve U lusal İle
rici Kuvvetler Cephesi, Kıbrıs Akel Partisi, M ısır Arap Sosyalist B irliği, İs
panya Komünist Partisi ve Orgaııizaciones Frente de Spain Portekiz U lusal 
Kurtuluş Yurtseverler Cephesi, Yunanistan Komünist Partisi ve Eda, Tür
kiye İşçi Partisi, Suriye Baas Arap Sosyalist Partisi, Yugoslavya Sosyalist 
İttifakı ve İtalya Komünist Partisi ve Sosyalist Proleter Birlik Partisi.

B E L G  E 16 12 Nisan 1968

SOVYET PARLÂMENTO HEYETİ BAŞTANININ ANKARA'YA 
GELİŞİNDE VERDİĞİ DEMEÇ

Sekiz kişilik bir heyetin başında Ankara’ya gelen Sovyetler B irliği Yiik- 
seş Şûrası B irliği Meclisi Başkanı İvan Vasilyeviç Spiridonov, ziyaretleri ile 
ilg ili şu demeci vermiştir :

«Sovyetler B irliği Yüksek Şûrası heyeti, Türkiye Büyük M illet M ecli
sinin nazik davetine icabet ederek, Türkiye’ye iade - i ziyarete gelmiş bulu
nuyor. Memleketinize dostluk ve iyi niyet heyeti olarak geldik.

İlginç memleketinizi ve çalışkan halkınızı görüp tanımaktan büyük bir 
hoşnutluk duyacağız, Türk devlet ve parlâmento ricaliyle ve kamu oyu tem
silcileriyle yapacağımız dostça görüşme ve konuşmalar bizi memnun edecektir.

Temaslarımızın Atatürk’ün ve Lenin in zamanında kurulan Sovyetler 
Birliğiyle Türkiye Cumhuriyeti arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin gelişme
sine, karşılık lı anlayış ve işbirliğinin sağlamlaşmasına yararlı olacağını um
maktayız.
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Türkiye Büyük M illet Meclisinin nazik davetine ve mazhar olduğumuz 
samimî kabule Sovyet parlâmento heyeti adına şükranlarımı sunarım. Türk 
m illetine Sovyet halkının dostça selâmlarını ve en iyi dileklerini iletmek is
terim .»

B E L G E 17 13 Nisan 1968

MİLLET MECLİSİ BA ŞKASININ SOVYET YÜKSEK ŞÛRASI HEYETİ 
ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

M illet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli, S.C.C.B.’İ parlamento heyeti 
üyeleri şerefine verdiği akşam yemeğinde şu konuşmayı yapmıştır :

«  S.S.C.B.’İ Yüksek Şûrası üyelerini aramızda görmekle büyük bir mem
nunluk duymaktayım. Komşu iki devletin muhtelif alanlardaki münasebet
lerinin sıklaşmasının yeni bir müşahhas tezahürü bu ziyaret hakkındaki his
lerimi ifade ederken, aynı zamanda T .B .M .M .’nin üyelerinin hislerine tercü
man olduğuma eminim.

Son yıllarda T ürk iye .- Sovyet parlamento heyetlerinin karşılık lı ziya
retleri Türk - Sovyetler münasebetlerinin gelişmesinde müsbet merhaleler 
teşkil etmiştir. Her m illetin hayatında m esut ve ızdıraplı günler mevcuttur. 
Türkiye Cumhuriyetinin ve Sovyetler B irliğinin karanlık günleri aynı dev
reye rastlamış ve her iki m illetin büyük önderleri, iki ülke arasındaki dos
tane münasebetlerin temellerini atmışlardır. Bu münasebetler toprak bütün
lüğüne saygı, içişlerine ademi müdahale, bağımsızlık, anlaşm alara riayet g i
bi ana ve vazgeçilmez prensipler esas teşkil etmiş ve ilişkiler bu zemin üze
rinde her iki tarafın yararına gelişmiştir. Gayemiz iki memleket arasında tam 
bir itimat ve karşılıklı anlayış havasının teessüs etmesini sağlamaktır.

Daha evvelki yüksek seviyedeki ziyaretleri takiben Ekselâns Kosygin ve 
Başbakanımız Süleyman Demirel’in karşılık lı olarak yapmış oldukları ziya
retler, milletlerimiz arasında bir anlayış havası doğmasına yardımcı olmuş
tur. Ülkelerim iz arasında geliştirilmekte olan işbirliği, müsbet sonuçlarını alır- 
ken, Türkiye’nin bugünkü davalarını daha iyi ve yakından tanımanın gerekli 
olduğuna kaniyim. Memleketimin bugün tesbit ettiği ana hedef, İktisadî ka l
kınmada Türkiye kendisini İktisadî kalkınmasına hasredebilmek için dünya
da hak ve adalete dayanan bir barış nizamının emniyet ve istikrar havası içer
sinde teessüsünü samimiyetle arzu etmektedir.

İki komşu memleket olan Türkiye ve Sovyetler B irliği bu idrak içeri
sinde iktisadi ve sınaî münasebetlerin müsbet bir yönde geliştirme yoluna g ir
miş bulunmaktadır.»
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Bozbeyli’nin bu konuşmasına cevap veren Sovyet parlamento heyeti 
başkam Spiridonov, Sovyetler parlamento heyetine gösterilen konukseverliğe 
teşekkür etmiş, özetle demiştir ki :

«Sınırlarım ızın barış, dostluk ve müsmir işbirliği sınırları olması için
samimi gayretler harcıyoruz. Türk halkı kadar Sovyet halkı da sağlam bir
barış istemektedir. Barış için gayret sarfetmek gereklidir. Hiç şüphe yokki, 
ülkelerimizin parlamentoları bu davaya önemli katkılar yapmak iktidarında- 
dır. Sovyetler B irliği, yarım asırlık tarihinde, dış siyasetinde sosyal ve ekono
mik sistemleri değişik ülkelerin barış içerisinde bir arada yaşamaları prensi
binden ayrılmamıştır.»

B E L G E 18 1 8 - 2 2  Nisan 1968

SOVYET YÜKSEK ŞÛRASI HEYETİ BAŞKANINIM TÜRKİYE’Yİ 
ZİYARETİ İLE İLGİLİ DEMEÇLERİ

Ankara, İzmir ve Bursa’yı ziyaret ettikten sonra 18 Nisan günü İstan
bul’a gelen Sovyet parlamento heyetinin başkanı îvan Vasilyeviç Spiridonov 
bu münasebetle verdiği bir demeçte özetle şunları söylemiştir :

«Ziyaretim izin başlıca gayesi, Türk - Sovyet ilişkilerini geliştirmek ve
sağlamlaştırmaktır. Eminiz ki, Türkiye’de temas ettiğimiz devlet ve siyaset 
adamları da münasebetlerin gelişmesini arzu ediyorlar.

Sayın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Senato ve Meclis Başkandan, Baş
bakan ve D ışişleri Bakanı bizi kabul etmek lûtfunda bulundular. İzmir ve 
Bursa’da şehir idarecileri ile görüştük, her yerde memleketlerimizin arasın
daki ilişkilerin gelişmekte olduğunu gördük.

İnanıyoruz ki, bu ziyaretimizin, Türkiye - Sovyetler B irliği arasında ge
lişmekte olan münasebetlerde bir katkısı olacaktır. Türkiye - Sovyetler Bir
liği arasındaki ik ili ilişkilerin gelişmesi, dünya barışının sağlamlaşmasına 
yol açacaktır.»

22 N isan’da İstanbul’dan Moskova’ya dönen Sovyet heyetinin Başkanı 
Spiridonov, hareketinden evvel verdiği demeçte özetle şunları söylemiştir :

«Türkiye’nin devlet ve hükümet Liderleriyle yaptığımız görüşmelerde 
özellikle ekonomik ve ticari alanlarda olumlu sonuçlar aldık, ziyaretimiz, Tür
kiye ile olan yeni dostluğumuz yanında, eski dostluğumuzun da sağlam laş
masına yardımcı oldu. Türk m illetine selâmet ve refah dilerken, devlet lider
lerine faaliyetlerinde başarılar, dostluğumuzun daha da sağlamlaşmasını te
menni ederim.»
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B E L G E  19 13 Nisan 1968

RAUF D EN K T  AŞ'IN KIBRIS’A DÖNÜŞÜ

Kıbrıs Türk cemaat meclisi başkam Rauf Denktaş, adaya hareketinden 
önce şu demeci vermiştir :

«K ıbrıs’a Rum larla yapılması düşünülen cemaatlararası temaslarda bu
lunmak ve aslî vazifeme devam etmek üzere gidiyorum. Temasların nerede, 
ne zaman, kimler arasında yapılacağı konusu, henüz kat’î bir şekle girmiş de
ğildir. Pürüzler mevcuttur. Ümit ederim ki, bunları bir prestij dâvası haline 
getirmeden, temasların başlaması için iyi niyetle hareket edilecektir. Dâva
nın barışçı yollardan halli için biz elimizden geleni yapacağız. Cemaatımızın 
can ve mal emniyetini koruyan ve ada’nın idaresinde ona hakkı olan yeri ve
ren formüller üzerinde duracağız. Gayemiz iki cemaatin birbirine itimat ede
bileceği ve yekdiğerinin hakkına tecavüzü önleyen bir hukuk inazmı bul
maktır.»

Rauf Denktaş, daha sonra sorulan şöyle cevaplandırmıştır :

Soru : Makarios yönetimi, Türk yürütme kurulunu tanımamaktadır. Bu 
konuda ne diyorsunuz ?

Cevap : Esasında bugüne kadar hiçbir şeyi tanımamak yolunu tercih 
etmişlerdir. Biz bu problemlere de bir hal çaresi bulunabileceğine inanmak
tayız. K arşılıklı tanımama konusu herhalde bugünkü yeni gelişmeler içinde 
halledilebilecek bir safhaya gelmiştir.

Soru : Ongörüşmelerin Lefkoşe’de yapılmasında Rumlar İsrar ettiği 
takdirde, kabul edecek misiniz?

Cevap : Arkadaşlarım la konuşmam lâzımdır. Şimdiki durumda, Lef
koşe’deki arkadaşlarımın, görüşmelerin Lefkoşe’de olmasını kabul etmeye
cekleri istihbaratını edinmiş bulunuyorum. Ve kendileriyle hemfikirim. Bun
dan siyasî bir gaye gütmüyoruz. Görüşmelerin olumlu bir netice vermesi is
teniyorsa, görüşmecilere gereken fırsat verilmelidir. Devamlı tahrik, sorgu, 
yanlış yorum, kasıtlı haber ve değerlendirmeler bu görüşmeleri ilk safhada 
akamete uğratabilir. Bunu bile bile Lefkoşe’de görüşmelere başlamanın fay
dası olmaz kanısındayım. Fakat, bu konu hakkında da kat’î karar, Lefkoşe’de 
arkadaşlarım la yapacağım temaslar neticesinde alınacaktır.

Soru : Görüşmelerin Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant’ııı 
dostâne çabaları çerçevesinde olmasına ilişkin Rum görüşüne ne diyorsu
nuz ?

Cevap : Bu konu da halledilebilir kanaatindeyim. U Thant da bu gö
rüşmelerin kat î bir şekilde Birleşmiş M illetler şemsiyesi altında yapılmasını 
istememektedir. Uzlaştırıcı bir formül bulunabilir.
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Soru : Küçükkaymaklı’nm Rum belediye sınırları içine alınması ko
nusunda ne diyorsunuz?

Cevap : Bu kararın görüşmelerin arefesiııde alınması, Çek silâiılarım n 
dağıtılm ış olması, başlangıçta görüşmeler ve Rum niyetleri hakkında edin
miş olduğumuz miisbet intibaı oldukça sarsmıştır. Fakat bu konularda da 
temaslar yapılmaktadır. Gelişmeler vardır. Ümit ederim ki, Rum tarafının 
tutumu, müzakereleri başlamadan gömecek bir şekil almayacaktır.

Soru : Ankara’daki dünki temaslarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap : Dün, sayın Cumhurbaşkanı, sayın Başbakan, sayın Genelkur
may Başkanı, sayın Dışişleri Bakanı, sayın Dışişleri Bakanlığı Genel Sek
reteri Genel Sekreter Siyasî İşler Yardımcısı ve Kıbrıs - Yunanistan Dairesi 
Genel Müdürü ile görüştüm. Hükümet, dâvanın gelişmesi ve müzakereler 
hakkında olumlu bir tutum içindedir. Barışçı yollardan dâvanın hallin i hü
kümet arzu etmektedir. Fakat, böyle bir hal çaresi Türk hakların ı heba etmek 
pahasına yapılacak değildir. Bunun bilinmesinde fayda vardır .»

B E L G E 20 13 Nisan 1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ RCD BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISINA 
GİDERKEN VERDİĞİ DEMEÇ

RCD Bakanlar Konseyi toplantısına katılmak üzere Tahran’a hareket 
eden Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil bu münasebetle şu demeci ver
miştir :

«Sekizinci Bakanlar Konseyi 14 - 15 Nisan 1968 tarihlerinde toplanarak, 
üye ülke plânlama kuruluşları başkanlarıııın yönetiminde çalışan Bölgesel 
Plânlama Konseyi’nin sunduğu raporu İnceleyecektir. Bu inkişâf raporu 
mahiyetinde olup, İslamabad’da Ağustos 19ö7’de akdedilen Bakanlar Kon
seyi toplantısından bu yana son yedi ay zarfında RCD çerçevesinde yürütülen 
çalışmaları kapsamaktadır.

Yeni kurulan düzene göre RCD’niıı altı ihtisas komitesi geçirdiğimiz 
haftalar içerisinde sekizinci dönem toplantılarını ikmal etmiştir. Bunlardan 
Ulaştırma ve Haberleşme Komitesi, Petrol ve Petro - Kimya Komitesi ve 
Sosyal İşler Komitesi bu defa Ankara’da toplanmıştır. M uhtelif komitelerde 
yürütülen ortak çalışmalar cidden başarılı olmuştur. Bu meyanda Pakistan 
ile gelişen ticarî ilişkilerimizden sonra İran’a vâki ihracatımızın da son za
manlarda bir sıçrama kaydederek, 2,5 milyon dolara eriştiğini bilhassa be
lirtmek isterim.
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RCD çerçevesinde buna mümasil bir takım imkânların mevcut bulun
duğuna samimiyetle inanıyor, bunlardan müştereken istifade edebilmek için 
Türkiye olarak azami gayret sarfediyoruz.

Bakanlar Konseyi toplantıları vesilesiyle kıymetli meslekdaşlarım İran 
ve Pakistan Dışişleri Bakanları ile  çeşitli konularda görüş teatisi yapmak im
kânını da bulacağım. »

B E L G E 21 13 Nisan 1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ RCD BAKANLAR KONSEYİNİN  
TOPLANDIĞI TAHRAN’DA VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Tahran’a muvasalatında ver
diği demeçte şunları söylemiştir :

«İran, Pakistan ve Türkiye arasındaki bu ortak teşebbüs kalplerimizde 
müstesna bir yer işgal etmekte, üç memleket arasındaki dostluk ruhu RCD’- 
den doğacak her türlü maddî kazançlardan şüphesiz çok daha kıymetli ve üs
tün bir değere sahip bulunmaktadır .

Türkiye, Majeste Şehinşah Arya M ehri’nin şahsında modern İran’ın 
bir sembolünü görmekte, muktedir İran hükümetini ve asil İran halkını say
gı değer bir ortak ve güvenilir bir kardeş saymaktadır.

Halen dördüncü yılını idrak etmiş olan RCD kanaatimizce uygulama 
dönemine girmiş bulunmaktadır. İslamibad’da aktedilmiş olan yedinci Ba
kanlar Konseyi toplantısından bu yana geçen yedi ay zarfında işbirliğimizin 
çeşitli sahalarında elde edilen gelişmeler sevindiricidir. Bölgelesel ticaretin 
kısa zamanda daha tatminkâr bir seviyeye ulaşması, bölgesel işbirliği hız ka
zandıkça mevcut diğer imkânların daha verimli bir şekilde değerlendirilebi
leceğini bize vaadeden bir husustur.»

B E L G E 22 13 Nisan 1968

RCD BAKANLAR KONSEYİNİN ORTAK BİLDİRİSİ

l .  RCD Sekizinci Bakanlar Konseyi toplantısı Tahran’da 1 4 -1 5  Nisan 
1968 tarihlerinde İran Dışişleri Bakanı Ekselâns Ardeşir Zahidi.’nin Başkanlı
ğında akdedilmiştir. Pakistan, Dışişleri Bakanı Ekselâns S. Şerifuddin Pirza- 
de ve Plânlama Başkan Yardımcısı ve Plânlama ve İktisadî İşler Bakam Ek
selâns M.M. Ahmet; Türkiye, Dışişleri Bakam Ekselâns İhsan Sabri Çağ
layangil tarafından temsil olunmuştur. RCD Genel Sekreteri Ekselans Masar- 
rat Hüseyin Zubeyri toplantılara iştirak etmiştir.
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2. Konsey üyeleri, Majeste İran Şehinşahı tarafından gönderilen ve İran 
Başbakanı Ekselans Emir Abbas Huveyda tarafından Konseyin açılış oturu
munda okunan ümit ve güven dolu mesaj için Majeste Şehinşaha şükranları
nı arzetmişlerdir.

3. Üç ülke Devlet Başkanlarımn Majeste İran Şehinşahı, Pakistan Cum
hurbaşkanı Maraşal Eyüp Han ve Türkiye Cumhurbaşkanı Ekselans Cevdet 
Sunay’ın ilham verici, dinamik önderliğinde bölgede iktisadi kalkınmanın 
tatminkar bir süratla ilerlemeye devam ettiği memnuniyetle kaydedilmiştir.

4. Müzakereler, RCD işbirliği ruhuna uygun bir şekilde cereyan etmiş
tir. Dışişleri Bakanları, Devlet veHükûmet Başkanları tarafından Bölgesel 
İşbirliği için tesbit edilmiş amaçlara üye memleketlerin beslediği inancı bir 
kere daha teyid etmişler; RCD işbirliği ile  üç memleket arasında vücut bulan 
özel münasebetlerin daha da kuvvetlendirilmesi maksadı ile mümkün olan 
bütün tedbirleri almak hususunda kararlı bulunduklarını yeniden belirtm işler
dir.

5. Oldukça kısa bir süre içersinde RCD gayelerinin gerçekleşmesi yolun
da kaydedilen ilerleme ve kuruluşları tamamlanmış olan RCD Sekrcteryası 
ile ona bağlı ihtisas organlarının tatminkar bir şekilde işleyişi dolayısile du
yulan memnuniyet ifade edilmiştir. Son bir kaç sene içersinde başlanılan fa
aliyet ve projelerin planlama dönemini muvaffakiyetle tamamlayarak tat
bikat safhasına girdikleri takdirle müşahade olunmuştur. Bu projelerin bir 
an evvel tatbikat safhasına girmesi suretiyle bölgenin iktisadi gelişmesinin 
süratleneceği ve bölge halklarının refahının artacağı görüşü ifade edilmiş
tir.

6. Konsey, T ahranda 11 12 Nisan 1968 tarihlerinde toplanan Seki
zinci Bölgesel Planlama Konseyinin raporunu inceleyerek onaylamıştır. Böl
gesel Planlama Konseyinin başarılı çalışması memnuniyetle anılarak, üye 
hükümet heyetlerine başkanlık etmiş bulunan İran Planlama Miişteşarı Ek
selans Dr. H. Kazemzade, Pakistan Planlama Komisyonu Başkan Yardım 
sın ve Planlama ve İktisadi İşler Bakanı Ekselans M.M. Ahmet ve Türkiye 
Başbakanlık Devlet Planlama Müsteşarı Ekselans Turgut Özal’a Konseyin 
takdirleri bildirilm iştir.

7. Görevinden ayrılan RCD Genel Sekreteri Ekselans Fuad Rouhanİ 
övgü ile anılmış; RCD Sekreteryasının kurulmasında ve RCD amaçlarının 
gerçekleşmesi yolunda adıgeçeııin ifa etmiş bulunduğu hizmetlerden duyulan 
memnuniyet belirtilm iştir.

8. Ekselans M asarrat Hüseyin Zubeyri’nin RCD Genel Sekreteri ola
rak vazifesine başlamış olması memnuniyetle karşılanmış; RCD faaliyetlerinin 
planlama, tatbikat ve yönetimine geniş şekilde katkıda bulunacağı inancı 
ifade edilmiştir.
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9. RCD Komitelerinin yeniden düzenlenmiş olduğu ve RCD çalışma
larının çeşitli veçheleriyle alakalı faaliyetleri yürütmek üzere evvelce mevcut 
bulunan 17 komite yerine yedi komitenin kurulduğu kaydedilmiştir •

Sanayi Komitesi, Petrol ve Petrokimya Komitesi, Ticaret Komitesi, 
U laştırma ve Haberleşme Komitesi, Teknik İşbirliği ve Amme İdaresi Ko
mitesi, Sosyal İşler Komitesi ve Koordinasyon Komitesi. .

ORTAK AMAÇLI TEŞEBBÜSLER

10. Konsey, ortak amaçlı teşebbüslerin, üye memleketler arasındaki iş
birliğinin büyük bir kısmını teşkil ettiği ve bu projelerin muvaffakiyetle ta
hakkukunun bölgenin bir bütün olarak iktisadi kalkınmasına mühim kat
kıda bulunacağı görüşündedir. Ortak amaçlı teşebbüs olarak gerçekleştirile
cek projelerin çoğunun tesbit edilmiş olduğu ve bunlarla ilg ili olarak plan
lama safhasının tamamlanmak üzere olup, uygulama safhasına gelinmiş bu
lunduğu kaydedilmiştir. Bu safha için bütün alakalı tarafların müştereken 
ve kararlı bir şekilde gayret göstermeleri gerekmektedir. Bu gayretlerin gös
terileceğinden Konsey emin bulunmaktadır. Aynı zamanda petrol ve petro
kimya dahil, sanayi alanında yürütülen RCD faaliyetlerinin, planlam alarda 
koordinasyona yol açacağı ve RCD Bölgesenin büyük endüstri avantaj lariyle 
geniş pazar imkanlarından faydalanacağı görüşü belirtilmiştir.

11. Bakanlar Konseyi 15 yeni endüstri projesini ortak amaçlı teşebbüs 
olarak tasdik etmiş ve/veya prensip itibariyle kabul etmiştir. Bunlar :

Elektronik Malzemeler (Rezistant, kapasitant, yan iletkenler, TV Ek
ranları, RF Transformatörleri, IF Transformatörleri, Elektronik Cihaz 
Transformatörleri, Hoparlörler, A lıcı verici Ekipmanlar, Sonik Cihaz
lar, Elektronik ölçme A letleri,) Çay M akinaları İmalatı, Lastik Teker
lekli Hafriyat M akinaları, T ırtıl Tekerlekli H arfiyat M akinaları, Damper
ler, Çimento Karıştırıcılar, Sert Maden Uçlar, M akina Akşamı (V ites Kutusu, 
Debriyaj Sistemi, Direksiyon Sistemi, D ifferansiyel Sistemi) Amortisörler, 
Tazyikli Kaplar ve Kazanlar, Özel ve Santrfiijlü Süzgeçler, Dizer Motorlar, 
Alüminyum Levhalar, Çekme Çelik Borular, Sodyum Tiripolifosfat.

Bakanlar Konseyi, söz konusu sınai teşebbüslere ait teferruatlı proje 
raporlarının dağıtılması için tarih tesbit etmiş bulunmaktadır. Bu raporlar, 
dağıtım larını takiben üç ay içinde üye ülkeler temsilcilerinin iştirakile yapı
lacak bir toplantıda görüşülüp neticelendirilecek ve bilahare projelerin ger
çekleştirilmesi yolunda gerekli tedbirler alınacaktır.

12. Bir önceki toplantıda tasdik edilmiş veya prensip olarak kabul edil
miş bulunan aşağıdaki teşebbüsler gözden geçirilm iştir :
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Alimunyum ve Banknot Kâğıdı, Lokomotif, Linter Kâğıt Hamuru, 
Kraft Kâğıt Hamuru, Jüt M amulleri, Tel ve Kablolar, B ilyalı Yataklar, Teks
til M akinaları, Streptomisin, PAS Sodyum, Neftol Boyaları, Pigment Boyalar, 
Bazik ve Kromik Boyalar, Reaktif Boyalar, Optik Beyazlatıcılar, Ultramarin 
Mavisi, Toksafen, Diptereks, Boraks ve Borik Asit, RCD M üşavirlik ve Tek
nik Resim Merkezi, İzmir Petrol Rafinerisi, Karbon Siyahı, Poliyester, Pol- 
yakrilonitril, Kaprolaktam, Polisoprin Lastiği, Polibütadien, Stiren Bütadieıı 
Lastiği, Metanol, Polistiren, Üreaformaldehit ve Gliserin.

İran’daki Alüminyum projesi ile, Pakistan’daki Banknot Kâğıdı proje
sinin tatminkâr bir şekilde geliştiğ i; Pakistan’daki RCD jüt ve jüt M amulleri 
fabrikasının kuruluşu ile ilg ili-A n laşm a Muhtırasının imzalanmış bulunduğu 
ve yine Pakistandaki B ilyalı Y ataklar projesine ait Anlaşma Muhtırası tasa
rısının yakın bir tarihte müzakere edileceği memnuniyetle kaydoluıımuştur.

Ortak amaçlı teşebbüs olarak onaylanmış ve/veya prensip olarak kabul 
edilmiş bulunan diğer projelere ait raporların hazırlanmasında memnuniyet 
verici gelişmeler vukubulduğu ve mezkûr raporların, içinde bulunduğumuz 
yıl sonuna kadar dağıtılıp müteakiben müzakere edilerek sonuçlandırılacağı 
belirtilmiştir.

13. Üye memleketlerin, aşağıda kayıtlı ortak amaçlı teşebbüsler konu
sunda etiidler hazırlamakta oldukları ve tamamlanan etüdleriıı alt - komite- 
lerce incelenmek üzere altı ay içinde dağıtılacağı ifade olunmuştur :

Petrol Sondaj, Çıkarma ve Tasfiye M akinaları, Y ağlar, Dökme Demir 
ve Alüminyum Pistonlar, Türbo jeneratörler, Döner Elektrik Motorlar, De
mir ve Çelik, Kazanlar (Büyük tip elektrik santralları için), Pompa ve Komp 
resörler, Kömür, Kazanlar ve Tazyikli Kaplar, Tekerlekler, Frenler, Yüksek 
Gerilim izolatörleri, Özel Tip Kuru Piller, Mekanik Teçhizat, Gemi inşaa
tı, Statik Elektrik A letleri, Flamen Ampul Telleri, Kuru piller için Karbon 
Çubuk ve M amulleri.

14. îran ve Pakistan’ın ortak hudut bölgesinde jeolojik araştırma ve 
maden arama konularında işbirliği yapmakta olduklarını memnuniyetle iz
leyen Konsey, jeolojik araştırmalar konusunda müşterek bir projenin geliş
tirilmesini kararlaştırmıştır.

15. Elektrik malzemeleri imali ve ağır sanayi mühendisliği ile ilg ili ortak 
amaçlı teşebbüslerin kurulmasını sağlamak amacıyla görevlendirilecek bir 
RCD Ağır Sanayi Mühendisliği ve Elektrik Teçhizatı Merkezi’nin tesiri hu
susunda üye memleketlerin tetkiklerde bulunmaları kararlaştırılm ıştır. Böy- 
lece, üye ülkelerin istihsal plânlarının ahenkleştirilmesi ve vukuu muhtemel 
fazla istihsal kapasitesi teşekkülünün önlenmesi mümkün olabilecekrir.
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16. Standardizasyon alanında evvelce alman kararların tatbikatında 
vukubulan ilerlemeler incelenmiş ve bölge içi ticarete konu olan ve muhte
lif  ortak amaçlı teşebbüsler çerçevesinde mübadele edilecek m allara ait müş
terek standardların hazırlanmasına öncelik verilmesi kararlaştırılm ıştır.

17. Çifte vergilemenin önlenmesi hususundaki üç taraflı anlaşma tasa
rısının üye memleketler temsilcileri tarafından 1968 Ağustos ayında görü
şülmesi karar altına alınmıştır.

TİCARET

18. Bölge içi ticaretin âcılen geliştirilmesi lüzumunu tebarüz ettiren 
Konsey, bu yolda ahenkli çabalar sarfedilmesinin icap ettiğini belirtmiş ve 
bölge içi ticaretin genişletilmesi konusunda evvelce alınmış kararlar uyarınca 
etüdler yapılması için üye memleketlerin gerekli tedbirleri almış oldukları
nı ve yakın bir zamanda bu etüdlerin tamamlanacağını kaydetmiştir.

19. Konsey, bölge içi ticarete mani olan engellerin kaldırılm ası husu
sunda görüşme ve tavsiyelerde bulunmak üzere Ticaret Bakanları seviyesin
deki üye memleketler temsilcilerinin mümkün olan en kısa zamanda Tahran’- 
da toplanmalarını kararlaştırmıştır.

20 Ankara’da, Nisan 1967’de imzalanan «Çok Taraflı Ödeme İşlem
leri İçin RCD Birliği Anlaşması»nm tatbikatındaki gelişmeler memnuniyet
le izlenerek, adıgeçen anlaşmadan en etkili bir şekilde istifade olunması ama- 
ciyle üye ülkelerin gerekli tedbirleri alması hususu tebarüz ettirilmiştir.

21. RCD Ticaret Anlaşmasının tamamlanarak imzaya hazır hale gel
miş olduğu memnuniyetle kaydedilmiştir.

22. Ticaret ve kalkınma faaliyetlerin i geliştirmek gayesile bölgesel malî 
müesseseler kurulması konusunun m ütalâa edildiği belirtilmiştir.

SİGORTACILIK

23. RCD reasürans merkezlerinin verimli bir şekilde çalıştığı; bölge 
içersinde çeşitli şirketlerin merkezlere katılm ış bulundukları, diğer bazıları
nın ise yakın zamanda iştiraklerinin ümid edildiği memnuniyetle kaydedil
miş; yeni reasürans merkezinin tesis edilmesi onaylanmıştır. Bunlardan Ha
vacılık Merkezi Pakistan, Mühendislik Merkezi Bimeh İran tarafından de
ruhte edilecektir. Bu merkezlerin tesisi neticesinde sigorta işlem lerinin daha 
geniş ölçüde bölge içinde yapılacak ve bu suretle döviz sarfiyatş bakımından 
daha fazla tasarruf sağlanacağı müşahade olunmuştur. Diğer taraftan, böl
gesel reasürans şirketinin tesisi konusunun RCD Sigorta Merkezi tarafından 
incelendiği belirtilmiştir.
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KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ

24. Konsey, üç memleket arasında mevcut halktan halka olan müna
sebetleri daha da geliştirmek amacıyla kültürel temasların arttırılması yolun
daki görüşünü tekrarlamış; RCD çerçevesinde gerçekleştirilen - çeşit spor

i temasları dahil - kültür temaslarını takdirle kaydederek 1968 Kültürel Mü
badele Programının tam bir şekilde uyglanması için lüzumlu gayretlerin gös
terileceği inancını belirtmiştir.

j
TANITMA

25. Majeste İran Şehinşahı ve Şahbanusunun tarihî taç giyme merasi
minin Pakistan ve Türkiye’de geniş ölçüde kutlanması ve bu fevkalâde olayda 
her iki halklarının İranlı kardeşlerinin sevinçlerini paylaşması memnuniyetle 
müşahade edilmiştir. Majestelerinin taç giyme merasiminde yaptığı konuşma
daki şu sözlerde yer alan asil hisleri üye ülkeler için bir ilham kaynağı olmuş
tur :

«H ayatta en büyük gayem, İran’ ve İran halkını daima yükseltmektir. 
İran’ın bağımsızlık ve egemenliğini korumaktan, bu memleketi dünyanın en 
ileri ve müreffeh devletleri seviyesine çıkartmaktan ve onun eski ihtişam ve 
tarihî azametini canlandırmaktan başka arzum yoktur.»

26. M araşal Eyüp H an’ın ileri görüşlü ve dinamik önderliğinde, Pakis
tan’ın 27 Ekim 1968 tarihinde 10 yıllık  gelişme devresini tamamlamış olacağı 
ilg i ile müşahade edilmiş: ulusal hayatın her cephesini kapsayan temel reform
ların gerçekleştirilmesiyle, Pakistan’ın en parlak on yılını geçirmesinden duyu
lan memnuniyet ifade edilmiştir. Pakistan’da «Devrimler On Y ılı»n ı kutlamak 
için tertip edilen geniş programın üç ülkede mevcut tanıtma kuruluşları tara
fından ortaklaşa yürütülmesi kararlaştırılm ıştır.

HAVA NAKLİYATI

27. Evvelce alınmış kararın tatbikatı bakımından, üç m illî hava yolunun 
birbirlerini satış acentası olarak tayin etmelerine mütedair «Genel Satış Acen- 
talığı Anlaşması» mn tamamlandığı kaydedilerek, uygulanmaya başlandığı 
memnuniyetle karşılanmıştır. IRANAIR ve PIA arasındaki pooliııg hazırlık 
lan  yakında sonuçlandırılacaktır. Ayrıca, bölge içi hatlar da sefer yapan m illî 
hava yollan uçaklarına RCD uçuş numarası verilmesi kararlaştırılm ıştır.

81



KARAYOLLARI

28. RCD karayolları bağlantılarının biran evvel tamamlanması yolun
daki çağrı tekrarlanmış; ancak, bu bağlantıların ikmalinde hedef olarak tes- 
bit edilen tarihlerin biraz ertelenebileceği kaydedilmiştir. Üye ülkelerin ge
rekli tedbirleri alarak RCD karayolunun 1968 yılı sonuna veya ona en yakın 
bir tarihe kadar tamamlanmasını temin edecekleri memnuniyetle karşılan
mıştır.

DEMİRYOLLARI

29- İran ve Türkiye arasındaki demiryolu inşaatının tesbit edilen tarihe 
uygun olarak yürütüldüğü ve Quetta - Zahidan arasında tren seferlerinin 6 
Kasım 1967’den itibaren başladığı memnuniyetle müşahade edilmiştir.

DENİZ NAKLİYATI

30. Yüklerin RCD Denizcilik Hizmetlerine devri amacıyla gerekli ted
birlerin alındığı veya konunun halen tetkik edildiği müşahade olunmuş; İran 
Deniz Yollarının yakında RCD Denizcilik Hizmetlerine katılacağı memnu
niyetle kaydedilmiştir.

POSTA VE TELEKOMÜNİKASYON

31. Bölge içi posta ve telekomünikasyon sisteminin İslahı yolunda üye 
ülkelerin geniş tedbirler almış olduğu takdirle karşılanmış; «operator trunk 
d ialling» sisteminin, Ankara Tahran - Karaçi arasında tecrübe mahiyetinde 
tesis edilmesi kararlaştırılm ıştır.

32. Bölgede, gece trafiği için tenzilatlı telefon ücretlerinin tatbik ed il
mesi karar altına alınmıştır.

TEKNİK İŞBİRLİĞİ

33. Konsey, üye devletler arasında teknik bilgi teatisinin ihtiyaçların 
öncelik sırasına göre mümkün olduğu kadar genişletilmesi hususundaki gö
rüşünü teyid etmiştir.

34. 1967 yılı Teknik İşbirliği Programı çerçevesinde üye devletler ta
rafından 7 seminer tertiplenmiş olduğu memnunlukla kaydedilmiştir.

35. 10 Seminer tanzimi ile 4 l  uzman teatisini içine alan 1968 yılı Tek
nik işb irliğ i Programı gözden geçirilmiştir. Sözkonusu program, ayrıca İran 
için 197 ( l 6 l  İ Pakistan da, 36’sı Türkiye’de), Pakistan için 189 ( 107’si İran’
da, 82 si Türkiye de) ve Türkiye için de 59 (26 ’sı İran’da, 33’ü Pakistan’da) 
eğitim imkanı öngörmektedir.
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AMME İDARESİ

36. Konsey, Amme İdaresi ve İşletmecilik konusundaki kursun, Lahor
daki Pakistan Yüksek İdarecilik Okulunda başarı ile tertiplendiğini memnu
niyetle kaydetmiş; kursu açan Pakistan Cumhurbaşkanı M araşal Eyüp Han’a 
şükranlarını arzetmiştir. 1968 Sonbaharında amme idaresi ve işletmecilik ko
nusunda Pakistan’ın ikinci bir kurs tertiplemek için hazırlık yaptığı memnu
niyetle müşahade edilmiştir.

37. RCD Sekretaryası amme idaresi ve işletmecilik konusundaki yayın
ların bibliyografyasını başarı ile derleyip yayınlamıştır.

AİLE PLANLAMASI

38. Pakistan’ın aile planlaması ile ilg ili olarak tertip ettiği daimî kurs
larda Türk ve İran aile planlaması kuruluşlarına ve bilhassa bu konuda ça
lışan kadın uzmanlara eğitim imkanları sağlayacağı memnunlukla karşılan
mıştır. Ayrıca Pakistan’ın, aile planlaması teşkilâtı başkanmın dahil olduğu 
bir ekibi, bir aile planlaması programının hazırlanması ve uygulanmasında 
yardımcı olmak üzere İran’a göndereceği kaydedilmiştir. Ekim 1967’de, An
kara’da aile planlaması konusunda başarılı bir seminerin tertiplendiği belirtil
miştir.

GELECEK TOPLANTILAR

39- Bakanlar Konseyinin gelecek toplantısının, 4 - 5 Kasım 1968 ta
rihlerinde Ankara’da yapılması kararlaştırılm ıştır. Bölgesel Planlama Konse
yi ise 1 - 2  Kasım 1968 tarihlerinde yine Ankara’da toplanacaktır. M uhtelif 
komitelerin yapacağı toplantılar için tarihler tesbit edilmiştir.

DİĞER MESELELER

40. Konsey, tarım, su kaynaklarının geliştirilmesi, turizm, bankacılık, 
sağlık ve kadınlar arası işbirliği sahalarında çalışmaların ilerlediğini ve bir 
RCD Parlamanterler B irliği ile RCD Hukuk B irliği kurulması hususundaki 
tekliflerin üye devletlerce İncelenmekte olduğunu memnunlukla gaydedil
miştir.

GENEL MÜŞAHADELER

41. Konsey, çalışmalarını mükemmel bir tarzda yöneten İran Dışişleri 
Bakanı Ekselns Ardeşir Zahidi’ye derin şükran ve takdir hislerini belirtilm iş
tir Pakistan ve Türkiye temsilcileri Konsey toplantısı vesilesiyle yapılan 
mükemmel hazırlıklar, İran Hükümetince gösterilen cömert misafirperverlik
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ve RCD Sekreteryasına sağlanan büyük kolaylıklar dolayısıyla İran Hükü
metine şükranlarını ifade eylemişlerdir. Konsey, RCD Sekreteryasına, müessir 
çalışmaları ve hizmetleri dolayısıyla teşekkürlerini tekrarlamıştır.

42. RCD’nin büyük bir hız kazandığı derin bir memnunlukla müşahade 
edilm iştir; bu kuruluşun üye ülkeler ve halkları arasında geliştirdiği özel iliş
kilerin bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacına hizmet ettiği rebarüz 
ettirilmiştir. Konsey, üye ülkelerin Devlet ve Hükümet Başkanlarının büyük 
siyasî desteğiyle RCD’nin günden güne kuvvetleneceği ve bölgeye şamil bir 
gelişmeyi gerçekleştireceği hususundaki güvenini belirtmiştir.

B E L G E 23 17 Nisan 1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ RCD BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI  
DÖNÜŞÜ VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı Çağlayangil Tahran’dan dönüşünde şu demeci vermiş
tir :

«RCD Sekizinci Bakanlar Konseyi toplantısından dönüyorum. 14 - 15  
Nisan 1968 tarihlerinde, D ışişleri Bakanları seviyesinde ve üç üye ülke plan
lama kuruluşları Başkanlarının da iştirakiyle Tahran’da toplandık. Son se
kiz aylık dönem zarfında RCD çerçevesinde kaydedilen gelişmeleri inceledik 
ve gelecek devre içersinde yürüteceğimiz çalışm alarla ilg ili olarak ticarî, eko
nomik ve sosyal alanlarda olumlu kararlar aldık.

Müzakereler üç memleket arasında mevcut geleneksel işbirliği ruhuna 
uygun bir şekilde cereyan etmiştir. 21 Temmuz tarihinde İstanbul’da kuru
lan RCD’ye karşı İran ve Pakistan Hükümetlerinin göstermiş olduğu büyük 
arzu ve ilginin aradan geçen dört seneye yakın bir zaman zarfında daha da 
arttığını müşahade ettim. Sanayi dalındaki bazı projelerle ilg ili olarak RCD 
içerisinde ilerlemiş olan ortak çalışmalarımız artık uygulama safhasına g ir
mektedir. Son dönem sırasında birçok projeler incelenmiş ve bunlardan on- 
beşinin ortak amaçlı teşebbüs olarak gerçekleştirilmesi onaylanmıştır. Bu 
konuda Ortak Bildiride geniş bilgi mevcuttur.

Bölgesel ticaretin verimli bir mecraya yöneldiğini ilg i ile  takip ettiğ i
mizi belirtmek isterim. Pakistan ve İran’ın da konuya aynı ehemmyeti verdi
ğini müşahade eyledik. Gelecek dönem içinde, bu sahada daha da yoğun ça
lışm alara gireceğiz. Bölgesel ticaretin halen girmiş olduğu gelişme seyrini de
vam ettirmekte Türkiye olarak kararlıyız. Bu yolda özel sektörden daha geniş 
alâka ve işbirliği ümit ediyor ve bekliyoruz.

Sigortacılık, posta ve telekomünikasyon alanlarında bölgesel işbirliği 
cidden başarılı olmuştur. Bölgeye şamil kara ve demiryolları bağlantılarının
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önümüzdeki birkaç yıl içinde ikmalinden sonra yukarıda zikredilen sahalar
daki gelişmelerin RCD’nin diğer alanlarındaki faaliyetlerin i de teşvik edece
ğini öngörüyoruz.

Diğer taraftan, Bakanlar Konseyi toplantıları vesilesiyle Majeste İran 
Şahı ve Majeste Fas Kralı ile tekrar görüşebilmek imkânını bulmuş olmak 
bizim için bir mazhariyet olmuştur. Ayrıca, İran ve Pakistan’ın değerli D ı
şişleri Bakanlariyle memleketlerimizi ilgilendiren çeşitli konularda faydalı 
ve verimli şekilde fikirlerim izi teati etmek fırsatını bulduk.»

B E L G E 24 15 Nisan 1968

BAKANLAR KURULUNUN YABANCI SERMAYE 
KONUSUNDAKİ KARARI

Bakanlar Kurulu, yabancı sermaye konusunda ald ığ ı bir kararla,. 1963 
yılından itibaren yeniden sermayenin getirilmesine veya mevcut sermayenin 
arttırılmasına ve imalâtın genişletilmesine izin verilip de, kararnamelerinde 
bu konuda bir süre tayin edilmemiş bulunan teşebbüslerden, söz konusu ka
rarnamelerin tarihlerini takip eden üç yıl içinde taahhütlerini yerine getirme
yenlerin buna ilişkin sebepleri 15 Haziran’a kadar Ticaret Bakanlığına bildir
melerini istemiştir. Bu süre zarfında Ticaret Bakanlığına başvurmayan teşeb
büslerin müsaadeleri iptâl olunacaktır. Söz konusu iki aylık süre içinde sebep
leri belirtilmek şartıyla müracatta bulunan teşebbüslere ait talepler, Devlet 
Plânlama Merkez Teşkilâtınca incelenerek gerekli görülenlere muayyen bir 
müddet tanınacak, aksi halde müsaadenin iptâli cihetine gidilecektir.

Bakanlar Kurulunan bu kararı, yabancı sermayeyi teşvik kanunları hü
kümleri çerçevesinde 1963 yılı başından itibaren yeniden sermayenin getiril
mesine veya mevcut sermayenin arttırılmasına ve imalâtın genişletilmesine 
izin verilip de kararnamelerinde sermayenin getirilmesi veya im alâta başlan
ması hususunda bir süre tayin edilmemiş bulunan teşebbüslerden, sözü geçen 
kararnamelerin tarihlerini takip eden üç yıl içinde im alâta geçmemiş veya kıs
men geçmiş, ya da aynı müddet zarfında aynî, nakdî ve gayri maddî sermaye
lerinin tamamını getirmemiş olan firmaları kapsamaktadır. Bu firmalar, ne 
yüzden taahhütlerini yerine getirmemiş oldukları hususunu 15 N isan’ı takip 
eden iki ay içinde Ticaret Bakanlığına sebepleriyle birlikte bildireceklerdir.

B E L G E 25 22 Nisan 1968

TURİZM BAKANININ BULGARİSTAN’I ZİYARETİ  
SONUNDA YAYINLANAN TEBLİĞ

Dışişleri Enformasyon Dairesince yayınlanan tebliğ şöyledir :

«Turizm ve Tanıtma Bakanı Sayın N ihat Kürşat Bulgar H alk Cumhu
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riyeti Bakanlar Konseyi Turizm Komitesi Başkanı Ekselans Petko Todofov’un 
davetine icabetle 15 ilâ 21 Nisan tarihleri arasında Bulgaristan’ı ziyaret et
miştir.

Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Tanıtma Bakam Sayın N ihat Kiirşat 
Sofya ve Filibe’nin tarihi ve turistik yerlerini, Varna ve Burgaz’m turistik bölge
lerini ve Bulgaristan’ın muhtelif ilim  ve sanayi enstitü ve müesseselerıni gez
miştir. Sayın N ihat Kiirşat Bulgar H alk Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi Baş
kan Yardımcısı J. Jivkov ile Bulgaristan Dışişleri Bakanı îvan Başev tarafın
dan kabul edilmiştir.

Türk Turizm Bakanı ile Bulgar Turizm Komitesi Başkanı iki memleket 
arasındaki turizm ilişkilerin i gözden geçirmişler ve 1964 tarihli turizm anlaş
masının başarı ile tatbik edildiğini ve bu tatbikatın sadece turizm kolaylıkları 
bakımından işbirliğini kuvvetlendirmek ve ilerletmek hususunda müsait şart
lar yaratmakla kaymayıp, ayni zamanda teknik tecrübe, turizm alanında per
sonel eğitimi ve turistik bölgelerin planlanması ve inşası bakımından da bilgi 
teatisini ve işbirliğini öngördüğünü memnuniyetle müşahade etmişlerdir.

İki Bakan Türkiye ile Bulgaristan arasında turizm alanında yapılan kar
şılık lı işbirliğinin Balkan memleketleri arasındaki turizm işbirliğine de geniş 
ölçüde hizmet ettiğini ve Balkanlarda turizm sahasında kolaylık ve güvenlik 
sağladığını bunun ise üçüncü memleket turistlerini bu bölgeye celbetmek 
bakımından tesirlerini şimdiden göstermeğe başlamış olduğunu memnunluk
la kaydetmişlerdir.

Her iki Bakan, 1967 yılında Ankara’da Balkan devletleri resmî turizm 
teşekküllerinin akdettikleri toplantıya da temas etmişler ve gelecekte bütün 
Balkan bölgesinin bir tek turizm sahası haline inkilâp edebilmesi için gerekli 
gayreti göstermeğe hazır olduklarını beyan etmişlerdir.

Her iki Bakan, Bulgar Başbakanının son zamanlarda Türkiye’ye yap
mış olduğu ziyaretin memleketlerimiz arasında turizm de dahil olmak üzere 
iyi komşuluk münasebetlerine geniş ölçüde hizmet etmiş olduğu hususundaki 
kanaatlerini izhar etmişlerdir.

Sayın Turizm Bakanı N ihat Kürşat’m Bulgaristan ziyareti sırasında 
1 ürk - Bulgar Turizm Karma Komisyonu da Sofya’da mûtad toplantısını yap
mış ve 1966 tarihinde İzmir’de akdedilen III. Karma Komisyon Toplantısın
da alman karar ve tavsiyeleri gözden geçirerek daha geniş bir çalışma progra
mını kabul etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Tanıtma Bakanı Sayın N ihat Kürşat’m 
Bulgaristan Halk Cumhuriyetine yapmış olduğu ziyaret dostluk ve samimiyet 
havası içinde cereyan etmiştir.»

86



B E L G E  26 16 Nisan 1968

AVRUPA TOPLULUKLARI KONSEYİ GENEL SEKRETERİNİN 
BASIN TOPLANTISI

İstanbul’da bulunan Avrupa Toplulukları Konseyi Genel Sekreteri M. 
Calmes, düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söylemiştir :

«Tarihinizi bilen ve Türkiye ile  ilgilenen bir kimse olarak, bundan 
40 yıl önce zihinlerde yaptığınız ih tilâ li yeni bir ekonomik hareket, ekonomik 
ihtilâlde tamamlamanız gerektiğine inanıyorum. 40 yıl önceki o zor işi başa
ran m illet bunu da başaracak ve Ortak Pazar’a tam bir üye olabilecektir.

Tiirkler, gördüğüm kadarı ile, çalışkan ve imkânlarını seferber ettiği 
takdirde çok şeyler başaracak bir m illettir. Bunun için Türkiye’nin meslekî 
eğitime yönelmesi gerekmektedir. Meseleyi bu halledecektir. Türkiye’nin Or
tak Pazar’a tam üye olması, bir çok etaplardan geçmesi gereken bir konudur.

Avrupa Ekonomik Topluluğu ortaklık anlaşması bazı Türk ürünlerine 
sürüm kolaylıkları tanımıştır. Türk diplomasisi tabiatiyle bunun hacmini ve 
sayısını arttırmak gayretini göstermiştir. Bu taleplerden, şarap, tekstil ma- 
mûlleri, halılar, narenciye ve deniz ürünleri netice vermiştir. Buna mukabil 
yeni sürüm kolaylıkları tanınması istenen zeytinyağına, Akdeniz havzasının 
genel çerçevesi içinde ele alınması gereği dolayısiyle kolaylık tanınmamıştır. Bu 
konu en kısa zamanda yeniden görüşülecektir.»

B E L G E 27 19 Nisan 1968

CUMHURBAŞKANININ IRAK HALKINA ÖZEL MESAJI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Türkiye’yi ziyaret eden Iraklı gazete
cilere verdiği ve Irak halkına hitabeden özel bir mesajı bütün Irak gazetelerin
de yayımlanmıştır. Mesaj şöyledir :

«Irak ’a ziyaretimin başlıyacağı 27 Nisan tarihini sabırsızlıkta bekliyo
rum. Irak ve Türkiye’nin ortak bir mirasa sahip olmaları, siyaset, toplum ve 
kültür alanında İki ülke halkı arasındaki bütün ilişkilerin mutlu gelişmesi için 
sağlam bir zemin teşkil eden. Türk - Irak ilişkileri, bölgemizde barış ve güven
liğin takviyesi yolunda en önemli âmillerden biridir. Türkiye, Irâk’ın bütün 
dost ülkelerle ilişkilerini devam ettirme ve geliştirme konusundaki görüşünü 
paylaşmaktadır.»

Irak Cumhurbaşkanı General Abdülrahman A rif ile görüşmeleri sırasın
da Orta - Doğu bunalımı ve günün belli-başlı uluslararası sorunlarını ele a lı
nacağını, ayrıca Irak ile Türkiye arasında işbirliğini geliştirme konuları iize-
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rinde de durulacağını bildiren Sunay, Türkiye’nin Arap ülkeleri ve genel ola
rak bütün Müslüman ülkelerle ilişkilerini sağlam laştırma yolunda olduğunu 
belirtmiştir.

Fas Kralı 2. nci Hasan’ın Türkiye’yi ziyaretinden bahseden Cumhurbaş
kanı Sunay, bir İslâm ittifakı kurulmasının bu ziyaret sırasında görüşme konu
su olmadığını bildirdikten sonra şöyle demiştir :

«Türkiye bu gibi ittifakların faydalı olacağına kani değildir. Bu çeşit 
ittifaklar, bunlara katılan devletler için güç ve tehlikeli sorunlar doğurabilir. 
Bununla birlikte, biz, İslâm ülkeleri arasında İktisadî ve kültürel sıkı bağlar 
kurulması zaruretine kuvvetle inanıyoruz ve bir Müslümân ülkeler ortak paza
rı kurulmasını temenni ediyoruz.»

Türkiye’nin Nato üyesi oluşu hususunu da ele alan Sunay, bazı Türk 
siyaset adamları ile hükümet arasında Türkiye’nin Nato’ya üyeliği konusun
daki son tartışmalara değinerek şöyle demiştir :

«Tartışm a hürriyeti Türk siyasetinin temellerinden biridir, fakat Türki
ye’nin N ato’da kalıp kalmaması hakında karar vermek yalnızca hükümete 
aittir. Böyle bir kararda ehil olmayan hiç bir kimse rol oynıyamaz.»

Başbakan Sunay Filistin konusunda da şunları söylemiştir :

«Türkiye’nin bu konudaki siyaseti açıktır ve bu durum, hükümetin ge
rek demeçleri gerekse hareketleri ile ortaya konmuştur. Türk halkının bu ko
nudaki duyguları kardeş Araplarınki ile birleşmektedir.»

Birleşmiş Arap Cumhuriyeti ile  ilişkiler konusunda, «geçmişte güçlük
lerle karşılaşıldığını ve bunların M ısır ile  Türkiye arasındaki ilişkilerin geliş
mesini engellediğini» söyleyen Cumhurbaşkanı «fakat şimdi bütün bu sorun
ların çözülme yolunda olduğunu» da belirtmiştir.

Sunay, demecinde, «Türkiye ile  Sovyetler B irliği arasında her bakım
dan verimli ilişkilerin mevcut olduğunu» memnuniyetle belirtmiş ve ayrıca, 
«K ıbrıs’ı ilgilendiren bütün sorunların da yakında olumlu bir şekilde çözüme 
bağlanabileceği umudunu» ifade etmiştir.

B E L G E 28 19  Nisan 1968

SENEGAL KÜLTÜR BAKANININ BASIN TOPLANTISI

Hükümetin davetlisi olarak A nkara’da bulunan Senegal Kültür ve Halk 
Eğitimi Bakanı Assane Seck, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin kal
kınma hamlelerini övdükten sonra özetle şunları söylemiştir :

«Türk tarihini, Türk devrimlerini biliyorduk, şimdi bunları yerinde 
gördük, burada sıcak bir ilg iy le karşılandık, Senegal’daki Türkiye Büyükelçi- 
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sinin söylediği gibi, gerçekten kendimizi evimizde hissediyoruz. Biz, halkı yüz
de doksan Müslüman olan bir ülkeyiz. Hem Müslüman, hem de ilerlemiş bü
yük bir ülke olan Türkiye ile ilişki kurmamız tabiîdir.»

Senegal’in Ortadoğu sorunu ile ilg ili görüşünü bir soru üzerine açıkla
yan Assane Seck şunları söylemiştir : «Bu konuda, Arap ülkelerini destekli
yoruz. İsrail’in de hayat hakkını kabul ediyoruz. Ancak, İsrail’in bu meseleyi 
istismar etmemesi gerekir. Böyle yaparsa, bu bizzat kendi menfaatine aykırıdır.»

Kıbrıs konusuna da değinen konuk Bakan şöyle demiştir : «Biz, prensip 
itibariyle şiddet ve tehdiş hareketlerinin karşısındayız. Müzakere yoluyla hal 
tarzını daima tercih ediyoruz. Bu bakımdan, Kıbrıs’ta iki cemaat arasındaki 
görüşmeleri memnuniyetle karşılıyoruz.»

Vietnam sorunu ile ilg ili görüşlerinin «az gelişmiş ülkelerdeki gib i» 
olduğunu da bir soruya karşılık olarak belirten Senegal Kültür Bakanı şunla
rı ifade etmiştir : «Bütün arzumuz, bu harbin son bulmasıdır. Bombardıman
ların durdurulmasını iyi bir adım olarak telâkki ediyoruz.»

Konuk Bakan, ırk ayırımı konusunda asıl meselenin Güney Afrika ve 
Rodezyada olduğunu bildirmiş ve şöyle devam etmiştir. «Güney Afrikada 12 
milyon siyah, 4 milyon beyaz, Rodezya’da 4 milyon siyah, 300 bin beyaz ırk 
var. Bu iki ülkedeki ırk ayırımının anlaşılması zor. Bu iki ülke, yalnız İngil
tere’ye değil, bütün Birleşmiş M illetler teşkilâtına meydan okuyorlar.»

B E L G E 29 22 Nisan 1968

CUMHURBAŞKANININ MİLLETLERARASI İNSAN 
HAKLARI KONFERANSINA MESAJI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Tahtan’da toplanmakta olan M illetler
arası İnsan H aklan Konferansına şu mesajı göndermiştir :

«Anayasa ile insan hak ve hürriyetlerine öncelik tanıyan ve bunları, bir 
hukuk devleti olarak, teminat altında bulunduran Türkiye cumhuriyeti, kon
feransınıza hususi bir ehemmiyet atfetmektedir.

Türkiye, insan hak ve hürriyetlerine, m illetlerarası alanda da hiçbir fark 
gözetmeden, hürmet ve riayet edilmesini geliştirmek yolunda faydalar sağla
yacak olan Tahran toplantısına, m illetlerarası bir forum teşkil edeceği inancı 
ile katılmıştır.

M illetlerarası insan hakları y ı l ın ı müşahhas olarak değerlendirecek ça
lışmalarınızın başarılı geçmesini ve bütün insanlık için yararlı sonuçlar ver
mesini diler, konferansa katılan sayın temsilciler ile memleketlerine ve bu 
mutlu toplantıya başşehrinde ev sahipliği yapmak şerefini kazanmış olan dost 
ve kardeş İran’a tebrik ve teşekkürlerimi sunarım.»
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B E L G E 30 22 Nisan 1968

FEDERAL ALMANYA - TÜRKİYE MALİ YARDIM ANLAŞMASI

Federal Almanya İktisat Bakanlığı Genel Müdürü Erich Elson, Fede
ral Almanya’nın 1968 yılı için Türkiye’ye yapacağı mali yardım anlaşması 
hakkında şu bilgiyi vermiştir :

«Federal Almanya, Ortak Pazar’ın Türkiye fonuna iştiraki haricinde, 
1968 yılı için, Türkiye’ye 175 milyon mark tutarında bir malî yardım öngör
müştür. Bu meblâğın 95 milyon mark’lık kısmı, Türkiye’nin Almanya’ya olan 
ertelenmiş borçlarına mahsup edilecek, 40 milyon m ark’ı Türk ekonomisinin 
devamlı ihtiyacı için 1968 ithalât programı çerçevesinde Alm anya’dan ithal 
olunacak mal bedellerinin ödenmesinde Türk hükümetince kullanılacaktır. 
M ali yardımın diğer 40 milyon markı ise, proje finansmanında kullanılacak
tır. Bunun 10 milyon markı, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası vasıtasıyla özel 
sektörün sanayi projelerine ayrılacak, geri kalan 30 milyon mark da Türk hü
kümetince seçilecek projeler için sarf edilecektir.

25 yıl vade ve yüzde 3 faizle verilen bu kredi için Türk hükümeti ilk 
7 yılda, Federal A lm anya’ya her hangi bir ödemede bulunamayacaktır.»

Anlaşmayla ilg ili müzakereler sırasında ayrıca, Alman heyeti başkanı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarına Türk - Alman teknik işbir
liğ i çerçevesinde yapılan ve Elbistan dolaylarında büyük miktarda linyit ya
taklarının bulunmasını sağlayan araştırmalara dair bir raporu da takdim et
miştir. Bu raporda, 3 m ilyar ton civarında tahmin edilen linyit yataklarının, 
jeopolitik bakımdan işletilmeye çok elverişli olduğu, fazla tünel açmaya lüzum 
kalmaksızın çalışmanın mümkün görüldüğü ve Alman uzmanları, bu cev
herden azami şekilde faydalanılacağı konusunda etüdlerde bulunduğu belir
tilmiştir.

Erich Elson, bundan başka, Federal A lm anya’nın, iktisadi kalkınma ham
lesi içinde olan Türkiye’ye son on yılda 1 m ilyar 600 milyon marklık yardım
da bulunduğunu belirtmiş ve «T ürkiye’de özel sektör eliyle yapılacak yatırım 
ların iktisadi kalkınmaya sağlayacağı faydanın, resmi sektör yatırım larına oran
la  çok daha fazla olacağı kanısındayım» demiştir.

B E L G E 31 21 Nisan 1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ CENTO BAKANLAR TOPLANTISINA 
LIAREKETİNDEN EVVEL VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Cento Bakanlar Konseyi top
lantısına hareketinden evvel basma şu demeci vermiştir :
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«B ilindiği üzere, Merkezî Audi aşma Teşkilâtı, kısa adile CENTO’nun 
1968 yılı Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı 2 3- 24 Nisan günleri Lond
ra ’da yapılacaktır. Bu toplantı, Teşkilâtın kuruluşundan buyana Bakanların
15. inci toplantısıdır.

Federal Almanya Şansölyesi Adenauer’in ölümü ve Mayıs 1967 sonla
rındaki Orta Doğu silâhlı çatışması dolayısıle CENTO Bakanlar Konseyi top
lantısını geçen sene iki defa tehir edilmek mecburiyetinde kalınması, bu se- 
neki Londra toplantısının ehmmiyetinİ bir kat daha arttırmış bulunmaktadır.

13 senelik tatbikatta, üç bölge memleketi olan İran, Pakistan ve Türki
ye’de kaydedilen inkişaf ve sağlanan istikrarın bir muhasebesi yapıldığında, 
elde edilen neticeden memnuniyet duyulması gerekir. CENTO, enfrastrüktür 
tesislerinin yapımında ve ekonomik alanda bölge memleketlerinin gayretlerine 
önemli katkılarda bulunmuştur. CENTO, bölge memleketlerini müştereken 
ilgilendiren projeler mey anında, ezcümle, liman, karayolu, demiryolu yapı
mında, telekomünikasyon sistemlerinin tesis ve ıslahında büyük faydalar sağ
lamıştır. Herşeyin üstünde, CENTO, üye memleketler arasında yeni bir te' 
sanüt ve işbirliği zihniyetinin tessüsüne yardımcı olmuştur.

Bakanlar Konseyi, CENTO’nun politikasını tesbit eden en yüksek merci 
olarak, üye memleketleri ilgilendiren siyasî ve İktisadî meselelerin ve askerî 
konuların görüşüldüğü yerdir. Bakanlar Konseyi toplantıları özellikle dünya 
siyasî konjoktüriinün CENTO bölgesini ve üye memleketleri bizzat ilg ilendi
ren m illetlerarası meselelerin enine-boyuna görüşülmesine imkân sağlaması 
bakımından önem arzetmektedir.

Toplantıya katılan meslekdaşlarım la CENTO meselelerini görüşüp m il
letlerarası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacağım. 15. Bakanlar Kon
seyi toplantısının, üye memleketler arasında mevcut anlayış ve bağlılığın  daha 
da gelişmesine hizmet edeceğini ümit ediyorum.»

B E L G E 32 23 Nisan 1968

CENTO BAKANLAR KONSEYİNİN AÇILIŞ OTURUMU

Cento Bakanlar Konseyi’nin açılış oturumunda konuşan İngiltere Baş
bakanı Harold W ilson, ittifak içindeki bazı görüş ayrılık larına ve önümüzdeki 
üç yıl içinde Ingiltere’nin Süveyş doğusundaki kuvvetlerini azaltma kararına 
rağmen, hükümetinin Ortadoğu savunma paktı olan Cento’yu desteklemeye 
devam edeceğini söylemiştir.

W ilson, bu teminatı Kraliçenin konferansa mesajını okuduktan sonra 
yaptığı açış konuşmasında belirtmiştir. Başbakan W ilson konuşmasında Tür
kiye, Iran ve Pakistan’ın son yıllarda İktisadî işbirliği alanındaki ilerlemelerini
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övmüş, bu arada «b ir ittifak içinde mevcut olabilecek görüş ayrılık larından»da 
Pakistan’ın tutumuna doğrudan doğruya değinmeksizin bahsetmiştir.

«Tam  bir görüş birliğine varabileceğimizi sanmak fazla iyimserlik olur» 
diyen Başbakan W ilson’dan sonra söz alan Dışişleri Bakanı Michael Stewart 
da şöyle demiştir :

«Cento’nun son 13 yıl içinde gerçekleştirdiklerine bakıp artık teşkilâtın 
oynıyacağı rol kalmadığım  ve burada durabileceğimizi düşünmemeliyiz. Bu 
hakikate aykırı ve tehlikeli olur. Cento’nun görevleri daimi özelliktedir.»

İngiltere Dışişleri Bakanı konuşmasının geri kalan kısmında Cento’nun 
savunma rolü ve bunun dışında da üye ülkelere İktisadî kalkınma sağlıyarak 
hayat seviyesini yükseltme gayesi üzerinde durmuş, konu ile ilg ili rakamlar 
vermiştir.

Cento Genel Sekreteri Turgut Menemencioğlu ise şunları söylemiştir : 
«Bugün durum, Cento Bakanlar Konseyi’nin 1958’de yine Londra’da yaptığı 
ilk  toplantıdakİnden birçok bakımdan farklı olduğu halde, teşkilâtımızın gö
revleri esas bakımından aynı kalmaktadır. Cento, bölgesel savunma paktı ola
rak kolektif bir güvenlik vasıtasıdır. Cento’nun teşkil ettiği kalkanın himaye
sinde köprü inşa etmek için tartışmalara g irişilir ve köprüler inşa da edilir. 
Y ıllard ır, azimli ve güvenli, kimseyi tehdit etmeden bütün enerjimizi karşılıklı 
güvenlik ve kalkınma için işbirliği olan hedefimize hasrederek yaşıyoruz.»

24- Nisan günü yapılan oturumda Bakanlar ve heyet başkanları genel 
olarak m illetlerarası durumu ele alm ışlar ve çeşitli raporları incelemişlerdir.

B E L G E 33 24 Nisan 1968 v

İNGİLİZ DELEGESİNİN CENTO TOPLANTISINDA 
AKDENİZ VE KIBRIS İLE İLGİLİ TEMİNATI

Ingiltere Dışişleri Bakanlığının Ortadoğu mes’eleleri ile görevli müs
teşarı Goronwy Roberts yaptığı bir konuşmada, 1971’de Basra Körfezindeki 
Ingiliz birliklerinin çekilmesinden sonra da İngiltere’nin İngiltere, Akdeniz 
ve Kıbrıs’daki askerî gücünü Cento’ya karşı taahhütlerini yerine getirebilmek 
için muhafaza edeceğini ve geliştireceğini açıklamıştır.

Cento Dışişleri Bakanları toplantısı sonunda yaptığı konuşmada Roberts, 
İngiltere’nin Cento bölgesinin savunması amacı ile Kıbrıs’ta nükleer silâh 
taşıyan uçaklar bulundurduğunu hatırlatm ıştır. Goronwy Roberts konuşma
sında ayrıca Cento teşkilâtının, bölgesel üyeleri ile  komşuları arasında gergin
liğin ortadan kaldırılması ve işbirliği sağlanması yolundaki hedefine u laştığ ı
na işaret ettikten sonra, buna rağmen İngiltere’nin belirsiz bir süre daha sa
vunma tedbirleri almaya devam edeceğini belirtmiştir.
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B E L G E  34 24 Nisan 1968

Cento Bakanlar Konseyi toplantısı sonunda şu bildiri yayınlanmıştır :

«CENTO Teşkilâtı Bakanlar Konseyinin 15. nci dönem toplantısı 23 
ve 24 Nisan tarihlerinde «Lancaster House» da yapılmıştır.

5 CENTO memleketinin m illi delegasyonlarına aşağıdaki zevat başkan
lık  etmiştir :

Ardesir Zahidi (İran)
S. K. Dehlavi (Pakistan)
İhsan Sabri Çağlayangil (Türkiye)
Michael Stewart (İngiltere)
Nicholas B. Katzeııbach (Amerika Birleşik Devletleri)

Toplantının başkanlığını ev sahibi sıfatile İngiltere D ışişleri Bakanı 
deruhte etmiştir. İngiltere Başbakanı Harold W ilson ’un Kraliçenin mesajını 
da ihtiva eden nutkunu takiben, ev sahibi olan İngiltere delegasyonu Başkanı 
ve CENTO Genel Sekreteri tarafından açılış beyanatı yapılmıştır.

Konsey, halihazır m illetlerarası durumu gözden geçirirken Merkezi 
Antlaşma Teşkilâtının mesuliyeti dahilindeki veçhelerine özel bir dikkat atfet
miştir. Konsey, ayni zamanda, toplantıya katılan 5 memleketi alâkadar eden 
diğer meseleleri de tetkik etmiştir. Konsey, son toplantısından bu yana dün
yanın çeşitli yerlerinde mevcut karışıklıklara rağmen, CENTO bölgesindeki 
barış ve istikrarın idamesinin İran, Pakistan ve Türkiye’nin m illi kalkınma 
hamlelerinde devamlı bir gelişmeyi mümkün kıld ığı müşahade etmiştir. Kon
sey, CENTO bölgesindeki iktisadi ve sosyal gelişmeyi kolaylaştırmak ve ça
buklaştırmak ve bölgede barış ve güvenlik için çalışmaya devam etmek husu
sundaki azimlerini teyid etmiştir.

Konsey, Askeri Komitenin raporunu, kaydedilen gelişmeyi ve geçen yıl 
zarfında yapılmış olan askeri eğitim manevraları ile  gelecek yıl için planlan
mış manevraları not etmiştir.

Konsey, Ekonomik Komitenin raporunda belirtild iği veçhile CENTO’- 
nun kara ve demiryolu projelerinde kaydedilen devamlı gelişme hakkındaki 
memnuniyetini belirtmiş ve Iran, Pakistan ve Türkiye’deki zirai kalkınma ile 
İlgili program lara önem vermeğe devam etmek hususundaki teklifleri kabul 
etmiştir. Konsey, ayrıca, bölgenin sınai kalkınmasında ve ekonomik sahada 
daha yakın bir işbirliğini geliştirmede Cento’nun nasıl bir rol oynayabileceğini 
araştırmak maksadiyle yapılmakta olan çalışmaları tasvip etmiştir.

Konsey müteakip toplantısını gelecek Nisan ayında Tahran’da yapmağa 
karar verm iştir.»

CENTO BAKAN LAR KONSEYİ BİLDİRİSİ
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B E L G E  33 27 Nisan 1968

CUMHURBAŞKANININ IRAK VE AFGANİSTAN’A 
YAPACAĞI ZİYARET İLE İLGİLİ DEMECİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Irak’a hareket ederken havaalanında, 
Irak ve Afganistan’a yapacağı ziyaretler ile ilg ili olarak şu demeci vermiştir :

«Irak Cumhurbaşkanı General Abdurrahman Muhamm'ed A rif in  ve 
Afganistan Kralı Majeste Muhammed Zahir Şah’ın davetleri üzerine bu iki 
dost ve kardeş memleketi resmen ziyaret etmek maksadıyla, 9 günlük bir süre 
için yurdumdan ayrılıyorum.

Irak ve Afganistan ile bütün alanlardaki ilişkilerim iz, tam bir dostluk 
ve işbirliği anlayışı çerçevesinde devamlı gelişmeler kaydetmektedir. Bu iki 
ülkeyle, son yıllarda, çeşitli seviyelerde yapılan karşılık lı temaslar, bu anla
yışın daha da geliştirilmesine yardımcı olmuştur. Bu ziyaretlerimin de, mem
leketimizle bu iki dost ve kardeş ülke arasında mevcut bulunan sıkı ilişkilere 
olumlu katkılar sağlayacağını iimid ediyorum.

Türkiye ile Irak ve Afganistan arasında yüzyıllar boyunca gelişmiş bu
lunan tarihi, sosyal ve kültürel münasebetler, esasen m illetlerim izi birikirleriy
le sarsılmaz bağlarla birleştirmiştir. Buna ilâveten, Irak ve Afganistan, dün
yada ve bölgemizde sürekli ve âdil bir barış ortamının yaratılması yolunda, 
özellikle komşu ülkelerle, karşılık lı menfatlerimize uygun olarak, kurulması
nı arzu ettiğimiz dostluk zincirinin önemli halkaların ı teşkil etmektedirler.

Öte yandan, memleketimizin m illetlerarası münasebetler alanında bağlı 
bulunduğu ilkelerin, bu iki kardeş ülke tarafından da paylaşıldığını memnu
niyetle müşahade etmekteyiz. Bu durumun, sür’atli bir kalkınmaya ihtiyacı 
olan ve çözüm bekleyen türlü meselelerle karşı karşıya bulunan memleketleri
miz bakımından arzettiği önem açıktır.

Irak ve Afganistan’da yapacağım temaslarda, bu memleketlerin asî! 
halklarına karşı milletimiz tarafından beslenmekte olan dostluk ve kardeşlik 
duygularını da ileteceğim.»

B E L  G E 36 27 Nisan 1968

CUMHURBAŞKANININ BAĞDAT HAVAALANINDA IRAK  
MİLLETİNE MESAJI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay Bağdat havaalanına varışında Irak m ille
tine hitaben şu mesajı yayınlamıştır :

«Sayın Cumhurbaşkanı General Abdurrahman Muhammet A rif’in nâzik 
dâveti üzerine, güzel ülkeniz, komşumuz Irak’ı ziyaret etmek fırsatını bulmuş 
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olmaktan derin bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu ziyaretim sırasında, kardeş ve 
dost Irak halkını yakından tanımak, değerli idarecileriyle tekrar görüşmek ve 
Irak’ın ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda kaydettiği gelişmeleri yerinde 
görmek benim için müstesna bir zevk olacaktır.

Aynı zamanda, bu ziyaretim, Sayın Cumhurbaşkanınız General Abdur
rahman Muhammet A rif ile, özellikle bölgemizi ilgilendiren m illetlerarası 
meseleler ve ik ili ilişkilerim iz hakkında bir kerre daha görüş teatisinde bulun
mak fırsatını vermesi bakımından da benim için özel bir önem taşımaktadır. 
Ayrıca; ziyaretim, bölgemizde barış için vahîm bir tehdit teşkil eden Orta-Do- 
ğu buhranının maalesef devam ettiği bir devreye rastlamaktadır.

Gerçekten, Orta - Doğu buhranının tehlikelerle dolu olarak devam et
mekte oluşu Türkiye’de endişe ve üzüntü ile karşılanmaktadır. Türkiye’nin bu 
buhranın başlangıcından beri takındığı tutum Irak m illetinin yakından m alû
mudur. Türkiye, dış siyasetinin ana prensiplerine uygun olan bu tutumunu 
devam ettirmeğe azimli olup, buhranın Arap memleketlerinin rneşrû hak ve 
menfatlerini koruyacak şekilde bir an evvel izalesini samimiyetle arzulamak
tadır.

Türkiye, dış politikasında, komşularıyla ve hassaten manevî, tarihi, kül
türel rabıtalarla bağlı bulunduğu Arap ülkeleri ile tam bir anlayış ve güvene 
dayanan dostâne ilişkiler ve karşılıklı menfaatlere yararlı bir işbirliği zemi
ninin kurulmasına büyük önem atfetmektedir. Dostumuz Irak’m bu yönden 
özel ve mutena bir yeri vardır. Son yıllarda iki ülke arasında yapılan yüksek 
seviyedeki temaslar, dostâne ilişkilerim izin gelişmesine paralel olarak çeşitli 
alanlarda işbirliği imkânlarının müşahhas bir şekilde ortaya çıkmasına yar
dımcı olmuştur. Bu imkânlar üzerinde hâlen devamedegelen teknik seviyedeki 
çalışmaları dikkat ve ilg i ile izliyor ve bunların olumlu sonuçlar vermesini sa
mimiyetle diliyorum.

Bu bakımdan, ziyaretimin, esasen gelişmekte olan dostluk ve işbirliği 
ilişkilerimizde yeni olumlu bir safha yaratacağı ümidini taşıyorum.

Sözlerime son vermeden önce, m illî dâvamız olan Kıbrıs meselesinde, 
İrak Hükümetinin ve halkının, memleketimize göstermiş olduğu anlayış ve 
desteğe, bu vesileyle, bir kere daha teşekkür etmek isterim.

Nâzik davetleriyle bizlere, güzel memleketinizi ziyaret fırsatım vermiş 
olan Sayın Cumhurbaşkanınız a ve Hükümetinize şükranlarımı sunarım. Bu 
münasebetle, Türk m illetinin sevgi ve selâmlarım Irak’lı kardeşlerine en iyi 
dileklerim le iletirim .»
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B E L G E  37 2 1 Nisan 1968

IRAK CUMHURBAŞKANININ CEVDET SUNAY ŞEREFİNE 
VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Irak Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Sunay şerefine verdiği yemekte şu 
konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Cumhurbaşkanı,

Çok sevgili bir misafir, hikmet ve temkinli muttasıf bir lider, din, akra
balık, tarih ve iyi komşuluk bakımlarından bağlı bulunduğumuz dost bir 
m illetin başarılı bir komutanı sıfatiyle zatıdevletlerini memleketimde selam
lamaktan gıpta ve sevinç duymaktayım.

Sayın Başkan; hikmetli idareniz altında, san’at ilim  ve diğer ümran alan
larında geniş ilerlemeler kaydeden memleketinizi ziyaretim esnasında Zatıdev- 
letlerinin ve dost Türk m illetinin göstermiş olduğu gerçek kardeşliğin ve m il
letlerimiz arasındaki karşılıklı anlayışın ruhumda bıraktığı derin tesirleri unut
mayacağım.

Irak halkının sevinçle karşıladığı ve Zatıdevietlerinin şahsında dostu 
Türk m illetine karşı gösterdiği gerçek hissiyat aramızda bulunan bu münase
betlerin en kuvvetli bir desteği ve bir kuvvetlendirme vesilesi olduğu gibi, 
iktisadi ve kültürel alanlarda memleketlerimiz arasında zamanınızda aktedil- 
miş olan andlaşmalar, her iki memleketin sabırsızlıkla beklediği Kuzey Irak’ı 
Türkiye’nin Güneyine doğrudan doğruya bağlayan karayolunun ikmali, hiç
bir zaman gevşemeyecek olan kardeş komşuluk münasebetlerine tam bir titiz
lik le riayet edilmesi, gerçek niyetlerimizin açık bir delilidir.

Arap meselelerine karşı Türk m illetinin tutumunu, Zatıdevietlerinin ve 
Türkiye Hükümetinin bu konuya ve bilhassa gasbedilmiş olan Filistin, Ku- 
düs’de müslümanların birinci Kıble itibar ettikleri ve ruhen bağlı bulunduk
ları Kubbetul Sahra mes’elesine atıf buyurdukları ehemmiyeti iftiharla yâde- 
derim. Bu kutsal toprakları, iman dolu bir halk kütlesi kin ve alçak ölçüsüz 
bir açıkgözlülük tesiriyle tamamiyle yok etmek isteyen gaddar bir cemaat tara
fından gasbedilmiştir.

Bölgemiz yalnız dünya barışını tehdit eden bir merhaleden geçmekte 
olmakla kalmayıp, belki de insanlığın büyük medeniyetini tehdit eden ve Si
yonist cemaatlerin yüreklerinden silinmeyecek bir kin tohumu eken barbarca 
katliam ları ve bölge halkını yurdundan kovarak devletlerarası hiçbir kanuna 
ve Birleşmiş M illetlerin aldığı kararlara kıymet vermediği, m allarını gasbe- 
den bir terörün hüküm sürdüğü anları yaşamaktadır.

Bu çetelerin, sömürgeciliğin desteği ve onlara imkân hazırlaması olma
sa idi, Birleşmiş M illetlerde aza bulunan devletler aleyhinde ve meşru vatanı
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olan Filistin’de dini müsamahakârlık ve kardeşlik havası içinde yaşamakta 
olan bir halka karşı devam etmekte oldukları dalâlette bu derece ileri gidebi
lecek kuvvetleri olmadıklarına eminim.

Tarihi bağlar ve bölgemizi istilâ ederek servetlerimizi sömürmek isteye
nin açgözlülüklerine karşı koyabilmek için takip edilecek siyaset icabı ve böl
ge emniyetini sağlamak zarureti bölge devletlerinin yardımlaşmasını gerek
tirmektedir. Irak, Türkiye Cumhuriyetinin hikmetler siyasetine, Filistin mes’- 
elesi ile Siyonist çetelerin takip ettikleri siyasetin neticesi, günden güne sayıları 
artan mülteciler meselesine karşı gösterdiği anlayışa inanmaktadır.

Sayın Başkan; Siyonistliğin haddini bildirerek, 5 Haziranda gaddar bir 
tecavüzle işgal ettikleri topraklardan çekilmelerini hazırlamak, mültecileri ye
niden vatanlarına kavuşturmak, Birleşmiş M illetlerin ve Güvenlik Konseyinin 
almış olduğu kararlar çerçevesinde meseleye âdaletle bir hal çaresi bulmak 
için verimli bir işbirliği sistemi kurularak bizim için birbirimizi desteklemek- 
den başka bir yol yoktur.

Kıbrıs meselesindeki hakimane siyasetini sitâyişle yâdederken emniyet 
ve asayişin A da’da İstikrar bulmasını diler ve Kıbrıs’da her iki Cemaatin dev
letlerarası konular ve insanı âdalet çerçevesinde yaşamasını ümid ederim.

Sayın Başkan; Irak’ın komşu dost Türkiye ile el ele vererek devletlerarası 
zorluklara doğru adaletli, insanlık ve medeniyetin şerefini koruyacak bir hal 
çaresi bulacaklarına inancım kuvvetlidir. Sözüme son verirken, Çifte Irmak 
«Rafideyn» adı ile  de tanınan memleketimizde iyi günler geçirmenizi, bayın
dırlık alanında Irak’ııı bugünlerde kaydettiği ilerlemelerin ve gerçekleştirilen 
sınaî ve ziraî projeler hakkında tam bir bilgi edinmenizi, Cenabı Hakkın size 
sıhhat ve afiyet bağışlamasını, büyük milletinizin hayrı için Zatıdevletlerinin 
her işte muvaffak eylemesini dilerim .»

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın cevabî konuşması şöyledir :

«Sayın Cumhurbaşkanı,

Her şeyden önce, memleketim ve şahsım hakkındaki nâzik sözleriniz ve 
izhar buyurduğunuz samimi ve âlicenap duygularınız için teşekkür etmek is
terim.

Dünyanın ilk büyük medeniyetlerinin beşiği olan tarihi ülkenizi ziyaret 
etmenin ve onun asil halkı arasında bulunmanın sevinç ve heyecanı içerisin
deyim. Topraklarınıza ayak bastığımız andan itibaren bizlere gösterilen can
dan ilg i ve an’anavî Irak m isafirperverliğinin tesiri altında bulunduğumuzu 
belirtmeme müsaadenizi rica ederim.

Yüzyıllar boyunca aynı bölgede yan yana yaşayan m illetlerim iz arasında 
derin ve köklü sayısız ilişkiler mevcuttur. Tarihin çeşitli tecrübelerinden geçen
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ve kuvvet ve ilham kaynağını müşterek inanç, mânevi değer ve an’analerde 
bulan ilişkilerim izin, tam bir anlayış ve güven havası içerisinde geliştiğini 
görmek, bizlere, m illetlerim ize borçlu olduğumuz bir görevi yerine getirme
nin huzur ve zevkini bahşetmektedir. Dünya ve bölgemiz barış ve güvenliğinin 
g irift ve çetin sorunlarla karşı karşıya bulunduğu bir devrede, iki kardeş ü l
kenin, günün şart ve gereklerini tamamen müdrik olarak, bu dostâne ilişki
lerini, aynı zamanda, karşılık lı olarak verimli bir işbirliği yönünde geliştirme 
arzu ve çabaları, iyi komşuluk zihniyetinin ileri bir anlayış ve örneğim ortaya 
koymaktadır.

İktisadî, ticarî, kültürel işbirliği alanlarında atılan adım ların m illetleri
miz arasındaki dostluk ve kardeşlik duygularının gelişmesine paralel olarak, 
bölgemizin barış içerisinde kalkınmasına yardımcı olacağına inancımız tamdır. 
Bu alanlarda son zamanlarda şahit olduğumuz hızlı gelişme, memleketlerimiz 
arasındaki dostluk bağlarına, karşılıklı menfaatlerimize uygun, zengin bir 
muhteva kazandırmaktadır.

Zatı devletlerinin bu mutlu yönde girişilen teşebbüs ve gayretleri daima 
teşvik ve himaye etmeleri büyük devlet adamı vasıflarını üzerinde toplayan 
şahsiyetinize m illetçe beslediğimiz takdir ve saygı hislerini bir kat daha arttır
maktadır.

Yüksek önderliğiniz altında komşumuz Irak’ta girişilen kalkınma ham
lelerinden büyük kıvanç duyuyorum. Ayni meselelerle karşılaşan Türkiye de 
5 y ıllık  p lânlar çerçevesinde olumlu bir kalkınma devresine girmiştir. Tarihte 
medeniyetin ileri örneklerini vermiş olan m illetlerimiz, sürekli bir barış ve gü 
venlik ortamı içerisinde, lâyık oldukları yüksek hayat seviyesine ulaşabilmek 
için bütün vasıf ve hasletleri haizdirler.

Son yıllarda ülkelerimiz arasında gittikçe artan karşılıklı temaslar ve 
özellikle Zatıdevletlerinizin Türkiye’ye yapmış olduğunuz tarihi ziyaret, kar
şılıklı görüşlerimizde geniş ölçüde bir yakınlık bulunduğunu ortaya koymuş
tur. Irak’a yapmış olduğum bu ziyaret vesilesiyle, Zatıdevletinizle müştereken 
ilgilendiğim iz m illetlerarası meselelerde ve ik ili ilişkilerim iz konusunda ye
niden fikir teatisinde bulunmak benim için zevkli ve faydalı olacaktır.

Bölgemiz memleketleri ile karşılık lı saygı, güven ve eşit haklara daya
nan iyi ilişkiler kurmak, verimli bir işbirliğini gerçekleştirmek ve im kânları
mız öüçüsünde çevremizde bir barış ortamının vücuda getirilmesine katkıda 
bulunmak, Türkiye’nin dış politikasına hâkim olan ve samimiyetle bağlandığı 
ilkelerden birini teşkil etmektedir. Bu uğurda iyi niyetle sarfettiğimiz çabaların, 
komşularımızda ve bölge memleketlerinde mâkes bulunması, bağlandığı
mız ilkelere olan inancımızı arttırmaktadır.

Yüksek malûmunuz olduğu üzere, tarihi, manevî ve kültürel rabıtalarla 
bağlı bulunduğumuz kardeş Arap ülkeleri ile ilişkilerim izi arzu ettiğimiz se-
5)8



viyeye getirmek, Hükümetimizin üzerinde öncelikle durduğu bir konu olmuş
tur. Bu ilişkilerin tam bir anlayış ve işbirliği zihniyeti çerçevesinde belirli ve 
memnuniyet verici gelişmeler kaydettiğini sevinçle müşahade eyliyoruz. M il
let ve Hükümet olarak bu mutlu gelişmenin devamını dilediğimizi ve bunun 
gerek Türkiye, gerek Arap ülkeleri için faydalı olacağına inandığımızı belirt
mek isterim.

Orta-Doğu bölgesinin barış ve sükûnu bizi yakından ilgilendirmektedir. 
Geçen yıl Haziran ayında bölgede vukua gelen silâhlı çatışma ve bunun sonu
cu olarak devamedegelen bugünkü gergin ve nâzik durumu endişe ve üzüntü 
ile takip ediyoruz. Uyuşmazlığın başlangıcından bu yana Türkiye’nin bu ko
nuda açık ve kesin prensiplere dayanan barışsever tutumunu biliyorsunuz. Biz 
kuvvet kullanılmasının ve askeri işgal yoluyla siyasi avantaj ve toprak kazan
cı sağlanmasının ve bu neviden kazançların tek taraflı çözüm şekillerini zorla 
kabul ettirmek maksadıyla kullanılmasının karşısında olduğumuzu belirtmiş 
bulunuyoruz. Her yerde olduğu gibi, bu meselede de, hiçbir olup-bittiy.i terviç 
etmiyoruz. Bu ilkeler, aynı zamanda, bizim m illî siyasetimize yön veren te
mel unsurlardır. Bölgede Arap memleketlerinin meşru menfaatlerini koruya
cak âdil ve devamlı bir barışın bir an evvel tesisinde ne kadar fayda görüyor
sak, uyuşmazlığın sürüncemede kalmasını da o kadar zararlı mütalâa edi
yoruz.

M illî dâvâmız olan Kıbrıs sorununa barışçı yollardan bir hal şekli bu
lunması yolundaki çabalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şurası muhakkak
tır ki, bulunacak hal şeklinin Türkiye’nin ve Ada’daki Türk Cemaatinin meşru 
hak ve menfaatlerini koruyacak bir mahiyet arzetmesi zorunludur. Bu konu
da Irak’ın memleketimize göstermiş olduğu yakın ilg i ve destek için şükranla
rımızı teyit eylemek isterim.

Zatıdevletinizin sağlık ve mutluluğu, kardeş Irak m illetinin refahı ve 
Türk - Irak dostluğunun devamı ve daha da gelişmesi için en halisane dilek
lerimi sunarım.»

B E L G E 38 30 Nisan 1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ BAĞDAT TELEVİZYONUNDA 
KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın beraberinde Irak’ı resmen ziyaret eden 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Bağdat televizyonunda bir konuşma 
yapmış, Türkiye’nin Orta - Doğu siyaseti hakkında özetle şunları söylemiştir :

«T ürkiye’nin Orta - Doğu buhranı karşısında takip ettiği siyaset pek 
açıktır. Ve her vesile ile teyid edilmiştir. Biz, kuvvet istimali yoluyla toprak



ilhakına -ve siyasî avantaj teminine karşıyız. Bu fikirlerim izi Birleşmiş M illet
le r’de defalarca tekrar ettik.»

Çağlayangil, Türkiye’nin Arap ülkeleriyle olan ilişkilerine de değinmiş* 
Arap âlemindeki ortak İnançlar ve birçok sahalardaki tarihî bağlarla Türki
ye’nin daima dolu olduğunu söylemiştir. Türk - Arap ilişkilerinin gelişmesinin 
dünya barışı bakımından büyük önem taşıdığına da dikkati çeken Dışişleri 
Bakanı, «kimsenin toprağında gözümüz olmadığı gibi, toprak bütünlüğümü
ze saygı gösterilmesini isteriz» demiştir.

Bakan, Bağdat televizyonundaki konuşmasını şöyle tamamlamıştır :

«Bölgemizin her türlü dış tesirlerden azade olmasını, ihtilâfların  barışçı 
yollardan şerefli bir şekilde hallin i ve harp tehlikesinin bertaraf edilmesini, 
barış ve istikrarın tesisi ve temadisini isteriz. İktisadi ve ticari bakımdan men
faatlerim izde zıddiyet değil, beraberlik olduğuna, kalkınma hamlelerimizin 
birbirini tamamladığına inanırız. Arap âlemine karşı, en temiz hislerle 
meşbuyuz. Arap âleminin refah ve saadeti en halisane temennimizdir.»
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S İ Y A S İ  O L A Y L A R

KIBRIS

İki cemaat arasında yapılması öngörülen görüşmeler hususunda henüz 
bir mutabakata varılmamakla beraber, temasların devam etmekte olduğu b il
dirilmiştir. 6-7 Mayıs tarihlerinde Avrupa Konseyi toplantıları dolayısiyle 
Strasburg’ta bulunan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, ayni toplantı
lara katılan Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kiprianu ile bir görüşme yapmıştır.

TÜRK  - YUNAN İLİŞKİLERİ

Özellikle azınlıklar konusunda yapılan Türk - Yunan görüşmelerinin 
üçüncü ve son bölümü 20 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında V iyana’da ya
pılmıştır.

Ayrıca, iktisadi ilişkiler konusunda da Yunanistan Ticaret Bakanı ile 
Ticaret Bakanı Ahmet Türkel arasında 10-14 Mayıs tarihlerinde Ankara’da 
görüşmeler yapılmıştır.

CUMHURBAŞKANININ AFGANİSTAN'I ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Afganistan K ralı Muhammed Zahir 
Şah’m daveti üzerine 1-5 Mayıs tarihleri arasında Afganistan’ı resmen ziya
ret etmiştir.
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KÜLTÜREL OLAYLAR

Konya ve Keyruvan, kardeş şehir ilân  edilmiştir. Tunus’u ziyaret etmek
te olan M illi Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, Keyruvan şehir yetkilileri 
ile  5 Mayıs günü görüştükten sonra, Konya ve Keyruvan’ın, İslâm tarihinde 
oynadıkları rollerde, mimari stilinde görülen benzerlikler sebebiyle kardeş şe
hir ilân edilmelerine karar verilmiştir.

Türk hükümeti, Ekvatör’ün Ambato şehrinde yeni açılan müzik konser
vatuarına bir Türk sanatkârına özel surette yaptırtılan bir viyola armağan et
miştir. V iyola, Ekvator başkenti Quito’da, fahri başkonsolosumuz tarafından 
konservatuar müdürüne sunulmuştur.

Türk - Fransız Karma Kültür Komisyonu bu yılk i toplantısını 13-14 
Mayıs 19ö8’de Ankara’da D ışişleri Bakanlığında yapmıştır.

Müzakerelerde iki memleket arasında mevcut kültür anlaşmasının işle
yişi ve elde edilen neticeler hakkında fikir teatisinde bulunulmuş, kültürel iş
birliğinin daha da arttırılması imkânları gözden geçirilmiş, teknik yardım ko
nusuna da değinilmiştir.

Yugoslavya’daki Üsküp Türk ve Şiptar Balklar tiyatrosu, bir seri tem
siller vermek üzere, 15 M ayıs’ta A nkara’ya gelmiştir. Türk - Yugoslav kültür 
anlaşması çerçevesi içerisinde D ışişleri Bakanlığım ızın davetlisi olarak yur
dumuza gelen tiyatro Ankara, İzmir, Bursa ve İstanbul’da ikişer temsil ver
miştir.

İstanbul Alman Lisesinin kuruluşunun 100 üncü yılı kutlama törenleri
nin 20 Mayıs günü başlaması münasebetiyle, Federal A lmanya Cumhurbaşka
nı ve Federal D ışişleri Bakanı birer tebrik mesajı göndermişlerdir.

D ışişleri Bakanı W illy  Brandt, mesajında özetle şunları söylemiştir :

«Yüz yıldan bu yana İstanbul Alman Lisesi Türk - Alman dostluğunun 
derinleşmesi yolunda yararlı olmaktadır. Türkiye ile olan bağlılığım ızın yanı- 
sıra kültürel geleneklerim izin de münasebetini büyük bir memnuniyetle karşı
lam aktayım .»

Pakistan Kültür D em eği tarafından 22 Mayıs günü, büyük PakistanlI 
şair îkb a l’i anma günü düzenlenmiştir.

D ışişleri Bakanlığı ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığının yardım ları ile 
13 ressam ve heykeltıraşımız çeşitli ülkelerde eserlerini sergilemİşdİr, İlk 
sergi 28 M ayıs'ta Londrada açılmıştır.
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Kıbrıs Türk kültür varlığının korunması amacıyla tesbit edilen program 
çerçevesinde temsiller vermek üzere, Devlet operası ve balesinden bir grup 
25 M ayıs’ta Lefkoşe’ye hareket etmiştir. 21 san’atçıdan kurulu grup, Lefkoşe- 
den sonra Lefke, Baf, Limasol, ve M agosa’nın Türk kesimlerinde temsiller 
vermiş, 5 Haziran’da Türkiye’ye dönmüştür.

1968 y ılı Kültürel Mübadeleler Programı çerçevesinde bilimsel tetkik 
ve temaslarda bulunmak üzere Hükümetimizin m isafiri olarak memleketimizi 
ziyaret etmekte iken, bundan bir müddet önce, geçirdiği kalp krizi dolayısile 
Hacettepe Üniversitesi Şaban Şifa Yurdunda tedavi altına alınmış bulunan 
tanınmış Çekoslovaklayalı Osmanlı Tarihi Uzmanı Prof. Joseph Kabrda, 27 
Mayıs günü vefat etmiştir.

Memleketimizde büyük bir Türk dostu olarak tanınan müteveffanın 
ölümü haberi bilim çevrelerimizde derin üzüntü ile karşılanmıştır.
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I M ay ıs  1968 TÜRK  - IRAK ORTAK BİLDİRİSİ

1 - S M ayıs  1968

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın 27 Nisan - 1 
Mayıs tarihleri arasında Irak’a yaptığı resmi ziyaret 
sonunda Türk - Irak ortak bildirisi yayınlanmıştır (Bk. 
Belge l ) .  Cumhurbaşkanı ayrıca ziyaretinin sonunda 
Irak halkına bir mesaj yayınlamıştır (Bk. Belge 2).

CUMHURBAŞKANININ AFGANİSTAN’I  
ZİYARETİ

Beş günlük resmi bir ziyarette bulunmak üzere 
1 Mayıs günü Bağdat’tan K abil’e gelen ve havaalanın
da Afganistan Kralı Muhammed Zahir Şah tarafından 
karşılanan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, ziyaretinin 
başında Afgan milletine hitaben bir mesaj yayınlam ış
tır (Bk. Belge 3). A fgan Kralı, ayni akşam Cumhur
başkanı Sunay şerefine bir yemek vermiştir (Bk. Bel
ge 4 ). Cevdet Sunay ile  Muhammed Zahir Şah arasın
daki resmi görüşmeler 2 Mayıs günü yapılm ıştır. Cum
hurbaşkanı aynı gün, N adir Şahın kabrini ziyaret et
miş, Kabil müzesine gitmiş ve Afganistan Meclis Re
isi ile  Afgan Başbakanı tarafından şerefine verilen ye
meklerde hazır bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Sunay, zi
yaretinin üçüncü gününde Kunduz şehrini ziyaret et
miş ve burada «buzkası» adı verilen m illi oyunlar gös
terilerini izlemiştir. 4 Mayıs günü Kabil’e döııen Cum
hurbaşkanı Sunay, Afganistan Kralı şerefine bir akşam 
yemeği vermiştir (Bk. Belge 5). Cumhurbaşkanı Sunay 
K abil’den 5 Mayıs günü ayrılmış ve bu münasebetle 
Afgan m illetine bir veda mesajı yayınlam ıştır (Bk. Bel
ge 6). Türkiye - Afganistan ortak bildirisi de aynı gün 
yayınlanmıştır (Bk. Belge 7).
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1 M ayts  1968 İSRAİL’İN  KUDÜS’TE YAPACAĞI GEÇİT
RESMİ İLE İLGİLİ DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASI

2 - 8 M ayıs  1968

Dışişleri Bakanlığı sözcü yardımcısının bu konu
da yaptığı açıklama şöyledir :

«B ilind iğ i üzere, Birleşmiş M illetler Güvenlik 
Konseyi, Ürdün’ün çağrısı üzerine 27 Nisanda topla
narak, İsrail’i, 2 M ayısta Kudüs’te yapmağı derpiş ey
lediği askerî resminden vazgeçmeğe oy b irliği ile  davet 
etmiştir.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ü de içine alacağı 
b ildirilen bu resmi geçitin, Güvenlik Konseyi kararına 
riayet edilmeyerek yapılması halinde, Orta Doğu buh
ranına barışçı yollardan bir hal çaresi bulunması mak- 
sadiyle Birleşmiş M illetler aracılığı ile  yapılan çalışma
ların zorlaşacağı ve bölgede hüküm süren gerginliğin 
daha da artacağı aşikardır. Türk Hükümeti, Kudüs’ün 
statüsünü değiştirmeğe matuf tek taraflı tedbirleri tanı
madığını ve bu tedbirlerin, sunum ları arasında bulun
duğu Birleşmiş M illetler kararlarına da aykırı olduğu
nu müteaddit kereler açıklamış bulunmaktadır.

İhtilafın barışçı yollardan çözümlenmesini güç
leştiren bu türlü tedbirleri ve Kudüs’te yapılması düşü
nülen bahiskonusu geçit resminin husule getireceği ih- 
tilatları endişe ve üzüntü ile  karşılıyoruz.

Ümit ediyoruz ki, İsrail, Güvenlik Konseyinin bu 
son kararına uyarak Kudüs’te askerî geçit resmi tertip
lenmesinden sarfınazar edecektir.»

MİLLİ SAVUNMA BAKANININ TUNUS’U 
ZİYARETİ

M illi Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, Tunus 
M illi Savunma Bakanının davetlisi olarak Tunus’u zi
yaret etmiştir. Bakan, ziyareti hakkında şunları söyle
miştir : «Tunus S ilâh lı Kuvvetler personelinin Türki
ye’de yetiştirilmesi için bir anlaşma imzalamış bulunu
yoruz. Tunus askeri talebe ve subaylarının Türkiye’de 
eğitilmesi bu anlaşma gereğince yürütülecektir.»
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2 Mayıs 1968 KIBRIS’T I  TÜRKLERİN MAGOSA VE BAF’TAKİ 
İNŞA FAALİYETLERİ

2 M ayıs  1968

2 - 5 M ayıs  1968

3 - 1 0  M ayıs 1968

Ankara’ya gelen habere göre, Magosa Türkleri 
Rumların iddia ettiği gibi bir liman değil, sadece yıl- 
laıdanberi mahrum edildikleri bir plâ] tesisi inşasına 
girişmişlerdir.

Baf’tan sahile bir yeraltı yolu yapılmak istendi
ği lıakkındaki Rum iddialarının da gerçekle ilg isi ol
madığı öğrenilmiştir. Şimdiye kadar sahile ulaşım 
imkânları olmayan Baf Türkleri, ihtiyaçlarını karşıla
mak için basit bir yol inşa faaliyetine girişmişlerdir.

AİD’DE TENSİKAT

Uluslararası Kalkınma Ajansı (A İD ), gelecek 
14 ay içinde memurlarından 1372’sinin işine son ver
meye, böylece masraflarını azaltmaya karar vermiştir. 
Bu tedbirler, Bakan Johnson’un yabancı ülkelerde ça
lıştırılan Amerika personelinde yüzde 12 indirim ya
pılması isteği çerçevesindedir.

ROMANYA ORTODOKS PATRİĞİNİN  
ZİYARETİ

Romanya Ortodoks Patriği Jüstinyen, geçen yıl 
Kasım ayında Rum Ortodoks Patriği Athenagoras’m 
Bükreş’te yaptığı ziyareti iade etmek maksadiyle İs- 
tanbul’u ziyaret etmiştir.

TÜRK - ALMAN İŞÇİ SORUNLARI 
TOPLANTISI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinin bu 
konuda yaptığı 10 Mayıs tarihli açıklama şöyledir :

«A lm anya’ya Türk işçisi gönderilmesi hususun
da Türk - Alman Anlaşmasının tatbikatı ile  ilg ili ola
rak 3 - 10 Mayıs 1968 tarihleri arasında Türk - A l
man Karma Komisyonu Ankara’da toplanmıştır.
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3 M ay îs 1968

4 M ay  îs  1968

Türk Hey’etine Dışişleri Bakanlığı Genel Sek
reter Baş Yardımcısı R ifat Ayanlar, Alman Hey’etine 
ise, Federal Almanya D ışişleri Bakanlığı Genel M ü
dürlerinden W alter Truckesbrodt başkanlık etmişlerdir.

Her iki Hey’et, müzakereleri, dostane ve itima
da şayan bir işbirliği havası içinde ve karşılıklı anla
yışla yürütmüşlerdir.

Hey’etler, A lm anya’da bulunan Türk işçilerinin 
çalışmaları ile  ilg ili meseleleri görüşmüştür. Bu arada, 
Türk işçilerinin A lm anya’ya giriş, A lm anya’da ika
met, iş bulma ve sosyal meseleleri ile  ilg ili konular 
ele alınmıştır. Ayrıca, Türk - Danış adı altında yürü
tülmekte olan Arbeiterwohlfahrt’in sosyal meselelerle 
ilgilenmesi konuları da önemle müzakere edilmiştir.

Her iki Hey’et, vardıkları müzakere sonuçları 
hakkında memnuniyetlerini ifade etm işlerdir.»

GENELKURMAY BAŞKANININ NATO  
ASKERİ KONFERANSINA KATILMASI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Turai, 
Brüksel’de Shape’in karargâhında tertiplenen «Shapex- 
68» konferansına katılm ak üzere Belçika’ya hareket et
miştir. General Lemnitzer’in başkanlığında yapılan bu 
toplantıya N ato’ya üye ülkelerden 400 kadar yüksek 
rütbeli subay katılm ış ve çalışmalarda müttefik komu
tanlıkla ilg ili askeri meseleler görüşülmüştür. Orgene
ral Tural, Brüksel’den sonra Londra’ya geçmiştir.

ABD - KUZEY VİETNAM GÖRÜŞMELERİ İLE 
İLGİLİ DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASI

\

Amerika Birleşik Devletleri ile  Kuzey Vietnam ’ın 
10 M ayıs’ta Paris’te görüşmeye başlayacaklarının bir 
gün evvel açıklanması üzerine, Dışişleri Bakanlığı söz
cü yardımcısı şunları söylemiştir :

«Vietnam sorunun daima barışçı yollardan çözüm
lenmesini dilemiş olan Türkiye, görüşmelere başlanma
sına karar verilmesini de büyük bir memnunlukla kar
şılamıştır. Ayrıca görüşme yeri olarak Fransa başken
tinin seçilmesi de bize göre, atılmış olumlu bir adım
d ır.»
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4 M ayıs  1968 TÜRK - LÜBNAN TURİZM ANLAŞMASI
PROTOKOLÜ

3 M ayıs  1968

3 M ayıs 1968

Türkiye - Lübnan turizm anlaşması protokolü 
Türkiye adına Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Turizm Genel Müdürü Adnan Özaktaş, Lüb
nan hükümeti adına da Lübnan Turizm Konseyi tem
silcisi ve M illetlerarası Resmî Turizm Teşekkülleri 
Birliği (ÎDTTO) ikinci başkanı Georges Foddoul ara
sında İstanbul’da imzalanmışdır.

Anlaşmaya göre, iki ülke turist trafiğindeki tıka
n ık lıkları giderecek tedbirleri ortaklaşa alacaklar, tek
nik yardımlaşma ve turizmle ilg ili bilgi teatisi konula
rında ortak çalışmalar yapacaklardır. Aynı anlaşmaya 
göre, ik i ülke arasında kara, deniz ve hava ulaştırma
sındaki tıkanıklıkları önleyecek tedbirler alınacak ve 
ortak tanıtma çalışmalarına hız verilecektir.

CUMHURBAŞKANININ IRAK VE AFGANİSTAN 
ZİYARETLERİ HARKINDAKİ DEMECİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Irak ve Afganis
tan’a yaptığı resmi ziyaretlerin sonunda yurda dönüşün
de, bu geziler ile ilg ili olarak bir demeç vermiştir (Bk. 
Belge 8).

DIŞİŞLERİ BAKANININ IRAK VE AFGANİSTAN’A 
YAPILAN RESMİ ZİYARETLER HAKKINDA  
TRT’YE VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Cum
hurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Irak ve Afganistan’a yap
tığ ı resmi ziyaretler sonunda İran Şahı ile görüşmek 
için uğradığı Tahran şehrinde, bu geziler ile  ilg ili ola
rak TRT muhabirine bir demeç vermiştir (Bk. Belge-
'9).
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5 M ayıs  1968

1 M ayıs  1968

6 M ayıs  1968

7 M ayıs  1968

CUMHURBAŞKANININ ÎRAN ŞAHI ÎLE 
YAPTIĞI GÖRÜŞME

Afganistan’a yaptığı resmî ziyareti tamamlayarak, 
yurda hareket eden Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Tah
ran’a uğramış ve Mehrabad hava alanında İran Şehin- 
şahı Rıza Pehlevî tarafından karşılanmıştır.

Cumhurbaşkanı Sunay ve İran Şahı bu buluşma
dan faydalanarak, bir görüşme yapmışlardır. Bu gö
rüşme sırasında, çeşitli dünya sorunları ele alınmış ve 
özellikle Ortadoğudaki son gelişmeler üzerinde durul
muştur. • Görüşmeye, İran Başbakanı Huveyda, Dışiş
leri Bakanı Ardeşir Zahidi ile D ışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil de katılm ışlardır.

DIŞİŞLERİ BAKANININ «AVRUPA GÜNÜ»  
MESAJI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabrİ Çağlayangil, Avru
pa Konseyi tarafından ihdas edilen «Avrupa giinü»nün 
dördüncü yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayınla
mıştır (Bk. Belge 10).

AVRUPA KONSEYİ ASAMBLESİNDE SEÇİMLER

Avrupa Konseyi Asamblesi 20 inci olağan top
lantı dönemi Strasburg’ta açılmış, daha sonra Asamble 
başkanı ve 8 başkan yardımcısı seçilmiştir. Yüksel Men
deres, yeniden başkan yardımcısı seçilmiştir. Öte yan
dan, Avrupa İnsan H akları Mahkemesine seçilen yar
g ıçlar arasında Suat B ilge de yer almıştır.

DIŞİŞLERİ BAKANININ AVRUPA KONSEYİ 
ASAMBLESİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil Avrupa 
Konseyi Danışma Meclisinin siyasi görüşmeleri sıra
sında, bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 11).
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7 M ayıs  1968  DIŞİŞLERİ BAKANININ GÜMÜLCİNE AZINLIK
POSTASI GAZETESİNE VERDİĞİ DEMEÇ

7 M ayıs  1968

7 M ayıs 1968

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in Gü- 
miilcine’de münteşir «A zınlık Postası» adlı haftalık 
Türkçe gazetede çıkan özel demecinin metni aşağı
dadır :

«Batı Trakya’daki kardeşlerimizin andlaşm alarla 
kendilerine tanınmış olan statüye uygun olarak huzur 
ve refah içinde yaşamaları yürekten dileğimizdir ve bu, 
hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konudur.

Kültürel ve sosyal alanlarda kendilerine tanınmış 
bulunan haklardan tam olarak faydalanm aları, günde
lik  hayatlarında kanunların çerçevesi içinde zorluklara 
uğramadan iş ve güçleriyle uğraşm aları ve bulunduk
ları topraklarda dürüst vatandaşlar olarak himaye ve 
itibar görmeleri ve asrın medenî icaplarına uygun ola
rak kalkınmaları milletçe temenni ettiğimiz hususlar
d ır.»

KIBRIS’TA CEMAATLARARASI 
ÖNGÖRÜŞMELERLE İLGİLİ DIŞİŞLERİ 
SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşçen, bir soru 
üzerine, «görüşmelerin suya düştüğü» yolundaki ha
berlerin doğru olmadığını bildirmiş ve « ik i cemaat ara
sında, zemin yoklama niteliğinde görüşmeler yapılm a
sı hususundaki temaslar devam etmektedir» demiştir.

ÜÇÜNCÜ DEMİR - ÇELİK ÖN PROJE 
ANLAŞMASI

İskenderun körfezinde Payas - İskenderun ara
sında kurulacak üçüncü demir - çelik sanayii için ön 
proje anlaşması imzalanmıştır. 1972 yılı sonunda biti
rilmesi düşünülen, 3,5 m ilyar liraya çıkacak üçüncü 
demir - çelik sanayii ön proje anlaşması Sovyet - Rus
ya A ğır Sanayi ve İhracat Kurumu Genel Müdürü İvan 
Dolgov ile  üçüncü demir - çelik kuruluş büro müdürü 
Hayri Erten arasında, Ankara’da aktedilmiştİr.
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7 M ayıs 1968 TÜRKİYE’NİN  « İNTELSAT»A ÜYELİĞİ

9 M ay  t s  1968

9 M ayıs  1968

Türkiye, U luslararası Sun’i Peyklerle Haberleş
me Konsorsiyumunun (İntelsat) 62 inci üyesi olmuştur. 
W ashington Büyükelçimiz M elih Esenbel, Türkiye’nin 
Intelsat’a üye olmasını sağlayan uluslararası antlaşma 
yı imzalamıştır.

Birleşmiş M illetler Genel Kuruiu’nun 14’üncü 
toplantısında alman bir karar gereğince, aktedilen ant
laşmalar, «sun ’i peykler aracılığıyla yapılan haberleş
meler için uzayın devletler arasında fark gözetilmeden 
kullanılm asına» imkân vermektedir. Kurulan konsor
siyumun geliri, imzacı devletlerin aidatlarından mey 
dana gelmektedir. Türkiye’nin aidatı yüzde 0.50’dir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ ALMAN RADYO VE 
BASININA VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Stras- 
burg’ta Alman «Deutsche W e lle »  radyo ve Deutsche 
Press Agentur ajansı muhabirlerine, Kıbrıs ve Orta- 
Doğu konularında bir demeç vermiştir (Bk. Belge 12).

DIŞİŞLERİ BAKANININ STRASBURG  
TOPLANTILARI VE KİPRİANU İLE GÖRÜŞMESİ 
HARKINDAKİ DEMECİ

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin ve Danış
ma Meclisinin 6-7 M ayıs tarihlerinde yaptığı toplantı
lara katılan D ışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil, 
yurda dönüşünde Yeşilköy hava alanında gazetecilerin 
sorularını cevaplandırmıştır.

Gazetecilerin «Kıbrıs D ışişleri Bakanı Kiprianu ile 
özel bir görüşmeniz oldu m u?» şeklindeki sorusuna. 
Dışişleri Bakanı : «önceden hazırlanmış bir görüşme 
yapmadık. Kendisi Strasburg’da Bakanlar Konseyi 
toplantılarına katılm ak için bulunuyordu. Bu fırsattan 
istifade ederek Kıbrıs ile  ilg ili bir görüşme yaptık. Kıb- 
rıs meselesinin bugünkü safhası üzerinde durduk. Bu 
görüşmeler tamamen istikşafi mahiyettedir. Ancak ta-
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raf tarlam ı hükümetlerince tasvib olunduğu takdirde 
hüküm İfade edebilir. Bu itibarla görüşmelerin her tür
lü harici tesirlerden azade ve tam bir mahremiyet içinde 
cereyanı zaruridir. Bu şartları ihtiva eden bir yer ve 
şekil üzerinde mutabık kalmabileceği ümidindeyim.»

10 -1 5  M ayıs  1968 YUNANİSTAN TİCARET BAKANININ  
ZİYARETİ

Yunan Ticaret Bakanının A nkara’da Ticaret Ba
kanı Ahmet Türkel ile  yaptığı görüşmeler sonunda bir 
bildiri yayınlanmıştır. B ildiri şöyledir :

«Yunanistan K rallığ ı Ticaret Nazırı Ekselans 
Georges Papadimitracapoulos başkanlığındaki Yunan 
heyetiyle Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ekselans 
Ahmet Türkel başkanlığındaki Türk heyeti, 10 - 14 
Mayıs 1968 tarihlerinde, Ankara’da görüşmelerde bu
lunmuşlardır.

Bu temaslarda, mezkûr heyetler, iki ülke arasın
daki ticarî mübadelelerin hacminin arttırılması imkânı
nı ve tarım ve sanayi sektörleri ile  turizme ilişkin mese
leleri incelemişlerdir.

Bu ilk  görüş teatisinden memnuniyet duyan taraf
lar, iki memleket arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi 
için uygun tedbirlerin bulunmasını sağlayacak çalışma
lara devam amacıyla, iki çalışma grubu kurulması hu
susunda mutabık kalm ışlardır.

Bu arada, iki ülkenin özel sektör temsilcileri ara
sındaki temasların teşviki de kararlaştırılm ıştır.

İki Bakan bu görüşmelere hakim olan anlayış 
zihniyetinden memnun kalm ışlar ve bunun iki ülke 
arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini olumlu 
yönde etkiliyeceğini müşahade etm işlerdir.»

Yunan Ticaret Bakanı, ayrıca, A tina’da yaptığı 
bir basın toplantısında Türk - Yunan görüşmeleri hak
kında bilgi vermiştir (Bk. Belge 13).
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1 0 - 1 7  Mayıs 1968 DOĞU PAKİSTAN VALİSİNİN ZİYARETİ

10 M ayıs  1968

11 M ay ıs  1968

1 3 - 2 5  M ayıs  1968

Doğu Pakistan Genel V alisi Abdülmünim Han, 
hükümetimizin davetlisi olarak İstanbul, Ankara ve 
Konya’yı ziyaret etmiştir. Ankara’da Başbakan Demirel 
tarafından kabul edilen ve D ışişleri Bakanı Çağlayangil 
ile  görüşen Doğu Pakistan Valisi, memleketimizden ay
rılırken seyahati hakkında bir demeç vermiştir. (Bk. Bel
ge 14).

NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISI

M illi Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu’nun da 
katıld ığı Nato’nun 14 Savunma Bakanı toplantısı Brük
sel’de yapılm ıştır. Birleşik A m erikan ın yeni Savunma 
Bakanı Clark C lifford’un da ilk  defa olarak katıld ığ ı bu 
toplantıda, N ato’nun 1969 - 73 dönemi için kuvvetler 
hedefini tespit etmek üzere görüşmeler yapmıştır (Bk. 
Belge 15).

MAVRİTANYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ  
MASRAFLARINA YARDIM

Mavritanya, Birleşmiş M illetlerin Kıbrıs’taki barış 
gücünün m asraflarına 2100 dolar vereceğini açıkla
mıştır.

GENELKURMAY BAŞKANININ AMERİKA’YI 
ZİYARETİ

Genelkurmay Bakanı Orgeneral Cemal Tural, 
ABD Genelkurmay Başkanının daveti üzerine, Am erika’
da çeşitli kara, hava ve deniz kuvvetleri üslerinde ve 
bunların sanayii üzerinde incelemelerde bulunmuşdur. 
Orgeneral Tural’a Pentagonda bir liyakat nişanı ve
rilmiştir. Genelkurmay Başkanı, yurda dönüşünde gezisi 
hakkında basına bilg i vermiştir (Bk. Belge 16).

i
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13 M ayıs  1968 DIŞİŞLERİNİN ALMANYA'DAKİ İŞÇİLER İLE 
İLGİLİ AÇIKLAMASI

13 M ayıs  1968

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinin konu 
ile ilg ili açıklaması şöyledir :

«13 Mayıs tarihli bir gazetede, A lm anya’da çalışan 
Türk işçileri ile ilg ili konularda Ankara’da Alman hey’- 
eti ile yapılan görüşmelerde Alman hey’etinin işçilerle 
ilg ili iki isteğimizi reddettiği ve görüşmelerin fiyasko 
ile neticelendiği yolunda bir haber intişar ettiği görül
müştür.

Almanya’daki işçilerimizin sosyal hak ve ihtiyaç
ları ile ilg ili görüşmeler anlayış havası içinde cereyan et
miş ve tam bir anlaşma ile sonuçlanmıştır. Haberdeki 
iddianın aksine, görüşmelerde işçilerimizin çocuk zammı
nın devam etmemesi veya 1972 yılına kadar 4 çocuktan 
fazlasına zam vermeyi öngören işlemin kaldırılması 
bahis konusu olmamıştır. Bu konuda Alman hey’etinin 
gösterdiği anlayışla işçilerimizin hak ve menfaatlerini 
birinci plânda gözönünde tutan bir anlaşmaya varılm ış
tır.

Görüşmelerde Türk işçilerinin sosyal ihtiyaçlarım 
karşılamak üzere kurulmuş bulunan Türk - Danış mü- 
essesesine karşı herhangi bir serzenişte bulunulmamıştır. 
Türk - Danış ve onun bağlı bulunduğu «Arbeiterwohl- 
fahrt» teşkilâtı, Türk işçisine şayanı takdir hizmetlerde 
bulunmaktadır.

Bu hizmetin devamı ve daha mükemmel bir hale 
getirilmesi iki tarafın samimî arzusudur. Türk - Alman 
görüşmelerinde varılan sonuçlar Bakanlıklararası Koor
dinasyon Komitesinden geçtikten sonra nihaî şeklini a la
cak ve tatbikata geçilecektir.»

TÜRKİYE  - SOVYETLER BİRLİĞİ EK TİCARET 
PROTOKOLÜ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri B irliği arasında, daha önce akdedil
miş ticaret anlaşması hükümlerine uygun şekilde hazır
lanan ek protokol, Resmî Gazetede yayınlanmıştır.

21



13 M ayıs  1968

A ltı maddeden ibaret olan ek protokol gereğince, 
iki ülke arasında ithal ve ihraç olunacak m allar teker 
teker sayılmış, ancak, protokolü geçerlilik süresi olan 
31 M art 1969 tarihine kadar, bu kalemlerde yüzde elli 
oranına kadar, arttırma yapılabileceği belirtilmiştir.

Protokole eklenen listeler gereğince, Sovyetler 
B irliğ in ’den alacağımız çeşitli m allar arasında, 2 m il
yon dolarlık portland çimentosu ile 3 milyon 750 bin 
dolarlık 5 numara fuel oil, 2 milyon400 bin dolarlık 
amonyum sülfat, 3 milyon 200 bin dolarlık basit süper 
fosfat, 3 milyon 250 bin dolarlık kâğıt hamuru ve kâğıt, 
5 milyon dolarlık demir blum ve kütükler büyük ka
lemler olarak göze çarpmaktadır.

Buna karşılık, Türkiye de Sovyetler B irliğ i’ne 2 
milyon 500 bin dolarlık büyükbaş canlı hayvan ile 70 
ton kadar tütün, pamuk, narenciye, çeşitli taze ve kuru 
yemiş, 700 bin dolarlık ayakkabı, terlik, deri ve kösele 
mamulatı, yünlü ve pamuklu trikotaj, çorap ve 1 milyon 
300 bin dolarlık da çeşitli alkollü içki ihraç edecektir.

TAHRAN HAKLARI KONFERANSI BİLDİRİSİ

Üç haftadır Tahran’da devam eden Birleşmiş M il
letler İnsan H akları konferansı sona ermiştir.

81 ülke temsilcisi, nihai «Tahran bildirisinde» 
iğrenç apartheid siyaseti yoluyla insan haklarının red
dini, uluslararası barış ve güvenliği ciddi şekilde rahat
sız eden ve insanlığa karşı işlenmiş bir siiç olarak kı
namıştır.

Bildiride, ekonomik bakımdan kalkınmış ülkelerle 
kalkınmamış ülkeler arasındaki açıklığın insan hakları
nın tam olarak uygulanmasına engel olduğu ifade edil
miş, ülkeler arasındaki uçurumu küçültmek için her ül
kenin elinden geleni yapmasını her zamankinden çok 
daha gerekli kıld ığı belirtilm iştir.

N ihai bildiri ayrıca kadınlara tam eşitlik verilmesi
ni desteklemiş, dünyadaki 700 milyon okuma yazma bil
meyene yardım için acilen ulusları harekete geçmeye 
çağırmış, insanlığın ilm i ve teknik gelişmelerin sonucu
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olarak ortadan kalkmaması için dünyada derhal tam bir 
silâhsızlanmaya gidilmesini istemiştir. Konferans’da, ço
cuk hakları konusunda, teklifçileri arasında Türkiye’
nin de yer aldığı bir karar sureti, oybirliği ile kabul 
edilmiştir.

Dışişleri sözcüsü Oktay Işcen’in açıkladığına göre, 
kabul edilen bu karar suretinde, insan hakları evrensel 
beyannamesine paralel olarak bütün hükümetler, çocuk 
haklarını temin ve korumada, ellerinden gelen gayreti 
sarfa, çocukların yararına faaliyet gösteren bütün m il
letlerarası teşekkülleri ve bu arada Birleşmiş M illetler 
Çocuk Fonunu desteklemeğe davet olunmaktadırlar.

Bu bildiri tavsiyeleri ile birlikte Birleşmiş M illet
ler Genel Kurulunca Aralık ayında görüşülmek üzere 
Birleşmiş M illetlere gönderilmiştir.

13 M ayıs  1968 FRANSIZ AKDENİZ FİLOSU KUMANDANININ  
BASIN TOPLANTISI

İstanbul limanını ziyaret etmekte olan Fransız kru
vazörü Colbert’de bir basın toplantısı düzenleyen Fran
sa’nın Akdeniz Filosu Kumandanı Amiral Philippon, 
iki ülke arasındaki dostluğun devamı için denizciler ara
sında kurulan bağın önemine işaret etmiştir.

Amiral Philippon, Türkiye ile Fransa arasındaki 
dostluğun birkaç asır önce başladığına işaret etmiş 1543 
yılında Barbaros Fîayrettin Paşanın Toulon Limanına 1. 
Fransuva’nın daveti üzerine geldiğini belirterek «işte biz 
İstanbul’a o limandan geliyoruz» demiştir.

Fransa’nın Türkiye ile dostluk kuran ilk  Batı mem
leketi olduğunu ifade eden Amiral, bu dostluktan büyük 
gurur duyduklarını sözlerine eklemiştir. Fransa donan
masının son zamanlardaki teknik gelişmesinden de bah
seden m isafir Amiral, Türk donanmasın da modernleş
me gayretleri içinde bulunğunu ve bundan memnunluk 
duyduğunu ifade ile  Fransa bahriyesinin özellikle atomik 
konulara eğildiğini kaydetmiştir.
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13 Mayıs 1968 AVRUPA KONSEYİ KAN EKSPERLERİ 
TOPLANTISI

14 M ayıs  1968

14 M ayıs  1968

15 -2 1  M ayıs  1968

Avrupa Konseyi Kan Eksperleri A lt Komitesi 7. 
dönem toplantısı İstanbul’da açılmıştır.

TÜRK - ALMAN ASKERİ VE TEKNİK YARDIM  
GÖRÜŞMELERİ

Brüksel’de yapılan Nato Savunma Bakanları top
lantısından sonra Bonn’a geçen M illî Savunma Bakanı 
Ahmet Topaloğlu, Federal Almanya Savunma Bakanı 
Schröder ile bir görüşme yapmıştır. Konuşmalarda, A l
manya ile Türkiye arasındaki askerî ve teknik yardım 
anlaşmasının tatbikatı hususunda fikir teatisinde bulu
nulmuş ve tam bir görüş birliğine varılmıştır.

KİPRİYANU’NUN CEMAATLERARASI GÖRÜŞME
LER H ARKINDAKİ SÖZLERİ

Kıbrıs Rum yönetiminin Dışişleri Bakanı Spiros 
Kipriyanu, Avrupa gezisinden dönüşünde gazetecilere 
verdiği demeçte, K ıbrıs’ta Türk ve Rum toplumları ara
sındaki uyuşmazlıkları çözümleyecek görüşmelerin ya
kında başlıyacağını umduğunu söylemiştir. B ilindiği gibi, 
Kiprianu, Strasburg’taki Avrupa Konseyi toplantısı sıra
sında D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile  görüş
müştür.

MÜKERRER VERGİLENDİRME KONUSUNDA  
TÜRK  - ALMAN GÖRÜŞMELERİ

Türkiye ile Federal Almanya arasında «mükerrer 
vergilendirmeyi önlemek» amacıyla akdedilmesi ön
görülen anlaşma ile ilg ili olarak Federal Almanya M a
liye Bakanlığından bir heyet ile  D ışişleri Bakanlığından 
bir heyet arasında görüşmeler yapılm ıştır.

Anlaşmanın hedefi bir ülkede mukim olup diğer 
ülkede gelir elde eden hakikî ve hükmî şahısların her iki 
ülkede birden çifte vergilendirmeye tâbi tutulmasını ön
lemektir.
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15 M ay ıs  1968

1 6 - 2 1  M ayıs  1968

Bunu teminen anlaşma ile  bütün gelir nevilerinde 
vergilendirme hakkının hangi tarafa ait olduğunun tes- 
bitine çalışılacaktır. Bu suretle bir ülkeden diğer ülkeye 
ve özellikle A lm anya’nın sermaye ihraç eden gelişmiş 
bir memleket, Türkiye’nin de sermaye ithal eden geliş
mekte olan bir memleket olduğu nazara alın ırsa A lman
ya’dan memleketimize özel sermaye akım larının artması 
öngörülmektedir.

Alman makamlarına tevdi ettiğimiz anlaşma pro
jesi, ayrıca iki ülkedeki vergi ve sermaye teşvik tedbirleri 
ile  ilg ili mevzuattaki fark lılık ların  memleketimiz için 
lüzumsuz gelir ve vergi kaybına müncer olmamasına da 
bilhassa itina etmektedir.

Görüşmelerin sonunda D ışişleri Bakanlığ ı Enfor
masyon Dairesinden yapılan açıklamada şöyle denmek
tedir :

«Bu birinci kısım görüşmelerinde anlaşma proje 
sinde yer alan prensipler ve bu prensiplere mesned teşkil 
eden nazarî esaslar ele alınmış ve bunlar etrafında mu
tabakat tesisi istikametinde çalışmalar yapılm ıştır.»

CENTO ENDÜSTRİYEL KALKINMA  
SEMİNERİNİN HAZIRLIKLARI

Eylül ayında, İngiltere’nin Oxford şehrinde düzen
lenecek CENTO Endüstriyel Kalkınma Seminerinin ha
zırlıkları ile ilg ili çalışmalarda bulunmak üzere İngil
tere ve A .B.D .’den gelen beş uzman bölgede bir inceleme 
gezisine çıkmışlardır. Uzmanlar, 1 5 - 2 0  Mayıs arasında 
Türkiye’de incelemelerde bulunmuşlardır.

TUNUS DEVLET BAKANININ ZİYARETİ

Tunus Devlet Bakanı Tayip Slim, Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk’üıı davetlisi olarak, T ahrandan  memleke
tine dönüş yolunda İstanbul’a bir ziyarette bulunmuştur.
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16 Mayıs 1968 TÜRK  - ÎRAN TRANSİT ANLAŞMASININ 
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Türkiye ile İran arasında «transit geçiş»i temin 
eden anlaşma, yürürlüğe girmiştir. Anlaşma gereğince, 
iki ülkeye mensup yolcularla her türlü yolcu eşyası, ticarî 
eşya ve taşıtlar «serbest transit» hakkını kazanmaktadır
lar.

16 M ay ıs  1968 KONSORSİYUM BAŞ KANININ TÜRKİYE’DEKİ 
İNCELEMELERİ

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının davetlisi olarak bir 
süredir memleketimizin turistik bölgelerinde inceleme
ler yapan Türkiye’ye Yardım  Konsorsiyumu Başkanı Dr. 
G. Kaiser, İzmir’de düzenlediği basın toplantısında Tür
kiye için turizmin öneminden bahsetmiştir (Bk. Belge 
17).

1 7 - 2 4  M ayıs  1968 SOVYET SİVİL HAVACILIK BAKANININ  
ZİYARETİ

Sovyet Sivil H avacılık Bakam Yevgeniy Loginov, 
Hükümetin konuğu olarak Türkiye’yi resmen ziyaret 
etmiştir. Konuk Bakan, Ankara’da Ulaştırma Bakanı 
Dr. Sadettin B ilgiç ile Türk - Sovyet sivil havacılık an
laşması ile ilg ili miizakkerelerde bulunmuştur. Anka
ra’dan sonra İzmir’i ve 22 M ayıs’da da İstanbul’u ziya
ret eden Sovyetler B irliği Sivil H avacılık Bakanı, Tür
kiye’den ayrılırken basma şunları söylemiştir :

«20 M ayıs’ta başlıyan Moskova-Ankara uçak sefer
lerinin açılışı dolayısiyle Türkiye’ye gelmiş olmaktan 
memnun ve mutluyum. Ankara’da Türk hükümet erkânı 
ile çeşitli konular üzerinde, özellikle havacılık alanında 
ileride neler yapabileceğimizi, ne gibi bir çalışma şekli 
izleyeceğimizi tespit ettik.
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17 M ayıs  1968 ABD SAVUNMA BAKANININ AMERİKAN 
ASKERİ YARDIMI EIAKKINDAKİ KONUŞMASI

17 M ayıs  1968

18 M ayıs  1968

1 9 - 2 0  M ayıs  1968

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakam Clark 
Ciifford, Senato D ışişleri Komisyonunda yaptığı bir ko
nuşmada, Amerika’nın İran Yunanistan ve Türkiye’ye 
yapılan askeri yardımının azaltılmamasını istemiştir.

GİRİT ADASINDA NATO ATIŞ EĞİTİMİ 
MERKEZİNİN AÇILIŞI

Balistik araçların denemelerinde kullanılm ak üzere 
hazırlanmış olan N ato’ya ait bir «atış alan ı» Girit ada
sında hizmete açılmıştır.

Açılış töreninde Yunanistan Kral Naibi Başbakan 
Papadopulos, Nato ve Yunan ordusuna mensup subay
lar hazır bulunmuşlardır.

ARAP BİRLİĞİ İKTİSADİ KONSEYİ KARARLARI

Arap B irliği İktisadî Konseyi, iktisadi ve toplumsal 
kalkınma için yüz. milyon dinardık ortak bir fon kurul
masıyla ilg ili anlaşmayı tamamlamıştır.

Arap B irliği İktisadî Konseyi nin kapanış oturu
munda kabul edilen başka tavsiyelerin başında, Türki
ye’nin İsrail’den ithal ettiği malzemeyi bundan böyle 
Arap ülkelerinin sağlaması ve buna karşılık Türkiye’nin, 
İsrail’e ihracatım Arap ülkelerine yapması gelmektedir.

İTALYA’DA GENEL SEÇİMLER

İtalya’da yapılan genel seçimlerde iktidarda olan 
Merkez Sol Koalisyonuna ait partilerden Hristiyan De
mokratlar, bir ilerleme kaydetmiş, Birleşik Sosyalist 
Partisi ise bazı kayıplar vermiştir. Sosyalistlerin kaybet
tikleri oyları, Komünistler ile  Birleşik Sosyalist Partisin
den ayrılan Proleter Sosyalistler kazanmıştır.
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19 - 28 M ayıs  1968 BİR İNGİLİZ TEKNİK HEYETİNİN TEMASLARI

20 M ayıs  1968

20 M ayıs  -
1 Haziran 1968

İngiltere İhracat Konseyi üyesi Edwin Chapman- 
Andrews başkanlığındaki bir İngiliz Sanayiciler heyeti, 
teknik ve sanayii konularında görüş teatisinde bulunmak 
üzere Türkiye’yi ziyaret etmişlerdir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ ARAP BİRLİĞİ İKTİSADİ 
KONSEYİNİN KARARI İLE İLGİLİ DEMECİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağiayangil, Sabah 
gazetesine özel bir demeç vererek Arap B irliği İktisadî 
Konseyinin son kararının memnuniyetle karşılandığını 
söylemiş ve «Biz de Arap devletleri ile  karşılık lı olarak 
ticarî ve iktisadi münesebetlerimizin inkişafını her za
man arzu etmekte ve gayelerim izi bu konu üzerine teksif 
etmiş bulunmaktayız» demiştir. Öte yandan, Nato ile il
g ili bir soru üzerine, Bakan «tutumumuzda hiçbir değişik
lik  yoktur. Batı dünyasının müştereken savunulması 
için evvelce mevcut olan sebepler baki kaldıkça Atlantik 
İttifakının hayatiyetini muhafaza edeceği bir gerçektir» 
demiştir. Kıbrıs konusunda ise, Bakan, «K ıbrıs’da iki 
cemaat arasındaki görüşme teşebbüslerinin akamete uğ
radığı iddia edilemez. Görüşmenin yeri ve şekli üzerinde 
ortaya çıkan bazı zorlukların yakın zamanda giderilece
ğini ümit etmekteyiz» demiştir.

TÜRK  - YUNAN GÖRÜŞMELERİNİN ÜÇÜNCÜ 
VE SON BÖLÜMÜ

Ö zellikle azınlıklar konusundaki sorunları göz
den geçirmek üzere, Türk ve Yunan temsilcileri arasın
da, M art ayı ortalarında Atina’da başlayan ve 15 N i
san’dan itibaren de Ankara’da devam edilen görüşme
lerin ’ üçüncü ve son bölümü V iyana’da yapılmıştır.

V iyana’daki görüşmeleri de Türkiye adına Dışişleri 
Bakanlığı, Kıbrıs - Yunanistan Dairesi Genel Müdürü 
Adnan Bulak, Yunanistan adına D ışişleri Bakanlığı 
Türkiye İşleri Dairesi Genel Müdür yardımcısı Yani 
Yunis yürütmüştür.
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20 M ay ıs  1968 MAKARİOS’UN CEMAATLARARAS1 
GÖRÜŞMELER ÎLE İLGİLİ DEMECİ

İngiliz idaresine karşı mücadelede ölen bir Eoka- 
cı’nın heykelinin açılışı dolayısiyle yapılan törende ko
nuşan Cumhurbaşkanı Makarios, Kıbrıs Rum hükümeti
nin Kıbrıs’lı Türklerle görüşmeler için «kap ıyı açık tut
tuğunu» söylemiştir.

Makarios konuşmasında, «Rum ların görüşmeler 
için gerekli atmosferi yaratmak üzere ellerinden geleni 
yaptıklarını, fakat Türklerin şimdiye kadar buna kar
şılık olabilecek bir harekette bulunm adıklarını» da id
dia etmiştir.

20 M ayıs  1968 ANKARA - MOSKOVA UÇAK SEFERLERİ

Sovyetler B irliği hükümeti ile  yapılan hava anlaş
ması gereğince Ankara - Moskova arası uçak sefer
leri başlamıştır. Aeroflot’un Ilyuşin 18 tipi bir uçak, 
üçbuçuk saat süren bir yolculuktan sonra, Esenboğa 
H avaalanına inmiştir. İlgililerden alınan bilgiye göre, 
Moskova - Ankara ve Kahire arasında uçak seferleri, 
karşılıklı olarak her hafta pazartesi günleri yapılacaktır.

20 - 28 M ayıs  1968 CENTO ŞAHBAZ HAVA TATBİKATI

Cento Müşterek Askerî Plânlam a Kurmay Heyeti ta
rafından düzenlenen 14. Şahbaz hava tatbikatına, İran. 
Türk, İngiliz ve Amerikan hava kuvvetleri katılm ışlar
dır. Y ıllık  eğitim tatbikatından biri olan bu tatbikatın 
amacı, Cento bölgesinin hava savunma sistemlerinin kont
rolüdür.

22 - 24 M ayıs  1968 CENTO BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE EĞİTİM  
KONSEYİNİN TOPLANTISI

Cento Bilimsel Araştırmalar ve Eğitim Konseyi
nin 17. toplantısı Ankara’da yapılmıştır.
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23 M ayıs  1968

24 M ayıs  1968

24 M ayıs  1968

24 M ayıs  1968

JAMAİKA’NIN KIBRIS GÜCÜ MASRAFLARINA 
YARDIMI

Jam aika hükümeti, Kıbrıs’taki Birleşmiş M illet 
lerin barış gücü masraflarına 2400 dolarla katıldığın* 
Genel Sekreter U Thant’a bildirmiştir.

DIŞİŞLERİ GENEL SEKRETERİNİN ORTAK  
SAVUNMA TESİSLERİNDEKİ İNCELEMELERİ

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Zeki Kuneralp, 
Karadeniz bölgesinde bir gezi, yaparak, ortak savunma 
tesislerinde incelemelerde bulunmuştur.

CEMAATKARARASI GÖRÜŞMELER İLE İLGİLİ 
DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN CEVABI

Görüşmelerin ada dışında, yapılmasında görüşbir- 
liğine varıld ığı ve ik ili görüşmelerin Londra veya Bey
rut’ta yapılacağı yolundaki haberlerle ilg ili bir soruyu 
cevaplandıran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay îşcen 
şunları söylemiştir :

«K ıbrıs’ta cemaatlararası temaslar devam ediyor. 
Henüz mutabakata varılamadı. Temasların kısa zaman
da olumlu bir sonuca varması hususundaki ümitlerimiz 
bakidir.»

DÜNYA GIDA PROGRAMININ YARDIMI

Türkiye ile Birleşmiş M illetler Dünya Gıda Prog
ramı arasında D ışişleri Bakanlığında bir «tem el anlaş
m a» imzalanmıştır.

Temel anlaşma «1964 yılından bu yana uygulan
makta olan Türkiye’deki 20 proje için 14 milyon dolar
lık  gıda yardımı sağlayan, dünya g ıda programı ile olan 
ilişkilerim ize genel bir düzenleme» getirmektedir.

Öte yandan, önümüzdeki aylar içinde kabul edil
mesi beklenen üç proje ile dünya gıda programından 
yeniden 22 milyon dolarlık gıda yardımı sağlanacağı 
öğrenilmiştir.
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25 M ayıs  1968

26 M ayıs  1968

21 M ayıs  1968

İSTANBUL - MOVKOVA YATAKLI VAGON 
BAĞLANTISI

İstanbul ile  Moskova arasında direkt tren sefe
rini yapacak olan Sovyetler B irliği demiryollarına ait 
yataklı vagon Sirkeci’ye gelmiştir. Bu direkt demiryolu 
bağlantısı haftada bir yapılacaktır.

KIBRISLI TÜRK VE RUM TEMSİLCİLER 
ARASINDA İLK TEMASLAR

Lefkoşe’deki Birleşmiş M illetler İstihbarat Servis
leri tarafından verilen bir habere göre, Kıbrıs Türk ve 
Rum liderleri arasında Birleşmiş M illetler Genel Sek
reteri Thant’ın özel temsilcisinin evinde görüşmeler 
cereyan etmiştir.

Birleşmiş M illetler kaynağı tarafından verilen ha
berlerden anlaşıldığına göre, ilk  temaslar 2 4 - 25 Mayıs 
günü cereyan etmiş, Türkleri Rauf Denktaş’m başında 
bulunduğu bir heyet, Rumları ise Temsilciler Meclisi 
Başkanı Glafkos Klerides’in başkanlığındaki bir grup 
temsil etmiştir.

TÜRKİYE  - FEDERAL ALMANYA KARA 
ULAŞIMI GÖRÜŞMELERİ

Dışişleri Bakanlığı U luslararası Ekonomik Kuru
luşlar Dairesi Genel Müdürü Rahmi Giimrükçüoğlu’nun 
başkanlığında bir heyet ile Federal Almanya yetkilileri 
arasında kara ulaşımı konusunda görüşmelere başlan
mıştır.

Bilindiği gibi, Federal Almanya, ülkeye giren taşıt
lara bir kontenjan rejimi uygulamakta, günde birkaç 
taşıtın girmesine müsaade etmektedir. Görüşmelerde, 
bu konu ile iki ülke arasında kara ulaşım ında girişlerde 
alman ücretlerin ahenkleştirilmesi hususu ele alınmıştır.
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28 Mayıs 1968 MEKSİKA TURİZM BAKANININ ZİYARETİ

28 M ayıs  1968

28 M ayıs  1968

28 M ayıs  1968

M eksika Turizm ve Enformasyon Bakam Ağustos 
Salvat, Ege’nin tarihi ve turistik yerlerini gezmek üzere 
İzmir’e gelmiştir.

KIBRIS’TA CEMAATLARARASI TEMASLARIN 
DEVAMI

Kıbrıs’ta Türk ve Rum cemaatları arasında yapıl
ması düşünülen zemin yoklama niteliğindeki öngörüş- 
meler ile  ilg ili bir soru üzerine, D ışişleri Bakanlığı söz
cüsü şunları söylemiştir : «Öngörüşmelerle ilg ili olarak, 
cemaatlararası temaslar devam ediyor. Yapılacak gö
rüşmeler hususunda henüz bir mutabakata varılm adı.»

Öte yandan, Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri 
U Thant’ın Kıbrıs’taki özel temsilcisi Osorio T afall, 
Türk ve Rum liderleri ile görüşmelerine devam ederek, 
görüşme yeri konusunun çözümlenmesi için çaba har
camıştır. T afall, bu konuda Genel Sekreter U Thant’a 
rapor vermek üzere 5 Haziran’da New York’a hareket 
etmiştir.

YUNANİSTAN’IN  KIBRIS BARIŞ GÜCÜ 
MASRAELAINA YARDIMI

Yunanistan, Birleşmiş M illetlerin  Kıbrıs barış gü
cü m asrafları için 300.000 dolar daha vermiştir. Böyle- 
ce Yunanistan’ın 1964 M art’ından bu yana Kıbrıs barış 
gücü m asraflarına katkısı 6.250.000 dolar’a yükselmiştir.

YUGOSLAV TİCARET HEYETİNİN TEMASLARI

Türkiye ile  Yugoslavya arasındaki ticari ilişkileri 
geliştirmek amacı ile Ankara’ya gelmiş bulunan Yugos
lav ticaret heyeti temaslarına başlamıştır. Yugoslav he
yeti başkanı, İzmir’de yaptığı bir konuşmada, iki mem
leket arasındaki ilişkilerin bugüne kadar istenen seviyeye 
çıkmamasından yakınmış, Yugoslav özel sektörünün 
Türkiye’de yapmak istediği yatırım lar konusunda bilgi 
vermiştir.
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30 Mayıs 1968 FRANSA’DA MECLİSİN FESHİ

31 M ayıs  1968

Fransa’da öğrenci nümayişleri ve işçi grevlerinin 
yarattığı buhran karşısında, Cumhurbaşkanı General de 
Gaulle meclisi feshetmeye ve yeni seçimlere gitmeye 
karar verdiğini açıklamıştır.

CUMHURBAŞKANININ TERCÜMAN GAZETESE 
NE VERDİĞİ DEMEÇTE NATO İLE İLGİLİ 
SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Tercüman gazete
sine verdiği demeçte, Türkiye’nin Nato hakkmdaki tu
tumunu izah etmiştir (Bk. B e lge l8 ).
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B E L G E 1 ı  M ay ıs  1968

TÜRK  - IRAK ORTAK BİLDİRİSİ

Bildiri şöyledir :

«Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Cevdet Sunay, Irak Cumhurbaşkanı sa
yın General Abdul Rahman Muhammed A r if in  daveti üzerine, 27 Nisan ve 
1 Mayıs 1968 tarihleri arasında Irak’a bir resmî ziyaret yapmıştır.

Sayın Türkiye Cumhurbaşkanına, D ışişleri Bakanı sayın İhsan Sabri Çağ- 
layangil, Cumhuriyet Senatosu üyesi sayın Fethi Tevetoğlu, M illetvekili sa
yın Mehmet Altınsoy, M illetvekili sayın Sabahattin Savacı, M illetvekili sa
yın Turgut Göle ve Türk hükümetinin yüksek dereceli memurları refakat et
miştir.

Bu ziyaret, Irak Cumhuriyetinin kuruluşundan bu yana, bir Türkiye Cum
hurbaşkanının Irak’a yaptığı ilk  resmî ziyareti teşkil etmiştir. Ziyaret, Irak 
ve Türkiye arasında manevi ve tarihi bağlara, iyi komşuluk ve karşılık lı men
faatlere müstenit mevcut ananevi ilişkilerin hakiki bir tezahürü olmuştur.

Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, bütün ziyaret devamınca, sayın Irak 
Cumhurbaşkanının, Irak hükümeti ve halkının muhabbet hisleri ve candan 
hüsnü kabulu ile  karşılanmıştır.

Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, Irak’taki ikametleri sırasında, Bağdat’tan 
başka Küfe, Kerbela, Necef, Musul ve Kerkük şehirlerini ziyaret etmiş ve 
muhtelif alanlardaki terakkiyi yakından görmüştür.

Sayın Cumhurbaşkanı ilerleme yolunda ve halkın hayat seviyesinin yük
seltilmesi ve refahının temini istikametinde elde edilen başarılar ve gerçek
leştirilen projeler hususunda takdirlerini ifade etmiştir.

Bağdat belediye reisi sayın Türkiye Cumhurbaşkanına, Bağdat’ın anah
tarını ve Bağdat şehri fahri hemşehriliği ünvamnı sunmuştur.

Türkiye ve Irak Cumhurbaşkanları arasında kardeşlik ve samimiyet ha
vası içinde resmî görüşmeler yapılm ıştır. İki devlet başkanı, memleketleri 
arasında mevcut samimi münasebetleri gözden geçirmişler ve genel olarak 
halihazırda m illetlerarası durumu ve özellikle Orta - Doğu meselesini gö
rüşmüşlerdir.

İki Cumhurbaşkanının arasındaki bu görüşmelere Türkiye cihetinden 
Dışişleri Bakanı sayın İhsan Sabri Çağlayangil ve yüksek dereceli memurlar 
ve Irak cihetinden Başbakan sayın Tahir Yahya ve bazı Bakanlar katılm ışlardır.
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İki Cumhurbaşkanı memleketleri arasında mevcut ilişkilerin artmasın
dan ve manevi ve kültürel bağların hakiki ifadesini ve her iki memleketin 
menfaatlerine hizmet edecek ve neticede bölgenin barış davasına katkıda 
bulunacak yapıcı işbirliğinin takviyesi hususundaki gerçek arzuların teyidini 
teşkil eden bu ilişkilerin muhtelif alanlarda gelişmesinden duydukları büyük 
memnuniyeti belirtmişlerdir.

Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, iktisat, kültür, petrol, sağlık ve diğer 
sahalarda dost Irak halkının refahının arttırılması maksadiyle Cumhurbaş
kanı Abdul Rahman Muhammed A rif’in önderliği altında Irak’m gerçek
leştirdiği gelişmeyi övmüş. Irak m illi birliğinin ve topraklarının dokunulmaz
lığının korunması hususun da sayın Irak Cumhurbaşkanının ve hükümetinin 
sarfetmekte olduğu ciddi gayretler konusundaki takdirlerini ifade etmiştir.

Genel m illetlerarası durum gözden geçirilirken, iki devlet başkanı, 
Birleşmiş M illetler yasasına, devletler hukuku ilkelerine ve adalet icaplarına 
uygun ve bunlara saygı esası üzerinden düyada barış ve istikrarın sağlam 
laştırılması için işbirliğinin ve aralıksız gayretlerin lüzumu üzerinde durmuş
lardır. Her iki Cumhurbaşkanı, sömürgeciliğin her şekliyle tasfiyesi gerekti
ğini de ifade etmişlerdir.

Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Kıbrıs meselesinin muhtelif veçhelerini, 
son gelişmeleri ve hükümetinin bu konudaki tutumunu izah etmiş ve Irak hü
kümetinin Kıbrıs meselesindeki tutumuna Türk hükümetinin takdirlerini bil
dirmiştir. Sayın Irak Cumhurbaşkanı, hükümetinin, Kibrisin bağımsızlığının 
korunması ve Türk ve Rum cemaatlerinin m illetlerarası aııdlaşm alarda garanti 
edilen meşru haklarına saygı gösterilmesi esasına müstenit bir hal şeklini ön
gören siyasetini yeniden belirtmiştir.

Sayın Irak Cumhurbaşkanı, Orta - Doğu’daki gelişmeler ve Filistin me
selesinin ulaştığı trajedinin şumûlü hakkında geniş izahat vermiş, Irak’ın ve 
Arap dünyasının bütün Arap haklarına bağlılığ ın ı belirttikten sonra bölgedeki 
buhran- süresince Arap memleketlerine Türkiye’nin gösterdiği kıymetli des
teğe Irak’ın minnet hislerini ifade etmiştir.

Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin Arap memleketlerine olan 
dostluk hisleri ve sempatisini tekrar belirtmiş ve kuvvet istimali yoluyla siya
sî avantaj ve toprak kazancı sağlanmasına ve bu neviden kazançların tek ta
raflı çözüm şekillerinin zorla kabul ettirilmesi maksadile kullanılm asına Tür
kiye’nin karşı bulunduğunu yeniden ifade etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı, 
Arap memleketlerinin meşru hakları ve menfaatlerinin himayesi lüzumunu 
da belirtmiş ve bölgede adalet ve hakkaniyet esasları üzerine müstenit bir hal 
şekli bulunmasına matuf çabaların başarılı olması temennisini izhar etmiştir. 
Bu münasebetle, iki Cumhurbaşkanı, işgal edilmiş bütün Arap topraklarından 
İsrail kuvvetlerinin geri çekilmesi lüzumuna inandıklarını belirtmişlerdir.



İkili ilişkiler konusunda, iki devlet başkanı, bu ilişkilerin takviyesi ve 
geliştirilmesi hususundaki kuvvetli arzularını tekrar ifade etmişler ve ülkeleri 
arasında mevcut manevi ve tarihi bağların bu bakımdan temellerin en kuv
vetlisi. ve sağlamını teşkil ettiği yolundaki sarsılmaz inançlarını belirtmiş
lerdir.

İki Cumhurbaşkanı, özellikle, iktisat, ticaret, kültür ve ulaştırma alan
larında iki memleket arasında şimdiye kadar sağlanan neticelerden duyduk
ları memnuniyeti izhar etmişlerdir.

Komşu iki memleketin Cumhurbaşkanları, bu hava içinde, yüksek sevi
yedeki karşılık lı ziyaretlerin iki ülke arasında dostluk ve anlayış bağlarının 
kuvvetlenmesine büyük ölçüde katkıda bulunduğunu memnuniyetle kaydet
mişlerdir.

Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, Irak "Cumhuriyetine yaptığuziyaret süre
since kendisine ve beraberindeki heyete gösterilen sıcak kabul ve m isafirpeK 
verliğe derin teşekkürlerini ifade etmiştir.

TURKISH  - IRAQI JOIN T COMMUNIQUE  
(Esas M e t in )

His Excellency Cevdet Sunay, President of the Republic of Turkey, 
paid a state visit to Iraq, between 27 April and M ay 1 st, 1968, at the invitation 
of his Excellency Lieutenant General Abdul Rahman Mohammed Arif, 
President of the Republic of Iraq.

His excellency the President of the Turkish Republic accompanied 
by His Excellency Mr. İhsan Sabri Çağlayangil, Minister of Foreign Affairs 
Mr. Fethi Tevetoğlu, Senator, M. Mehmet Altinsoy, Deputy, Mr. Sabahattin 
Savacı, Deputy, Mr. Turgut Göle, Deputy and high officials of the Turkish 
government.

This is the first official visit paid by a president of the Turkish Republic 
to the Republic of Iraq ever since its inception. It is a true expression of the 
traditional relations existing between Iraq and Turkey which are based on 
spiritual and historical ties, good neighbourhood and mutual interests.

Elis Excellency the President of the Turkish Republic was met throughout 
his visit to Iraq with expression of affection and hearty welcome by His 
Excellency the President of the Republic of Iraq, the government and the 
Iraqi people.

During his stay in Iraq, His Excellency the President of the Turkish 
Republic visited beside Baghdad, Kufe, N ajaf, Kerbela, Mosul and Kirkuk
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and acquainted himself with aspects of progress in various fields. The Pre
sident expressed his great appreciation of the achievements accomplished and the 
projects implemented by Iraq with a view to its advancement and to raising 
the standards of its people and bringing them prosperity.

The mayor of Baghdad presented the key of Baghdad city to His 
Excellency the President of the Turkish Republic and confered upon him 
the title of honorary citizen of Baghdad city.

In an atmosphere of brotherhood and frankness, official talks were 
held between the presidents of the Turkish and Iraqi Republics. They reviewed 
the cordial relations existing between Their respective countries and discussed the 
current international situation in general and the situation in the Middle 
East in particular .

The talks between the two presidents were attended from the Turkish 
side by : His Excellency Mr. İhsan Sabri Çağlayangil, Minister of Foreign 
A ffairs and a number of high officials, and from the Iraqi side by His 
Excellency Mr. Tahir Yahya, Prime Minister, and a number of ministers.

The two presidents expressed their extreme satisfaction over the 
growth of the relations existing between their respective countries and the 
development, in various fields, of these relations which are truly expressive 
of the spiritual and historical ties and are assertive of the genuine desire for 
further constructive cooperation which w ill serve the interests of both countries 
and consequently contribute to the cause of peace in the area.

His Excellency the President of Turkish Republic praised the progress 
and growth achieved by Iraq under the leadership of President Abdul Rahman 
Mohammed Arif in the fields of economy, culture, oil, health and other fields 
aimed at the welfare of the friendly Iraqi people; he expressed his appreciation 
of the genuine efforts exerted by His Excellency the President of the Republic 
of Iraq and his government towards maintaining the national unity of Iraq 
and the inviolability of its territories.

In reviewing the general international situation, the two presidents 
reaffirmed the necessity of cooperation and continued efforts for the 
consolidation of peace and stability in the world on the basis of and abidance 
by the United Nations charter, the principles of international law and the 
requirements of justice. They also reaffirmed the necessity of elim inating 
colonialism İn a ll its forms and shapes.

His Excellency the President of the Turkish Republic expounded the 
various aspects of the Cypriot question and its recent developments and the 
attitude of his government towards them, expressing his government’s 
appreciation of the Iraqi government’s attitude towards the Cypriot question.
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His Excellency the President o£ the Republic o£ Iraq reaffirmed his 
government’s policy towards this question which calls for its solution on the 
basis of maintenance of the independence of Cpyrus and respect for the 
legitimate rights of the Turkish and Greek communities guaranteed by 
international agreements.

His Excellency the Iraqi President gave a detailed account of the 
developments in the M iddle East and the extent which the tragedy of the 
Palestine problem has reached and stressing the adherence by Iraq and the Arab 
world to all Arab rights and expressed the gratitude of Iraq for the valuable 
support extended by Turkey to the Arab countries throughout the crisis in the 
area.

His Excellency the President of the Turkish Republic reaffirmed 
the sentiments of friendship and sympathy of Turkey towards 
the Arab countries. He reaffirmed Turkey’s opposition to the use 
of force as a means for securing political advantages and territorial 
gains and the use of such gains to impose unilateral solutions. He also 
stressed the necessity of safeguarding the legitim ate rights and interests of 
the Arab countries and expressed the wish that efforts designed to find 
a solution based on justice and equity in the region would be successful.

In this connection the two presidents expressed their belief in the 
necessity of the withdrawal of a ll israeli forces from all occupied Arab 
territories.

In the field of bilateral relations, the presidents of the two states 
expressed once again their firm desire for the fostering and development 
of these relations, and affirmed their unshakable belief that the spiritual 
and historical ties existing between their respective countries constitute in this 
respect the strongest and stoutest of foundations.

The two presidents particularly expressed satisfaction with the results 
so far obtained in the economic, commercial, cultural and communications 
fields.

In this spirit the presidents of the two neighbourly countries noted with 
satisfaction that the exchanges of high level visits contributed greatly to 
reinforcing the ties of friendship and understanding between the two 
countries.

His Excellency the President of the Turkish Republic expressed his 
great appreciation for the warm reception and hospitality accorded to him and 
his party during his visit to the Republic of Iraq.
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B E L G E 2 1 M ayıs  1968

CUMHURBAŞKANININ BAĞDAT’TAN AYRILIRKEN İRAK
HALKINA MESAJI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Irak’a yaptığı resmî ziyaret sonunda Bağ
dat’tan ayrılırken, Irak halkına şu mesajı yayınlamıştır :

«Komşumuz, dost ve kardeş Irak topraklarından unutulmaz hâtıralarla 
ayrılıyorum. Başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, Irak hükümeti, devlet 
erkânı ve m illeti tarafından bize gösterilen yakın ilg i, hüsnükabul ve müstesna 
misafirperverliğin kalblerim izi dolduran şükran hisleri ile meşru bulunuyo
ruz.

İki komşu ülkeyi birbirine bağlayan ilişkilerin ve çeşitli alanlardaki iş
birliğimizin yakın bir gelecekte daha büyük gelişmelere namzet olduğunu mü- 
şahade etmenin sevincini duyuyoruz.

İkili ilişkilerim izin gelişmesinde olduğu kadar m illetlerarası ve özellik
le bölgenin sorunları üzerinde de yaptığımız yapıcı görüşmeler, her iki ülkenin 
bağlı bulunduğu ilkelerde ve görüşlerinde yakın bir benzerliğin yeniden 
teyidine imkân vermiştir.

Karşılıklı olarak egemenliğe, bağımsızlığa, toprak bütünlüğüne saygı, 
içişlerine ademi müdahale ve eşit haklara riayet prensipleri çerçevesinde, bütün 
komşularıyla iyi münasebetler kurmak, bu suretle gerek bölge, gerek dünya 
barış ve güvenliği dâvasına ve uluslararası ahenk ve işbirliğine katkıda bu
lunmak Türkiye’nin dış siyasetine hâkim olan temel anlayışı teşkil etmektedir. 
Bu hususta, komşumuz Irak’tan gördüğümüz iyi niyetli mukabele ve anlayış, 
bu uğurdaki çabalarımızda bizim için kuvvet kaynağı olmaktadır.

Irak’ta kısa ikametim sırasında yaptığım gezilerde, girişilen kalkınma 
hamlelerini, dostunuz, komşunuz Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olarak büyük 
takdirle müşahade imkânı buldum.

Değerli devlet Başkanınız önderliğinde Irak’ı daha müreffeh günlerin 
beklediği hususundaki inancım, bu ziyaretten sonra bir kat daha kuvvetlen
miştir.

Memleketinizden ayrılırken bizlere gösterilen yakın ilg i ve misafirper
verliğe tekrar teşekkür eder, asil ve kahraman Irak halkının refah ve saadeti 
ve Türk - Irak dostluğunun müstakbel gelişmeleri hususunda beslediğimiz 
samimî duyguları ifade etmek isterim.»
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B E L G E 3 ı  M ayıs  1968

CUMHURBAŞKANIN KÂBÎL HAVAALANINDA YAPTIĞI KONUŞMA

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Kabil’e muvasalatında A fgan m illetine 
hitaben şu mesajı yayınlamıştır :

«Türkiye ile Afganistan arasında ötedenberi kardeşlik ve dayanışma 
zihniyeti çerçevesinde gelişen ananevi dostluk ilişkileri ve örnek bir işbirliği 
mevcut olagelmiştir. Her iki ülke halkı birbirlerinin sorunlarına daima bir 
kardeşin anlayış ve ilgisini göstermiş ve ellerinden gelen her türlü yardım ve 
desteği birbirlerinden esirgememiştir. A fgan lılara olan sevgi, saygı ve hay
ranlık hisleri her Türkün kalbinde yer etmiştir. Bu duygular bende, orduda 
geçen gençlik çağıma, m illi mücadele günlerimize kadar uzanır. Bu yıllarda 
iki ülke arasında başlayan verimli işbirliği, günümüze kadar çeşitli alanlara 
yayılarak gurur verici gelişmeler arzetmiştir. M illetlerim izin ortak inanç ve 
ülküleri, sosyal ve kültürel rabıtaları, ilişkilerim izin zengin ilham kaynağını 
ve sağlam zeminini teşkil etmiştir.

İşte bu hislerle meşbû olarak Kral hazretlerinin vâki nâzik davetine ica
betle güzel ülkenize ayak basıyorum. Yüksek hasletler taşıyan asîl Afganistan 
m illetini yakından tanımayı ve kalkınma yolunda, mümtaz devlet adamı Kral 
Hazretlerinin önderliği altında gerçekleştirdiği eserleri görmeği, uzun zaman
dır arzu etmekteydim. Kral Hazretlerinin bize bu mutlu imkânı bahşetmiş ol
malarına son derece müteşekkirim.

Dünya ve bölgemiz barış ve güvenliğinin ciddî tehditlere mâruz kaldığı 
bir sırada, Kral Hazretleri ile ülkelerimizi alâkadar eden m illetlerarası konu
larda ik ili ilişkiler ve işbirliğim izin geliştirilmesi imkanları üzerinde fikir te
atisinde bulunmak benim için müstesnâ bir bahtiyarlık olacaktır.

Bu fırsattan faydalanarak, Türk m illetinin sevgi ve selâm larını A fganlı 
kardeşlerine en iyi dileklerim le sunarım.

B E L G  E 4 1 M ayıs  1968

AFGAN KRALININ CUMHURBAŞKANI SUNAY ŞEREFİNE VERDİĞİ 
ZİYAFETTE YAPILAN KONUŞMALAR

Afganistan Kralı Muhammed Zahir Şalı, Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 
şerefine verdiği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

«Ekselâns Cumhurbaşkanı,

Bu dostâne toplantıda Ekselansınıza ve refakatinizdeki muhterem zeva
ta şahsım ve Afganistan halkı namına hoş geldiniz demekten memnuniyet 
duymaktayım.
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Memnuniyetimiz her iki memleketin tarihinin derinliklerine kol salmış 
bulunan ve asırlar boyunca kuvvetli kalmış olan kardeşlik bağlarının bir ifa
desidir.

Devrimizde Afgan m illetinin, bir asır boyunca emperyalizmin nüfuzuna 
karşı giriştiği mücadeleyi, milletiniz samimi bir ilg i ile takip etmiştir. Y irm in
ci yüzyılın başlangıcından beri, yani diğer m illetlerin bugünkü manâda «tek
nik yardım» mefhumunu henüz bilmedikleri bir devirde, Türk kardeşlerimiz 
ilimde ve fen öğretiminde bize yardım elini uzatmışlardır. Afgan m illeti 
yakında istiklâlinin ellinci yıldönümünü kutlayacaktır. Şu anda Türk kar
deşlerimizin, Gazi M ustafa Kemal Atatürk’ün önderliği altında yabancı nu- 
fuzunu karşı savaşa girdikleri şerefli yılları hatırlıyoruz. A fgan lılar Türk kar
deşlerinin bu mukaddes ve kahramanca mücadeledeki başarılarını kendi ba
şarıları sayıyorlardı. Genç Türkiye Cumhuriyeti ile  müstakil Afganistan ara
sındaki ilişkiler tam bir samimiyet içinde gelişti. Birçok Türk kardeşlerimiz 
memleketimizde muhtelif sivil ve askerî sahalarda hizmet etmişlerdir. Tür
kiye’de muhtelif branşlarda okuyan ve memleketimizde muhtelif sivil ve as
kerî sahalarda hizmet etmişlerdir. Türkiye’de muhtelif branşlarda okuyan 
ve memleketinizde hiçbir zaman yabancı sayılmayan birçok Afganlı gençler 
vatana ilim  armağanı ile dönmüşlerdir. Bu faydalı ve kardeşçe yardım ların 
şimdiye kadar devam ederek gittikçe artmasından memnunluk duymakta
yız. On bir yıl önce kardeş Türkiye’yi ziyaret ettiğim zaman, Türk m illetinin 
sıcak ve samimi duygularında, sevgi ve samimiyet ifadelerinde, 47 yıl önce 
iki memleket arasında imzalanan ve iki m illeti sevinç ve kederde ortak kılan 
Dostluk Anlaşmasının mukaddemesindeki kelimelerin manâsını yaşadım. As
rımızın icaplarına uygun olarak ve m illî kültürüne- bağlı kalmak şartıyla eko
nomik, sosyal ve kültürel sahalarda ilerlemeye çalışan Afgan m illeti, kardeş 
Türk m illetinin elde ettiği başarılardan dolayı memnundur ve bu başarıların 
devamından da memnuniyet duyacaktır.

Afganistan dış siyasetinde, tarafsızlık, askerî ittifaklara katılmamak, 
uluslararası meselelerde serbestçe karar vermek, sömürgeciliğe son vermek, 
halkların ve m illetlerin self - determination hakkını desteklemek, dünya sul
hunu korumak prensiplerine ve m illetlerarası yardımlaşma esasına bağlı ka l
maktadır.

Afganistan dünyanın bu bölgesindeki m illetlerin, anlayış içinde dostluk 
siyaseti tâkip ederek ve aralarındaki meselelerin sulh yolu ile halledilmesi ça
relerini aramak suretiyle geniş ve müessir işbirliği kurabileceklerine inanmak
tadır. Bu da m illî kalkınma zaruretlerin, bölge menfaatlerinin, dünya sul
hunun takviyesi ve hayati meselelerin halli lüzumunun çizdiği tek yoldur.

Bu esaslara göre Afganistan ile Türkiye arasında ilişkilerin artması 
halkımızın samimi arzulamadandır. Ekselânsınızın dâvetimizİ kabul ederek
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Afganistan’ı ziyaret etmelerinin bu hususta mühim bir rol oynayacağından 
eminiz.

Sayın misafirlerimiz Türkiye Cumhurbaşkanı Ekselans Cevdet Su- 
nay’ın sıhhat ve selâmeti, kardeş Türk m illetinin terakkisinin devamı ve 
saadeti ve Afganistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin artması için hazı- 
rûnun kadehlerini kaldırm alarını rica ederim.»

Cumhurbaşkanı Sunay da şu konuşmayı yapmıştır.

«M ajeste, Afganistan topraklarına ayak bastığımız andan itibaren biz- 
lere gösterilen sıcak hüsnükabul, candan misafirperverlik ve biraz önca şahsım 
ve memleketim hakkında izhar buyurmuş olduğunuz m ültefit söz
leriniz ve asil duygularınız için teşekkürlerimi arzetmek isterim.

Bu dost ve kardeş ülkeyi ziyaret ederek, A fgan haİkınîıNyüksek- 
önclerliğiniz altında gerçekleştirdiği reformları ve kalkınma ham lelerini yerin
de görebilmeyi uzun zamandır arzu ederdim. Nazik davetinizle bu fırsatı bana 
bahşetmiş olmanızdan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Ülkelerim izi birbirine bağlayan köklü ilişkilerin en güzel ifadesini bul
duğu şu sırada, Afgan - Türk dostluk ve işbirliğinin güçlü bir tarihi gerçek 
olduğunu ifade etmekten gurur duyduğumu belirtmek isterim. Benzer ma
nevî ve kültürel değerlerden ilham ve kuvvet alan ve ayni ilke ve idealleri 
kendilerine rehber edinen m illetlerimiz arasındaki karşılık lı sevgi, saygı ve an
layış devamlı olarak gelişmekte olan münasebetlerimizin sarsılmaz zeminini teş
kil etmektedir.

Afganistan ile Türkiye arasındaki an’anevî dostluğun temelleri m illî 
mücadele yıllarım ıza kadar uzanmaktadır. 1921 yılında imzalanan karşılık lı 
tanıma anlaşması ile olumlu bir mecraya intikal eden ilişkilerim iz, günümüze 
kadar her alanda mutlu gelişmeler kaydetmiştir. Son yarım yüzyıl içerisinde 
m illetlerarası alanda vuku bulan değişmeler bu mutlu ilişkileri hiçbir suretle 
etkileyememiş ve Afgan - Türk dostluğu ve işbirliği daima örnek bir seviyede 
devam edegelmiştir.

Türkiye, tarihi boyunca kardeş Afganistan’ın evvelâ bağımsızlığı için 
yaptığı kahramanca mücadeleyi, bunu gerçekleştirdikten sonra ekonomik kalkın
ma yolunda sarfettiği büyük çabaları daima yakından izlemiş ve elde ettiği 
başarıları kendi başarısı gibi karşılamıştır.

Türkiye’nin dış siyasetine hâkim olan temel prensiplerden ilk i m illî 
güvenliğim izi, ülkemizin jeopolitik yerine ve şartlarına göre sağlam esaslara 
istinat ettirmek olmuştur. Bunun sonucu olarak, Türkiye, kendi isteği ile  Batı 
memleketleri camiası içinde yer almıştır. Ancak, bir ittifak sistemine mensup 
olmamız dış münasebetlerimizde zümreci bir görüşle hareket ettiğimiz anla
mına asla gelmemektedir. Nitekim, Türkiye bütün ülkelerle, özellikle çevre
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bölgemiz memleketleri ile  karşılık lı saygı, güven ve eşit haklara dayanan iyi- 
ilişkiler kurmayı ve bu suretle barış ortamının yaratılmasına katkıda bulun
mayı amaç edinmiştir. Bu yönde sarfettiğimiz çabaların son zamanlarda olum
lu sonuçlar verdiğini görmek memnuniyetimizi mucip olmaktadır. Mevcut 
dostluklarımızdan fedakârlık yapmaksızın Batı ve Doğu arasında husule gelen 
«yumuşama» havası içerisinde komşularımızla ve diğer Orta - Doğu ve Balkan 
ülkeleri ile  İlişkilerimizin ve karşılık lı işbirliğinin gelişmesine büyük önem 
atfediyoruz.

Majeste, yüksek malûmları olduğu üzere, Türkiye, m illî dâvası olan 
Kıbrıs mes’elesinde dört y ılı aşan bir süredir aralıksız barışçı gayretlerine de
vam etmektedir. Bu vesile ile  Afganistan’ın bu m illî dâvamıza karşı her za
man göstermiş olduğu yakın ilg i ve destekten dolayı milletçe duyduğumuz 
derin şükran hislerini burada tekrar belirtmeği zevkli bir borç addediyorum.

Bu ziyaret vesilesiyle, memleketlerimizi ilgilendiren çeşitli konularda 
ve bölgemizdeki m illetlerarası mes’eleler hakkında M ajesteleri ile ve hükü
met erkânınızla fikir teatisinde bulunmak benim için müstesna bir zevk ve 
mazhariyet olacaktır.

Kadehimi M ajestelerinin sağlık ve şahsî mutluluğu, dost ve kardeş Afgan 
m illetinin refah ve ilerleme yolundaki gayretlerinin başarısı, A fgan - Türk 
dostluğunun devamı ve daha da gelişmesi için kaldırmama müsaadenizi rica 
ederim.»

B E L G E 5 4 M ayıs  1968

CUMHURBAŞKANI SUN AY'IN AFGAN KRALI ŞEREFİNE VERDİĞİ 
YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Kral Muhammed Zahir Şah şerefine 
verdiği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

«M ajeste,

Bu aziz Afganistan toprağında tertiplenen yemeğimize şeref vermeleri 
dolayısiyle başta Majesteleri olmak üzere Kraliyet ailesinin mümtaz men
suplarına, Sayın Başbakan, Afganistan Hükümetinin değerli erkânına ve 
sayın parlemento üyelerine en samimi teşekkürlerimi arz ederim.

Yarın güzel memleketinizden ayrılacağım . Afganistan topraklarına 
ilk ayak bastığım gün asîl Afgan milletine yayınladığım  mesajda, ülkenize 
gelirken hangi hislerle meşbû olduğumu belirtmiş ve «A fgan lılara  olan say
gı, sevgi ve hayranlık hisleri her Türkün kalbinde yer etm iştir» demiştim. Ayni 
hisleri bu ziyaretim boyunca temas etmek fırsatını bulduğum her Afganlıda 
da görmekten büyük bir memnuniyet duydum.

46



Bu hisler, devam etmekte olan ve bu ziyaretimden sonra daha da gelişe
ceğine emin bulunduğum işbirliğim izin temelini teşkil etmektedir. Zira dost
luklar ancak memleketlerin kamu oyları tarafından benimsendikçe özel bir 
anlam kazanır. Ben, Afganistan kamu oyunu, esasen tahmin ettiğim gibi, her 
alanda mevcut dostluğumuzun daha da gelişmesi isteği içinde buldum. Ayni 
duyguların Türk m illeti tarafından da paylaşıldığı hususunda Zatıdevletinizİ 
temin etmek isterim.

Güzel ülkenize yaptığım bu ziyaret sırasında Majestelerinin basiretli 
önderliği altında girişilen kalkınma hamleleri ve bunun sonucu olarak ortaya 
çıkan değerli eserler takdirimi mucip oldu. Afganistan’daki sür’atli kalkınma 
yakın bir zamanda Afgan m illetinin lâyık olduğu hayat seviyesine erişeceği 
yolundaki kanaatim i kuvvetlehcîirdT:------—-------------- -

Bu ziyaretin bana sağlandığı diğer bir kazanç da, Majesteleri ile gerek" 
m illetlerarası sorunlar, gerek ik ili ilişkilerim iz konusunda dostâne ve karşı
lık lı anlayış havası içinde görüşmeler yapabilmek olmuştur. Bu görüşmelerin 
sonuçlarının kısa zamanda fiiliyata intikal etmesi en büyük temennimdir.

Bu kısa ziyaretim sırasında bana ve Türk heyetine göstermek liitfunda 
bulunduğunuz çok sıcak hüsnükabul ve m isafirperverliğe tekrar teşekkür 
ederken, kadehimi, M ajestelerinin sağlık ve mutluluğuna ve Afgan m illetinin 
refahına kaldırmama müsaadelerini rica ederim.»

Afganistan K ralı ise şu konuşmayı yapmıştır :

«Aziz Ekselâns,

Bu samimi kabulden muhabbet ifade eden sözlerinizden sizinle ve Türk 
kardeşlerimizle görüşmek fırsatını bahşeden bu dostâne dâvetten dolayı teşek
kür ederim.

Ekselansınızın sözleri ve bu toplantıdaki dostluk ve samimiyet havası 
uzun asırlardan beri Türk ve Afgan m illetlerini birbirine bağlayan ve dev
rimizde her iki m illetin devlet adam ları ve halkının arzuları ile gittikçe kuv
vetlenmekte olan pürüzsüz ve kardeşçe ilişkilerin bir vesilesidir.

Kâbil’de Ekselansınızla tam bir anlayış havası içinde yaptığım miiiâkat 
ve müzakerelerin, bu ilişkilerin  takviyesinde mühim bir rol oynayacağına inan
maktayım.

Ekselansınızın Afganistan’ı ziyaretinin sona ermek üzere bulunduğu şu 
anda dönüşünüzde benim ve Afgan m illetinin samimi mesajlarını kardeş Türk 
milletine ib lâğ etmenizi rica ederim.

Kadehimi Türkiye Cumhurbaşkanı Ekselâns Cevdet Suııay ın sıhhat ve 
selâmeti ve Türk kardeşlerimizin terakkilerinin devamı için kaldırıyorum.»

47



B E  L G E 6 5 M ayıs  1968

CUMHURBAŞKANININ AFGAN MİLLETİNE VEDA MESAJI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sun ay, Afganistan’a yapmış olduğu resmi ziya
retin sonunda Afgan m illetine şu veda mesajını yayınlamıştır :

«Güzel ülkenizden en iyi intiba ve hatıralarla ayrılıyorum. Afganistan’da 
geçirdiğimiz sayılı günlerin her anı gönüllerimizde unutulmaz izler bırakmış
tır. Gittiğimiz her yerde bizleri çevreleyen sıcak ve samimi dostluk ve kardeş
lik hislerinin en belîğ ifade ve tezahürlerine şahit olduk. Kral Hazretlerinin, 
Sayın Başbakanın ve Afgan Hükümetinin değerli üyeleri ile  Afgan m illetinin 
bütün ziyaret süresince, bizlcrc gösterdikleri candan hüsnükabûl ve m isafir
perverlik için bu vesileyle tekrar en kalbı teşekkürlerimizi ifade etmek isterim. 
Türk m illetine iletmekten büyük gurur duyacağım bu hisler, Afgan m illetin
den Türk kardeşlerine götüreceğim en değerli hediye olacaktır.

Kısa İkâmetimizi en iyi şekilde değerlendirerek, bizlere sağlanan lütuf- 
kâr im kânlarla bu güzel ülkeyi tanımak fırsatını bulduk. Afganistanın, âdil 
ve sürekli bir barış ortamı içerisinde, ekonomik ve sosyal alanlarda kalkınma 
davasına atfettiği önem, ve kısa zamanda gerçekleştirdiği eserler cidden tak
dir ve hayranlığım ızı mucip olmuştur. Kral Hazretlerinin önderliğinde asıl 
Afgan m illetinin yakın bir gelecekte, lâyık olduğu yüksek hayat seviyesine 
ulaşmasını candan temenni ediyorum.

Yaptığım ız görüşmelere, her zaman olduğu gibi, yakın dostlara has sa
mimiyet, açıklılık ve gerçekçilik hâkim olmuştur. Ü lkelerim iz arasında a n 
anevi dostluk ve işbirliği münasebetlerinin tam bir anlayış havası içinde de
vamlı gelişmeler kaydetmekte olduğunu büyük memnuniyetle müşahade ettik.

M illetlerarası sorunlar üzerinde Kral Hazretleriyle faideli görüş teati
lerinde bulunduk. Aynı inanç, ülkü ve manevî değerleri benimseyen m illet
lerimizin, dış siyasetlerinde hedef ittihaz ettikleri ilkeler arasında da esas iti
bariyle yakın miişahabet bulunduğu sonucuna vardık.

Afganistan’dan ayrılmak üzere bulunduğum şu anlarda, gerçek dost ve 
kardeşlere veda etmenin hüzün İrisleriyle dolu bulunuyorum.

Afganistan’ın lâyık olduğu daha mutlu günlere kısa zamanda ulaşması 
dileğile, Majeste Kral Hazretlerine, Kraliyet ailesinin değerli mensuplarına, 
Sayın Başbakana Hükümet üyelerine ve Afganistan’ın asıl halkına en iyi duy
gu larla veda ederim.»
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B E L G E 7 5 Mayıs 1968

TÜRKİYE  -  AFGANİSTAN ORTAK BİLDİRİSİ

Bildiri şöyledir :

« l i ir k iy e  Cumhurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay, Afganistan K ralı Majeste 
Muhammed Zahir Şah’ııı dâveti üzerine 1 - 5 Mayıs 1968 tarihlerinde A fga
nistan’ı resmen ziyaret etmiştir.

Bu ziyaretinde Sayın Cevdet Sunaya Dışişleri Bakanı Sayın İhsan Sabri 
Çağlayangıl, Cumhuriyet Senatosu üyesi Sayın Fethi Tevetoğlu, M illetvekili 
Sayın Mehmet Altınsoy, M illetvekili Sayın Sabahattin Savacı, M illetvekili Sa
yın Turgut Göle ve Türk Hükümetinin yüksek dereceli memurları refakat et
mekte idi.

Türkiye Cumhurbaşkanına ve refakatindeki hey’ete A fganistan’da iki 
memleket arasındaki uzun tarihî dostluk ve an’anevî bağlardan mülhem son 
derece sıcak bir hüsnü kabul ve misafirperverlik gösterilmiştir.

Sayın Cevdet Sunay, Kabil’den maada bazı Kuzey vilâyetlerini de ziyaret 
etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı, Afganistan’da çeşitli alanlarda sarfedilen gay
retlerin verdiği sonuçlar hakkında takdirlerini belirtmiştir.

Bu ziyaret, iki Devlet Başkanına, dostluk, samimiyet ve karşılık lı anla
yış havası içinde ik ili ve m illetlerarası meseleler hakkında görüşme yapmak 
imkânını vermiştir.

Görüşmelere Türkiye cihetinden Dışişleri Bakanı Sayın İhsan Sabri Çağ- 
layangil ile  bazı yüksek dereceli memurlar, Afganistan cihetinden ise Başba
kan ve Dışişleri Bakam Sayın Nur Ahmet Etemadî ile bazı Bakanlar katıl
mıştır.

İki devlet Başkanı, ik ili ilişkileri incelerken, Türkiye ile Afganistan ara
sında mevcut ve m illetlerinin samimi arzularına tekabül eden an’anevî dost
luk münasebetlerinin önemini belirtmişlerdir. İki Devlet Başkam, yarını asır- 
danberi muhtelif sahalarda uygulanan işbirliği programlarının iki m illet ara
sındaki kardeşlik bağlarının takviyesine yardımcı olduğunu memnuniyetle 
kaydetmişler ve iki tarafın bu bağları daha da kuvvetlendirmek hususundaki 
azimlerini ifade etmişlerdir.

İki Devlet Başkanı, iki memleket arasında son yarım asır boyunca de
vamlı şekilde gelişen an’anevî iyi ilişkilerin m illetlerarası işbirliği ve dünya 
barışı için değerli bir unsur teşkil ettiğini memnuniyetle kaydetmişlerdir.

Görüşmeler sırasında iki Taraf, memleketlerinin dış politikalarını kar
şılıklı olarak izah etmişlerdir.



M illetlerarası durumla ilg ili olarak iki Devlet Başkanı memleketlerinin 
Birleşmiş M illetler Yasası prensiplerine bağlılık ların ı teyit etmişler ve karşı
lık lı hürmet, hak eşitliği, içişlerine karışmama gibi dünyaca kabul edilmiş 
prensiplere istinaden m illetlerarası işbirliğinin geliştirilmesine devam husu
sundaki azimlerini tekrarlamışlardır. İki Taraf, mukadderatlarım kendileri tâ
yin edebilmeleri için sömürgeciliğin her türlü şekli ile  mücadele eden halkları 
desteklediklerini teyiden ifade etmişlerdir.

İki Taraf, müessir m illetlerarası bir kontrol altında tam ve genel silâh
sızlanmanın dünyada devamlı bir barışın tesisi için gerçek bir garanti teşkil 
ettiğini ifade eylemişlerdir. İki Taraf, Birleşmiş M illetler Genel Kurulunun 
devam etmekte olan dönemindeki görüşmelerin nükleer silâhların yayılm ası
nın önlenmesi yolunda bir anlaşma akdine müncer olacağı ümidini izhar et
mişlerdir.

Kıbrıs meselesi hakkında iki Devlet Başkanı, A da’daki Türk Cemaati
nin hak ve menfaatlerini koruyacak ve dolayısile Cemaatin barış ve tam gü
venlik içinde yaşamasına imkân verecek süratli ve âcil bir hal şekli bulunması 
lüzumunu belirtmişlerdir.

Orta - Doğu ih tilâfı hakkında iki Devlet Başkanı, siyasî avantaj ve top
rak kazancı sağlamak gayesiie kuvvet kullanılm asına ve bu nevi kazançlar yo
lu- ile tek taraflı çözüm şekilleri kabul ettirilmesine karşı olduklarını teyit et
mişlerdir. Birleşmiş M illetlerin Kudüs hakkındaki kararlarına aykırı hareket
leri üzüntü ile karşılayan iki Devlet Başkanı, Arap memleketlerinin meşrû 
hak ve menfaatlerinin korunması lüzumunu belirtmişler ve Orta - Doğu’da bir 
hal çaresi bulunmasına mâtuf gayretlerin başarıya ulaşacağı yolundaki ümit
lerini izhar etmişlerdir.

Bu münasebetle iki Devlet Başkanı, İsrail kuvvetlerinin işgal edilen Arap 
topraklarından 22 Kasım 1967 tarihli Güvenlik Konseyi Kararına uygun ola
rak çekilmesi lüzumu hususundaki kanaatlerini belirtmişlerdir.

İki Devlet Başkanı, Vietnam meselesinin de üzerinde durmuşlar ve V i
etnam halkının kendi kaderini kendisinin tâyin etmesi hakkını da gözönünde 
tutmak suretile 1954 Cenevre Anlaşmalarının bu ih tilâfa âdil bir siyasî çözüm 
şekli bulunması için bir esas teşkil edebileceği görüşünü belirtmişlerdir.

ik i Devlet Başkanı, yüksek seviyede yapılan karşılık lı ziyaretlerin iki 
memleket arasındaki dostluk bağlarının takviyesine geniş ölçüde yardımcı ol
duğunu memnuniyetle müşahade etmişlerdir.

Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı, A fganistan’ı ziyareti boyunca şahsına ve 
refakatindeki hey’ete gösterilen sıcak hüsnü kabul ve m isafirperverlik için de
rin şükranlarını ifade etmiştir.

Sayın Cevdet Sunay Afganistan Kralı Muhammed Zahir Şah’ı Türkiye’
yi resmen ziyarete dâvet etmiş ve Majeste Kral bu dâveti memnuniyetle kabul 
etmiştir. Ziyaret tarihi ileride kararlaştırılacaktır.»
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TURKISH - AFGHAN JO IN T COMMUNIQUE  
( Esas M e t in )

His Excellency Cevdet Sunay, President of the Republic of Turkey, 
paid a state visit to Afganistan, between M ay 1st and 5 th 1968, at the 
invitation of His Majesty Mohammad Zahir Shah, King of Afganistan.

His Excellency Cevdet Sunay was accompanied by His Excellency Mr. 
İhsan Sabri Çağlayangil, Minister of Foreign Affairs; Mr. Fethi Tevetoğlu, 
Senator; Mr. Mehmet Altinsoy, Deputy; Mr. Sabahattin Savacı, Deputy; Mr. 
Turgut Göle, Deputy and high officials of the Turkish Government.

The Turkish President and the personalities accompanying him were 
given a most warm welcome and hospitality in Afghanistan, inspired by the 
long history of cordial friendship and traditional bonds between the two 
countries.

His Excellency Cevdet Sunay visited, besides Kabul some of the 
northern provinces. The President expressed his admiration for the 
achievements in the various fields of national activity.

The visit provided the two Heads of State with a valuable opportunity 
to hold talks on matters of bilateral and international concern in an atmosphere 
of friendship, sincerity and mutual understanding.

The talks were attended on the Turkish side by His Excellency Mr. 
İhsan Sabri Çağlayangil, Minister of Foreign Affairs and a number of high 
officials, and on the Afghan side by His Excellency Nour Ahmad Etemadi, 
Prime Minister and Minister for Foreign Affairs, and a number of Ministers.

During the examination of the bilateral relations, the two Heads of 
State stressed the value of the traditional friendship existing between 
Afghanistan and Turkey which meets the sincere desire of their peoples. 
They happily noted that the cooperation programmes which have been 
carried on for half a century in many fields served to the greatest extent 
to the consolidation of strong bonds of brotherhood between their peoples 
and expressed the determination of the two Parties to further strengthen 
these ties.

They also noted with satisfaction that the traditionally good relations 
between the two countries which have steadily developed during the last half 
a century, provide a valuable asset for the promotion of international 
cooperation and world peace.

During the talks, both Sides explained respectively the foreign policies 
of their countries.
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'With regard to the international situation, the two Heads of State 
reaffirmed the attachment of their countries to the principles of the United 
Nations Charter and reiterated their determination to continue to promote 
international cooperation on the basis of the universally recognized principles 
of mutual respect, of equality of rights, of non - intervention in internal 
affairs. They reaffirmed their support to the peoples who struggle against 
colonialism under its a ll manifestations for the attainment of their right to 
self - determination.

Both Sides stated that a general and complete disarmament under 
effective international control consitutes a real guarantee for a durable peace 
in the world. They expressed the hope that the deliberations of the current 
session of the United Nations General Assembly would lead to the conclusion 
of a treaty of non - proliferation of nuclear arms.

• Regarding the Cyprus problem the two Heads of State called for a 
speedy und urgent solution which would safeguard the rights andinterests of the 
Turkish Community on the Island in order to enable them to live in peace 
and complete security .

Regarding the M iddle - East conflict both Heads of State reaffirmed 
their opposition to the use of force as a means for securing political advantages 
and territorial gains and the use of such gains to impose unilateral solutions. 
Deploring the initiatives in violation of United Nations resolutions regarding 
Jerusalem, they stressed the necessity of safe guarding the legitimate rights 
and interests of the Arab countries and expressed the wish that efforts designed 
to find a solution in the M iddle - East would be successful.

In this connection the two Heads of State expressed their belief in the 
necessity of the withdrawal of Israeli forces from occupied Arab territoires in 
accordance with the Security Council’s Resolution of November 22, 1967.

The two Heads of State, w hile discussing the crisis in V iet Nam 
expressed the view that the 1954 Geneva Agreements could serve as a basis 
for a prompt political solution of the conflict, taking into consideration the 
right of the Vietnamese people, to determine their own destiny in peace.

The two Heads of State noted with satisfaction that the exchange of 
high - level visits contributed greatly to reinforcing the ties of friendship and 
understanding between the two countries.

His Excellency the President of the Turkish Republic expressed his 
great appreciation for the warm reception and hospitality accorded to him 
and his party during his visit to Afghanistan .

His Excellency President Cevdet Sunay extended an invitation to His 
Majesty Mohammad Zahir Shah, the King of Afghanistan to pay a state visit 
to lu rk ey , His Majestey the King accepted this invitation with thanks. The 
date of this visit w ill be decided later.
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CUMHURBAŞKANININ IRAK VE AFGANİSTAN ZİYARETLERİ 
HARKINDAKİ DEMECİ

Irak ve Afganistan’a yapmış olduğu ziyaretlerin sonunda Batman’a ge
len Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, havaalanında basına şu demeci vermiştir :

«Aziz vatandaşlarım,

Irak Cumhurbaşkanı Ekselans Abdurrahman Muhammet A rif ile  A fga
nistan Kralı Majeste Muhammet Zahir Şah’ın nazik davetlerine icabetle Irak 
ve Afganistan’a yapmış olduğum resmi ziyaretlerimi tamamlayarak tekrar ara
nızda bulunmanın hazzı içindeyim.

Bu ziyaretler, başta devlet başkanları ve hükümet erkânı olmak üzere, 
Irak ve Afganistan halklarının m illetim ize karşı besledikleri dostluk ve kardeş
lik  hislerinin bir kere daha tezahürüne vesile teşkil etmiştir. Gezi süresince 
gerek her iki başkentte, gerek Irak ve Afganistan’ın ziyaret ettiğimiz diğer 
köşelerinde yapmış olduğum temaslar, tarihî ve manevî bağlarla bağlı bulun
duğumuz bu iki memleketle aramızda esasen mevcut dostluk ilişkilerinin sağ
lam lığını bizzat müşahade etmeme imkân vermiştir. Her iki memleketin dev
let başkanları ve hükümet erkânı ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonunda 
yayınlanmış bulunan ortak bildiriler, ele alınan başlıca konuları ve varılan 
sonuçları açıklamaktadır.

Bu görüşmeler sırasında ik ili ilişkilerim iz alanında olduğu kadar, dün
yayı ve özellikle bölgemizi ilgilendiren başlıca meseleler hakkında da etraflı 
fikir teatisinde bulunduk. Bu noktalar üzerinde tekrar durmayacağım. Sadece 
şu kadarını söyleyim ki, aramızda mevcudiyeti memnuniyetle müşahade olu
nan yakın görüş birliği, m illetlerarası plânda aynı barış ve adalet ideallerini 
paylaşan bölgelerimiz arasındaki ik ili ilişkilerin ve işbirliğinin daha da geliş
tirileceğine olan inancımı takviye etmiştir.

Ticaret, kültür, teknik işbirliği, turizm gibi alanlarda atılacak yeni olumlu 
adımların bu işbirliğine çok değerli katkılar olacağı muhakkaktır.

Irak’ın ve Afganistan’ın dirâyetli idarecilerinin ve çalışkan halklarının 
gayreti ile  p lânlı bir şekilde kalkınma hamleleri içinde bulunduklarını müşa
hade etmek bizleri çok sevindirmiştir. Her iki kardeş memlekette de ekono
mik, sosyal, kültürel, alanlardaki kalkınmalarda temel teşkil edecek unsurları 
bir plân çerçevesinde yaratmak ve bunlara ilişkin faaliyetleri başarı ile yürüt
mek yolunda atılmış olan adım ları ve şimdiye kadar gerçekleştirilmiş bulunan 
eserleri görmek, Irak ve Afganistan m illetlerini, lâyık oldukları daha mü
reffeh günlerin beklediği hususundaki inancımı bir kat daha kuvvetlendir
miştir.

B E L G E 8 5 M a y ıs  1968
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Irak ve Afganistan’ın değerli devlet başkanlarına ve kardeş halklarına 
bana ve beraberimdeki zevata göstermiş bulundukları yakın ilg i, sıcak hüsnü 
kabul ve olağanüstü konukseverlik için tekrar teşekkür eder, Irak ve A fga
nistan m illetinin derin dostluk duygularını ve mutluluğumuz için en iyi dilek
lerimi iletirim.

Bu iki ülkeyi ziyaretimi tamamlayarak yurduma dönerken dost ve kar
deş İran’ın başkenti Tahran’da birkaç saat kalarak Majeste Şehinşah Muham- 
med Rıza Pehlevî Aryamer ile kısa bir süre için de olsa buluşmak fırsatını el
de ettim.

Bu vesileden faydalanarak, Şah hazretleri ile  her zaman olduğu gibi sa
mimî ve faydalı bir görüşme yaptım. M illetlerarası genel durum, bölgemizi 
ilgilendiren başlıca mes’eleler ve ik ili ilişkilerim iz ile ilg ili olarak son tema
sımızdan bu yana meydana gelen gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulun
duk. Ele aldığım ız konularda tam bir görüş beraberliği halinde bulunduğumu
zu memnuniyetle müşahade ettim .»

B E L G E 9 5 M ayıs  1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ IRAK VE AFGANİSTAN’A YAPILAN 
RESMİ ZİYARETLER HAKKINDA TRT’YE VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Cumhurbaşkanının Irak ve A f
ganistan’a yaptığı ziyaretler sonunda TRT muhabirine şu demeci vermiştir :

«Sayın Cumhurbaşkanımızın Irak ve A fganistan’a yaptıkları resmî ziya
ret bugün sona erdi. Şu anda, Şehinşah Hazretlerinin, Cumhurbaşkanımızın 
yurda avdette Tahran’a uğraması hususunda vâki nâzik dâvetine icabetle, k ı
sa bir tevakkuf için Tahran’a inmiş bulunuyoruz. Bu tevakkuf, iki Devlet 
Başkanı arasında bilhassa bölgemizi ilgilendiren sorunlar üzerinde istişareler
de bulunmağa imkân verecektir.

Cumhurbaşkanımızın Irak ve Afganistan’ı ziyaretleri, seyahate katılan 
muhterem basın mensuplarımızın da bizzat müşahade ettikleri gibi, cidden 
çok başarılı geçti. Her iki kardeş ülkede Cumhurbaşkanımızın şahsında büyük 
milletimize pek içten gelen sevgi tezahüratı yapıldı. Türk olarak hepimizi zi
yadesiyle hislendiren ve her gittiğim iz yerde tekrarına şahit olduğumuz bu te
zahüratı, büyük milletimizin bu ülkelerde haiz olduğu itibarın ve her iki m il
letle Türk m illeti arasında mevcut ve kelimenin tam manasıyla köklü ilişk ile
rin, asil bir İfadesi olarak kabul etmek icabeder.

Irak Cumhurbaşkanı Ekselâns A rif ve Afganistan K ralı Majeste 
Muhammed Zahir Şah başta olmak üzere, Irak ve A fgan Başbakanları ve me
sai arkadaşları ile yapılan görüşmeler, aramızdaki dostluk ve yakın lığa yara-
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şır bir açık kalp lilik  ve samimiyet içinde geçti. Bölgemizi ve dünyayı ilg ilend i
ren sorunlar üzerinde görüşmek fırsatını bulduk. Münasebetlerimizi, karşılıklı 
menfaatlerimize uygun, müşahhas m isallerle geliştirmek imkân ve çareleri 
üzerinde durduk. Bu hususta Tarafların  ayni arzu ve azmi paylaştıkları görül
dü. Ziyaretin münasebetlerimizin gelişmesi yönünden uzun vadeli tesirleri 
olacağı şüphesizdir.

Cumhurbaşkanımızın Irak ve Afganistan’a yaptıkları ziyareti ve bu zi
yaretin sonuçlarını, Türkiye’nin, dış politikasını, daha sağlam ve geniş bir ze
min üzerine bina etmek hususundaki azimli gayretlerinin çerçevesi içinde mü
talâa etmek ve değerlendirmek icab eder.»

B E L G E 10 9 M ay ıs  1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ «AVRUPA GÜNÜ» MESAJI

D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, «Avrupa günü» dolayısiyle 
yayınladığı mesaj şöyledir :

«Bugün «Avrupa Günü»nün 4.cü yıldönümünü kutlamaktayız. Avrupa 
B irliği uğruna sarfedilen çabaları Avrupa kamu oyuna daha iyi tanıtmak ve 
bu ülkü etrafında Avrupa uluslarını toplamak düşüncesi ile, Avrupa Konseyi 
tarafından 1964 Ekim ayında ihdas edilen «Avrupa Günü» Avrupa’nın iki 
dünya savaşında geçirdiği acı felâketlerden sonra, Avrupanın birleşmesini 
müjdeleyen ve sembolleştiren bir anlam kazanmakta ve Konsey üyesi mem
leketlerde çeşitli törenlerle kutlanmaktadır.

Gerçi, yüzyıllar boyunca Avrupa’nın birleşmesi amacıyla ortaya atılan 
çeşitli tasarılar olmuştur. İkinci Dünya Savaşını müteakip, Avrupa ulusları 
geçmişin düşmanlıklarını ve çatışmalarım unutarak, ortak ülkü ve kültür mi
raslarının, emniyet ve refahlarının bekasını sıkı işbirliği yapmakla ve birliğe 
yönelmekle sağlayacaklarına inanmışlardır.

5 Mayıs 1949’da, bu inançla kurulan ve bugün 18 Avrupa memleketini 
üye olarak bünyesinde toplayan ve ayrıca, mevcut Avrupa teşekkülleri arasın
da en eskisi olan Avrupa Konseyi, üye memleketler arasında daha sıkı 
bir birlik vücuda getirmek amacını gütmektedir. Gerçekten, 19yıl için
de, Avrupa Konseyi çerçevesinde • yapılan hükûmetlerarası işbirliği ve 
yaratılan anlayış havası sayesinde bu hedefe doğru bir hayli yol katedilmiştir. 
Konsey içinde muhtelif konularda hazırlanan sözleşmeler şimdiden üye dev
letler için müşterek bir Avrupa hukukuna zemin teşkil etmektedir. 1954 yılın
da, memleketimizin katıld ığ ı «İnsan H akları ve Ana Hürriyetlerini Koruma 
Avrupa Sözleşmesi» ile, bu alanda uluslararası bir kontrol mekanizması ku
rulmuştur.
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Atatürk devrimleriyle Avrupa uygarlığın ı benimsemiş olan memleketi
miz, bu ülküden kuvvet alarak, Avrupa B irliği için kurulmuş birçok teşekkül
lere dahil olmuş bulunmaktadır.

Zira, halkların barış, hürriyet ve demokrasi içinde refah ve mutluluğunu 
hedef güden Avrupa B irliği uğrundaki çaba ve teşebbüsleri memleketimiz 
samimiyetle desteklemekte ve bunlara katılmaktadır.

«Avrupa Günü»nün 4.cü yılın ı idrak ederken bütün Avrupalıların bir 
dayanışma havası içinde birleşmelerini temenni etmekteyiz.

Avrupa birleşmeyi ne derecede gerçekleştirirse o derecede kendi gele 
ceği, dünya barış ve refahı için yararlı olacaktır.»

B E L G E 11 7 M ayıs  1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ AVRUPA KONSEYİ ASAMBLESİNDE
YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Avrupa Konseyi İstişare 
Asamblesinde yaptığı konuşmada, «Avrupa sadece barış isteği sebebiyle değil, 
ayni zamanda kendi çıkarları için de, Orta - Doğunun vahim problemlerinin 
halline daha fazla yardımcı olm alıdır» demiştir.

Güney - Doğu Asya’da barış yolundaki gelişmelerden duyduğu mem
nunluğu ifade eden Başkan, Orta - Doğu yeni karışıklık lara sürüklenirse, Gü
ney - Doğu Asya’daki gelişmelerin m illetlerarası gerginliğin azalmasına kâfi 
gelmeyeceğine işaret etmiş ve Avrupa k ıt’asının dünyanın bu bölgesinde «de
vamlı ve adilâne bir barış» tesisine yardımda bulunmaktan sağlayacağı fayda
lar üzerinde ısrarla durmuştur.

Çağlayangil, bugün Avrupa’daki siyasî durumun belirli vasfı olan «hu
zurun», bu k ıt’ada bölücü etkiler yapan problemlerin çözümü için temel te
lâkki edilmesi gerektiğini söylemiştir. Bu sözleriyle Alman meselesini ima 
eden Bakan, «bu meselenin sür’atle ve adilâne bir şekilde çözülmesi, mevcut 
huzuru tamamlayacak ve kuvvetlendirecektir» demiştir.

Bir taraftan Almanya ve Amerika’da yapılacak seçimler, öte yandan da, 
Kuzey Atlantik andlaşmasının 20 y ıllık  vadesinin dolması sebebiyle, 1969 yı
lının dünya siyaseti bakımından ne derece önemli olacağına işaret eden İhsan 
Sabri Çağlayangil, sözlerine şöyle son vermiştir : «Avrupalı olarak bize düşen, 
tarihin bu kritik devresinde yardımımızın, nüfuzumuzun, hattâ, gerek ferdî 
gerek kollektif sorumluluğumuzun ne olabileceğini arayıp bulmaktan iba
rettir.»
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DIŞİŞLERİ BAKANININ ALMAN RADYO VE BASININA 
VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Strasburg’da Alman Deutsche 
W elle  radyo ve Deutsche Press Agentur ajansı muhabirlerine verdiği demeçte, 
«Kıbrıs meselesinin şimdiye kadar ki safhaları gözden geçirildiği takdirde, 
bugünkü ortamın, buhranın halli için daha elverişli şartları haiz olduğu söy
lenebilir» demiştir.

D ışişleri Bakanı Çağlayangil, «meselenin hallin in iki safhada mümkün 
olabileceği» görüşünde bulunduğunu belirterek şöyle devam etmiştir :

«Enosis fikri artık yaşamadığına göre, meselenin hallin in ik i safhada 
mümkün olabileceğine hükmetmek gerekir.

Birinci safha, iki cemaatin biraraya gelip, barış içinde mevcudiyetlerinin 
devamı için bütün şartların görüşüleceği safhadır. İki cemaat mensupları, gö
rüşmelerin nerede başlayacağı hususunda da yakın bir zamanda mutabakata 
varacaklarını ümit ve temenni etmekteyiz.

İkinci safha ise (dış safha) diyebileceğimiz safhayı teşkil etmektedir. 
Bu da, adaya verilecek siyasî statü üzerinde ilg ili taraflar arasında bir anlaş
maya varılmasını gerektirmektedir.

Bu safhalardan olumlu neticeler alınabilmesi, nihaî ve resmî müzakere
lerden evvel istikşafî mahiyette yapılacak temasların özelliğine ve mahremi
yetine itina gösterilmesi icap edecektir.»

«O rta - Doğu buhranının aslında bir itimat noksanlığından doğmakta 
olduğunu» ifade eden D ışişleri Bakanı, şöyle konuşmuştur :

«Siyasî meselelerin şümulü ve teknolojik gelişmelerin bütün dünyayı tek 
bir vücut haline getirdiği bir vakıadır.

N asıl, herhangi bir rahatsızlık bütün vücutta tesirini göstermekte ise, 
dünyanın bir yerinde zuhur eden bir buhranın diğer yerlerinde hissedilmemesi 
mümkün değildir.

Orta - Doğu buhranı aslında bir itimat noksanlığından doğmaktadır. 
Geniş bir Avrupa’nın Doğu’da itimat savaşının yerleşmesine ve dolayısiyle 
buhranın izalesine müsbet tesir icra edeceğine şüphe yoktur.»

B t  L Cr E 1 2 C) M ay ıs  1968
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YUNAN TİÇARET BAKANININ ANKARA’DA Kİ GÖRÜŞMELERİ 
H A RKIN DA Kİ DEMECİ

1 0 - 1 5  M ayıs tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret eden Yunan Ticaret 
Bakanı Papadimitracopoulos, bu konuda düzenlediği basın toplantısında özet
le şunları söylemiştir.

«Dokuz yüksek memur ve üç iş adamından kurulu heyetin başında An
kara’ya gittim. Ankara ziyaretimin gayesi iki ülke arasındaki ticaret ilişk ileri
nin canlandırılması idi.

Yunan heyetine ve şahsen-Bana gösterilmiş olan m isafirperverlik ve ya
kın ilgiden dpl^pr-Yüfİan basını vasıtasıyla Türk hükümetine ve Türk mille- 
tine^göstgfTıkleri bu hararetli karşılam a için şükranlarımı belirtmek isterim, 
ü iyrıca iki heyetin temaslarını hazırlayan buradaki Türkiye Büyükelçisi Turan 
Tuluy’a da teşekkürümü arzetmek isterim. Bize gösterilen sıcak ilg i ve görüş
melerde hâkim olan anlayış havası Yunan heyeti ve benim için çok faydalı 
olmuş ve Türk meslekdaşıma görüşmelerimi serbestçe belirtmek imkânını 
vermiştir.

Ele alman konulardan hiç biri herhangi bir gündeme dahil değildi. Bu 
da iki ülkeyi ilgilendiren her türlü ticarî ve ekonomik konunun araştırılarak 
incelenmesine imkân vermiştir.

Toplantıda ilk  ele alınan konulardan biri ik i memleket arasında bugün 
zayıf bir durum arzeden mutad ticaret alış verişi olmuştur. Bu durumun or
tadan kaldırılm ası amacıyla iki devlet arasında mevcut olabilecek engel ve 
tahditlerin kaldırılm ası ayrıca Atina ile  Ankara Ticaret Odaları arasında bir 
işbirliği kurulması, Ankara ve A tina’da iki memlekete mensup iş adam ları 
ve sanayicilerin karşılık lı ziyaretlerde bulunması gibi mutad ticaret alış veri
şini geliştirmeğe yardım edecek tedbirlerin alınması kararlaştırılm ıştır.

Bu arada karşılık lı temas yolu ile bankalar arasında daha sıkı bir işbir
liğ i kurulması konusu da müzakere edilmiştir.

ik i ülkenin tarım ve sanayi alanlarında da işbirliği konuları görüşülmüş
tür, Zeytinyağı, incir, sultanî üzümler, tütün ve buğday gibi iki ülkenin temel 
ortak tarım ürünleri için ortak bir politika uygulanması da ele alınmıştır.

Bütün bu konu ve meseleler iki ülke için son derece önemli olduğundan 
Ankara’da bulunduğumuz dört gün içinde enine boyuna incelenmesi ve bu 
konuda kararlar alınması mümkün olamayacağından biri Yunanistan da, di
ğeri de Türkiye’de olmak üzere iki ayrı çalışma grubunun kurulması kararlaş
tırılmıştır.

B E L G E  13 ___ -  20 M a y ı s  1968



Bu çalışma grupları derhal kurulacak ve yukarıda bahsi geçen konuları 
inceliyeceklerdir. Ayrıca Türk ve Yunan bankaları tarafından ik i memleketin 
ticari ve ekonomik ilişkilerini sıklaştırmağa matuf bütün diğer konular da bu 
çalışma grupları tarafından ele alınacaktır.

Türk Ticaret Bakanı ile  birlikte bu çalışma gruplarının faaliyetine yar
dımcı olmak vaadinde bulunduk. Bu iki çalışma grupu her üç ayda bir baş
kentlerin birinde ortak toplantılar yapacaklardır. Ele alman konulardan biri 
tamamlandığı zaman bu toplantı öne alınabilecek ve hazırlanacak ortak anlaş
ma ik i hükümetin onayına sunulacaktır.

Turizm işbirliği konusunda da müzakereler ve bu konuda faydalı görüş 
teatisi yapılm ıştır.»

B E  L G  E 14 ^  1 7  M ay ıs  1968
DOĞU PAKİSTAN VALİSİNİN TÜRKİYE'DEN AYRILIRKEN  

VERDİĞİ DEMEÇ

10 - 17 Mayıs tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret eden D oğu_PakıstanTjeneE~ 
Valisi Abdülmiinim Han, memleketimizden ayrılmadan önce şu demeci ver
miştir :

«Türkiye’de gördüğüm iyi kabulü ve yakın ilg iy i anlatmak şu anda çok 
uzun sürecek. Daha Pakistan yarımadası İngiliz idaresi zamanında iken, ço
cukluk günlerimden beri ben ve bütün Pakistan halkı Türklere ve Türkiye’ye 
karşı büyük sevgi ve saygı duymuşuzdur ve kendimize daima Türkleri İslâm 
dininin önderi olarak kabul etmişizdir. Hayatım boyunca bu büyük memleketi, 
Türkiye’yi görmeyi hayal ettim. Dünyaca büyük bir medeniyet kurmuş Türk 
halkını memleketlerinde görmeyi arzuladım. Daha okul çağlarında ve üniver
sitede M evlana Celaleddin Rumi’nin birçok eserlerini ve Mesnevisini okumak 
fırsatını elde ettim. Büyük Mevlananm eserlerinden kardeşlik ve bilhassa 
M üslümanlar arasındaki kardeşlik bağlarının kuvvetlendirilmesi hususunda 
pekçok şey öğrendim. Bu felsefe ve görüşlerden ilham alan Hindistan - Pa
kistan yarım adasının Müslüman liderleri müstakil ve ayrı bir Müslüman dev
let kurmuşlardır. Bu aynı zamanda bizim büyük şairimiz Dr. îkbâ l’in de fe l
sefesinin esasını teşkil etmiştir.

Pakistan yarımadasının M üslümanlarını bir araya toplayan müstakil bir 
devlet kurmak büyük şair İkbâl’in rüyası olmuştu. Bu rüya Muhammed A li 
Cinnah tarafından hakikat haline getirilm iş ve Müslümanlar için ayrı bir dev
let «Pakistan» kurulmuştur. Şu andaki Cumhurbaşkanımız Eyüb Han da aynı 
hat üzerinde, aynı yolda yürümektedir. RCD sayesinde Müslüman devlet
ler arasındaki bağların günden güne gelişmekte olduğunu görmek memnuni
yet vericidir. Buraya vardığım  günden beri Türkiye’nin muhtelif şehirlerinde 
Türk kardeşlerimizden gördüğüm samimiyet, yakın ilg i ve hüsnükabul daima 
hafızamda tatlı bir hatıra olarak kalacaktır.»
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B E L G E  15 10 M a y ı s  1968

NATO SAVUNMA BAKANLARI TOPLANTISINDA 
ALINAN KARARLAR

Nato Savunma Bakanları 10 M ayıs’ta Brüksel’de toplanarak savunma 
m asraflarına daha geniş çapta katılmazlarsa Avrupa’da Sovyetler B irliğ i kar
şısında Batıkların askeri gücünde bir azalma olacağı hususunda Birleşik Ame
rika’nın uyarmasını incelemişlerdir.

Amerika Savunma Bakanı Clark W . Clifford müttefiklere Avrupa’daki 
hazır kuvvetlerin kalıcı olması isteniyorsa savunma harcamalarının -artırılma
sı gerektiğini bildirmiştir. «Doğu - Batı ge^ ijA jğm in '^a lrnasm a rağmen N a
to nöbetten vazgeçm em ıd id^^ birçok kereler müttefiklerin
Amerika’ım ı^h«^yöl3aki uyarmalarını önemsemeyişlerinden yakınmıştır. Clif- 

Nato’daki müttefiklerin sadece askeri harcamaları değil, aynı za
manda iktisadi ve ticari yardımı da arttırm alarını istemektedir.

B u n u n l a  beraber Clifford Am erika’nın m asrafları kısmak için Avrupa’
daki Amerikan askerlerinin ya da ailelerinin çekilmesini hızlandırmak husu
sunda şimdilik hazır bir plânı bulunmadığını belirtmiştir.

Batı Alman Savunma Bakanı Gerhard Schroeder ise, durumda bir de
ğişiklik olmadıkça Amerikan birliklerinin çekilmemesi gerektiğini söylemiştir.

Nato toplantısında İngiltere derhal Uzak ve Ortadoğudaki 20.000 as
kerini Nato emrine vermeyi teklif etmiştir. Schroeder ise A lm anya’nın ateş 
gücünü arttırmağını ve daha önce belirtilen endişelerin aksine asker sayısının 
azaltılmayacağım bildirmiştir.

Savunma Bakanları ayrıca silâh lı kuvvetlerinin kuvvetlendirilmesi için 
beş y ıllık  plânlar hazırlam ışlardır. Askeri amaçların Nato hükümetlerinin si
yasi ve mali plânlarına uydurulması ve A ralık ayında Belçika’da toplanacak 
D ışişleri Bakanlarının onayına sunulması beklemektedir.

Müttefikler, Avrupa’da bir balistik fiizesavar sistemi kurmamaya karar 
vererek masraflarını azaltmışlardır. Bu projenin, yol açacağı masraf oranında 
korunma sağlayamayacağına karar verilmiştir.

B E L G E  16 1 3 - 2 5  M ayıs  1968

GENELKURMAY BAŞKANININ AMERİKA’YI ZİYARETİ

Bir süreden beri Avrupa ve Amerika’da incelemelerde bulunan Genel
kurmay Başkanı yurda dönüşünde, Amerika gezisi konusunda b ilgi ver
miştir. Orgeneral Tural, bu gezisine New - York’tan başladığını, Detroit’te 
kara ordu donatım ve yardım miiesseselerini, Omaha’da stratejik hava kuv
vetlerini, Atlanta da bugün dahi gelişmekte olan uçak sanayiini, Tam pa’da 
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stratejik darbe kuvvetini, N orfolk’ta deniz kuvvetlerini, Ford Knox’ta büyük 
zırhlı b irlikleri gördüğünü, oradan da W ashington’a gelerek Pentagon’da te
maslar yaptığını söylemiştir.

Orgeneral Tural, bu gezisi sırasında yardım konusu üzerinde de görüş
meler yaptığını belirttikten sonra : «yardımdan kalmış olan alacaklarım ızın 
y ıllık  kontenjanlara bakılmadan tamamlanması ile imkânlara göre - ki bu im
kânların bulunabileceği anlaşılmaktadır - normal yardımın arttırılması, deni- 
zaltılarım ızdan müddetleri dolanların müddetlerinin uzatılması ve yardımın 
im alât şekline ve teşmil edilmesi konularında tam bir mutabakat hasıl olmuş
tur» demiştir.

Genelkurmay Başkanı sözlerine şöyle devam etmiştir :
«Kore’deki kahramanlıklarımızdan bahsederek Türkiyenin hiç bir tehdi

de boyun eğmeyen, tasavvuru güç bir memleket olduğu ifade edilmiştir. 
Bilhassa, Türkiye’ye gelip dönmüş olanların hakkımızda yaydıkları, miisbet 
fikirlerden sevinmemek mümkün değildir. Bu itibarla da heryerde bize karşı 
fevkalâde kelimesi ile  ifade edebileceğim şekilde hürmetkâr ve güven duygulu 
id iler.»

B E L G E 17 16 M ayıs  1968

KONSORSİYUM BALKANININ TÜRKİYE’DEKİ İNCELEMELERİ

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının dâvetlisi olarak bir süredir memleketi
mizin turistik bölgelerinde incelemeler yapan Türkiye’ye Yardım Konsorsiyu
mu Başkanı Dr. G. Keiser İzmir’de düzenlediği basın toplantısında Türkiye’
de ödeme dengesinin ithalât lehine açık verdiğini belirterek, «ödeme dengesin
de muvazeneyi temin etmek için bir takım çareler aramak, klâsikleşmiş ihraç 
ürünleri dışına çıkmak zaruridir» demiştir.

Dr. G. Keiser dış ödemeler dengesindeki açığın kapatılması için iki yol 
bulunduğunu, bunlardan birinin, dost ülkelerden krediler almak, diğerinin de 
iç imkânlar olduğunu, bugünkü durumu ile Türkiye’nin her iki yoldan da fay
dalanması gerektiğini belirterek özetle şunları sölemiştir :

«Uzun vadeli bir şekil olan Konsorsiyum yardımlarının ne kadar devam 
edeceği konusu önem taşımaktadır. Yardım  bittiği anda ki, memleketinizin 
daha iki y ıl bu yardıma ihtiyacı vardır, sizin de imkânlarınızı seferber etmeniz 
bazı şeyler yapmanız gerekmektedir. Türkiye, Ödeme dengesindeki muvazene
yi sağlama yolunda ise turizmden başlamıştır. Bunun yanı sıra insan gücü ih
racı da bu konuda atılan iyi bir adımdır.»

Konsorsiyum Başkanı, daha sonra Türkiye’nin turizm alanında yaptığı 
çalışmalar konusuna değinmiş, son dört yılda bu sahada büyük ham leler ya
pıldığını, özellikle yatak adedinin arttırılması konusunda atılan adımın se
vindirici olduğunu belirterek demiştir ki :
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«Gördüğüm tesislerin orta sınıf turiste hitabetmesi Türkiye’de turizmin 
geleceği için çok şeyler vadetmektedir. Türkiye’nin turizmdeki gelişmesi, orta 
sınıf turiste hitabederk tesislerin gelişmesine bağlıdır. întibam, memleketiniz
de turizme ve turizm yatırım larına karşı duyulan arzunun çok yüksek oluşudur. 
Bu da memnuniyet vericidir.»

B E L G E 18 31 M ayıs  1968

CUMHURBAŞKANININ TERCÜMAN GAZETESİNE VERDİĞİ 
DEMEÇTE NATO İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Tercüman gazetesine verdiği demeçte 
Atlantik İttifakı ile ilg ili olarak şunları söylemiştir :

«Türkiye bugüne kadar, hiçbir surette tecavüzi niyete dayanan bir 
pakta girmemiştir. Türkiye çoğrafyadaki yeri ve kuvvet merkezlerine nazaran 
durumu dolayısiyla Cumhuriyetin kuruluşundan beri izlediği politikada, 
m illî güvenliği daima ön plâna almıştır. NATO bir tedafüi pakt, hür m illet
lerin meydana getird iği bir savunma zinciridir. Başlıca amacı dünyayı harp 
ve zulümden kurtarmak, barış ve hürriyeti korumaktır. Bu pakta nasıl, hangi 
şartlar ve şerait altında girdiğim iz cümlenin malûmudur.

Bu sebepledir ki, bugün, bu paktın karşısında olduğu bilinen devletlerle 
ve komşularımızla dostane münasebetler kurmak ve bu dostlukları idame et
tirmekte ne bir güçlük ve ne de bir sakınca görmekteyiz. Kötü niyet besleme
diğimizin anlaşılmış olması sonucudur ki, ayrı rejim lerde de olan diğer dev
letlerle de münasebetlerimiz olmakta ve gelişmektedir.

Biz NATO ittifakına girerken, bu ittifakın icap ettirdiği vecibeleri de 
göze almış ve yüklenmiştik. NATO’ya gönüllü olarak ve binbir müşkülâtla 
mücadele ederek girdiğim iz yılların  şartlarını ve bu şartların yüklediği veci
beleri, bugünün şartları ve rahatlığı içinde değerlendirerek, o günün kararları 
hakkında hüküm vermek doğru olmaz. NATO içinde ve dışında yaptığım ız 
işbirliği esas itibariyle m illî güvenliğim izi sağlamak hedefini gütmüştür.

Bu anlaşmalardan bazıları, tarafım ızdan bir talep dahi olmadan, büyük 
bir anlayışla ortadan kaldırılm ıştır»

Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler B irliği ara
sında nükleer dengenin kurulması dolayısıyla, nükleer silâhların kullanılm a
yacağı ve dolayısiyla M illetlerarası ciddi bir tehlikenin ortadan kalktığ ı inti
baını uyandıracak emarelerin mevcudiyetine dikkati çeken Sunay, bir nükleer 
savaşın çıkması halinde, diğer devletlerin bu tehlikenin dışında kalabileceği 
düşüncesinin, günün realiteleriyle bağdaşamayacağını ifade ederek, «Şayani 
şükrandır ki, bugün, iki büyük devlet böyle bir harbin tevlit edeceği durumu 
müdrik olarak gerginliği gidermişler ve bir yumuşama ortamı yaratm ışlardır.» 
demiştir.
62



İ Ç İ N D E K İ L E R

S ah i j e

A Y İ N  O L A Y L A R I .............................................................  5 — 7

S İ Y A S İ  O L A Y L A R ...................................................  5

K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R ......................................... 6 — 7

MAYIS 1968’DE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞ

LICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ . . .  11 —  33

B E L G E L E R 37 — 62



Belleten, gazetelerden, ajans bültenlerinden ve Bakanlıkça yayınlanmış me
tinlerden istifade edilmek suretiyle hazırlanmaktadır. Referans mahiyetinde olup resmi 
bir belge değildir.



T. C
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı 

B E L L E T E N  i

Haziran 1968 Sayı : 45

A N E A B A





------

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

Cemaatlararası öngörüşmeler 2 Haziran tarihinde Rauf Denktaş ile  
Glafkos Klerides arasında Beyrut’ta başlamıştır. Bu ilk  temasdan sonra gö
rüşmelere Kıbrıs’da devam edilmiş, 24 H azirandan itibaren iki temsilcinin 
haftada İki kere buluşmaları suretiyle cereyan etmiştir.

TÜRK  - YUNAN İLİŞKİLERİ

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları 26 Haziran tarihinde bulu
şarak iki memleketi ilgilendiren meseleleri ve bilhassa azınlık meselelerini 
tetkik etmekle görevlendirilm iş iki temsilcinin kendilerine sundukları raporu 
gözden geçirmişlerdir. Bakanlar, ik ili müzakerelerde kaydedilen terakkiyi 
memnuniyetle müşahade etmişlerdir.

M AN ZARALI ORTAK SAVUN M A TESİSİNİN 
TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİNE DEVRİ

Türkiye ile  A. B. D. arasında Kuzey Atlantik Andlaşması çerçevesinde 
yapılmış ik ili anlaşm alar gereğince kurulmuş olan M anzaralı müşterek savun
ma tesisleri 14 Haziran 1968 tarihinde Türk S ilâh lı Kuvvetlerine devredil
miştir.
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Nato Bakanlar Konseyi, mutad ilkbahar toplantısını 24 - 25 Haziran 
tarihlerinde Reykjavik’te yapmıştır.

NATO BAKANLAR KONSEYİ İLKBAHAR TOPLANTISI

AVRUPA TOPLULUKLARI KOM İSYON U BAŞ KANININ ZİYARETİ

Avrupa Toplulukları Komisyonu Başkam Jean R.ey, 1 - 8 Haziran tarih
leri arasında Türkiye’yi resmen ziyaret etmiştir.
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Moskova Devlet Filarmoni Orkestrası, 27 -29  Haziran tarihleri 
da İstanbul Açık Hava Tiyatrosunda üç konser vermiştir.

K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

arasm-
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HAZİRAN 1968 'DE TÜRKİYE'NİN DIŞ İLİŞKİLERİ 

VE BAŞLICA MİLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





1 Haziran 1968 T Ü R K-Y U N A N  GÖRÜŞMELERİNİN SON
BÖLÜMÜ HAKKINDA AÇIKLAMA

1 - 8 Haziran 1968

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinin 
T ürk-Y unan  görüşmelerinin V iyana’daki bölümü ile 
ilg ili açıklaması şöyledir :

«A tina’daki ve Ankara’daki buluşmalarının deva
mı olarak ve ik ili meseleler, özellikle karşılık lı azınlık
lar konusundaki görüşmelerini tamaamlamak maksadıy
la, Türk ve Yunan hükümetlerinin temsilcileri 20 M a
yıs 1968’de V iyana’da toplanmışlardır. A tina’da ve An- 
karada olduğu gibi, ik i temsilcinin V iyana’da yaptıkları 
görüşmeler de, açıklıkla ve yapıcı bir dostluk havası 
içinde cereyan etmiştir.»

B ilindiği gibi, V iyana’daki görüşmelerde temsil
ciler, hükümetlerine sunacakları raporlar üzerinde ça
lışmış ve bu konuda fikir teatisinde bulunmuşlardır. Her 
iki hükümet, kendi temsilcisinden alacağı rapor üzerinde 
gerekli incelemeyi yaptıktan sonra «sorunlarla ilg ili o la
rak ne gibi tedbirler alınacağı» konusunda karar vere
cektir.

AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU  
BALKANININ ZİYARETİ

Avrupa Toplulukları Komisyonu Başkanı Jean 
Rey, hükümetimizin daveti üzerine ve Başbakanın ge
çen yıl Mayıs ayında Avrupa Topluluklarına yapmış 
olduğu ziyarete mukabele olarak memleketimizi ziyaret 
etmiştir. Konut Başkan, İstanbul’da iki gün kaldıktan 
sonra, 3 Haziran günü Ankara’ya geçerek, burada Cum
hurbaşkanı, Başbakan ve D ışişleri Bakam tarafından 
kabul edilmiş, Devlet Planlam a Teşkilâtınca düzenle
nen bir «b rifing»e katılm ıştır. Başbakan Süleyman De- 
mirel Başkan Rey şerefine 4 Haziran akşamı bir yemek 
vermiştir. (Bk. Belge l )  Ertesi günü Karadeniz ille r i
mizde bir inceleme gezisine çıkan Jean Rey, hareketin
den evvel bir basın toplantısı yapmıştır (Bk. Belge 2).
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2 H aziran 1968 MAHALLİ VE SENATO KISM İ SEÇİMLERİ

2 Haziran 1968

4 Haziran 1968

5 Haziran - 
9 T em m u z  1968

Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimi yapılan 24 
ildeki sonuçlar şöyledir : A dalet partisi, 38; Cumhuriyet 
H alk Partisi, 13; Güven Partisi, 1; ve M ille t Partisi, 1 
Senatörlük kazanmışlardır. 5 ildeki m illetvekili ara se
çimlerinin hepsini Adalet Partisi kazanmıştır.

KIBRIS’TAKİ CEMAAT KARARASI GÖRÜŞMELER 
KONUSUNDA ANLAŞMA

Lefkoşe’den öğrenildiğine göre, Kıbrıs konusun
da cemaatler arası görüşmeler yapılması hususunda Türk 
cemaat meclisi başkanı Rauf Denktaş ve Rum Temsilci
ler Meclisi başkanı Klerides arasında anlaşmaya varıl
mıştır. Bununla ilg ili olarak Lefkoşe’de her iki tarafça 
yayınlanan b ild iri şöyled ir:

«Lefkoşe’de özel olarak buluşan Bay Klerides ve 
Bay Denktaş Beyrut’ta yapılacak toplantılarda görüş te
atilerinde bulunmak ve konuşmalara yakın bir gelecek
te Kıbrıs’ta devam etmek hususunda mutabık kalmış
lard ır.»

Denktaş ile  Klerides, aynı gün uçakla Beyrut’a ha
reket ederk ertesi günü öngörüşmelere başlamışlardır.

BİR JAPON HEYETİNİN ZİYARETİ

Japon Hariciye Nezareti Siyasî Müsteşarı Shujİ 
Kurauchi başkanlığında bir hey’et, üç günlük resmî bir 
ziyarette bulunduktan sonra Türkiye’den ayrılmıştır. ! 
Heyet, memleketimizin ekonomik mes’eleleri hakkında 
bilg i almıştır.

ÇALIŞMA BAKANININ YURTDIŞI 
İNCELEMELERİ

Çalışma Bakanı A li N aili Erdem, Avrupa’da ça
lışan Türk işçilerinin sorunları ile  ilg ili olarak, İsviç
re, H ollanda, Belçika, Federal A lm anya ve Avusturya’
yı içine alan yurtdışı incelemelerde bulunmuştur.

12



5 Haziran 1968 DENKTAŞ - KLERÎDES TEMASLARI İLE 
İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

6 Haziran 1968

6 Haziran 1968

Kıbrıs Türk cemaat başkanı Rauf Denktaş ile  
Kıbrıs Rum Temsilciler M eclisi başkanı Klerides, Bey
rut’ta basın mensuplarına bir b ildiri vererek, temasla
rının faydalı geçtiğini belirtmişlerdir. Bildiride şöyle 
denilmektedir :

«Beyrut’ta bulunduğumuz sırada, faydalı görüş 
teatileri yaptık. Temaslarımıza, 24 Haziran günü saat 
10’da, Lefkoşe’de Ledra Palas otelinde devam edeceğiz.

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U  Thant’m 
Kıbrıs’taki özel temsilcisi Ossorio T afa ll, bu ilk  toplan
tıda hazır bulunacaktır.

Daha sonraki temaslar, sıra ile her ikimizin evle
rinde olacaktır.»

HİNDİSTAN CUMHURBAŞKANININ  
İSTANBUL’DAN GEÇİŞİ

Macaristan’a resmi bir ziyaret yapmak üzere Bu
dapeşte’ye giderken kısa bir süre için Yeşilköy havaala
nında duran Hindistan Cumhurbaşkanı Dr. Zakir Hü
seyin, Dışişleri Bakanı tarafından karşılanmıştır.

CUBİTİ BAŞBAKANININ TÜRKİYE  
H A KKIN DA Kİ DEMECİ

İzmir’e özel surette gelen Cubiti (Fransız Somali- 
si) Başbakanı, seyahati ile ilgili olarak şunları söylemiş
tir :

«Cubitİ, bir zamanlar Osmanlı imparatorluğunun 
Yemen’e bağlı bir beyliği idi. Büyük babam Burbanet- 
tin paşa, Osmanlılar adına Cubiti’yi yönetmiştir. Keza 
amcam, sonra babam da aynı görevde bulunmuştur.

Dört nesil sonra ben, ailemin şerefle ve kanlarım 
vererek hizmet ettiği ana vatan topraklarına gelmeğe 
karar verdim. Türkiye benim ana vatanimdir. Ana va
tana gelmekten büyük bir haz duyuyorum.»
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6 H aziran 1968 BELÇİKA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ 
MASRAFLARINA YARDIMI

7 Haziran 1968

7 Haziran 1968

7 Haziran 1968

Birleşmiş M illetler’deki Belçika temsilcisi, ülkesi
nin, Kıbrıs’taki Birleşmiş M illetler barış gücü m asrafla
rının karşılanmasına katkıda bulunmak üzere teşkilât 
emrine 2.500.000 Belçika frangı vermek kararında ol
duğunu Genel Sekretere bildirmiştir.

SENATÖR ROBERT KENNEDY’İN ÖLÜMÜ İLE 
İLGİLİ TAZİYET MESAJLARI

Senatör Robert Kennedy’nin öldürülmesi üzerine 
Cumhurbaşkanı ve Başbakan, ABD Başkanı Johnson’a 
ve Bayan Robert Kennedy’ye, Dışişleri Bakanı ile Dean 
Rusk ile Bayan Kennedy’ye birer taziyet mesajı gönder
mişlerdir.

TUNUS CUMHURBAŞKANININ TÜRKİYE’YE 
İLİŞKİN SÖZLERİ

Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba, Mevlût 
Kandili dolayısiyle yayınladığı bir mesajda Türkiye’den 
övgü ile bahsetmiş, «O rta Doğu ihtilâfında ve yardım 
konusunda Arap memleketlerine en büyük yakınlık gös
teren ülkenin Türkiye olduğunu» söylemiştir.

MANZARALI TESİSLERİN DEVRİ İLE İLGİLİ 
AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi, bir açık
lama yaparak, M anzaralı müşterek savunma tesislerinin 
14 Haziran 1968 tarihinde yapılacak bir merasimle ta
mamen Türk personeline devrolunacağını bildirmiştir 
(Bk. Belge 3).
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7 Haziran 1968 HASAN DÎN ÇER’İN ADALET BAKANLARI
KONFERANSINDAKİ KONUŞMASI

7 Haziran 1968

7 Haziran 1968

4 - 7 Haziran tarihleri arasında Londra’da topla
nan Avrupa Adalet Bakanları konferansında, Adalet 
Bakanı Hasaıı Dinçer bir konuşma yapmıştır. Haşan 
Dinçer, hukukî ehliyet yaşının indirilmesi mevzuunda 
söz alarak, memleketimizdeki hukuki durumu izah et
tikten sonra, ilerde, Avrupa çerçevesinde üye devletler 
mevzuatında yeknesak bir rüşt yaşı tesbiti için yapılacak 
çalışmalarda çeşitli memleketlerin ve bu arada memle
ketimizin özelliklerinin de göz önünde tutulması gere
keceğine işaret etmiştir.

Aynı toplantıda ikinci defa söz alan Adalet Baka
nı Dinçer, hususi hukuk üyesi sifatı ile, devletin faa li
yeti ve işbu faaliyetin hukuki yönde tanzimi konulu ra
por hakkmdaki düşüncelerini açıklamıştır. Öğleden son
ra, Adalet Bakanı yabancı hukuk hakkında b ilgi edinil
mesine dair Avrupa antlaşmasını hükümetimiz adına 
imza etmiştir.

AVUSTRALYA’NIN ANKARA’YA BÜYÜKELÇİ 
TAYİNİ

Avustralya hükümeti, Türkiye nezdİnde Ankara’ya 
ilk defa olarak bir büyükelçi tâyin etmiştir.

Her iki ülke başkentlerinde açıklanan ve D ışişle
ri Bakanlığı Enformasyon Dairesi tarafından basına ve
rilen haberde yeni Avustralya Büyükelçisinin pek yakın
da Türkiye’ye gelmesi beklenmektedir.

RAUF DENKTAŞ’IN BASIN TOPLANTISI

Beyrut’taki öngorüşmelerden sonra, istişari temas
larda bulunmak üzere Ankara’ya gelen Kıbrıs Türk ce
maati başkanı Rauf Denktaş, beraberinde Kıbrıs Savun
ma Bakanı Osman Örek olduğu halde basın mensupla
rının sorularını cevaplandırmış ve bu meyanda bir anlaş
maya varıld ığı takdirde, Zürich anlaşmalarının kısmen 
veya tamamen değiştirilebileceğini söylemiştir (Bk. Bel- 
ge 4 ).
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9 -1 7  H aziran 1968 PAKİSTAN DENİZ KUVVETLERİ
KOM U TA N IN IN  ZİYARETİ

Pakistan Deniz Kuvvetleri Koramiral S.M. 
Ahsan, Deniz Kuvvetleri Oramiral Necdet U ran ın  da
vetlisi olarak Türkiye’ye yaptığı ziyarette, Deniz Kuv
vetlerinin çeşitli tesislerinde incelemelerde bulunumuş- 
tur.

9 Haziran 1968 JAPON TİCARET HEYETİNİN TEMASLARI

Bir süreden beri yurdumuzda bulunan dört kişilik 
Japon ticaret heyeti İstanbul’dan Tokyo’ya hareket et
miştir.

Japonya’daki çeşitli firm aların temsilcileri olan 
Japon ticaret heyeti üyeleri yurdumuzda bulundukları 
süre içinde Ankara, İzmir, Bursa ve İstanbul’da ticaret 
odaları temsilcilerile görüşmüşlerdir.

10 Haziran 1968 TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDA TAŞIT
KONUSUNDA VARILAN ANLAŞMANIN 
YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

Dışişleri Bakanlığ ı Enformasyon Dairesi bu ko
nuda bir açıklama yaparak anlaşmanın esaslarını açık
lamıştır. (BîC. Belge 5),

10 Haziran 1968 PTT İLE ALMAN AEG TELEFUNKEN FİRMASI
ARASINDA İMZALANAN MUKAVELE

Ankara, İstanbul ve İzmir arasında kurulacak 
olan radyo link tesisleriyle ilg ili mukavele PTT ile 
Alman AEG Telefunken firması arasında A nkara’da 
imzalanmıştır.
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12 H aziran 1968 ÇAĞLAYANGİL — PİPÎNELÎS GÖRÜŞMESİ İLE 
İLGİLİ AÇIKLAMA

12 Haziran 1968

A

12 Haziran 1968

12 H aziran 1968

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Yuna
nistan D ışişleri Bakanı Pipinelis ile  26 Haziran tarihin
de Londra’da Kıbrıs ile  Türk - Yunan azınlıkları me
selesini görüşeceğini açıklamıştır.

BAŞBAKANIN DENKTAŞ VE ÖREK İLE 
GÖRÜŞMESİ

Başbakan Süleyman Demirel Kıbrıs Türk cemaat 
meclisi başkanı ve Geçici Türk Yönetimi Başkan yar
dımcısı Rauf Denktaş ve Kıbrıs Savunma Başkam Os
man Örek ile bir görüşme yapmıştır. -Süleyman Demi
rel, görüşme hakkında şunları söylemiştir :

«Türk yönetiminin liderleri ile  Rum yönetiminin 
liderleri arasında vaki görüşmeler hakkmda b ilg i aldım. 
Kıbrıs’taki durum hakkmda bilgi aldım. A ldığım  b ilg i
lerden memnunum. Türk cemaatinin iktisadı ve sosyal 
gelişmesi için Türkiye hükümeti olarak her türlü tedbir 
alınacaktır.»

NÜKLEER SİLÂHLARIN YAYILMASINI 
YASAKLAYAN ANDLAŞMANIN ONAYLANMASI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, nükleer silâhla
rın yayılmasını yasaklayan aııdlaşma ile ilİgili kararı 4 ’e 
karşı 95 oyla kabul etmiştir. 21 ülke çekimser kalmıştır. 
Arnavutluk, Küba, Tanzanya ve Zambiya aleyhte oy 
kullanmıştır. Çekimser kalanlar arasında Fransa, Hin
distan, Portekiz ve bazı Afrika ülkeleri bulunmaktadır,

U THA N T IN  KIBRIS KONUSUNDAKİ RAPORU

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant, Gü
venlik Konseyine Kıbrıs konusunda sunduğu raporda, 
Kıbrıs’daki B. M. barış gücünün görev süresinin 27 Ha
ziran dan 26 Aralık’a kadar 6 ay daha uzatılmasını İste
miştir (Bk. Belge 6).
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12 H aziran 1968 LİBYA TİCARET HEYETİNİN TEMASLARI

13 Haziran 1968

13 Haziran 1968

14 Haziran 1968

14 Haziran 1968

GİMA Genel Müdürlüğünün davetlisi olarak mem
leketimize gelen Libya Ticaret heyeti GİMA ilg ilileri 
ile  görüşmeler yapmıştır.

TÜRK - NORVEÇ KREDİ ANLAŞMASI

Türkiye ile  Norveç arasında, M aliye Bakanlığın
da 590 bin dolarlık bir ikraz anlaşması imzalanmıştır. 
Türkiye’ye yardım konsorsiyum’u üyesi olan Norveç hü
kümeti, konsorsiyum çerçevesinde 1964 - 1966 yılları 
arasında toplam olarak 1.670.000 dolar tutarında yar
dım yapmıştır. 1967 yılı taahhüdü ile ilg ili olarak imza
lanan anlaşma vâdesi, ilk  yedi y ilı ödemesiz devre olmak 
üzere 17 yıldır. Faizi ise yüzde üçtür.

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN HAVA 
ULAŞTIRMA ANLAŞMASI

Türk Hava Y ollarına Cidde ve Dahran üzerinden 
Afrika, Asya ve Avustralya’ya, Suudi Arabistan hava 
yollarına da İstanbul üzerinden Avrupa, Birleşik Ame
rika ve Kanada’ya tarifeli seferler yapmak imkânını 
sağlıyan hava ulaştırma anlaşması A nkara’da Dışişleri 
Bakanlığında imzalanmıştır.

MANZARALI ORTAK SAVUNMA TESİSİN 
DEVİR TÖRENİ

Türkiye ile  Birleşik Amerika arasında, Nato çer
çevesinde kurulan 200 milyon lira değerindeki Manza
ralı Ortak Savunma Tesisi törenle Türk S ilâh lı Kuvvet
lerine devredilmiştir (Bk. Belge 7 ).

CENTO GENEL SEKRETERİNİN CENTO 
ÇALIŞMALARİYLE İLGİLİ DEMECİ

Merkezi Andlaşma Teşkilâtı (Cento) Genel Sek
reteri Büyükelçi Turgut Menemencİoğlu, İstanbul’a 
yaptığı ilk  resmi ziyaret münasebetiyle Anadolu A jan
sı muhabirine, Cento çalışmaları üzerinde b ilg i ver
miştir :
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16 Haziran 1968

1.7 Haziran 1968

18 H aziran 1968

«23 Nisan Londra’da Cento’nun Bakanlar seviye
sindeki y ıllık  toplantısını tamamladık. Bu toplantıda 
önümüzdeki y ıl için faaliyet raporu Bakanlara sunul
muş ve tasvipten geçmiştir. Bu yılk i faaliyet programı 
içinde en çok ilginç olan kısım lar şüphesiz ekonomik iş
birliğine ait olan faaliyetlerdir.

Bunlardan, mesela, Türkiye, İran ve Pakistan ara
sındaki kara yollarının tamamlanması, demir yolunun 
keza gelecek yıl bitirilmesi, ehemmiyet kesbetmiştir. Bu 
konunun önem kazanmasının sebebi Süveyş kanalının 
takriben oniki sene içinde iki defa kapanmasıdır. Gerek 
İran, gerek Pakistan bundan büyük zarar görmektedir
ler. Bu iki memleketin bazı ithal ve ihraç m allarım  biz, 
transit yollarından memleketimiz üzerinden geçirebilir
sek, her iki memlekete, hattâ her üç memlekete, Türki
ye’ye de büyük faydalar sağlanacaktır.

Ayrıca Cento’nun bu sene ele ald ığ ı ekonomik ko
nulardan birisi, bu üç memleketi ilgilendiren endüstri
yel kalkınma dâvasıdır.»

BAŞBAKANIN KIBRIS KONUSUNDA BİR DEMECİ

Başbakan Süleyman Demirel, Anadolu Ajansının 
davetlisi olarak Ankara’ya gelen Federal Almanya haber 
ajansı (D PA) müdürünü kabul ederek, Kıbrıs ve diğer 
başka konulardaki sorularını cevaplandırmıştır (Bk. Bel- 
ge 8 ).

YENİ BELÇİKA HÜKÜMETİ

Hiristiyan Sosyal M illetvekili Gaston Eyskens baş
kanlığında kurulan yeni kabine, 25 Haziran’da parlâmen
todan güven oyu almış ve böylece 132 gün sürmüş olan 
kabine buhranı sona ermiştir. Pierre Harmel, D ışişleri 
Bakanlığındaki vazifesini muhafaza etmiştir.

GÜVENLİK KONSEYİNİN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ  
KONUSUNDAKİ KARARI

Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyi Kıbrıs’claki 
Birleşmiş M illetler barış gücü’nün adada kalış süresini 
6 aylık bir devre daha uzatmaya karar vermiştir (Bk. 
Belge 9).
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Aynı kararda, Kıbrıslı Türkler ve Rumlardan, an
laşm azlıklarını hal için çabalarına devam etmeleri de 
istenmiştir.

1 8 -2 5  Haziran 1968 BAC TURİZM BAKANININ ZİYARETİ

Birleşik Arap Cumhuriyeti Turizm Bakanı Mo
hammed Hafız Ganem, Turizm ve Tanıtma Bakanı N i
hat Kürşat’ın davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret etmiştir. 
Bu arada 19 Haziran’da D ışişleri Bakanlığında her iki 
Turizm Bakanının hükümetleri adına im zaladığı Türki
ye - Birleşik Arap Cumhuriyeti Turizm Anlaşması ak
dedilmiştir. BAC Turizm Bakanı, Ankara’daki temasla
rından sonra İzmir ve İstanbul’u ziyaret etmiştir. Bakan, 
İstanbul’a gelişinde verdiği demeçte iki ülke arasındaki 
iyi ilişkilerden ve turizm alanında işbirliğinden bahset
miştir (Bk. Belge 10).

1 8 -2 5  Haziran 1968 LİBYA TARIM BAKANININ ZİYARETİ

Libya Tarım  Bakanı Abdülkerim Leyyaz, Tarım 
Bakanı Bahri D ağdaş’ın davetlisi olarak Türkiye’ye bir 
haftalık  bir ziyarette bulunmuştur. Konut Tarım  Ba
kanı, Ankara’daki görüşmelerinden sonra sırasiyle 
Konya, Bursa ve İstanbul’a gitm iş ve bu yerlerdeki ta
rım kuruluşlarını gezmiştir. Libya Tarım  Bakanı Tür
kiye’den ayrılırken verdiği demeçte şunları söylemiştir :

«Yurdunuzun tarım alanında ilerlem iş bulundu
ğunu gördüm. Türkiye’de bulunduğum süre içinde Ta
rım Bakanı ve Bakanlık ilg ilile r ile  işbirliği konusunda 
görüşmeler yaptık. Tecrübelerinizden faydalanmak üze
re her yıl Türkiye’ye öğrenci gönderilmesine ve Türki
ye’den Libya’ya tarım uzmanı gönderilmesine karar ve
rild i.»

18 Haziran 1968 AVRUPA KONSEYİ H U K U K  KO M İSYON U  
TOPLANTISI

İzmir’de toplanan Avrupa Konseyi Hukuk Ko
misyonunun çalışmaları, A dalet Bakanı Haşan Dinçer’- 
in yaptığı bir konuşma ile  açılmıştır. Toplantıya katılan-



18 Haziran 1968

19 Haziran 1968

20 Haziran 1968

20 H aziran 1968

lar arasında, D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağlayangil’in 
davetlisi olarak Türkiye’ye gelen eski Avusturya Dışiş
leri Bakanı Lujo Toncic de bulunmuştur. Öte yandan, 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Smithers de toplantı
dan evvel, Ankara’ya gitmiş ve ilg ili Bakanlarla görüş
melerde bulunmuştur.

DEAN RUS KAN AMERİKAN DIŞ YARDIMI İLE 
İLGİLİ YAPTIĞI UYARMA

ABD Dışişleri Bakanı Dean Rusk, Kongre üye
lerini uyararak, Amerikan dış yardımının bir yıl sürey
le durdurulmasının yolaçabileceği tehlikelere dikkati 
çekmiştir.

Amerikan yetkililerinin açıklamasına göre, Rusk, 
dış yardım konusundaki görüşlerini, Kongreye yazılı 
olarak sunmuştur. Rusk, bilindiği gibi M ayıs ayında 
Kongrede söz alarak üyelere bu konuda bilgi vermişti.

ARPAÇAY BARAJI PROTOKOLÜ

Türkiye ile  Sovyetler B irliği heyetleri arasında, 
Arpaçay barajının inşası ile  ilg ili olarak bir protokol 
Moskova’da imzalanmıştır.

NATO’NUN BERLİN İLE İLGİLİ BİLDİRİSİ

Nato Sekreterliğinin yayım ladığı bir bildiriye gö
re, Nato Konseyi Berlin durumunu yeniden gözden ge
çirmiştir. Buna göre :

«Konsey, Batı Almanya ve Berlin'de özel sorum
lu lukları bulunan üç müttefiğin benimsediği tutumu 
onaylanmış ve Berlin ile ulaşım serbestliğini destekle
diğini bir kez daha belirtm iştir.»

YUNAN KABİNESİNDE DEĞİŞİKLİK

Yunan kabinesinde yapılan değişiklikte, Dışişleri 
Bakanı Pipinelis makamını muhafaza etmiştir.

(



20 Haziran 1968

21 Haziran 1968

21 Haziran 1968

PROF. DOĞRAM ACIN IN UNÎCEF BAŞKANLIĞI
NA SEÇİMİ

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. İhsan Doğ
ramacı, Birleşmiş M illetler Çocuklara Yardım  Fonu 
(UNÎCEF) yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçil
miştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ KOPENHAG VE 
LONDRA'DA YAPACAĞI GÖRÜŞMELER İLE 
İLGİLİ DEMECİ

İzlanda’da yapılacak Nato Bakanlar Konseyi top
lantısına katılm ak üzere Kopenhag’a hareket eden D ı
şişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, havaalanında 
verdiği demeçte şunları söylemiştir :

«Kopenhag’da İskandinav ülkelerindeki büyükelçi
lerimiz ve bazı Doğu Avrupa başkentlerinde görevli 
büyükelçilerimiz ile yapacağım toplantılarda bu ülke
lerle ik ili ilişkilerim iz gözden geçirilecek ve bu böl
gelerdeki gelişm eler hakkında görüş teatisi yapılacaktır.

Yunanlı meslekdaşım Pipinelis ile  ik ili ilişk ileri
mizi ve meselelerimizi ilgilendiren konularda etraflı 
bir görüşme yapabilmemizin zaman bakımından pek 
mümkün olamıyacağını dikkate alarak, İzlanda dönüşü 
Londra’da ayrıca buluşup görüşme hususunda mutaba
kata vardık. 26 Haziran’da yapacağımız görüşmede 
özellikle iki hükümet arasında karşılık lı azınlıklar ko
nusunda hazırlanmış olan raporu beraberce incelemek 
fırsatını bulacak ve olumlu sonuçlara varmaya çalışa
cağız. »

KOPENHAG’D A Kİ BÜYÜKELÇİLER 
TOPLANTISI

Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil, Kopen
hag ’da Türkiye’nin N ato’daki daimi delegesi, Stok- 
holm, Oslo, Helsinki, Kopenhag, Belgrad, Varşova, 
Budepeşte, Bükreş, ve Prag büyükelçileri ile  bir top
lantı yapmıştır. Toplantıda, Türkiye ile  bu ülkeler ara
sındaki ik ili ilişk ilerle ilg ili konular ve son beynelmilel 
konjonktür gözden geçirilmiştir.
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21 Haziran 1968

21 Haziran 1968

21 Haziran 1968

23 Haziran 1968

Dışişleri ve diğer ilg ili Bakanlık yetkililerinden 
kurulu bir heyet, Avrupa Ekonomik Topluluğu için
de Türkiye’nin ortaklığın ikinci dönemine geçişi ile i l 
g ili hazırlık çerçevesinde Brüksel’de temaslarda bulun
muştur.

TÜRKİYE İLE ENDONEZYA ARASINDA 
TEMASLAR

Asya ülkelerine yaptığı bir inceleme gezisi çer
çevesinde Endonezya’yı ziyaret eden Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı özel danışmanı Necdet Kent, Cakarta’da En
donezya Dışişleri Bakanı Adam M alik ile  görüşmüştür.

AR PARLAMENTO HEYETİNİN BULGARİSTAN’I  
ZİYARETİ

Adalet Partisi parlamento üyelerinden kurulu bir 
heyet, Bulgar Çiftçi B irliğinin davetlisi olarak Bulgaris
tan’a bir haftalık bir ziyarette bulunmak üzere Sofya’
ya hareket etmiştir.

PİPİN ELI S - STEWART GÖRÜŞMELERİ

Yunanistan Dışişleri Bakam Pipinelis ile  İngiliz 
Dışişleri Bakanı Stewart arasında yapılan bir görüşme
de, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz’deki durumun ele 
a lındığı bildirilm iştir.

S OV Y ETLER BİRLİĞİ EKON OMİK HEYETİNİN  
ZİYARETİ

Sovyetler B irliği Bakanlar Kurulu, Dış Ekonomik 
İlişkiler Devlet Komitesi Başkanı Semyon Skatchkov 
başkanlığında bir heyet, Sanayi ve Enerji Bakanlarının 
davetlisi olarak, Sovyetler Birliğinin Türkiye’de kurul
masına yardım ettiği tesislerle ilg ili incelemelerde bu
lunmuştur. Heyet, özellikle Seydişehir alüminyum te
sislerinin ile İskenderun’da üçüncü demir - çelik tesis
lerinin kurulacakları sahaları gezmiş, bu İncelemelerin
den. sonra Başbakan Süleyman Demirel tarafından ka
bul edilmiştir.

AET - TÜRKİYE ORTA KLIK GÖRÜŞMELERİ



23 Haziran — TÜRKİYE BELEDİYECİLİK DERNEĞİ BAŞKANI-
4 T em m u z  1968 NIN İSKANDİNAVYA GEZİSİ

Aydın m illetvekili Türkiye Belediyecilik Der
neği Başkanı İsmet Sezgin, AID’nin desteklediği Dünya 
Belediyecilik Derneklerinin çalışmaları konusunda in
celemelerde bulunmak üzere İskandinav şehirlerinde 
tetkiklerde bulunmuştur.

2 3 -3 0  Haziran 1968 FRANSIZ SEÇİMLERİ

23 ve 30 Haziran günleri, Fransa’da yapılan ge
nel seçimlerde, de Gaulle taraftarı partileri yeni meclis
te ezici bir çoğunluk sağlamış, Solcu Federasyon ile Ko
münist Partiler önemli kayıplar vermişlerdir.

2 3 -3 0  Haziran 1968 SANAYİDE EĞİTİM İLE İLGİLİ CENTO 
KONFERANSI

İran’ın Ramsar şehrinde düzenlenen Cento Kon
feransı, İran, Pakistan ve Türkiye’nin sanayi da lla 
rındaki personel ihtiyacı ve bunun yetiştirilmesi sorunu 
ile ilg ili incelemelerde bulunmuştur.

2 4 -2 5  Haziran 1968 NATO BAKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te toplanan Nato 
Bakanlar Konseyi, çalışmalarının sonunda mutad b ild i
risine ilâveten bir de, karşılık lı kuvvet indirim i konu
sunda bir beyanname yayınlam ıştır (Bk. B e lg e l i ) .  Öte 
yandan, toplantıdan sonra Londra’ya giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Konseyin çalışmaları 
hakkında orada bir demeç vermiş (Bk. Belge 12) ve 
yurda dönüşünde bu konuda basma ayrıca b ilg i vermiştir 
(Bk. Belge 13).

24 Haziran 1968 KIBRIS’ D A CEMAAT LARARAS1 GÖRÜŞMELERİN
BAŞLAMASI

Kıbrıs’lı Türk ve Rum liderler görüşmelere baş
lam ışlardır. Türk cemaat meclisi başkanı Rauf Donk- 
taş ve Temsilciler Meclisi başkanı Glafkos Klerides 
bir saat süre ile  yeşil hat yakınındaki «Ledra Palas» da
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24 H aziran 1968

29 Haziran 1968

29 Haziran 1968

26 Haziran 1968

görüşmüşlerdir. Müzakerelerin açılışında Birleşmiş M il
letler özel temsilcisi Bibiano Osoria - T afall da hazır bu
lunmuştur. İki temsilcinin 27 Haziran günü Denktaş’ın 
Türk kesimindeki evinde, 1 Temmuz günü de Klerides’in 
Rum kesimindeki evinde görüşecekleri bildirilm iştir.

YENİ İTALYAN KABİNESİ

Hıristiyan Demokrat Partisinden Giovanni Leone, 
partisi içinden geçici bir azınlık hükümeti kurmuştur.

MİLLET MECLİSİ BAŞKANININ POLONYA’YI
ZİYARETİ

M illet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli, Polon
ya Diet Başkanı İdsek’in daveti üzerine Varşova’ya ha
reket etmiştir. Polonya’da 12 gün kalan Meclis Başka
nı, iki ülke parlamentolararası görüşmeler yapmış, da
ha sonra Polonya’nın belli başlı şehirlerini ziyaret et
miştir.

KANADA’DA GENEL SEÇİM

Kanada Başbakanı Pierre Trudeau’nun Liberal 
Partisi, genel seçimde büyük bir zafer kazanarak Avam 
kamarasında mutlak çoğunluğu elde etmiştir.

ÇAĞLAYANGİL İLE PİPİNELİS’İN LONDRA’DA
K İ  GÖRÜŞMELERİ

Bu konuda D ışişleri Bakanlığından aşağıdaki açık
lam a yapılm ıştır :

«Türkiye ve Yunanistan D ışişleri Bakanları 
26 Haziran 1968 tarihinde Londra’da buluşmuşlardır. 
Bakanlar iki memleketi ilgilendiren meseleler üzerin
de görüş teatisinde bulunmuşlar ve bilhassa, azınlık 
meselelerini tetkik etmekle görevlendirilm iş iki tem
silcinin kendilerine sundukları raporu gözden geçir
mişlerdir. İki Bakan, bu raporun ihtiva ettiği ve iki 
temsilcinin üzerinde mutabakata vardıkları prensip 
ve telkinleri tasvip eylemişlerdir.
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27 Haziran 1968

Bakanlar ayrıca, çeşitli azınlık meseleleriyle ilg i
li munzam telkinleri Hükümetlerinin tasvibine sun
maya ve mevcut problemlerin hallin i teşvik maksadıy
la  iki Hükümet arasındaki temaslara devam etmeyi 
kararlaştırm ışlardır.

İki Bakan, ik ili müzakerelerde kaydedilen terak
kiyi memnuniyetle müşahade etmişler ve her iki tara
fın da mütehalli bulunduğu yapıcı zihniyeti cesaret 
verici bulmuşlardır.»

DIŞİŞLERİ BAKANININ LONDRA’DAKİ 
TEMASLARI

Londra’da bulunan Dışişleri Bakanı İhsan Sab- 
ri Çağlayangil, İngiliz D ışişleri Bakanı ile bir görüş
me yapmıştır. Bu görüşmede ik ili ilişkiler ve m illet
lerarası durumun müzakere edildiği bildirilm iştir. Bu 
görüşmeden sonra Çağlayangil, Kıbrıs Dışişleri Ba
kanı Kipriyanu ile de bir görüşme yapmıştır.

TÜRK  - IRAK TURİZM ÇALIŞMA PROGRAMI

Irak ile Türkiye arasında 6 Temmuz 1966 tari
hinde imzalanmış bulunan Turizm alanında İşbir
liğine dair Anlaşma ile  ilg ili çalışma programının I. kıs
mı, A nkara’da Irak Turizm Genel Müdürü ile Türki
ye Turizm Genel Müdürü tarafından İmzalanmıştır.

NATO GÜNEY - DOĞU KOM UTA N IN IN  TÜR
KİYE  - NATO İLİŞKİLERİNİN GELECEĞİ İLE 
İLGİLİ DEMECİ

1 Temmuz’da emekliye ayrılan N ato’nun İzmir’
deki Güney - Doğu Avrupa M üttefik Kara Kuvvetleri 
Komutanı Korgeneral Dİck, bu münasebetle verdiği bir 
demeçte şunları söylemiştir : «Türkiye dünyanın kilit 
bölgesidir. Nato, Türkiye’nin ayrılması halinde de ya
şayabilir ama, hiç bir zaman böyle kuvvetli olamaz.»
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8961 up.iizpH oÇ-SZAVUSTRALYA MUHACERET BAKANININ  
ANKARA’DAKİ TEMASLARI

,;tj

Avustralya Muhaceret Bakanı B.M. Snedden, 
Avrupa’ya yapmakta, olduğu seyahat münasebetiyle Tür
kiye ile Avustralya arasında imzalanan işçi anlaşması 
ile  ilg ili temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gelmiş
tir. Gümrük ve Tekel Bakanı ve Çalışma Bakanı V e
kili İbrahim Tekel, görüşmeler hakkında şu tamamla
yıcı bilgiyi vermiştir :

«A vustralya’ya gidecek işçiler eşlerini ve çocuk
larını da götürebilecekler, yol m asrafları Avustralya 
hükümetince karşılanacaktır.

1967 yılında yapılan ik ili anlaşmaya göre, Türk 
işçileri, Avustralya’lı vatandaşlara tanınan bütün sos
ya l, ve ekonomik haklardan yararlanabileceklerdir.

Avustralya’ya gönderilecek işçilerin yüzde 30'nun 
kalifiye, yüzde 70’inin de sıradan işçiler olmasına dik
kat edilecektir.»

28 Haziran 1968 TÜRKİYE - E AO SUNİ GÜBRE ANLAŞMASI

Türkiye hükümeti ile Birleşmiş M illetler Gıda ve 
Tarım Teşkilâtı arasında Dışişleri Bakanağında bir 
Sunî Gübre Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşma ile 
1961 yılından beri Birleşmiş M illetler ve Tarım Bakan- 

? lığ ı tarafından müştereken yönetilmekte olan sunî güb- 
:: re programı yeni esasla ia ;bağknm ıştır. 1961 yılında 150

bin ton civarında olan y ıllık  gübre tüketimi, 1967 yılın 
da 1 milyon 500 bin tonu aşmış, 1968 yılı İçin 2 milyon 
500 bin ton hedef olarak tesbit edilmiştir.

2 9 -3 0  Haziran 1968 MERKEZDE YAPILAN BÜYÜKELÇİLER 
TOPLANTISI

Dışişleri Bakanlığının bu konuda yaptığı açıkla
mada toplantı hakkında b ilgi verilmiştir (Bk. Belge 
14).
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30 H aziran 1968 RCD GENEL SEKRETERİNİN ZİYARETİ

30 Haziran 1968

30 Haziran 1968

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Teşki
lâtı Genel Sekreteri M asarrat Hussain Zuberi, 30 Ha
ziran - 11 Temmuz tarihleri arasında Türkiye’yi res
men ziyaret etmek üzere İstanbul’a gelmiştir. Genel 
Sekreter, geçen Nisan ayında Tahran’da yapılan Bakan
lar Konseyi toplantısında alınan kararların uygulanma
sının daha çabuklaştırmak amacıyla çalışmalarda bulu
nacağını belirtmiştir.

PİPİNELİSİN LONDRA’DA ÇAĞLAYANGİL 
İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME HARKINDAKİ SÖZLERİ

Yunanistan D ışişleri Bakanı Pipinelis, verdiği 
bir demeçte, «Türkiye ve Yunanistan arasında bir an
laşmazlık konusu teşkil eden Türk ve Yunan azınlık
ları meselesi ile  ilg ili bir çok noktanın halledilm iş ol
ması, ik i ülke ilişkilerinin normalleşmesi için gerekli 
şartlarm yaratılacağı ümidini uyandırmaktadır. » de
miştir.

İZLANDA’NIN YENİ CUMHURBAŞKANI

İzlanda’da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini, U lusal 
Müzenin Müdürü olan Dr. Kristjan Eldjarn kazanmış
tır.
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B E L G E  1 4 H aziran 1968
BAŞBAKANIN AVRUPA TOPLULUKLARI KOM İSYON U BAŞKANI 

ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTEKİ KONUŞMASI

Başbakan Süleyman Demirel, Avrupa Toplulukları Komisyonu Başkanı 
Jean Rey şerefine verdiği yemekte şu konuşmayı yapmiştir :

«Avrupa Toplulukları Komisyonunun mümtaz Başkamın ve berabe
rindeki muhterem m isafirleri aramızda görmekten duyduğumuz büyük mem
nuniyeti ifade etmek isterim.

Kıymetli misafirimizin çeşitli ve yorucu meşguliyetlerine rağmen mem
leketimizi bir kere daha görmek ve daha yakından tanımak arzusuyla bu ziya
reti yapmayı kabul etmesini, Türkiye’ye karşı beslediği köklü ve samimi dost
luk hislerinin yeni bir tezahürü olarak kabul ediyor ve bundan iftihar duyu
yoruz. Kendisini, muhterem eşini ve diğer m isafirlerim izi Türk Hükümeti 
adına selâmlamak benim için zevkli bir vazife olmaktadır.

Türkiye ile  temsil etmekte olduğunuz Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
sında bir ortaklık kuran anlaşmanın Ankara’da akdedilişi üzerinden beş yıla 
yakın bir zaman geçmiş bulunuyor. Geride bıraktığımız bu süre içinde, Ortak
lığımız her yönüyle başarılı bir tatbikata mazhar olmuştur. Ticarî ilişkilerim iz 
sıhhatli bir gelişme yoluna girmiş, Avrupa Y atırım lar Bankası aracılığı ile  sağ
lanan m alî im kânlar kalkınma hamlelerim ize değerli katkılarda bulunmuştur. 
Elde edilen tatminkâr sonuçlar ilişkilerim izin gelecekteki gelişmeleri yönün
den hepimize ümit ve itimat vermektedir. Ancak Ortaklığımız, maddî başa
rıların yanı sıra, çok önemli ve bizce çok daha kıymetli bir hususu sağlam ış
tır. Bu, Türkiye ile  Avrupa Ekonomik Topluluğunu teşkil eden memleketler 
arasında teessüs etmiş olan ve her yıl biraz daha kuvvetlenen karşılık lı anla
yış ve işbirliği ruhudur. Memleketlerimiz arasındaki çok köklü ve çeşitli bağ
ların tabiî bir sonucu olan bu vasatın, Ortaklık münasebetlerimiz çerçevesinde 
en açık ve en ileri ifadesini bulmuş olması, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 
kurmuş olduğumuz bağın değerini bir kat daha arttırmaktadır.

Avrupa Ekonomik Topluluğunun Türkiye’ye olan güvenini her fırsatta 
ve fiilen ifade etmesi bizler için gerçek bir bahtiyarlık kaynağı olmaktadır. 
Türkiye’nin her zaman lâyık olduğu bu güven ve inanca cömertçe mukabele 
etmekte olduğunu belirtmek isterim. Türk m illeti, temsil etmekte olduğunuz 
Avrupa Topluluklarının, Avrupa b irliği idealine götüren en emin yol, en te
sirli vasıta olduğuna inanmaktadır. Türkiye bu inançla Avrupa Ekonomik
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Topluluğu O rtaklığına talip olmuştur. Bu karar milletçe benimsenmiş olup 
Hükümetimizce sebatlı yürütülmekte bulunan bir politikanın eseridir. Biz, 
Ortaklığım ızla müşahhas ifadesini bulan bu tutumumuzu sadece siyasî icap
ların ortaya çıkardığı bir sonuç olarak kabul etmiyoruz. Avrupa ile ortaklı
ğımızın Devlet ve m illet olarak elele yürüttüğümü zkalkınma gayretlerim iz için 
en müsait zemin teşkil ettiğine inanıyoruz. Ortaklığım ızı, kalkınma yolunda 
şimdiye kadar sağladığımız önemli başarılara yenilerini katmak için tesirli bir 
kaynak olarak değerlendiriyoruz.

Birkaç aylık kısa bir süre sonra Ortaklığımızın son derece önemli bir 
döneminin eşiğine gelmiş olacağız. Anlaşmamızın hazırlık devresinden geçiş 
devresine intikal ile ilg ili müzakereler 1 A ralık 1968 tarihinden itibaren Or
taklıklar Konseyi çerçevesinde başlayacaktır. Bu müzakereleri en geniş Ölçüde 
kolaylaştırmak maksadile Brüksel’deki Daimî Delegeliğim iz Avrupa Toplu
lukları Komisyonu yetkililerde devamlı temas halinde ön hazırlık ları yürüt
mektedir. Topluluğun kendi bünyesi içinde devam eden çalışmalara muvazi 
olarak memleketimizde de mümasil hazırlık lar sür’atlendirilmiş bulunmakta
dır. Türkiye Hükümeti, ekonomimizi herhangi bir sarsıntıya uğratmadan ve 
kalkınma gayretlerim izi hiç bir şekilde aksatmadan, ortaklığım ızın geçiş dö
nemine intikalin i anlaşmada derpişedilen en kısa sürede gerçekleştirmeyi sa
mimiyetle arzu etmektedir. Ortaklık münasebetleri çerçevesindeki çalışm aları
mıza daima hâkim olmuş bulunan karşılık lı anlayış ve işbirliği ruhu sayesinde, 
bahsettiğim şartlara uygun hâl çarelerine kısa zamanda ulaşılabileceğini kuv
vetle ümit ediyoruz. Ortaklığım ızın şimdiye kadar kaydettiği başarılar girişe
ceğimiz bu yeni teşebbüste de verim li sonuçları elde etmemizin en sağlam te
minatını teşkil etmektedir.

Yarın yurdumuzun Karadeniz bölgesinde kısa bir ziyaret yapmak üzere 
Ankara’dan ayrılacaksınız. Bu seyahatin ve Türkiye’de geçirdiğiniz günlerin 
sizin ve muhterem eşinizin memleketimizden canlı ve tatlı hâtıralarla ve b il
hassa Türkiye’ye yine gelmek arzusu ile ayrılmanıza vesile teşkil etmesini can
dan teminni ederiz.

Kadehimi, Avrupa Toplulukları Komisyonu Başkanı Ekselâns Jean Rey, 
Madam Rey ve diğer misafirlerim izin sıhhatine, Avrupa Toplulukları üyesi 
memleketlerin ve m illetlerin refah ve saadetine ve Türkiye - Avrupa Ekono
mik Topluluğu Ortaklığının devamlı başarısına kaldırıyorum .»



AVRUPA TOPLULUKLARI KOM İSYON U BAŞKANINIM BASIN 
TOPLANTISI

Türkiye’yi ziyaret etmekte olan Avrupa Toplulukları Komisyonu Başka
nı Jean Rey, Ankara’daki temaslarından sonra düzenlediği basın toplantısında 
şu konuşmayı yapmıştır :

«Her gelişimde, memleketinizin İktisadî kalkınmasını müşahade etmekle 
bahtiyarım. Türkiye ile ortaklık anlaşması mükemmel işlemektedir. Önceden 
tesbit edilmiş gayelere ulaşmaktyız. Şunu söylemek isterim ki, Türkiye’nin İk
tisadî kalkınması, beni hakikaten hayrete düşürüyor. Burada, gerek hükümet 
ilg ilileriy le  ve gerek Plânlama Teşkilâtınızla yapmış olduğum müzakerelerde, 
birinci beş y ıllık  plândaki gayelere hemen hemen erişilmiş olduğunu görmek
teyim.

Bu arada, Türkiye’nin İktisadî kalkınması hakkında, Plânlamadaki top
lantıda b ilgi edinme imkanını da buldum. B ilindiği üzere, ortaklık anlaşma
sının üç dönemi bulunmaktadır.

Türkiye 1 A ralık 1969’da hazırlık dönemini bitirmiş olacaktır. Geçiş dö
nemine intikal görüşmeleri, 1 Aralık 1968 tarihinde başlıyacak. Şimdiden, Or
taklığım ız ile Türkiye arasında bir işbirliği başlamıştır ve hazırlık çalışmaları 
yapılmaktadır.

Buradaki görüşmeler bana gösteriyor ki, Türkiye için geçiş dönemine in
tikal zamanı gelmiştir. Türk makamlarına bu çalışmalarından dolayı teşek
kürü bir borç bilirim. Sözlerimi bitirmeden önce şunu da belirtmek İsterim ki, 
Türkler, an’anevî misafirperverliklerinden dolayı başka ülkelere ders verebi
lecek durum dadırlar.»

Rey daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırmıştır :

S o r u  : Türkiye’nin Ortak Pazara alınışında, politik mülâhaza ile  karar 
verilmişti. Bu seferki geçiş devresine intikalde de gene politik mülâhaza ile 
mi karar verilecek, yoksa Türkiye’nin ekonomik durumunun da bunda bir rolü 
olacak m ı? Ayrıca, geçiş devresine İntikalde, İndirimler belirli sürelerle mi, 
yoksa birden bire mi tatbik edilecek?

C e v a p  : Avrupa Ekonomik Topluluğu, ortaklık üyeleriyle ilişkilerini 
mümkün olduğu kadar geliştirmeye gayret etmektedir. Biliyoruz ki Türkiye, 
Ortaklığa en kısa bir sürede tam üye olmak arzusundadır. Eskiden, Türkiye 
için olan görüşlerimiz, bugün de mevcuttur. Yeni anlaşmanın ne olacağı 
henüz bilinmemektedir. Ancak şunu rahatlık la söyleyebilirim ki, tarifeler der
hal indirilmiyecektir. D iğer Ortaklık üyelerimiz için uygulanan geçiş devresi,

B E L G E 2 5 Haziran 1968
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Türkiye için de uygulanacaktır. Fakat tanınacak bu sürenin ne kadar kısa ola
cağı, Türkiye’nin iktisadiyatına, bağlıdır. Hâlen önümüzde bir yıl vardır. Bu 
süre içinde bütün mes’eleleri ele alacağız.

Soru : Türkiye’nin İktisadî kalkınması, Ortaklık çerçevesinde tatminkâr 
m ıdır?

C e v a p  : Türkiye ile  anlaşmayı müzakere ettiğimiz zaman, Türkiye, he
nüz ihtilâlden yeni çıkmış bir devrede idi. İktisadiyatı ve siyasî durumu sar
sılmıştı. Anlaşmayı imzalarken, istikrarı sağlıyabilmesi için bir devre bekle
meyi uygun gördüm ve bir m alî anlaşma imzaladık. Bununla, İktisadî durumu
nu, Ortaklık üyesi diğer ülkelerin durumuna yükseltecekti. Bu devre geçtiğine 
göre Türkiye, artık Ortaklık üyesi diğer ülkelerle daha sıkı bağlar kurabilecek 
ve dolayısiyle daha istifade edebileceği bir duruma geçecektir.»

B E L G E 3 7 Haziran 1968

MANZARALI TESİSLERİN DEVRİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinin bu konudaki açıklaması şöy- 
ledir :

«M alûm  olduğu üzere geçen yıl Ağustos ayı sonlarında yapılan bir açık
lama ile, Ankara civarındaki M anzaralı mevkiinde bulunan müşterek savun
ma tesislerinin tamamen Türk Silâh lı Kuvvetlerine devri hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetleri mutabık kald ıkları 
bildirilm işti.

Mezkûr açıklamada, tesisin tamamen Türk Silâhlı Kuvvetlerince işletil
mesi için 1968 yılı başından itibaren gerekli hazırlık lara başlanacağı ve tesisin 
1 Temmuz 1968 tarihinde tamamen Türk Silâhlı Kuvvetleri tarafından işletil
mesinin sağlanacağı da kaydedilmiştir.

Mezkûr tarihten bugüne kadar yapılan çalışmalar hazırlanan plân ve 
program dairesinde yürütülmüş ve M anzaralı’daki müşterek savunma tesisleri
nin tamamen Türk personel tarafından işletilmesi imkân dahiline girmiştir. 
Bu maksat ile M anzaralı müşterek savunma tesislerinde bulunan son Ameri
kalı personel de 14 Haziran 1968 tarihinde yapılacak bir merasim ile  tesisdeıı 
ayrılacaklardır. M anzaralı tesisleri, Türkiye ile A.B.D. arasında Kuzey A tlan
tik And!aşmasının 3. maddesi çerçevesinde yapılmış ik ili anlaşm alar gereğince 
kurulmuş tesislerdir. M alûm olduğu üzere, müşterek savunma tesislerinin ku
ruldukları sahalar ve üzerinde bilcümle tesisler Türkiye Cumhuriyetinin mül
kiyetindedir.
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Bu itibarla bazı haberlerde belirtild iği gibi bir Amerikan üssünün devri 
keyfiyeti bahis konusu değildir. Müşterek bir savunma tesisindeki Amerikan 
personelinin bugüne kadar yaptığı görevlerin Türk personel tarafından devir 
alınması bahis konusudur. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin günden güne artan im
kânları bu neticeyi sağlamıştır.

Gölbaşı civarındaki M anzaralı müşterek savunma tesislerinin takribi de
ğeri 200 milyon TL .’dır. Burada genellikle radar ve haberleşme tesisleri mev- 
cuddur. Teknik teçhizat yanında personelin ihtiyaçlarının en modern ve mat- 
lub seviyede karşılanması için gerekli bütün ko laylıklar mevcuddur.

M anzaralı tesislerinin tamamen Türk personel tarafından işletilmeğe 
başlanması bir süredenberi Türkiye ve A.B.D. arasında cereyan eden ik ili gö
rüşmelerin Türk ve Amerikan yakın işbirliğini gösteren miisbet neticelerinden 
biri olduğunu kaydetmekten memnuniyet duymaktayız.»

B E L G E 4 7 Haziran 1968

RAUF DENKTAŞAN BASIN TOPLANTISI

Beyrut’tan Ankara’ya gelen Kıbrıs Türk cemaat başkanı Rauf Denktaş, 
Beyrut toplantısı ile  ilg ili olarak bir basın toplantısı yapmıştır. Denktaş, Bey
rut’taki öngörüşmelerin iyi geçtiğine işaret etmiş ve görüşmelerin karşılık lı 
anlayış içinde geçmekte olduğunu söylemiştir. Rauf Denktaş, öngörüşmelerin 
gündemi ve nekadar süreceği konusunda bir soruyu şöyle cevaplandırmıştır :

«Gündemimiz yoktur. Kıbrıs’ın geçmişi ve geleceği bahiskonusudur. On- 
görüşmelerin ne zaman biteceği yolunda, bir zaman tayininde bulunmak güç
tür ve acele etmek yanlıştır. Ele alınacak problemler çoktur ve çeşitlidir. Bu
nun için sabırlı olmak, iyimser olmak, müşküllerden yılmamak lâzımdır. Biz 
olumlu bir sonuç almak için, sonuna kadar çalışıp uğraşacağız ve olumlu bir 
sonuç alınam ıyacağını düşünmek istemiyoruz.»

Denktaş daha sonra başka bir soruya karşılık şunları söylemiştir :

«Eğer biz bir anlaşmaya varırsak, bu anlaşma Zürih anlaşmalarının kıs
men veya tamamen değiştirilmesini gerektirebilir. O zaman da Zürih anlaşma
sını imzalamış tarafların bir araya gelerek gerekeni yapmaları lâzımdır. Kıb
rıs cemaatleri, şerefli bir barış istiyor. Elarp ile, Tiirklere saldırı ile, Kıbrıs’
ın felâkete sürükleneceği aşikârdır.

Rum ve Türk cemaatleri arasında açılan derin bir ekonomik uçurum 
vardır. Bunu telâfi etmeğe mecburuz. Ekonomik uçurumun kapatılması, belki 
geç ve güç olacaktır ve belki de, siyasî bir hal çaresine bağlıdır. Buna rağmen,
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bil yolda alınması gereken âcil ve tesirli tedbirler mevcuttur. Türk hükümeti 
ile temaslarımız, bu konu ile ilg ili olacaktır.»

Beyrut temasları ile  ilg ili soruya Denktaş, «Beyrut temasları hakkında, 
tam bir g iz lilik  kararı almış bulunuyoruz. Buna sadık kalacağız. Temasların 
Lefkoşe’de devamı, herhalde olumlu bir durumun mevcut olabileceğine bir 
işaret sayılab ilir» cevabını vermiştir.»

Kıbrıs’taki Yunan subaylarının sayısının 1200 kadar olduğunu tahmin 
ettiklerini, bir soruya karşılık bildiren ve Çek silâhları ile  ilg ili başka bir soru
ya da «Çek silâhlarının toplatıldığı yolunda Tafal bize garanti verm iştir» di
yen Denktaş, kuraklık sebebiyle, Kıbrıs Türk köylüsünün Rum idaresince zahi
relerin satışından biriken paralardan meydana gelen bir fondan yardım gö
rebilmesi için, temaslar yapıldığını sözlerine ekliyerek, Türk özel teşebbüsü
nü Kıbrıs’ta yatırıma dâvet etmiş ve sözlerine şöyle devam etmiştir :

«Kıbrıs halkının ekonomik bakımdan gelişebilmesi için, birtakım yatı
rım ların yapılması lâzımdır. H afif sanayi için, kooperatiflerin geliştirilm esi 
için, yakılan ve yıkılan evlerin inşaası ve inkişafı için, uzun vadeli, az faizli 
paraya ihtiyaç vardır. Göçmenlerin rehabilite edilmeleri, mücahitlerin sivil ha
yata atılm alarında gerekli yardımı görebilmeleri, Kıbrıs Türklerinin yaşadık
ları yerlerin her sahasının imarı, ancak bu şekilde mümkün olabilecektir. Ya- 
cırımlarımız, faaliyetlerim iz bu sahaların geliştirilmesine hasredilecektir.»

Denktaş son olarak, «Türkiye’nin Kıbrıs politikası» ile ilg ili bir soruya 
cevaben şunları söylemiştir :

«Türkiye’nin Kıbrıs siyasetindeki zayıf noktası, karşı tarafa, K ıbrıs’daki 
cemaatini korumak için nereye kadar gidebileceğini kat’i bir şekilde göster
memiş olmasıydı. Dolayısiyla karşı taraf Kıbrıs’da Türk cemaatini, askeri 
kuvvet ve iktisadi baskı ile, fiili tedbirlerle, zaman içinde çökertebileceği ka
naatiyle hareket ediyordu. Kasım ayında, yapmış oldukları yanlış bir hesap 
ve atmış oldukları yanlış bir adım, Türkiye’nin ne yapabileceğini isbat etmiş 
ve bunun neticesi olarak da, yeni bir durum meydana gelmiştir. A da’da yeni 
bir denge hasıl olmuştur. S ilâh la Kıbrıs meselesini halletmek yolunun çıkar 
yol olmadığı anlaşılm ıştır. Bugünkü miisbet durum meydana gelmiştir. Biz 
bu yeni havanın ve yeni durumun değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.»

B E L G E M  1 1  Haziran 1968

TÜRKİYE İLE ALMANYA ARASINDA TAŞIT KONUSUNDA  
VARILAN ANLAŞMA HAKKINDA AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinin bu konudaki açıklaması 
şöyledir :
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«T ürk ve Alman plakalı taşıtlardan alınmakta olan vergi ve ücretlerin 
ahenkleştirilmesi ve iki ülkeye girecek taşıtların bir kontenjana bağlanıp bağ
lanmaması konularında, D ışişleri Bakanlığı U luslararası Ekonomik Kuruluş
lar Dairesi Genel Müdürü Rahmi Gümrükçüoğlu başkanlığında Ticaret Ba
kanlığı Dış Ticaret Dairesi Müşaviri Açlan Akkerman, M aliye Bakanlığ ı Ge
lirler Genel M üdürlüğü Müşaviri Ahmet Şimşek ve D ışişleri Bakanlığında 
Şube Müdürü Ayhan Kamerden kurulu hey’etimiz ile Alman hey’eti arasın
da 27 Mayıs - 5 Haziran 1968 tarihlerinde Bonn’da yapılan müzakereler 
miisbet bir şekilde sonuçlanmış bulunmaktadır. İki hey’et arasında mutabık 
kalman ve 10 Haziran 1968 günü yürürlüğe giren esaslar şunlardır :

1. Taraflar yekdiğerinin taşıtlarına 1 Mayıs 1970 tarihine kadar hiçbir 
kontenjan uygulamamak hususunda mutabık kalm ışlardır. D iğer bir deyimle, 
taşıtlarımız bundan böyle A lmanya’ya adet itibarile herhangi bir tahdide tâbi 
olmadan girebileceklerdir. Alman Hükümeti son aylarda ald ığ ı bir kararla 
ayda sadece 3 taşıtımızın Almanya’ya girmesine müsaade etmekte id i ve ahi
ren de bu müsaadeyi ayda 10 taşıta çıkarmış bulunmakta idi. V arılan anlaş
ma sonunda, zikredilen kontenjanlar bu suretle bertaraf edilmiş olmaktadır.

2. İleride kontenjanlar konusunda yapılacak görüşmelerde taraflar, di
ğer ülkelerin taşıtlarına uyguladıkları esasları, aynı şartlar tahtında yekdiğe
rinin taşıtlarına da aynen uygulamayı bugünden taahhüt etmişlerdir.

3. Taraflar, ülkelerinde uygulanan nakliyat vergilerini ve ücretlerini 
yekdiğerlerinin taşıtları için günde 3 mark seviyesine indirmeyi kabul etmiş
lerdir.»

B E L G E 6 12 Haziran 1968

U T H A N T  IN KIBRIS KONUSUNDAKİ RAPORU

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, Kıbrıs’daki Birleşmiş M il
letler barış gücünün görev süresinin 27 Haziran’dan 26 A ralık ’a kadar 6 ay 
daha uzatılmasını Güvenlik Konseyinden istemiştir.

U  Thant Güvenlik Konseyine sunduğu raporda, ada’da yılın  başında 
kaydedilen sakin havanın son üç ay içinde de devam ettiğini, Kıbrıs’lı Türk 
ve Rumlar arasındaki temasların arttığını, olayların azaldığını belirtmiştir.

Genel Sekreter raporunda, Türk cemaat başkanı Rauf Denktaş ile  Rum 
cemaat başkanı Glafkos Klerides’in 2-5 Haziran tarihlerinde Beyrut’ta görüş
tüklerine, görüşmelerine 24 Haziran’da Lefkoşe’de yeniden başlıyacaklarına 
İşaret etmiştir.
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Dört yıidanberi ilk  defa olarak iki cemaat arasında doğrudan doğruya 
temasların başlamasının çok cesaret verici olduğunu belirten U Thant, bu gö
rüşmelerin başarıya ulaşmasının sükünun muhafazasına bağlı olduğunu, bu 
bakımdan da Birleşmiş M illetler barış gücünün görev süresinin yıl sonuna 
kadar uzatılmasını gerekli bulduğunu sözlerine eklemiştir.

U Thant raporunda, Kıbrıs’daki Birleşmiş M illetler barış gücünün 27 
M art 1964’teki kuruluşundan bu yana 89.590.000 dolara malolduğunu, büt
çesindeki açığın 26 Haziran’da 8.722.000 doları bulacağını belirtmiştir. U 
Thant’a göre, barış gücünün m asrafları 26 A ralık ’a kadar 19.487.000 dolara 
yükselecektir. Bu m asrafların gönüllü bağışlarla karşılanması gerekmektedir. 
Kıbrıs’taki Birleşmiş M illetler barış gücünün mevcudu hâlen 4.745 kişiyi 
bulmuştur.

B E L G E 7 14 Haziran 1968

MANZARALI ORTAK SAVUNMA TESİSİNİN DEVİR TÖRENİ

Türk Silâh lı Kuvvetlerine devredilen M anzaralı Ortak Savunma Tesisi 
1959 sonbaharında çalışmaya başlamış ve 339.95 hektarlık bir alan içinde 
kurulmuştur. İçinde 103 bina bulunmaktadır. Çalışmanın en yoğun olduğu 
devrelerde tesislerde 775 askerî ve 900 sivil Amerikan personeli çalışmıştır. 
1967 yılı içinde de tesislerde Türk askerî personeli yanında, 500 sivil Türk 
personel görev almıştır. 23 Ağustos 1967’de, tesislerdeki görevlerin tamamen 
Türk askerî kuvvetlerine devri konusunda Türkiye ve Birleşik Amerika Hü
kümetleri mutabakata varmışlardır. Türk silâhlı kuvvetlerinin günden güne 
artan imkânları bu sonucu sağlamıştır.

Türk askerî personeli, bu tesisin çalıştırılm asını tamamen devralacak 
şekilde gelişmiş ve Amerikan personeli hazırlanan program çerçevesinde geri 
çekilmiştir. Amerikan personelinin yüzde 80’iııin Birleşik Am erika’ya dön
düğü açıklanmıştır. Bugünden itibaren M anzaralı Ortak Savunma Tesisinde 
Amerikan personeli veya müşaviri bulunmayacaktır.

M anzaralı tesisinde radar ve haberleşme araçlarından başka 114 aile 
ikâmetgâhı, 900 kişilik yemek salonu, bir itfaiye istasyonu, bir elektrik sant
ralı, 900 kişilik bir birliğin ihtiyacını karşılıyabilecek bir fırın, 10 yataklı bir 
dispanser, jimnastikhane, sinema, depolar ve onarım atölyeleri de bulun
maktadır.

Devir töreninde ilk  konuşmayı yapan Birleşik Am erika’nın Ankara Bü
yükelçisi Hart şunları söylemiştir :
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«U luslar ve kişiler arasındaki dostluklar daima canlı ve dinamiktir. Bu 
dostluklar durmadan değişen bir ortamda gelişir ve olgunlaşırlar. Dostluk
lara, hem zamanın ihtiyâçlarına, hem de geçmişte elde edilen ortak tecrübe
lerin üzerine yüklediği sorumluluklara göre ahenk verilmelidir.

Benim görüşüme göre, Türkiye Cumhuriyeti ile  Amerika Birleşik Dev
letleri arasındaki ilişkiler böyle bir dostluğu ifade eder. Müşterek gaye ve 
menfaatlerden doğmuş, zamanla gelişmiştir. Bugün uluslarım ız arasında kar
şılık lı bağlılık  ve saygı duyguları vardır. Bu ilişkinin bir örneği uluslarım ızın 
insanlık için barış idealine ve hür bir idare altında sosyal ve ekonomik iler
lemeye bağlılığ ında görülür. Türkiye ve Birleşik Devletler aynı zamanda top- 
lum ların gelişip ilerliyebilecekleri bir askerî güvenlik ortamı yaratmak üzere 
elele vermişlerdir. Silâhlı kuvvetlerimiz, Nato içinde kurulmuş uluslarım ızın 
enerji ve emeklerini barışçı ilerlemeye hasredebilecekleri bir savunma kalkanı 
arkasında birleşmişlerdir. Bu kalkan olmadan sosyal ve ekonomik ilerleme 
mümkün olamazdı. Bugün bağlarım ızın gerçek durumunu ifade eden bir ola
ya, M anzaralı mevkiinin yahut 23 numaralı mevkiin Türk silâhlı kuvvetleri
nin sorumluluğuna devrine şahit olmaktayız. Böyle bir gelişme daha başlan
gıçta belliydi. Ortak çalışmalarımızın sonucu personel eğitimi, gayemizi ger
çekleştirmek için en kısa zamanda tamamlanmıştır. îlerkİ yıllarda da gayret
lerimiz bu yönde olacaktır. Bu eğitim ziyadesiyle ihtisasa dayanan bir özellik
te olup uzun zamana ihtiyâç gösterir. Buna rağmen birlikte bunu da başara
cağız. Blangi türde olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki bütün tesis
ler daima Türk kalmış ve kalacaktır. Türk ulusunun egemenliği herşeyin üs
tündedir. Bugün buradaki ortak hareketimizin değer ve manâsı herhangi bir 
askerî tesisin hüviyeti ve faaliyet istatistikleriyle ölçüye vurulamaz. Bunlar 
muhakkak ki çok tesirlidirler. Bununla beraber, daha müessir olan şey iki dost 
ve eşit ulusun gayeye erişmek için nasıl çalışmış olduklarıdır.

A m erikalı personelin bu muhabere tesisinden ayrılması hepimizin mem
nuniyet ve başarı duygularıyla karşılıyacağımız bir gelişmedir. Mevki tama
men faal durumdadır. Türk silâhlı kuvvetleri en modern en son yenilikleri 
ihtiva eden cihazlarla donatılmış ve burada hizmet görecek personelin ve aile
lerinin ikametine hazır bir tesise sahip olacaktır. İtfaiye teşkilatı alârm anın
da koşmaya hazırdır. Bugün öğle yemeğimizi tesisin lokantasında yiyeceğiz. 
Herhangi bir kimse diş kliniğine müracaatında gerekli bütün tedaviyi göre
bilir. Lojmanları yerleşmeye ve yüzme havuzu da her zaman olduğu gibi kul
lanılm ağa hazırdır.

Özgürlük ve güvenliği her ne kadar maddî ölçülere vurmak imkânsız 
ise de, bu tesis bugünkü şekliyle 14 milyon dolar ve 126 milyon türk lira lık  
bir yatırım ı ifade etmektedir. Ayrıca birçok taşınabilir malzeme Türk silâhlı 
kuvvetlerine devredilmek üzere tesiste bırakılmaktadır. Bu bir anlaşma mü
kellefiyetinden ziyade, tesisin Türkiye’ye ve Nato içindeki karşılık lı güvenli
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ğimize olan faydasının devamını kolaylaştırmak için yapılmaktadır. Bu mev
ki Türk - Amerikan işbirliğinin bir örneği olmuştur. Şehir ve toplum hizmet
leri projelerine katkida bulunmuş ve birçok A m erikalı askerî personel ve aile
leri Türk komşularıyla sosyal ilişkilerin i devam ettirmişlerdir. Gökçehöyük, 
Yavrucuk ve Hacımuratlı halkının buradaki dostlarını özleyeceklerini zan
nediyorum ve A m erikalılar da arkadaşları olan bu Anadolu halkını daima 
hatırlıyacaklardır. Burada hizmet gören A m erikalı personelden çoğu, yüzde 
seksenine yakını, halen Amerika’ya dönmüştür. Geri kalanı da başka deni
zaşırı garnizonlara atanacaklardır. Nereye giderlerse gitsinler Türk karakterine 
ve Türk ulusuna sürekli ve sağlam bir saygı hissini de beraberlerinde götü
receklerinden emin olabilirsiniz. Burada çalışacak ve yaşıyacak Türklerin de 
A m erikalı meslekdaşlarma karşı aynı dostluk hislerini besleyeceklerini ümit 
ederiz. Türk - Amerikan işbirliğinin kuvvet ve iyi niyetinden şüphe duyacak 
olanlara şu manzaraya bakmalarını tavsiye ederiz. Bu durum ortak gaye ve 
sorumluluklara dayanan bir ittifakın neticesidir.»

M illî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu da şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Büyükelçi, fertlerin ve ulusların dostluklarından bahsederek sö
ze başladılar. Bu konudaki ifadeleriyle tamamen mutabık olduğumu söyle
mek isterim. U luslar arasında müşterek gaye ve menfaatler üzerine bina ed il
memiş dostlukların sun’i ve geçici bir nitelik arzettikleri ve uluslararası haya
tın türlü fırtınalarına dayanamıyarak kayboldukları tarihi bir gerçektir. Tür
kiye ile  Amerika Birleşik Devletleri, demokrasi prensiplerine, ferd hürriyet
lerine ve hukukun hükümranlığına inanan uluslar olarak, müşterek menfaat
lerine hizmet gayesi ile, muhtelif sahalarda sıkı dostluk ilişk ileri kurmuşlar 
ve bu meyanda, gerek dünya barışına hizmet, gerek ulusal güvenliklerinin 
korunması için de Nato çerçevesi içinde yakın bir işbirliğine girişm işlerdir. 
Bu işbirliğinin bir neticesi olarak, savunma kudretlerini arttırmak ve güvenlik
lerinin korunmasına beraberce hizmet etmek gayesiyle, İki memleket müşte
rek savunma tesisleri meydana getirm işlerdir. M anzaralı istasyonu diye adlan
dırılan bu tesis de, işte bu gayeye yardımcı olmak maksadiyle kurulmuş bu
lunuyordu. Bidayette, Türk - Amerikan müşterek savunma tesisi olarak ku
rulan ve bugüne kadar bu statüde işletilegelm iş bulunan M anzaralı tesisi, 
Türk ve Amerikan hükümetlerinin vardıkları mutabakat neticesinde Türk si
lâh lı kuvvetlerine devredilmiş bulunmaktadır. Herşeyi ile  kendi kendine yeter 
bu tesisi taşınabilir yardımcı işletme ko laylıkları ve bazı İdarî ko laylık ları İle 
Türk silâhlı kuvvetlerine devreden büyük müttefikimiz ve dostumuz Ame
rika Birleşik D evletlerine teşekkürlerimizi belirtmek isterim. Bugün burada 
yaptığım ız bu merasimin mânası derindir. Kanaatimce bunu sadece bir müş
terek savunma tesisinin Türk silâhlı kuvvetlerine devri olarak kıymetlendirme
mek lâzımdır. Türkiye’deki müşterek savunma tesisleri hakkında bir takım 
spekülasyonlar yapılm ış, bu konu da gerçeklere uymayan görüşler ileri sü
rülmüştür. Halen yapmakta bulunduğumuz merasim, bu gibi iddiaların varit
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olm adıklarının en müşahhas bir delilidir. Türk - Amerikan müşterek savunma 
tesisleri memleketlerimizin ve mensup olduğumuz ittifakın güvenlik güçlerini 
arttırmak gayesi ile  kurulmuşlardır. Bunlar kuruldukları andan itibaren Tür- 
kiyenİn mülkiyetine geçerler. Türkiye’nin bu tesisler üzerindeki egemenlik ve 
murakabesi tamdır. Savunma sahasındaki teknoloji baş döndürücü bir sür’atle 
gelişmektedir. Bu teknolojiyi takip edecek ve bunun ortaya çıkardığı cihaz
ları vukufla kullanacak elemanlarımızın yetişmesine yapmış oldukları yar
dım lardan dolayı Amerika Birleşik Devletlerine teşekkürlerimi İfade ederken, 
bunun istikbalde de aynı şekilde devam edip daha da gelişeceği hakkındaki 
temennilerimi belirtmek isterim.

Tesisi işletme sorumluluğunu verdiğimiz Türk personelinin başarısına 
olan güvenimiz tamdır. Onların azmi, çalışma arzu ve şevkleri herşeyi ile  ken
di kendine yeter bu modern tesisi muvaffakiyetle işletmede ve Türk silâhlı 
kuvvetlerine hizmette onları muvaffak kılacaktır. Müşterek çalışma devre
sinde edindikleri tecrübe ve bir müddettir Amerika’lı meslekdaşlariyle gö
rev başında kendileri için tatbik edilmekte olan eğitim in verdiği b ilg i ve me
leke görevlerini kolaylaştıracaktır.

Türk - Amerikan dostluğu ve işbirliğinin Türk silâh lı kuvvetlerine sağ
lad ığ ı bu imkân Türk savunmasına ve Nato müşterek savunmasına müsbet 
katkıda bulunacaktır. Tesisin devri ile  ilg ili plânlama, eğitim ve detaylar üze
rindeki çalışm aları büyük bir anlayış içinde ve başarı ile  yürüten Amerikalı 
ve Türk personele teşekkürle sözlerimi bitiriyorum.»

B  E L G E 8 16 Haziran 1968
BAŞBAKANIN KIBRIS KONUSUNDA BİR DEMECİ

Anadolu Ajansının davetlisi olarak A nkara’ya gelen Federal Almanya 
Haber Ajansının (D PA) Genel Müdürü Dr. W olfgang W eynen’i kabul eden 
Başbakan Süleyman Demirel, sorulan sualleri şu şekilde cevaplandırmıştır ■:

S. : Türk hükümeti Denktaş ve Klerides arasındaki görüşmeler konu
sunda ne dereceye kadar İyimserdir?

C. : Kıbrıs sorunu çok taraflı bir konudur. M es’elenin iyimseriz veya 
değiliz gibi bir cevabı yoktur. Bu konuda şimdilik bütün söyliyebileceğimiz, 
programımızda da beyan etmiş olduğumuz veçhile, bizim Kıbrıs sorununa 
barışçı bir hal şekli bulmağa gayret sarfettİğimizdir. Biz dünya sulhünün de
ğerini biliyoruz. Dünya sulhünün idamesi bakımından birçok karışık problem
ler vardır. Biz bu problemlere yenilerini ilâve etmek temayülünde olmadık. 
Bu bakımdan Kıbrıs davasına barışçı bir hal şeklinin bulunabilmesi için hiçbir 
fırsatı kaçırmadan bütün yolları ve imkânları araştırdık. Son görüşmeler ta
raflar İçin bu konuda yeni bir fırsat daha teşkil etmektedir. Türk hükümeti 
Kıbrıs konusunda aşırı bir talep içinde değildir. İstediğimiz şey, anlaşmalar

41



çerçevesindeki haklarım ızın teminat altına alınmasıdır. Bütün arzumuz Kıb
rıs'taki Türk cemaatinin Rum cemaati veya herhangi bir idare altına verilme
mesidir. Kanaatimizce bu aşırı bir istek değildir. M illetlerarası andlaşmalar 
ve İnsan hakları çerçevesinde Kıbrıs’taki Türk cemaatinin yaşama hakkı var
dır. Hayatlarının korunması lazımdır.

Bundan ayrı olarak Kıbrıs bizim kıyılarım ıza 40 m il mesafededir. A da’- 
mn Türkiye’ye olan bu yakınlığı ve coğrafî durumu hiç şüphe yok ki ülke
mizin güvenliği bakımından da bizi çok yakından ilgilendirmektedir. Kıbrıs 
güvenlik bakımından Türkiye için bir problem teşkil etmemelidir.

Bizim ada’da 120 bin soydaşımız vardır. Onların haklarını ve hayatlarını 
korumak hukukî ve İnsanî görevimizdir. M illetlerarası andlaşmalar tek taraf
lı olarak ih lâ l edilmeye gid ilirse bunun sonu ne olacaktır? O takdirde dünya
da barıştan eser kalmıyacak ve şiddet hükümran olacaktır. Biz bunun karşı
sındayız. Bundan dolayıdırki bu görüşmeleri barışçı bir hal şeklinin temini 
yolunda iyi bir zemin teşkil etmesini temenni ediyoruz. Hükümet olarak biz 
bu konuda elimizden geleni yapmaktayız.

S. : Ç ağlayangil’in Moskova seyahatinin ışığı altında Türk - Rus mü
nasebetleri için söyliyeceğiniz birşey var m ı?

C. : D ışişleri Bakanımız İhsan Sabrİ Çağlayangil Moskova’ya Sovyet 
Dışişleri Bakanı Gromiko’nun Ankara ziyaretini iade etmek için gidiyor. Ben 
öyle sanıyorum ki bu ziyaret etrafım ızdaki durumu gözden geçirmek ve fikir 
teatisinde bulunmak ve dünyada barışın gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 
K arşılıklı olarak konuşmadan hiçbir zaman birbirimizi anlamak mümkün de
ğild ir. Bizim yaptığım ız, diyaloğu daima canlı tutmaktır.

S. : Avrupa’daki ve Federal A lm anya’daki Türk işçileri İle alâkalı gö
rüşünüz nedir ?

C. ; Avrupa’daki işçilerimiz ile  iftihar ediyoruz. Bizim Avrupa’da 200 
bin vatandaşımız var. Bunların 134 bini A lm anya’da Onların oradaki durum
ları ve faliyetleri ile  hükümetimiz çok yakından ilg ilid ir. Gerek Avrupa’daki, 
gerekse Federal A lm anya’daki işçi vatandaşlarım ızla iftihar ediyoruz. A l
manya’yı ziyaretimde Köln ve M ünih’de işçi temsilcileriyle görüştüm. Berlin’de 
de işçi vatandaşlarım ı çalışma yerlerinde, vazife başında ziyaret ettim. İfti
harla ifade etmek isterim ki, Türk işçilerinin çalışmakta oldukları fabrika 
yöneticileri ve İşverenler, vatandaşlarımızdan çok sitayişkâr şekilde bahsetti
ler. Pek ziyade memnun olduklarım  ifade ettiler. Avrupa’daki Türk iş
çileri oradaki öğrenme kaabiliyetleri ve kazandıkları tecrübeler bakımından 
bilhassa Türkiye’nin geleceği için büyük bir potansiyel teşkil etmektedir. Bu 
yönden de dışardaki işçilerimiz bizim için ümit kaynağıdır. Y urt dışındaki 
işçilerimiz edindikleri tecrübeleri ve orada kazandıkları b ilgileri ileride Tür
kiye’nin sanayileşme projeleri için ortaya koydukları zaman, memleketimizin 
kalkınmasına büyük katkıda bulunmuş olacaklardır.
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GÜVENLİK KONSEYİNİN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ KONUSUNDAKİ  
KARARI

Güvenlik Konseyi, Kıbrıs’taki Birleşmiş M ille ler barış gücünün görev 
süresini 15 A ralık 1968’e kadar uzatmıştır. Güvenlik Konseyi ayrıca yıl so
nuna kadar Kıbrıs meselesine nihai bir çözüm yolu bulunmasına doğru «ba
rış gücünün tamamının ya da bir kısmının çekilmesini mümkün kılacak oran
da» gelişme kaydedilmesi temennisinde bulunmuştur.

Güvenlik Konseyinde Kıbrıs Rum, Türk ve Yunan delegelerinin din
lenmesinden sonra Konsey « ilg ili tarafların Birleşmiş M illetlerin arabulu
culuk çabaları ve yaratılan fırsatlar karşısında yapıcı bir tutum alm alarını, 
Konseyin amaçlarına ulaşabilmesi için son derece ihtiyatla hareket etmelerini 
ve Konseyle işbirliğine devam etmelerini» istemiştir. Konsey, ayrıca adada 
son zamanlarda «teşvik edici gelişm eler» kaydedildiğini belirtmiştir.

Kıbrıs Rum hükümetinin temsilcisi Zenon Rossides Konseyde söz ald ı
ğında, hükümetinin 24 Haziran’da başlıyacak Kıbrıs konusundaki görüş 
melerini güvenle beklediğini belirtmiştir. Rossides, ayrıca «K ıbrıslı Türklerin, 
Kıbrıslı Rumların dostça, kardeşçe uzanan elini kabul edeceklerini ümit ede
rim» demiş ve Genel Sekreterin, Kıbrıs Rum hükümetinin ald ığı tedbirlerin 
adada durumun düzelmesine yardımcı olduğu görüşüne katıld ığın ı bildir
miştir.

Türkiye Büyükelçisi Orhan Eralp ise, Türk hükümetinin adadaki duru
mun normale dönmesini sağlamak amacıyla Kıbrıs Rum hükümeti tarafın
dan alınan tedbirlerden-bu tedbirler şimdilik tek taraflı kararların ka ld ırıl
masından ibaret de olsa - duyduğu memnunluğu belirtmiştir. Eralp, şöyle de
vam etmiştir : «A dada güvenlik havası hakim olduğu zaman Kıbrıslı Türk li
derler de buna benzer tedbirler almaya hazırdırlar. Güvenlik Konseyi şimdi
ye kadar Kıbrıs konusunu hiç bu ölçüde cesaret verici şartlar altında görüş
memiştir, artık tünelin diğer ucunu görmeye başlıyoruz.»

Bu durumda, barış çabalarını desteklemek ve görüşmeler sırasında gü
venlik havasını sürdürmek için barış gücü görev süresinin uzatılmasının ve 
barış gücünün azaltılmamasının gerekli olduğunu belirten Orhan Eralpı «hü
kümetim, görüşmeleri tam anlam ıyla desteklemeyi vadetmiştir» demiştir.

B E L G E 9 18 Haziran 1968
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BAC TURİZM BAKANININ TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ İLE İLGİLİ 
DEMECİ

Türkiye’yi resmen ziyaret etmekte olan Birleşik Arap Cumhuriyeti Tu
rizm Bakanı Dr. Mohammed Hafız Ganem İzmir’den İstanbul’a gelişinde ba
sına şunları söylemiştir :

«Türkiye ile  daima iyi ilişkilerim iz olagelmiştir. Tüm M ısırlılar Türki
ye’yi bölgemizin modem bir ülkesi olarak tanırlar. Türkiye’ye turizmin ne de
receye kadar geliştiğin i görmeğe geldim. U luslararası turizm alanında yakın 
bir işbirliğini gerçekleştirmek ve Türk makamları ile  temas ötedenberi en bü
yük arzumdu. Bu arzumun gerçekleşmesinden büyük memnunluk duyuyorum. 
Yabancı turist çekmek için Türkiye ve M ısır büyük potansiyele sahiptir. Ü lke
lerimiz arasındaki işbirliği her iki ülkenin yararına olacaktır. M ısır’da Türk 
turistlerini görmek, Türkiye’ye M ısırlı turistleri de göndermek istiyoruz. Türk- 
ler, memleketimizde büyük bir hüsnü-kabul göreceklerdir.

Şurası açıktır ki, Türkiye - M ısır arasında turistik ilişkilerin artması, ti
cari ve ekonomik ilişkilerin artmasına yol açacaktır. Türkiye - M ısır arasında 
halen gayet iyi işlemekte olan bir iktisadi anlaşma İmzalanmıştır. Bunun ya
nında iyi işleyen bir kültür anlaşmamız da vardır. Ben de, iki gün önce uy
gulanması her iki ülke için de çok faydalı olacak bir turizm anlaşması imza
ladım .»

B  E L G E 11 29 Haziran 1968

NATO BAKANLAR KONSEYİ BİLDİRİSİ VE BİLDİRİYE EK 
BEYANNAME

Bildiri şöyledir :

1. Kuzey A tlantik Konseyi, 24 - 25 Haziran 1968 tarihlerinde Reykja
vik’te Bakanlar seviyesinde toplanmıştır.

2. M illetlerarası ilişkilerin gözden geçirilmesi sırasında, Bakanlar Ber
lin ’e giriş ve çıkış yo llarını etkileyen son tedbirlerden doğan durumu tetkik 
etmişlerdir.

a) Bakanlar, Berlin ile  ulaştırma serbestısini engelleme veya tehlikeye 
koyma neticesini tevlit eden herhangi bir hareketten Sovyetler B irliğin in so
rumlu olduğunu tebarüz ettirerek bu gibi hareketlerin durdurulmasını önem
le talep etmişlerdir.

B E L G E 10 21 H aziran 1968
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b) Doğu Alman M akamları, Berlin hakkındaki m illetlerarası anlaşma
lara ve uzun senelerdenberi yerleşmiş tatbikata meydan okuyarak, ciddî bir 
durum yaratmışlardır. Bakanlar, bu tedbirleri Berlin ve sakinlerinin de dışın
da kalam ıyacakları «yumuşamayı» tehlikeye düşürecek kasıtlı bir teşebbüs ola
rak telâkki etmişlerdir.

c) Bakanlar, Kuzey Atlantik Konseyinin Berlin hakkındaki 16 A ralık 
1958 tarih li beyanatını ve Berlin’in refah ve güvenliği hususunda her üye dev
letin yüklendiği sorumlulukları kaydetmişlerdir.

d) Üye Hükümetler Alman Demokratik Cumhuriyetini tanımamakta
dırlar. Hukuki mesnedi olmadığı için bu devletin hareketlerinin m illetlerarası 
haklar yaratamayacağı ve halkının arzusu h ilâfına, Almanya’nın bölünmesine 
meşruiyet kazandıran bir durum yaratamayacağı görüşündedirler.

Barışçı bir çözüm yolu bulununcaya kadar üç batılı devlet ve Sovyetler 
B irliğin in Berlin ve bir bütün olarak Almanya hakkındaki sorumlulukları ber
devamdır.

e) Üç devletin Berlin’e giriş ve çıkış serbestisîni idâme ettirmek husu
sundaki şüpheye mahal bırakmayan azimlerini tasvible karşılam ışlar ve Ba
kanlar bu hususta onlara iltihak etmişlerdir. Bakanlar Berlin’in güvenliğin
den sorumlu bulunan Batılı üç devletin hükümetlerinin, Federal Almanya 
Cumhuriyeti hükümeti ile birlikte Berlin hakkında devamlı istişarede bulunma 
ve her türlü ihtimali karşılamaya hazır olma kararlarını kaydetmişlerdir. Bu 
konuda Konseye devamlı olarak malûmat verilecek ve lüzumu halinde Kon
sey istişarelerde bulunacaktır.

3. Bakanlar, A ralık 1967 Bakanlar toplantısında onaylanan ve İttifakın 
gelecekteki görevleriyle ilg ili raporun uygulanması konusunda yapılan çalış
m aları müzakere etmişlerdir. Bu maksatla, Daimî Konsey, İttifak’a gelecek 
y ılla r için tesbit edilen temel görevlerin ifasında, şimdiye kadar başardığı iş
leri gösteren etraflı bir raporu Bakanlara takdim etmiştir.

4. Sözkonusu raporun ilk  kısmında, 1966 yılından itibaren Doğu-batı 
münasebetleri tetkik edilmektedir. Raporda üye Hükümetlerin, Avrupa’daki 
başlıca siyasî meselelerin çözümlenmesine imkân verecek daha istikrarlı ilişki 
ve gelişm eleri teşviki hedef tutan politikalarının müştereken tetkikinden çıkan 
sonuçlar ortaya konmuştur. Rapor’da, Doğu - Batı ilişkilerinde bazı bakım
lardan gelişm eler olduğu kaydedilmiştir. Raporda, keza uzun devrede şartlar 
müteakip gelişmeler için daha müsbet olabileceği, ancak yine bir yumuşamaya 
doğru sü ra tli bir gelişme için bu şartların fazla mübalağa edilmemesi gerek
tiği sonucuna varılm aktadır.

5. Bununla beraber Bakanlar yumuşamanın teşviki için çabalarına devam 
etmek hususundaki niyetlerini teyit etmişlerdir. Her müttefik devlet, Doğu- 
batı ilişkilerin i geliştirm ek hususunda kendisine düşen görevi tam manasile
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ifa etmelidir. Bakanlar ittifak içinde zamanında istişarelerde bulunmak hu
susunda teessüs etmiş olan tatbikatı hatırda tutarak, A lm anya’nın bölünmesini 
önlemek ve Avrupa güvenliğini sağlamlaştırmak üzere Avrupa’da adil ve is
tikrarlı bir düzenin kurulması için uygun politikaların etraflı bir şekilde ince
lenme ve gözden geçirilmesinin gayet faydalı olduğu ve buna devam edil
mesi gerektiği sonucuna varmışlardır.

6. Konsey Raporunun ikinci kısmında, silâhsızlanmayı ve silâhların kont
rolünü sağlayacak pratik tedbirlere ait, programlı tetkik gereğince şimdiye 
kadar yapılmış bulunan yoğun çalışmadan meydana çıkan neticeler özetlen
mektedir. Bir başlangıç olarak, üye memleketler ile uzmanları, çalışmalarım , 
Doğu ve Batı arasında muvazeneli kuvvet indirimi imkânları üzerine teksif 
etmişlerdir. Bakanlar, bu karmaşık ve önemli çalışmaya öncelik verilmesi hu
susunda Daimi Konseyin almış olduğu kararı teyit etmişlerdir. Bakanlar, 
mevcut engelleri küçümsememekle beraber, her iki tarafta silâhlanma sevi
yesinde vuku bulabilecek tırmanmanın önlenmesi lüzumunu teyit etmişlerdir.

7. NATO’nuıı savunma proğramına katılan m illetleri temsil eden Ba
kanlar İşbu tebliğe ilişik bulunan, karşılık lı kuvvet indirimine m üteallik be
yanatı kabul etmişlerdir. Fransız D elegeliği, bazı prensip ve usul sebepleri do- 
layısiyle ilişik beyanatın yalnız 1,2,3 ve 6 ’ıncı maddelerine katılabileceğini be
yan etmiştir. Fransız D elegeliği, bununla birlikte, muvazeneli ve karşılıklı 
kuvvet indirimi imkânlarına m üteallik incelemenin henüz tamamlanmamış 
bulunduğuna işaret ederek, Fransa’nın ittifakın gelecekteki görevlerine müte
dair raporun 13. maddesinde öngörülen çalışmaya katılm aya devam edeceğini 
teyid etmiştir.

8. Bakanlar, Daimi Konsey tarafından kendilerine sunulmuş bulunan 
ve Akdeniz’deki durumu ve buna ilişkin savunma meselelerini teferruatı ile  ele 
alan bir rapor incelemiş ve kabul etmişlerdir. Bakanlar, Daimi D elegelerin
den, bu durum üzerinde etraflıca istişarede bulunmalarını ve bu istişarenin 
şumûl ve derinliğini şartların gereğine göre, arttırm alarını talep etmişlerdir. 
Bu maksatla, Bakanlar, Konsey üyeleri arasında yapılacak bilg i teatisinde ge
rekli koordinasyonun sağlanmasını ve Akdeniz’deki durum hakkında Konse- 
vin etraflıca ve devamlı surette aydınlatılmasını, NATO Genel Sekreterinden 
rica etmişlerdir.

Bununla birlikte, tabiatiyle, üye memleketler veya Genel Sekreter, ken
dilerine düşen hak ve sorumluluklar gereğince, Konseyin tetkikine meseleler 
sunabileceklerdir.

9. Savunma Plânlaması Komitesine katılan memleketlerin Bakanları, 
Sovyet faaliyetlerin in, son zamanlarda Akdeniz’de artmış olmasından endişe 
duyarak, Akdeniz bölgesinde NATO üyelerinin güvenlik menfaatlerini koru
maya ve anılan bölgedeki müttefik kuvvetlerin müesseriyetini arttırmaya matuf
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tedbirlerin, yakın bir zamanda, NATO askeri makamlarının yardımı ile  Daimi 
Delegeler tarafından incelenmesini kararlaştırm ışlardır. Daimi Delegeler, 
müttefiklerin Akdeniz’deki gözetleme faaliyetinin müesseriyetini ve koordi
nasyonunu kıymetlendirmek için lüzumlu olabilecek ve buna ilâveten yeniden 
bir yetki alınmasını gerektirebilecek diğer tedbirleri veya teşkilâta müteallik 
değişiklikleri de inceleyeceklerdir.

10. Fransa, yukarıdaki 9. maddedeki kararlara katılmamıştır.

11. Konsey, Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkiler konusunda anı
lan iki müttefik memleketin D ışişleri Bakanları tarafından yapılan beyanat
ları dinlemiştir. Konsey, Türk - Yunan münasebetlerinde son zamanlarda mey
dana gelen gelişmeleri memnuniyetle kaydetmiş ve ileride, gerek her iki mem
leketin, gerek İttifakın çıkarlarına hizmet edecek yeni gelişmelerin gerçekleş
tirilmesi hususunda ümid izhar etmiştir. Konsey, Kıbrıs Cumhuriyetinin iki 
Cemaati arasında başlamış bulunan gayri resmî nitelikteki müzakerelerin, 
meselenin nihaî çözümüne önemli bir katkı teşkil edeceği hususundaki ümidini 
de belirtmiştir.

12. Konseyin Bakanlar seviyesindeki müteakip toplantısı Brüksel’de, 
A ralık 1968’de yapılacaktır.»

KARŞILIKLI VE DENGELİ KUVVET İNDİRİMİ KONUSUNDA  
DIŞİŞLERİ BAKANLARI VE NATO SAVUNMA PROĞRAMINA  

İŞTİRAK EDEN ÜLKELERİN TEMSİLCİLERİ TARAFINDAN 
KABUL EDİLEN BEYANNAME

Beyannamenin metni şöyledir :

«1. 24 - 25 Haziran 1968 tarihlerinde Reykjavik’te toplanan Bakanlar, 
memleketlerinin, silâhsızlanma ve silâhların kontrolü alanında derlenmesi 
konusunda kuvvetli ve sık sık ifade edilen arzularını belirtm işlerdir.

2. Bakanlar, Avrupa k ıt’asını halâ bölen halledilmemiş meselelerin ba
rışçı yollardan çözümlenmesi gerektiğini kabul etmişler ve nihaî bir hedef 
olan Avrupa’da sürekli ve barışçı bir düzenin yerleşmesinin bir itimat ve gü
ven iklim i gerektirdiği ve buna ancak adım adım ulaşılabileceği kanaatini be
lirtmişlerdir. Bakanlar, bütün Avrupa Devletlerinin bu amacın gerçekleştiril
mesinde aşikar ve önemli çıkarları olduğunu dikkate alarak, karşılık lı ve den
ge li kuvvet indirim leri de dahil olmak üzere bu alandaki tedbirlerin gerg in li
ğin giderilmesine önemli bir katkıda bulunacağına ve savaş tehlikesini daha 
da azaltacağına olan inançlarını ifade etmişlerdir.

3. Bakanlar, 1967 Aralığında, Bakanlar Konseyi tarafından kabul edilen 
«İttifakın Müstakbel Görevleri hakkındaki raporun 13. fıkrası uyarınca bu
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nevi indirim ler için imkân dahilindeki teklifleri incelemek hususunda üye 
Hükümetler tarafından Kuzey Atlantik Konseyi çerçevesinde girişilen önemli 
çalışmaları kaydetmişlerdir. Bakanlar, özellikle, Siyasî M üşavirler Komitesi 
tarafından mukayese esasları tesbit etmek ve özellikle Orta Avrupa’da den
geli bir kuvvet indirimine ulaşmanın değişik şıklarını tah lil etmek için ya
pılmakta olan çalışmayı kaydetmişlerdir.

4. Bakanlar, İttifakın müessir bir askerî kaabiliyeti idame ettirme ve 
Avrupa’da NATO ile Varşova Paktı arasında bir kuvvet dengesi sağlama 
ihtiyacını teyid etmişlerdir. Yalnız NATO’ya münhasır bir indirim NATO 
ülkelerinin güvenliğini ve gelecekteki karşılık lı kuvvet indirimi imkânlarını 
zayıflatacağı cihetle, Bakanlar, kuvvetlerin zaman içinde ve önem bakımın
dan karşılıklı olarak dengeli bir şekilde indirim i hali öngörülmedikçe, NA- 
TO’nun topyekün askerî kaabiliyetinde indirim yapılmaması gerektiği hususun
daki görüşü teyid etmişlerdir.

5. Buna uygun olarak Bakanlar, Daimî D elegelere üzerinde mutabık ka
lman aşağıdaki esaslara uygun olarak çalışmalarına devam etmek ve bu çalış
malarını yoğunlaştırmak görevi vermişlerdir.

a) T araflar arasındaki Kuvvet indirim leri, mütekabiliyet esasına göre 
yapılacak ve vüs’at ve zaman bakımından dengeli olmalıdır.

b) K arşılıklı indirimler, Avrupa’daki dengeyi tehlikeye düşünmeksizin 
halihazır güvenlik seviyesini daha düşük bir m asrafla idameye imkân 
verecek önemli ve anlam lı bir adım teşkil etmeli, fakat Avrupa’daki 
durumu istikrarsız bir hale sokmak tehlikesini doğuracak şekilde ol
mamalıdır.

c) K arşılıklı indirim ler gerek Avrupa’nın bütününde gerek ilg ili bütün 
taraflarda itim at yaratma amacı ile bağdaşmalıdır.

d) Bu amaçla, kuvvetlerle ilg ili her yeni tertip bütün ilg ili tarafların  
hayatî güvenlik m enfaatleriyle bağdaşmak ve müessir bir şekilde ka
b ili tatbik olmalıdır.

6. Bakanlar, Hükümetlerinin ilg ili diğer memleketlerle birlikte silâh
ların kontrolü alanında belirli ve pratik tedbirleri araştırmaya hazır oldukla
rını teyid etmişlerdir.

7. Bakanlar, özellikle karşılık lı kuvvet indirim lerinin sağlanmasına yol 
açacak bir işleme girişilmesinin arzuya şâyan olacağı hususunda mutabık kal
m ışlardır. Bakanlar bu amaçla, bu konuda Sovyetler B irliğ i ve diğer Doğu 
Avrupa ülkeleriyle görüşmelerde bulunmak üzere gerekli bütün hazırlık ları 
yapmayı kararlaştırm ışlar ve bu ülkelere, barış yolunda ilerlem eyi hedef tutan 
araştırmalarda kendilerine katılm aları için çağrıda bulunmuşlardır.

8. Bakanlar, Daimi Delegelerini işbu beyannameyi uygulam akla görev
lendirm işlerdir.»
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Esas Metin

FINAL COMMUNIQUE

The North Atlantic Council met in M inisterial Session in Reykjavik on 
24th and 25th June, 1968.

2. In reviewing the international scene, Ministers examined the 
situation created by the recent measures affecting the access routes to Berlin.

(a ) Ministers stressed again that the Soviet Union is responsible for 
any action which has the effect of hampering or endangering the 
freedom of communication with Berlin and urged that such 
courses of action should be discontinued.

(b ) By challenging international agreements and longstanding practices 
concerning Berlin, the East German Authorities have created a 
serious situation. Ministers considered these measures a deliberate 
attempt to jeopardise détente, from which Berlin and its inhabitants 
must not be excluded.

(c) Ministers recalled the declaration of the North Atlantic Council 
on Berlin of December 16, 1958 and the responsibilities which 
each member state assumed in regard to the security and w elfare 
of Berlin.

(d ) Member governments do not recognise the «German Democratic 
Republic.» They consider that its actions, having no jurid ical basis, 
cannot create international rights nor consecrate the division of 
Germany against the w ill of its people. The Three Powers and 
the Soviet Union remain responsible for Berlin and Germany as a 
whole, pending a peace settlement.

(e ) Ministers approved and associated themselves w ith the expressed 
determination of the Three Powers to maintain freedom of access 
to the city. They took note of the decision of the governments of 
the Three Powers responsible for the security of Berlin, together 
w ith the government of the Federal Republic of Germany, to 
remain in continuous consultation concerning Berlin and to stand 
ready to meet any contingency. The Council w ill be kept continu
ously informed and w ill consult as appropriate on the situation.

3. Ministers discussed the follow-up to the Report, approved at the 
M inisterial M eeting of December 1967, on the Future Tasks of the Alliance. 
For this purpose the Council in Permanent Session submitted to Ministers a 
comprehensive report on work which it has accomplished thus far in carrying 
out the main tasks set for the A lliance in the years ahead.
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4. The first part of this Report reviewed East - W est relations since 
1966. It set forth the results of a co-operative study by member governments 
of their policies designed to promote progress towards a more stable relati
onship, in which the underlying political issues in Europe can be solved. The 
study noted that in certain respects improvements in East - W est relations had 
taken place. It concluded that, while in the longer term prospects for further 
improvements could be favourable, opportunities for rapid progress towards 
general détente should not be over-rated.

5. Ministers nevertheless reaffirmed their intention to continue their 
efforts to promote détente. Each ally should play its fu ll part in improving 
East - W est relations, bearing in mind the established practice of timely 
consultation within the Alliance. Ministers concluded that the intensified exami
nation and review, within the Alliance, of suitable policies to achieve a just 
and stable order in Europe, to overcome the division of Germany and to foster 
European security had proved of great value and should continue. This task 
w ill be part of a process of active and constant preparation for the time when 
fruitful discussions of these complex questions may be possible b ilaterally or 
m ultilaterally between Eastern and W estern nations.

6. A second part of the Council’s Report summarised the results so far 
of intensive work on a programmed study of disarmament and practical arms 
control measures. As an in itial effort, member governments and their experts 
have concentrated on the study of the possibility of balanced force reductions 
as between East and W est. The Ministers confirmed the decision of the Per
manent Council to give priority to this complex and important work. They 
did not under - estimate the existing obstacles but they confirmed the need to 
prevent an escalation in arms levels on both sides.

7. Ministers representing the nations participating in the NATO Defence 
.Programme adopted a declaration on mutual force reduction, which is attached 
to this communiqué. The French Delegation declared, for reasons of principle 
and procedure, that it could associate itself only with paragraphs 1, 2, 3 and 
6 of the attached declaration. It has nevertheless affirmed that, since the study 
of possibilities of balanced and mutual force reductions has not been comp
le ted , France w ill continue to take part in the further work in the Council 
foreseen in paragraph 13 of the Report 011 the Future Tasks of the Alliance.

8. Ministers examined and approved a report from the Permanent 
Council which dealt in detail with the situation in the Mediterranean and 
related defence problems. 7 hey directed their Permanent Representatives to 
consult fu lly on this situation and to extend their consultations in range and 
depth as circumstances required. To this end, the Secretary General was 
requested to co-ordinate the exchange of information among members of the
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Council and to keep the Council closely advised on the situation in the M e
diterranean. It is, of course, understood that member countries, or tire Secretary 
General, may put forward matters to be considered by the Council in accor
dance with their rights and responsibilities.

9. The Ministers of the countries taking part in the Defence Planning 
Committee, concerned at the recent expansion of Soviet activity in the M e
diterranean, decided that their Permanent Representatives, with the assistance 
of the NATO M ilitary Authorities, would take under early consideration 
measures designed to safeguard the security interests of NATO members in 
the Mediterranean area and to improve the effectiveness of allied forces in 
that area. The Permanent Representatives w ill also consider other measures 
or organizational changes that may be needed to enhance the effectiveness and 
co-ordination of allied surveillance activities in the Mediterranean and that 
may require further authorization.

10. France did not associate herself with the decisions referred to in 
paragraph 9 above.

11. The Council heard statements of the Foreign Ministers of Greece 
and Turkey on the subject of relations between the two allied countries. The 
Council noted with satisfaction recent developments in Greek - Turkish 
relations and expressed the hope that further progress, to the benefit of both 
countries and of the Alliance, might be achieved in the future. The Council 
also expressed the hope that the informal talks started between the two 
communities of the Republic of Cyprus would make an important contribution 
towards a final settlement of the problem.

12. The next M inisterial M eeting of the Council w ill be in Brussels in 
December 1968.

ANNEX

MUTUAL AND BALANCED FORCE REDUCTIONS 
DECLARATION ADOPTED BY FOREIGN MINISTERS 

AND REPRESENTATIVES OF COUNTRIES PARTICIPATING IN THE 
NATO DEFENCE PROGRAMME

1. Meeting at Reykjavik on 24th and 25th June, 1968, the Ministers 
recalled the frequently expressed and strong desire of their countries to make 
progress in the field of disarmament and arms control.

2. Ministers recognised that the unresolved issues which still divide the 
European Continent must be settled by peaceful means, and are convinced
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that the ultimate goal of a lasting, peaceful order in Europe requires an 
atmosphere of trust and confidence and can only be reached by a step-by-step 
process. M indful of the obvious and considerable interest of a ll European 
States in this goal, Ministers expressed their belief that measures in this field 
including balanced and mutual force reductions can contribute significantly 
to the lessening of tension and to further reducing the danger of war.

3. Ministers noted the important work undertaken within the North 
Atlantic Council by member governments in examining possible proposals 
for such reductions pursuant to paragraph 13 of the «Report on the Future 
Tasks of tire A lliance», approved by the Ministers in December 1967. In 
particular, they have taken note of the work being done in the Committee of 
Political Advisers to establish bases of comparison and to analyse alternative 
ways of achieving a balanced reduction of forces, particularly in the Central 
part of Europe.

4. Ministers affirmed the need for the A lliance to maintain an effective 
m ilitary capability and to assure a balance of forces between NATO and the 
W arsaw  Pact in Europe. Since the security of the NATO countries and the 
prospects for mutual force reductions would be weakened by NATO reduc
tions alone, Ministers affirmed the proposition that the overall m ilitary 
capability of NATO should not be reduced except as part of a pattern of 
mutual force reductions balanced in scope and timing.

5. Accordingly, Ministers directed Permanent Representatives to 
continue and intensify their work in accordance with the follow ing agreed 
principles :

(a ) M utual force reductions should be reciprocal and balanced in scope 
and timing.

(b) M utual reductions should represent a substantial and significant 
step, which w ill serve to maintain the present degree of security 
at reduced cost, but should not be such as to risk de-stabilizing the 
situation in Europe.

(c) M utual reductions should be consonant w ith the aim of creating 
confidence in Europe generally and in the case of each part con
cerned.

(d ) To this end, any new arrangement regarding forces should be 
consistent with the vital security interests of a ll parties and capable 
of being carried out effectively.

6. Ministers affirmed the readiness of their governments to explore with 
other interested states specific and practical steps in the arms control field.
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7. In particular, Ministers agreed that it  was desirable that a process 
leading to mutual force reductions should be initiated. To that end they 
decided to make a ll necessary preparations for discussions on this subject with 
the Soviet Union and other countries of Eastern Europe and they call on them 
to join in this search for progress towards peace.

8. Ministers directed their Permanent Representatives to follow up on 
this declaration.

B  E L G E 12 26 Haziran 1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ NATO BAKANLAR KONSEYİ İLE 
İLGİLİ LONDRA’DA VERDİĞİ DEMEÇ

Reykjavik’te Nato Bakanlar Konseyi toplantısına katıldıktan sonra 
Londra’ya geçen Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, bu konuda hava
alanında şunları söylemiştir :

«24-25 Blaziran’da Reykjavik’te Nato Bakanlar toplantısına katıldık. 
Toplantı ilg i çekici olduğu kadar bazı veçheleri bakımından endişe verici olan 
bugünkü m illetlerarası gelişmeler karşısında Nato tesanüdü ve görüş bera
berliği bakımından kanaatımca memnuniyet verici olmuştur. Nato ittifakının 
başarıya ulaşması, dünya gerginliğinin azalmasına ve dünya ülkeleri arasında 
bir dengenin gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bugün ittifakımız bu unsurun öne
mini müdriktir, ve bunu sağlıyacak bir çalışma içindedir. Her halükârda Nato 
bir kül olarak Avrupa’da gerçek bir başarıya varabilmesi için her türlü gayreti 
sarfetmeğe hazırdır.»

B E L G E 13 28 Haziran 1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ NATO BAKANLAR KONSEYİ 
HAKKINDA VERDİĞİ BİLGİ

Reykjavik’te yapılan Nato Bakanlar Konseyinden sonra Londra yolu İle 
yurda dönen D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Nato çalışmaları ve 
Londra’da yaptığı görüşmeler hakkında basına şu bilgiyi vermiştir :

«Biliyorsunuz kİ, geçen A ralık ayında Brüksel’de yapılan Konsey top
lantısında, ittifakın istikbaldeki görevleri ile  ilg ili görüş ve esasları kapsayan 
bir vesika dünya efkârı umumiyesine açıklanmıştı. Bu rapor Nato nun, sadece 
üye memleketlerin müessir şekilde savunmasını sağlayan bir ittifak olmakla 
kalmadığı, aynı zamanda değişen dünya şartlarına da uyarak Avrupa da gü
venilir bir barış düzeninin kurulması yolundaki gayretleri kolaylaştıran ve
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teşvik eden bir barış vasıtası da olduğu fikrini ihtiva etmekteydi. Arada geçen 
altı ay, biri askerî diğeri siyasî olan bahis konusu iki hedefin birbiriyle çeliş
mediğini, bilakis birbirini tamamladığını açıkça ortaya koymuştur. Ve bu husus 
Reykjavik toplantısında vuzuha varmıştır.

Reykjavik toplantısı; Berlin meselesinin tekrar aktüel hale geld iği bir devreye 
tesadüf etmiştir. B ildirinin üçte birinin bu konuyu kapsaması, Doğu Alman 
makamları tarafından alman seyahati güçleştirici tedbirlerin yarattığı ciddi 
durumdan doğdu. Nato bu meseleyi önemle ele almıştır. Berlin’in statüsü üze
rinde yetki sahibi olan 3 Batılı devletin, bu şehre serbestçe giriş ve çıkış im
kânlarını muhafaza hususundaki kararlı tutumlarını Nato üyesi bütün mem
leketler tasvible karşıladılar.

Toplantıda Doğu - Batı münasebetleri de gözden geçirildi. Bu müna
sebetlerde bazı yönlerden gelişmeler sağlandığı memnunlukla müşahade edil
di. Uzun vâdede perspektivler müsait görünüyorsa da Avrupa’daki temel 
problemlerin çözümünü de kapsayacak genel «détente» istikametinde sür’at- 
ii bir gelişmenin sağlanmış olduğunu ya da bu neticeye çok yakın bulunduğu
muzu söylemek şimdilik mümkün değildir. Her halükârda, Reykjavik toplan
tısına katılan bütün ülkeler «détente»m  takviyesi maksadıyla gayretlerine de
vam edeceklerini belirtmişlerdir.

Konseyin ele ald ığı diğer iki konu, muvazeneli kuvvet indirim leri ile  
Akdeniz’deki durumdur. Kuvvet indirim leri meselesi; kısa zamanda netice 
alınması kabil ve basit bir konu değildir. Şimdiki halde iş tetkik safhasındadır. 
Maksat, karşılık lı vemuvazeneli bir şekilde yapılacak kuvvet indirim leriyle 
Avrupa’da gerginliğin azalmasına hizmettir.

Konseyde ittifakın güvenliğini ilgilendiren yönü ile  Akdeniz üzerinde 
de genel bir fikir müdavelesi yapılmıştır. V arılan sonuçlar ve ilg ili Nato mer
cileri tarafından yapılacak müteakip çalışmalar hakkında bildiride kâfi b ilgi 
mevcut olduğundan bu konuda ayrıca birşey söylememe lüzum yoktur kana
atindeyim.

Netice itibariyle, Nato Konseyi son toplantısının, müttefikler arasında 
istişareli çalışma arzusunu ve işbirliği zihniyetini göstermek bakımından ba
şarılı geçtiği kanaatindeyim. Mühim olan, üye devletlerden her birinin her 
konudaki fikirlerinin mutlak şekilde birbirine uyması değil ittifak içindeki 
tesanüdün zarureti üzerinde mutabakat bulunup bulunmadıkları ve çeşitli du
rum lar karşısında takip edilecek yolun birlikte tesbitinin kabil olup olm adığı
dır ki bunun da cevabı, şüpheye hiç yer bırakmıyacak derecede müspet ol
muştur.

Nato toplantısından dönüşte, evvelce kararlaştırılm ış olduğu veçhile 
Yunan D ışişleri Bakanı M. Pipinelis ile Londra’da buluştuk. Kendisi ile  yap
tığımız görüşmenin sonunda bildiğiniz açıklamayı yaptık. Bu açıklamada da
54



belirtild iği gibi, temsilcilerimiz arasında başlayan ik ili müzakerelerde kayde
dilen gelişme, cesaret verici olmuştur. Buna ilâve olarak Kıbrıs ihtilâfın ın bu
günkü safhasında çözüm yoluna katkıda bulunmasını limid ettiğimiz cemaatler 
arasındaki görüşmeleri Türkiye ve Yunanistan beraberce desteklemektedirler. 
Bu duruma göre Türkiye ile  Yunanistan arasındaki ilişkilerin olumlu şekilde 
gelişmekte olduğunu söylemek, hatalı bir değerlendirme olmıyacaktır.

Londra’da Dışişleri Bakanı M. Kyprianou ile  de görüştüm. Konuşma
larımızın yapıcı olduğu kanaatini her ikimiz de taşıyoruz. Cemaatlerarası ko
nuşmaların başarılı olması ve Kıbrıs meselesinin çözümüne olumlu bir katkıda 
bulunması temennisinde de mutabık bulunmaktayız.»

B E L G E 14 2 9 - 3 0  Haztian 1968

MERKEZDE YAPILAN BÜYÜKELÇİLER TOPLANTISI

Dışişleri Bakanlığının bu konuda yayınlanan açıklaması şöyledir :

«1968 yılında tertiplenen Büyükelçiler Toplantılarının üçüncüsü 29 v e j 
30 Haziran tarihlerinde Dışişleri Bakanlığında yapılmıştır.

D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in Başkanlığında yapılan top
lantıda, toplantıya katılan Büyükelçilerin akredite bulundukları ülkeler ile 
memleketimiz arasındaki münasebetler, m illetlerarası durumun ve münase
betlerin genel seyri ile  belli başlı meseleler ve tabiatile Kıbrıs meselesinin ge
çirdiği safhalar ve bugünkü durumu gözden geçirilmiş ve bunların ışığı altın
da, gaye ve esasları Hükümet Programımızda belirtilm iş olan dış politikam ı
zın tatbikatı üzerinde geniş bir görüş teatisi yapılmıştır.

Görüşmeler çok faideli geçmiş ve ve münasip zamanlarda bu şekilde top
lantılar yapılmasının isabetini ortaya koymuştur.

Toplantıya katılan Büyükelçilir :

Paris Büyükelçisi Haşan Işık, NATO Nezdindeki Daimî Delegemiz 
Büyükelçi Muharrem Nuri Birgi, Vaşington Büyükelçimiz M elih Esenbel,
B.M. Daim î Delegemiz Büyükelçi Orhan Eralp, Londra Büyükelçisi Halûk 
Bayülken, Lahey Büyükelçisi Vahit Halefoğlu, Moskova Büyükelçisi Turan 
Tuluy, B. M. Cenevre Ofisi Nezdinde Daimî Delegemiz Büyükelçi Özdemir 
Benler, A tina Büyükelçisi İlter Türkmen ve Lefkoşe M aslahatgüzarı Ercüment 
Yavuzalp.

Merkez Teşkilâtından :

Genel Sekreter Büyükelçi Zeki Kuneralp, Müsteşar Sadi Eldem, Genel 
•Sekreter Yardımcısı Şükrü Elekdağ, ilg ili Genel Müdürler ve diğer ilg ilile r .»
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A Y I N  O L A Y L A R I





SİYASİ OLAYLAR 

K i B R i S

Kıbrıs Türk ve Rum cem aatları başkan iarı Rauf Denktaş ile G lafkos Kieri- 
des arasında cereyan etmekte olan görüşmelerin ilk  safhası 25 Tem m uz’da so
na ermiştir. Bu vesile ile yay ın lanan  bild iride belirtild iğ ine göre, görüşmelerin 
ikinci safhası 29 Ağustos’ta baş layacak  ve ay larca  sürecektir.

PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKAN IN IN  ZİYARETİ

Pakistan Dışişleri Bakanı A rshad Hussain 2-7 Temmuz 1968 tarih leri a ra 
sında Türk iye ’yi resmen ziyaret etmiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ SOVYETLER BİRLİĞİNİ ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il, 8-12 Temmuz 1968 tarih leri a ra 
sında Sovyetler Birliği ni resmen ziyaret etmiştir.

TUNUS DEVLET BAŞKANINIM ÖZEL ZİYARETİ

Tunus Cum hurbaşkanı Habib Burgiba ve eşi, Cum hurbaşkanı Cevdet Su- 
nay ’ın konuğu o larak  14-23 Temmuz tarih leri a rasında İstanbu l’a özel bir z i
yarette bulunmuştur.

DIŞİŞLERİ BAKANININ HOLLANDA’YI ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il, 15-19 Temmuz tarih leri arasında 
Hollanda'yı resmen ziyaret etmiştir.
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MACARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARETİ

M acaristan H alk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Janos Peter, 22-27 Temmuz 
1968 tarih leri arasında Türk iye ’yi resmen ziyaret etmiştir.

AFGAN İSTAN  VELİAHDIN IN  ZİYARETİ

A fgan istan Veliahdı Prens Ahmet Şah, 26 Temmuz - 2 Ağustos 1968 ta 
rihleri arasında Türk iye ’ye resmi bir ziyarette bulunmuştur.

SUUDİ ARABİSTAN BAŞBAKAN  YARDIM CISIN IN  ZİYARETİ

Suudi A rab istan  Krallığ ı Başbakan yardım cısı ve İçişleri Bakanı Prens Fehd 
bin A bdü laziz  el Saud, 29 Temmuz - 1 Ağustos tarih leri arasında Türk iye ’yi res
men ziyaret etmiştir.

6



KÜLTÜREL OLAYLAR

Turizm ve Tanıtma Bakanlığ ı ile A jans - Türk'te bastırılan renkli turistik a f iş 
ler S ic ilya 'da düzenlenen ikinci Avrupa - A frika  ve Akdeniz ülkeleri turistik a f iş 
ler sergisinde bir altın m adalya ve diplom a kazanm ıştır. 31 ülkenin 126 afişle  
katıldığı sergide Turizm ve Tanıtma Bakanlığ ın ın afiş le ri elemede 5 ülkenin a f iş 
leri arasına girm iştir.
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TEMMUZ 1968’DE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ 

VE BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





1 Temmuz 1968 TÜRK - BULGAR GÖÇ ANLAŞMASI İLE İLGİLİ
DIŞİŞLERİ BAKAN LIĞ IN IN  BİLDİRİSİ

Türkiye ile Bulgaristan arasında im zalanm ış olan 
Yakın  A kraba Göçü Anlaşm asın ın çerçevesinde yap ılacak  
m üracaatlar hakkında Dışişleri Bakanlığ ınca bir b ildiri y a 
yın lanm ıştır (Bk. Belge 1).

1 Temmuz 1968 GENERAL LEMNİTZER’İN NATO SAVUNMA PAKTI 
İLE İLGİLİ DEMECİ

Nato Güney Doğu Avrupa M üttefik Kara Kuvvetleri 
Kom utanlığında yap ılan  yeni bir atanm a do lay ısiy le  İz
mir'e gelişinde bir basın toplantısı düzenleyen Nato Av
rupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Lyman Lemnît- 
zer, N ato’nun geleceği hakkında şunları söy lem iştir:

«Nato bir savunm a paktıdır. Tek tara flı o larak  N a
to’nun s ilâh la rında bir azaltmaya gitmek, tecavüze açık
bir davetten başka bir an lam a gelmez. Varşova paktı ile 
m ukayese edilirse N ato’nun kuvvetleri m ütevazıdır ve hiç 
kimseyi tehdit altında bulundurm am aktadır.»

Bu sebeble silâh ların  ancak karşılık lı o la rak  aza lt ı
lab ileceğ in i, ancak Varşova paktında bugüne kadar böy
le bir temayül belirm ediği g ib i, günden güne silâh ların ın  
m odernleştirilm esi, m anevra taktiğ i yönünden ilerleme 
görüldüğünü sözlerine ekleyen General Lemnitzer, Fran
sa ’nın Nato paktının askeri o rgan izasyonundan çekilm iş 
olm asının bazı problemler doğurduğunu, bir tehlike an ın
da Fransa'nın ne kadar kuvvet verebileceğini zam anında 
kararlaştıracağ ı yo lundaki kararın ın bir problem o larak  
devam  etmekte bulunduğunu ifade etmiştir.

General Lemnitzer, Türkiye, Yunanistan ve İtalya 
kuvvetlerin in bu bölgede büyük bir savunm a sistemi 

■ m eydana getird ik lerin i, Orta - Doğunun karışık  olduğu
ve Akdeniz'de Sovyet kuvvetlerinin günden güne arttı-
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ğı şu günlerde, Nato'nun sağ kanadında bulunan Tür
kiye'nin Nato içinde büsbütün önem kazandığ ın ı, bu se
beple de iki ay önce Am erikan kongresinde Türkiye ve 
Yunanistan için askeri yard ım da bulunulm asını ondo- 
kuzuncu defa m üdafaa ettiğ ini, sözlerine eklem iştir.

1 Temmuz 1968 NÜKLEER SİLÂHLARIN YAYILM ASIN I ÖNLEYEN 
ANTLAŞM ANIN M O SKO VA ’DA İM ZASI

Nükleer silâh ların  yayılm asın ı önliyen antlaşm a 
metni, M oskova’da , Sovyetler Birliği Başbakanı A leksi 
Kosig in ’ in bütün ülkelere hitaben yaptığ ı yeni silâhsiz- 
lanma çağrısının akisleri a rasın d a , üç büyükler ta ra fın 
dan im zalanm ıştır.

Kosigin'in bütün ülkelere gönderdiği «s ilâh s ız lan 
ma m uhtırasında», stratejik silâh ların  «sın ırlandırılm ası 
ve daha sonra aza ltılm asından» söz edilm ektedir. Ko- 
sig in , bu m ünasebetle, füzelerin de bu sın ıfa dahil o l
duğunu hatırlatm ıştır.

1 Temmuz 1968 ORTAK PAZAR GÜMRÜK BİRLİĞİN İN YÜRÜRLÜĞE 
GİRMESİ

Avrupa Ekonomik Topluluğu üyesi olan altı A v 
rupa ülkesi arasında 1 Temmuz 1968 tarih inden itib a
ren gümrük b irliğ i uygulanm aktad ır.

Güm rük birliğ in in tam am lanm asıy la  m em leketim i
zin o rtaklık  an laşm ası çerçevesinde istifade ettiği sürüm 
ko laylık ların ın  nisbetlerinde de bazı yükselm eler vuku 
bulm uştur. Bu m eyanda 1968 yılı başından beri Toplu
luğa güm rüksüz o la rak  ihraç edilen Türk tütünlerinin 
yanı sıra , kuru üzümde de Türkiye menşeli m allardan 
gümrük vergisi a lınm ayacaktır.

Diğer ta ra ftan , güm rük b irliğ in in  tam am lanm ası 
do layısiy le  Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il, 
Toplu luklar Konseyi dönem başkanı İta lyan  Dışişleri 
Bakanı Medici ile Komisyon Başkanı Jean  Rey’e birer 
mesaj göndererek tebriklerin i b ild irm iştir.
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2 - 7  Temmuz 1968 PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARETİ

2 Temmuz 1968

3 Temmuz 1968

3 - 6  Temmuz 1968

Hükümetimizin davetlisi o larak  Türkiye ’yi resmen 
ziyaret etmek üzere A n ka ra ’ya gelen Pakistan Dışişleri 
Bakanı A rshad Hussain, Esenboğa havaa lan ında verd i
ği demeçte Kalkınm a için Bölgesel İşbirliğ i (RCD) teşki
lâtının gösterdiği gelişmeden bahsetm iş, Cento konusun
da sorulan sorulara Türkiye Dışişleri Bakanı ile yapacağ ı 
görüşmelerden sonra cevap vereceğini b ild irm iştir. İki 
Bakan arasındaki resmi görüşmeler ayni gün başlayıp  3 
Temmuz akşam ı sona ermiştir. Türkiye Dışişleri Bakanı bu 
arada 2 Temmuz akşam ı A rshad Hussain şerefine bir ye
mek verm iştir (Bk. Belge 2). A n ka ra ’dan 4 Temmuz sa b a
hı ayrılan  konuk Bakan, Konya, İzm ir, Bursa ve İstanbul'u 
ziyaret ettikten sonra 7 Temmuz günü mem leketim izden 
ayrılm ıştır (Bk. Belge 3). Türk-Pakistan ortak b ild irisi de 
ayni gün yayın lanm ıştır (Bk. Belge 4).

DIŞİŞLERİ BAKANININ SOVYET GAZETECİLERİNE 
VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabrİ Ç ağ layan g il, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığ ın ın davetlisi o larak  A n ka ra 'ya  gelen üç 
Sovyet gazetecisini kabul ederek, kendilerine bir demeç 
verm iştir (Bk. Belge 5).

RCD GENEL SEKRETERİNİN ANKARA’DAKİ TEMASLARI

Türk iye ’yi ziyaret etmekte olan RCD Genel Sekreteri 
M asarrat Hussain Zuberi, 30 H aziran ’dan beri bulundu
ğu İstanbul'dan A n ka ra 'ya  gelm iştir. RCD Genel Sekrete
ri, A nkara 'd a  bulunduğu süre içinde RCD çerçevesinde 
yürütülen faa liyetle rle  ilg ili o la rak  yetkili Bakanlar ve 
Devlet Planlam a Teşkilâtı Müsteşarı ile görüşmüştür.

RUMEN OKUL GEMİSİNİN ZİYARETİ

Rum anya Deniz Kuvvetlerine mensup okul gemisi 
«M ircea» İstanbul lim anına bir ziyarette bulunmuştur.
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4 Temmuz 1968 LONDRA BÜYÜKELÇİMİZİN TÜRK - İNGİLİZ 
İLİŞKİLERİ HAKKINDA VERDİĞİ BİLGİ

4 Temmuz

4 Temmuz

5 Temmuz

Büyükelçiler toplantısı do layısiy le  başkentte bulu
nan Londra Büyükelçim iz Halûk Bayülken, basın m ensup
ları ile yaptığ ı bir toplantıda Türkiye ile İngiltere arasın 
daki çeşitli a lan la rd ak i işb irliğ in i an latm ıştır (Bk. Belge 6).

1968 BİR PARLAMENTO HEYETİMİZİN BULGARİSTAN’I ZİYARETİ

Bulgaristan hükümetinin davetlisi o larak  turizm ko
nusunda inceleme yapm ak üzere, Ç anakka le  M illetvekili 
M uam mer Baykan'ın  başkanlığ ında bir parlam ento heye
ti Bu lgaristan 'a hareket etmiştir.

1968 KIBRIS CEMAATLARARASI GÖRÜŞMELERİN DEVAMI

Kıbrıs Türk ve Rum cem aatları başkan ları Rauf Denk- 
taş ile G lafkos K lerides, görüşmelerin başladığ ı iki h a f
tadan beri dördüncü defa toplanm ışlard ır.

1968 RCD İÇİNDE TÜRKİYE’NİN TİCARET AÇIĞI İLE İLGİLİ
TÜRKİYE ODALAR BİRLİĞİNİN BİR AÇIKLAMASI

Türkiye O d a la r Birliğinden bu konuda şu bilgi ve
rilm iştir :

«O rtak an laşm a içinde bulunduğum uz İran ve Pa
kistan 'la olan ticari ilişkilerim izin  üç y ıldan  beri a leyh i
mize sonuç vermesi keyfiyetinin M aliye Bakanlığ ınca 
üzerinde durulm uş ve durumun m em leketim iz lehine çev
rilmesi için her türlü im kândan fayd a lan ılm ası talebedil- 
m iştir.

B irliğ im izce durum O da lara  duyrulm uş ve ilg ileri 
çekilm iş bulunm aktadır. A yrıca , O d a la r Bİrliğ ince, bu ko
nuyla ilg ili o la rak  geliştirilerek, mal m übadelesinde mu
vazene temini maksadı' İle, İzm ir enternasyonal fuarında 
Pakistan 'a tan ınm akta olan kontenjana m üsavi seviyede 
bir ithal hakkın ın , Pakistan m akam larınca da m em leke
tim iz lehine tahsisine m üsaade edilm esi ve Pakistan ’da 
devam lı bir sanayi sergisi kurulm ası tek lif ed ilm iştir.»
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6 - 9  Temmuz 1968

6 Temmuz 1968

7 Temmuz 1968

Am erika Birleşik Devletleri eski Savunm a Bakan ı, 
Dünya Bankası Başkanı M cN am ara, Türkiye'ye dört gün
lük bir ziyarette bulunmuştur. Dünya Bankası Başkan ı, 
Türk iye ’den ayrılm adan önce basına şu demeci ve rm iştir:

«Buraya gelişim in sebebi, Türkiye'ye Dünya Ban
kasından verilecek krediyi tesbit etmek İçindi. A n k a ra ’da , 
Devlet Başkanı Sayın Cevdet Sunay ve Başbakan Demirel 
tarafından kabul edild im , hükümet ileri gelenleriyle te
mas ettim. A yrıca , bankacıların ızla ve sanayicilerin iz le  gö
rüştüm. Bu görüşm eler olumlu sonuçlar verm iştir. Türki
ye'nin kalkınm asının sür’atle geliştiğ ini memnuniyetle 
müşahede ettim. M illi ge lir artışı son yıllarda % 6,5 % 7  
arası bir hız bulmuştur. Bu, oldukça iyi bir sonuç sayılır . 
Bu a rad a , Türk iye ’nin yeni beş y ıllık  plânı hak
kında da bilgi edindim . Bu temas ve görüşmelerden son
ra, Türkiye'ye Dünya Bankası tarafından verilecek kredi
nin bundan önce olduğu m iktardan, daha fa z la  o lacağ ı
nı söy I iyebi I irim .»

YENİ PARİS BÜYÜKELÇİMİZİN İTİMATNAMESİNİ 
SUNMASI

Yeni Paris Büyükelçim iz Haşan Esat Işık, Cum hur
başkanı de G au lle 'e  itim atnam esini sunarken, « iki ülke 
arasında hem ortak ç ıkarlara  hem de m anevi yak ın lığa  
dayanan  dostluğun ve işb irliğ in in  şim diye kadar kayde
dilm em iş bir oranda kuvvetlenm esi gerekir» dem iştir.

Cum hurbaşkanı ise, «Fransa ile Türkiye bazı kereler 
ayrı sa fla rd a bulunm uşlarsa da , da im a birb irlerine karşı 
büyük bir saygı göstermişlerdir ve bugün iki ülkenin ara
sını açacak  hiç bir konu bulunm am aktadır» dem iştir.

«BÖLGESEL KALKINMA BANKASI» KURULUŞU İLE 
İLGİLİ ÇALIŞMALAR

RCD, Ticaret ve Sanayi O dası yönetim kurulunca 
kurulm asına karar verilen 10 m ilyon do lar serm ayeli 
«Bölgesel Kalk ınm a Bankası»nm  kuruluş ça lışm aları ile 
ilg ili Türkiye O d a la r Birliğinden şu bilgi verilm iştir :

DÜNYA BANKASI BAŞ KAN İN İN ZİYARETİ
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«Bundan bir süre önce Ram sar'da yap ılan  RCD T i
caret ve Sanayi Odası yönetim kurulunun toplantısında 
alm an karar gereğince, bir «Bölgesel Kalkınm a Bankası» 
nın kurulm ası konusu odaca etüd edilm iş, bu husustaki 
rapor, RCD Ticaret Komitesine intikâl ettirilm iş ve B irliğ i
mize de gönderilm iştir.

Rapora göre : Bankanın yönetim kurulunda RCD ül
kelerinin hükümetleri ile özel sektör temsil edileceklerdir. 
Bankanın hisse senetleri 100'er do larlık  o la rak  tedavüle 
ç ıkarılacak  ve bunlar, üye ülkelerde serbestçe a lın ıp  satı
labilecektir. İstik razlarla  kredi hacmi 60 - 100 milyon do
lar arasında değişecektir. Banka, ortak am açlı sanayi 
projelerinin finansm an ında özellik le , u laştırm a, sanay i, 

i r., kalkınm a projelerine kredi sağ layacaktır .»

8 - 1 2  Temmuz 1968 DIŞİŞLERİ BAKANININ SOVYETLER BİRLİĞİ’Nİ ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il, 
Sovyet Rusya’ya hareketinden önce, M oskova'da y a p a 
cağı görüşm eler hakkında basına bir demeç verm iştir 
(Bk. Belge 7). Türkiye Dışişleri Bakanı ile Sovyet Dışişleri 
Bakanı arasında resmi görüşm eler 9 Tem m uz’da b aş la 
mıştır. Dışişleri Bakanı A . Grom iko, ayn i gün Dışişleri Ba
kanım ız şerefine bir yem ek verm iştir (Bk. Belge 8). Türk- 
Sovyet görüşmeleri 1 1 Temmuz gününe kadar devam  et
miştir. Ç ağ layang il M oskova’dan 12 Temmuz sabahı a y 
rılm ış, Türk - Sovyet ortak b ild irisi de ayn i gün ya y ın la n 
mıştır (Bk. Belge 9). Öte yand an , Dışişleri Bakan ı, yurda 
dönüşünde tem asları ile ilg ili basına bir demeç verm iştir 
(Bk. Belge 10).

9 - 1 8  Temmuz 1968 BULGAR PARLAMENTO HEYETİNİN ZİYARETİ

Bulgar M illet M eclisi D ivan Başkanı ve Bu lgar A k a 
demisi Prezidyum Başkanı Sava G anovski başkanlığ ında 
on k iş ilik  bir Bu lgar Parlam ento heyeti, M illet Meclisi 
Başkanı Ferruh Bozbeyli’nin davetlisi o larak  Türk iye ’yi 
z iyaret etmiştir. A nkara 'd a  bazı z iyaretlerde bulunan ve 
Başbakan Demirel tarafından kabul edilen konuk heyet 
m ensupları, daha sonra İzm ir, Bursa ve İstanbu l’u z iy a 
ret etm işlerdir.
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9 - 1 9  Temmuz 1968 AKDENİZ’DE NATO TATBİKATI

9 Temmuz 1968

9 Temmuz 1968

10 Temmuz 1968

10 Temmuz 1968

9 - 19 Temmuz tarih leri a rasında , bir kısım Türk, 
İta lyan ve Am erika B irleşik Devletleri gemileri iştirakiy le , 
Doğu A kden iz ’de Kuzey - Doğu Akdeniz Saha komutanı 
Tüm am iral Hilmi Fırat kontrolünde küçük çapta bir Nato 
deniz tatbikatı yapılm ıştır.

DANİMARKA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA 
YARDIMI

Danim arka, K ıbrıs’taki Birleşm iş M illetler barış gücü 
m asrafla rına 60 bin dolar katkıda bulunmuştur.

I ■ ' ■ ' T- \ ’ A 1 ı } .

TUNUS ULAŞTIRMA HEYETİNİN TEMASLARI

Bundan bir süre önce Tunus İle Türkiye arasında 
varılan  an laşm a gereğince yap ıla cak  işleri görüşmek üze
re Tunus U laştırm a işleri ile Tunus Hava Yo lları Genel 
Müdürleri İstanbul'a gelm işlerdir.

İSVİÇRE’NİN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA 
YARDIMI

İsviçre hükümeti, K ıbrıs'taki Birleşmiş M illetler barış 
gücünün m asraflarına katkıda bulunm ak üzere 1968 yılı 
için 200 .000  do lar verm eyi kararlaştırm ıştır. Böylece, Bir
leşmiş M illetler Kıbrıs barış gücünün kuruluşundan bu y a 
na İsviçre hükümetinin verdiği toplam 4 ,7  milyon İsviçre 
frangına yükselm ektedir.

TÜRK - IRAK KARMA KÜLTÜR KOMİSYONU ÇALIŞMALARI

M illi Eğitim Bakanlığ ında ça lışm alarına b aş layan  
Türk - Irak Karm a Kültür Kom isyonunun görüştüğü konu
lar arasın d a , Türkiye ve Irak ’ta aç ılacak  2. kültür m erkez
leri, Türk iye ’deki A rap  d ilî ve Irak 'tak i Türk d ilî kürsüle
rinin ça lışm aları, iki memleket arasında verilen burslar, 
öğrenci ve öğretmen m übadelesi, karşılık lı m isafir öğre
tim üyesi gönderilm esi, Irak'ta Fuzu li’nin ve A n k a ra ’da 
bulunan Im r’ül-KaysTn m ezarların ın iki memleket a ras ın 
daki kardeşlik  an lay ışına  uygun bir şekle sokulm ası, iki 
memleket arasındak i sanat m übadelesi konuları yeral- 
mıştır.
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10 Temmuz 1968 FRANSA’DA KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

Fransız Başbakan ı Georges Pompidou'nun istifası ve 
Maurice Couve de M urville ’ în yeni kab ineyi kurm akla 
görevlendirild iğ i resmen açıklanm ıştır.

13 Temmuz 1968 BAŞBAKANIN 10. BASIN TOPLANTISI

Başbakan Süleym an Demirel, 10. basın toplantısı
nın dış politika bölümünde Kıbrıs meselesine değinm iştir 
(Bk. Belge 11).

13 Temmuz 1968 AVUSTRALYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ
MASRAFLARINA YARDIMI

A vu stra lya ’nın, K ıb rıs’taki Birleşm iş M illetler barış 
gücünün m asrafla rına 61 .000  do larlık  bir katkıda bulun
duğu B. M. merkezinden b ild irilm iştir.

1 4-23  Temmuz 1968 BAŞKAN BURGİBA’NIN ÖZEL ZİYARETİ

Tunus Cum hurbaşkanı Habib Burgiba ve eşi, Cum 
hurbaşkanı Cevdet Sunay ’ın konuğu o larak  özel surette 
z iyaret ettikleri İstanbul’da dokuz gün kalm ışlard ır. Y e 
şilköy havaa lan ınd a askeri törenle karşılanan Başkan 
Burgiba şu beyanatta bulunm uştur:

«Dost ve kardeş Türkiye topraklarına tekrar a yak  
basm aktan dolayı sevinçliyim . Devlet ve hükümet e rkâ
nınızla görüşm ek, gezilerde bulunm ak ve d inlenm ek im 
kânını bulacağım  için de ayrıca çok mem nunum.»

İstanbul’da Şale köşkünde ikam et eden Tunus Dev
let Başkan ı, 17 Temmuz günü Yeşilyu rt’taki Hava Harp 
Okulunu gezmiş ve daha sonra Cum hurbaşkanı Sunay'ı 
z iyaret etmiştir. 18 Temmuz günü Bursa’ya hareket eden 
Başkan Burg iba, Gölcük Deniz Üssüne u ğ rayarak  bura
sını z iyaret etmiştir. 19 Temmuz günü Bursa'dan dönen 
konuk Başkan Heybeli adasından geçerek Deniz Harp 
Okulunu da ziyaret etmiştir. 21 Temmuz akşam ı, Cum hur
başkanı Cevdet Sunay, Tunus Devlet Başkanı şerefine bir 
resmi kabul tertip etmiştir. 23 Tem m uz’da Türk iye ’den 
ayrılan  Tunus Cum hurbaşkanı, daha evvel Başbakan Sü
leym an Demirel ile bir görüşme yapm ıştır.
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14-15  Temmuz 1968 RÂMSAR ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

15-19  Temmuz 1968

15 - 23 Temmuz 1968

Ram sar Çalışm a G rubu, A nkara 'd a  yaptığ ı toplan
tısında RCD çerçevesi içinde yap ılacak  Türkiye, İran , Pa
kistan zirve toplantısına hükümetlerce incelendikten son
ra sunulacak raporu kabul etmiştir.

Temmuz 1967’de İran ’da Ram sar’da yap ılan  ilk  z ir
ve toplantısında kurulm ası kararlaştırılan  ve daha sonra 
üç ülke p lanlam a teşkilâtı başkan larından m eydana ge
tirilen grup bu raporda, Türkiye, İran ve Pakistan a ra s ın 
da yeni işbirliğ i a lan ların ı tesbit etmiştir.

Bu rapor, henüz tarih i belli o lm ayan , 1968 RCD z ir
ve toplantısında, üç ülke devlet veya hükümet başkan la- 
rınca karar haline getirilecektir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ HOLLANDA’YI ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il, La H aye ’e 
hareketinden evvel Hollanda ziyareti ile ilg ili o la rak , b a
sına bir demeç verm iştir. (Bk. Belge 12) Hollanda Dışişleri 
Bakan ı, 15 Temmuz akşam ı Türkiye Dışişleri 
Bakanı şerefine bir yem ek verm iştir (Bk. Belge 13). 
Türkiye ve Hollanda Dışişleri Bakan ları a ra s ın 
daki resmi görüşmeler 17 Tem m uz’da sona ermiş ve 
İhsan Sabri Ç ağ layang il bundan sonra bir basın top lan
tısı yapm ıştır. Bakan bu toplantıda Türkiye ile Hollanda 
arasındaki ikili ilişkilerin mükemmel bir şekilde devam  
ettiğini, bunun dışında çok taraflı ilişk ile r a lan ında da 
kuvvetli b ağ lar ile b irbirlerine bağlı oldukların ı söylem iş
tir. Türkiye - Hollanda ortak bild irisi 19 Tem m uz'da y a 
yın lanm ıştır (B. Belge 14). Dışişleri Bakanım ız, H o llanda ’
dan Belçika'ya geçmiş ve Brüksel'de tem aslarda bulun
muştur (Bk. Belge 15). 20 Temmuz günü Türkiye'ye dönen 
Dışişleri Bakanı ziyaretleri ile ilg ili basınç bilgi verm iştir 
(Bk. Belge 16).

BİR AMERİKAN FİLOSUNUN İSTANBUL LİMANINI 
ZİYARETİ

Birleşik Am erikan donanm asının Akdeniz'de görev
li 6. filosuna bağlı USS-Independence uçak gem isi ile ba
zı destroyerler, İstanbul lim anına sekiz günlük bir z iy a 
rette bulunm uşlardır. Bu ziyareti protesto am acıy la  y a 
pılan gösteriler bazı o lay lara  sebep verm iştir.
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15 Temmuz 1968 CENTO’NUN JEOLOJİK HARİTA TEKNİK KURSU

Cento'nun düzenlediği 3. Jeo lo jik  Harita Teknik Kur
su İran ’da başlam ıştır.

16 Temmuz 1968 DIŞİŞLERİ BAKANININ SON MOSKOVA ZİYARETİ İLE 
İLGİLİ BASININ SORULARINA CEVAP

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ la yan g il’ in, Mos
ko va ’ya yaptığ ı son ziyaretle ilg ili o la rak , Dışişleri Bakan
lığı sözcüsü O ktay İşçen, gazetecilerin bir sorusu üzerine, 
«Sovyetler Birliğ i ile İktisad î ilişk ile rim iz , evvelce y a p ıl
mış olan an laşm aya uygun o larak  ve memnuniyet verici 
b ir şekilde yürüm ektedir» dem iştir.

İşçen sözlerine devam la şunları söylem iştir : «M os
kova ’da yap ılan  son görüşmelerde de bu husus teyid 
edilm iştir. Üzerinde m utabakata varılm ış olan tesislerin 
inşaat ve finansm anında herhangi bir m üşkülât bahis ko
nusu değild ir» (Bk. Belge 17).

16 Temmuz 1968 TÜRKİYE’YE YARDIM KONSORSİYUMUNUN 1968 YILI 
KREDİLERİ

Türkiye'ye Yard ım  Konsorsiyumunca 1968 programı 
için toplam o la rak  156 milyon do larlık  kredi açılacağ ı 
öğrenilm iştir. Türkiye 1968 yılı için konsorsiyum dan prog
ram kredisi o la rak  184 milyon do lar istemiştir. Konsorsi
yum ise Türkiye'n in ihtiyacının .160  m ilyon do lar o lab ile 
ceğini, b ild irm iştir. Bunun üzerine konsorsiyum ü lkelerin
den 104 m ilyon do lar, A vrupa Para A n laşm asından 25 
m ilyon do lar ve U luslararası Para Fonundan da 27 m il
yon do lar kredi sağlanm ıştır.

Am erika Birleşik Devletleri 1967 yılında program 
kredisi o larak  65 milyon do lar verd iği halde 1968 y ılın 
da 40 milyon do lar taahhüt etmiştir. Am erikan kredisinde 
m eydana gelen aza lm a Avrupa Para Anlaşm asından 
sağ lanan  25 milyon do larlık  krediyle karşılanm ıştır.
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16 Temmuz 1968 TÜRK - ALMAN TEKNİK İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ

Türk - A lm an teknik işbirliğ i kadro an laşm aları esas
ları çerçevesinde, Köyişleri Bakan lığ fn ın  koordinatörlü
ğünde yürütülen kooperatifçilik  eğitim projesinin 4 . uy
gulam a devresinin seminer bölümü, A n ka ra ’da ça lışm a
larına başlam ıştır.

Seminer 24 Ağustos’a kadar devam etmiş, daha 
sonra seminere katılan kooperatifçiler 2 Eylü l’de A lm an 
y a ’ya giderek eğitim lerini tam am lam ışlard ır.

17 Temmuz 1968 IRAK’TA HÜKÜMET DARBESİ

Irak'ta yap ılan  «beyaz ihtilâ l»  sonucu o larak  Gene
ral Abdülrahm an A rif rejimi devrilm iş, ülkeyi yönetmek 
üzere kurulan İhtilâ l Komita Kurulu , General Ahmed 
Haşan El Bekr’ i Cum hurbaşkanı seçmiştir.

Irak dışına gönderilen eski devlet başkanı General 
A rif, İstanbul üzerinden Londra'ya giderken, Yeşilköy ha- 
haalan ında Devlet Bakanı Öztürk ve Cum hurbaşkanlığ ı 
Sekreteri C ihat A lpan  ile görüşmüştür.

Ya rb ay  A bdü lrazzak  El N ayef başkan lığ ındaki yeni 
Irak hükümeti 19 Tem m uz’da kurulm uş, ancak bu kab i
neyi bir süre sonra azleden General Bekr, 31 Tem m uz’da 
yeni hükümeti b izzat kendi kurmuştur.

17 Temmuz 1968 TÜRKİYE-TUNUS ARASINDA ULAŞTIRMA KONULU 
TOPLANTILAR

Türkiye ile Tunus arasında ulaştırm a konusunda 
dört günden beri yap ılan  görüşm elerde Türk - Tunus he
yetleri ik ili an laşm a la r yap m ışla r, daha sonra karşılık lı 
tek lif ve projelerin etüd edilm esine karar verm işlerd ir.

Bu arada hava yo lları yönünden Türkiye - Tunus 
arasında bir hava hattının kurulm asının etüd edilm esine, 
Akdeniz havzasında Tunus ve L ib ya ’yı da içine a lan  yeni 
bir deniz yolu hattının tesisi konusunun incelenerek kesin 
bir sonuca bağ lanm asına karar verilm iştir.
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17 Temmuz 1968 İTALYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA YARDIMI

İta lya ’nın Birleşmiş M illetlerdeki daim i temsilcisi hü
kümetinin Birleşmiş M illetlerin Kıbrıs'taki barış gücünün 
27 M art - 28 Haziran 1968'dekİ görev süresi m asra fla rı
na 90 .000 do larlık  gönüllü yard ım da bulunm ağa karar 
verd iğ ini Genel Sekretere bild irm iştir.

17 Temmuz 1968 AMERİKAN DIŞ YARDIMI PROGRAMININ KISILMASI İLE
İLGİLİ BAŞKAN JOHNSON’UN KONGREYE MESAJI

Am erika Birleşik Devletleri Başkanı Lyndon B. John
son, dış yard ım  program ında daha fa z la  kısıntı yap ıld ığ ı 
takd irde Vietnam  savaşına son verme ve Sovyetler B irli
ği ile s ilâhsızlanm a an laşm ası yapm ak için girişilen g a y
retlere zara r verileceğini ifade etmiştir. Başkan Johnson 
bu konuda Kongreye gönderdiği m esajda 600 milyon
dolar kısıntıdan sonra 2 m ilyar 300 milyon do lara ind iri
len dış yardım  programının «tam am en zaruri» olduğunu 
ve daha fa z la  kısıntıya taham m ülü olm adığını belirtm iştir.

18 Temmuz 1968 TÜRKİYE’DE BİR NÜKLEER SANTRALIN KURULMASI

Türkiye'de ilk  nükleer santralın kurulm ası ka ra rla ş
tırılm ış, bu konuda ça lışm alara başlanm ıştır. Nükleer
santralın fiz ib ilite  projesinin , İsviçre, Am erikan ve A lm an 
firm alarından  müteşekkil bir konsorsiyum a yaptırılm ası 
ka rarlaştırılm ıştır.

Atom santralın ın fiz ib ilite  rapor ve proje an laşm ası, 
Enerji ve Tabii K ayn ak la r Bakanlığ ında Bakan Refet Sez
gin ile İsviçre, Am erikan ve A lm an firm alarından kurulu 
konsorsiyum yetkilile ri arasında 30 Tem m uz’da im za lan
mıştır.

Y ılda 3 m ilyar k ilow at - saat elektrik enerjisi üre
tecek nükleer santral 350 - 400 bin kw  takatinde o lacak , 
bu projenin tahakkuku için ya k la ş ık  o larak  bir m ilyar lira 
harcanacaktır.
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19 Temmuz 1968 6. FELO’NUN ZİYARETİ ESNASINDA ÇIKAN OLAYLARIN
BASINDA TEFSİRİ İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığ ı Enform asyon Dairesinden şu aç ık
lam a yap ılnuştr :

«Bugünkü bazı gazetelerde İstanbul'da cereyan eden 
o lay la rla  ilg ili o larak  Dışişleri Bakanlığ ı Genel Sekreteri 
Zeki Kuneralp 'İ ziyaret eden Am erika M aslahatgüzarın ın  
Genel Sekretere, o lay la r konusunda A m erika ’nın şikâyet 
ve d ileklerin i kapsayan bir muhtıra sunduğu ve bu o lay
ların Türkiye ile Am erika arasındaki ilişkileri temelinden 

zedeleyeceğini b ild ird iğ i yolunda bîr haber çıktığı gö
rülmüştür.

Am erikan M aslahatgüzarın ın  dün Genel Sekretere 
va k î ziyareti sırasında İstanbul’da cereyan eden o lay lara  
temas olunmuş ve bu konuda dostane bir hava içerisin
de bir görüşme yapılm ıştır. Konu ile ilg ili o larak  A m eri
kan M aslahatgüzarı herhangi bir muhtıra tevdi etmediği 

g ib i, görüşme sırasında Türk - Am erikan Iişkilerinin te
melinden zedeleneceği yolunda veya bu mahiyette her
hangi bir söz sarfetm em iştir.

M aslahatgüzar ile Genel Sekreter arasında va k î gö
rüşme sırasında iki ülkeyi ilg ilendiren muhtelif s iyasî ko

nular da ele alınm ıştır.»

19 Temmuz 1968 PTT ÎLE KANADALI BİR FİRMA ARASINDA YAPILAN 
MUKAVELE

A nkara - İstanbul ve İzm ir arasında ayn i anda bin 
800 kişinin konuşmasını sağ layacak  tesisin an laşm a m u

kavelesi PTT Genel Müdürlüğü ile Northern Elektrik f ir 
ması arasında im zalanm ıştır.

Ana tesis, ya ln ız  A nkara - İstanbul ve İzm ir şehirle
rine değil, güzergah üzerinde bulunan, Bursa, Eskişehir 

ve Balıkesir ile civarın ın telefon tra fik  akım ını k o lay la ş
tıracaktır. Bu tesis ile aynı zam anda televizyon nakli de 
yap ılab ilecektir.
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20 Temmuz 1968 RCD’nîn DÖRDÜNCÜ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ

Kalkınm a için Bölgesel İşbirliğ i (RCD) teşkilatının ku
ruluşunun dördüncü yıldönümü m ünasebetiyle, Cum hur
başkanı Cevdet Sunay, Başbakan Demirel, Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Ç ağ layang il ile İran Şehinşahı Muham- 

med Rıza Pehlevi ve Dışişleri Bakanı Ardeshir Zah id i, 
Pakistan Cum hurbaşkanı M areşal Eyüp Han ve Dışişleri 
Bakanı A rşad Hüseyin arsında , m esajlar teati ed ilm iş
tir (Bk. Belge 18).

Öte yandan , bu yıldönümü m ünasebetiyle, RCD’nin 
kapsadığı a la n la r ve halihazırdak i durumu hakkında kısa 
bir bilgi verilm iştir (Bk. Belge 19).

20 Temmuz - DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ
30 Ağustos 1968

Kıbrıs Cum hurbaşkanı yardım cısı Dr. Fazıl Küçük yaz  
tatilin i Türk iye ’de geçirmek üzere 20 Temmuz günü İs

tanbul'a  gelm iştir. Yeşilköy havaa lan ında Cum hurbaş
kanı Cevdet Sunay tara fından  karşılanan Dr. Fazıl 
Küçük, gazetecilere bir demeç verm iştir (Bk. Belge 20).

Dr. Küçük, İstanbul'da Cum hurbaşkanı Sunay ta ra
fından kabul edilm iş, daha sonra A n k a ra ’ya giderek Baş
bakan Süleym an Demirel ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Çağ layang il ile görüşmeler yapm ıştır. Kıbrıs Cumhurbaş- 
kan yard ım cısı, bu tem aslardan sonra A n ta lya , A lan ya , 
Kuşadası ve İzm ir’ i z iyaret etmiştir.

21 Temmuz 1968 IRAK’İN DIŞ SİYASET PROGRAMI İLE İLGİLİ 
BİR AÇIKLAMA

Irak Dışişleri Bakanı Doktor Nasır El H ani, hüküm e
tinin siyasi programını aç ık layan  bir demeç verm iş, ve 
bu arada « Ira k ’taki yeni rejim , Türkiye ve İran ile özel 

ilişkilerin i m uhafaza etmek niyetindedir» dem iştir.
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21 - 2 6 Temmuz 1963 NATO GÜNEY AVRUPA MÜTTEFİK KUVVETLERİ
BAŞKOMUTANININ ZİYARETİ

Nato Güney Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkom uta
nı O ram iral Horacio Rivero, Deniz Kuvvetleri Komutanı 
O ram iral Necdet Uran'ın davetlisi o larak  Türkiye ’yi z iy a 
ret etmiş, muhtelif deniz tesislerin i gezmiştir.

2 2 -2 7  Temmuz 1968 MACARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARETİ

M acaristan Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Janos 
Peter, Türkiye'ye yapacağ ı ziyaretten evve l, m akam ında 
kabul ettiği Türk gazetecilerine bu ziyaret hakkında bir 
demeç verm iştir (Bk. Belge 21). A n k a ra ’ya 22 Temmuz 
günü gelen M acaristan Dışişleri Bakanı ile Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Ç ağ layang il arasında resmi görüşmelere 
ayni gün başlanm ıştır. Dışişleri Bakanı Ç ağ layan g il, d a 
ha sonra konuk Bakan şerefine bir akşam  yem eği ver
miştir (B. Belge 22). Türk - M acar resmi görüşmeleri 23 

Tem m uz’da sona ermiş, Dışişleri Bakanı Janos Peter erte
si günü İzm ir'e hareket etmiş, 25 Temmuz günü K o nya ’ya 
gitm iş, oradan da İstanbul’a uçmuştur. 27 Temmuz sa b a
hı Tekirdağ ’da Rakoczi Müzesini (Bk. Belge 23) açan ko
nuk Bakan ayn i gün Türk iye ’den ayrılm ıştır. Türk - M a
car ortak b ild irisi de 27 Temmuz akşam ı yayın lanm ıştır 
(Bk. Belge 24).

22 Temmuz 1968 MOSKOVA’DAN DÖNEN BÜYÜKELÇİ SMİRNOV’UN 
GAZETECİLERLE YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı Ç a ğ la yan g il’ in son M oskova z iy a 
retinde Sovyetler Birliğ ine giden Büyükelçi Sm irnov An- 
ka r’ya dönmüş ve gazetecilerin bu ziyaret ile ilg ili so

rularını cevaplandırm ıştır.

S. : Son ziyaretten sonra Türk - Sovyet iktisadi iliş 
kilerinde ne gibi gelişm eler bekliyeb iliriz?

C. : Şimdi tatb ikat safhasına girm iş bulunan büyük 
p lan larım ız vard ır. Mühim olan şudur ki, inşaatına b aş la 
nan tesisler tesbit edilen süre içinde yap ılm a lıd ır. Bunlar 

az değild ir. Bundan sonra da yeni şeyleri konuşacağız.
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Şimdi ise biz genel p landa konuştuk. İktisadi ilişk ile rim i
zin arttırılm asını umumi o larak  görüştük. Ve büyük im 
kân lar olduğu sonucuna vard ık .

S. : Uzun vadeli ticaret an laşm ası ile ilg ili o larak  ne 
sonuca varılm ıştır?

C. : Böyle bir mesele üzerinde de fik ir teatisinde bu
lunduk ve bu meselede görüşmeler A nkara 'd a  devam  
edecektir.

2 2 -2 7  Temmuz 1963 CENTO’NUN DEPREM ZARARLARININ AZALTILMASI 
KONUSUNDA KONFERANSI

Merkezi A nd laşm a Teşkilâtı (Cento), Deprem Z ara r
larının A zaltılm ası konusunda A nkara 'd a  bir konferans 

düzenlem iştir.

23 - 28 Temmuz 1968 GÜNEY KORE PARLAMENTO HEYETİNİN ZİYARETİ

Güney Kore M illi Meclis Başkanı Sang Rhee baş
kanlığ ında bir parlam ento grubu, M illet M eclisi Başkanı 
Ferruh Bozbeyli'n in davetlisi o la rak  Türk iye ’y i ziyaret et
miştir.

A n kara 'd a  Başbakn Süleym an Demirel ve Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il tara fından  kabul edilen 
m isafir heyet, daha sonra İzm ir ve İstanbul’u z iyaret et
m iş, İstanbul'da iken de Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay 

tarafından  kabul edilm iştir.

2 3 -2 6  Temmuz 1968 AVRUPA KONSEYİ KÜLTÜR VE BİLİM KOMİSYONUNUN 
TOPLANTISI

Avrupa Konseyi Danışma Kurulunun Kültür ve B i
lim Kom isyonu, Hükümetin ve Danışm a Kurulu nezdin- 
de Türk Parlam ento Heyeti Başkanın ın daveti üzerine, 
23 - 26 Temmuz tarih leri a rasında İstanbul’da top lan

mıştır. Komisyonun gündeminde m em leketim izi ilg ilen
diren konular arasında Türk iye ’deki eğitim sistemi ve 
Türkiye ’deki yabancı dil eğitimi konuları bulunmuştun 
Komisyon ayrıca , Türk iye ’de mevcut sanat ve tarih eser

lerinin korunması ve bu eserlerin kıym etlendirilm esi im
kânların ı da incelemiştir.
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23 Temmuz 1968 CENTO SAĞLIK ALT KOMİTESİ TOPLANTISI

23 Temmuz 1968

25 Temmuz 1968

25 Temmuz - 
2 Ağustos 1968

Cento Sağ lık  A it Komitesi y ıllık  toplantısı, İstanbul'
da başlam ıştır.

İNGİLTERE’NİN KIBRIS’TAKİ ÜSSÜNÜN DONATIMINDA 
DEĞİŞİKLİK

İngiltere'nin K ıbrıs'taki üslerindekİ bir sözcüsü, ada'- 
daki İng iliz üssünün, nükleer silah  taşıyan «Vulcan» tipi 
bombrdıman uçak larıy la  donatılacağını b ild irm iştir.

Sözcü, bu uçakların üste bulunan «Canberra» uçak
larının yerin i alacağ ın ı belirtm iştir. Sözcü, bununla b irlik
te bunun o lağan bir değ işik lik  olduğunu ileri sürerek de
miştir ki :

«K ıb rıs ’taki İng iliz kuvvetlerin in takviyesi söz konu
su değild ir. A d a 'd ak İ İng iliz hava kuvvetlerinin rolünde bir 
değ işik lik  o lm ıyacaktır.»

KIBRIS CEMAATLARARASI GÖRÜŞMELERİ BİRİNCİ 
SAFHASININ SONA ERMESİ

K ıbrıs’taki Türk ve Rum cem aatlerinin temsilcileri a ra 
sında Kıbrıs meselesine bir çözüm bulm ak üzere cereyan 
etmekte olan görüşmelerin ilk safhası tam am- 
lanm ışdır. Toplantı sonunda yay ın lanan  ortak b il
diride belirtild iğ ine göre ; iki ta ra f temsilcileri 
ayrın tıla ra  girm eksizin anayasan ın  yap ısı mese
lesini incelemişler ve birçok noktalarda görüş 

birliğ ine varm ışlard ır. Bununla birlikte bazı önemli me
selelerin büyük bir sab ırla  görüşülmesi gerekecektir. G ö
rüşmelerin ikinci safhası 29 Ağustos’ta b aş layacak  ve  a y 
larca sürecektir. Üzerinde an laşm aya varılm ayan  nokta
lar a lt kom isyonlarda incelenecektir.

LİBYA SANAYİ BAKANININ ZİYARETİ

Libya Sanayi Bakanı Tarık  El Baruni, Sanayi Bakanı 
Mehmet Turgut’un davetlisi o la rak  Türk iye ’yi z iyaret et

miştir. Konuk Bakan , A n ka ra 'd a  Başbakan tarafından  ka-
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bul edilm iş ve Dışişleri Bakanın ı ziyaret etmiştir. Dışişleri 
Bakanı Ç ağ layan g il, bu görüşme hakkında şunları söyle
m iştir :

«Biliyorsunuz Libya ile münasebetlerim iz gittikçe in
k işa f etmektedir. Libya son senelerde kendi memleketini 
kalk ınd ırm ak için esaslı ham lelere girişm iştir. Bu konular
da Libya'da çimento yap ılm ası ve ticari mübadelelerin 
hızlanm ası gibi esaslı m evzular üzerinde çalışıyoruz. Y a 
kında da bir heyetim iz m ukavele akd ine dahi selahiyetli 
o larak  L ibya ’ya gidecektir.

A nkara 'dan  sonra, K ırıkka le ve İstanbul’u ziyaret 
eden konuk Bakan , Türkiye'den ayrılırken özetle şunları 
söylem iştir :

«Bize göre, Sayın Cum hurbaşkanım ız Sunay L ibya ’
yı ziyaretleri ile Türk iye- Libya ilişkilerinde yeni bir çığır 

açmıştır. Şunu içtenlikle ifade etmek isterim ki, gerek res
mî ve gerek özel sektör tem silcileri ile karşılık lı f ik ir teati
lerim izden çok şey kazand ık .

L ibya, sanay i a lan ında yolun başında, Türk sa n ay i
cisinin tecrübelerine çok ihtiyacım ız var. Şunu kesin lik le 
belirteyim  ki, bu ziyaretim iz , sanay i ve ekonomide Tür
kiye - Libya arasında çok yakın  zam anda yeni an laşm a
la r m eydana getirecektir.»

26 Temmuz - AFGANİSTAN VELİAHDININ ZİYARETİ
2 Ağustos 1968

Afgan istan  Veliahdı Prens Ahmet Şah ve Prenses 
Khatol, Hükümetin davetlisi o la rak  Türkiye'ye resmi bir 
ziyarette bulunm uşlard ır. Esenboğa havaa lan ınd a Başb a
kan Demİrel tara fından  karşılanan  A fgan istan  Veliahd ı 
bu vesile  ile kısa bir demeç verm iştir (Bk. Belge 25). Baş
bakan ayni akşam , konuk V eliah t şerefine bir yem ek ver
m iştir (Bk. Belge 26). Prens Ahmet Şah , 27 Tem m uz'da İs
tanbul'a hareket etmiş ve ertesi günü Cum hurbaşkanı 
Sunay tarafından kabul edilm iştir. B ilâhare  İzm ir'i de z i
yaret eden Konuk V eliah t, resmi program ın sona erdiği 
2 Ağustos tarih inden sonra iki gün daha mem leketim izde 
kalm ıştır.
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26 Temmuz 1963 KîBRfS ORDUSUNUN LAĞVI KONUSUNDA BİR AÇIKLAMA

Bilindiğ i üzere yüzde 6 0 'i Rum, yüzde 40'ı İse Türk- 
lerden kurulu 2000 k iş ilik  Kıbrıs ordusunu, M akarios lağ 
vettiğini geçenlerde açıklam ıştı. Bu açık lam ada ayrıca , 

lağvedilen bu ordu m ensuplarının, Kıbrıs m illî m uhafız 
gücüne katıldığı da b ild irilm işti. M akarios'un bu aç ık la 
m asına karşılık , Kıbrıs Türk cemati sözcüsü de yaptığı aç ık
lam ada, Kıbrıs ordusunun an ayasa  uyarınca kurulmuş bir 
müessese olduğunu ve tek tara flı o larak  dağıtılm asının 
kanuni bir tasarruf sayılam ıyacağ ın ı, Rum kanadının ter
hisi ve m illî m uhafız teşkilâtına eklenmesinin Kıbrıs ordu
sunun dağıtılm ası an lam ına gelem iyeceğini söylemiş ve 
«ordu'nun lü rk  kanad ı, Türk kesim inde hizmettedir» de
miştir.

Dışişleri Bakanlığ ı sözcüsü, bu konu üzerindeki soru 
üzerine şu aç ık lam ay ı yapm ıştır :

«Cem aatim iz bu konuda görüşünü açıklam ıştır. Bu 
aç ık lam adaki hukukî kara rla r tereddüte m ahal bırakmı- 
yacak  açık lıktad ır. Biz de bu görüşe katılıyoruz.»

29 Temmuz - SUUDİ ARABİSTAN BAŞBAKAN YARDIMCISININ ZİYARETİ
1 Ağustos 1968

Suudi A rab istan Krallığ ı Başbakan yardım cısı ve 
İçişleri Bakanı Prens Fehd bin A bdü laziz el Saud, hükü
metin davetlisi o larak  Türk iye ’yi z iyaret etmiştir. Esen- 
boğa havaa lan ında Başbakan Demirel tara fından  karşı
lanan Suudi A rab istan Başbakan yardım cısı, «Türklerin 
A rap  davasında ve b ilhassa İsra il m eselesindeki tutum
larını hiçbir zam an unutm ayacağız» dem iştir. Başbakan 
Süleym an Demirel, Prens Fehd şerefine ayn i akşam  bir 
yem ek verm iştir (Bk. Belge 27). Türkiye - Suudi A rab is
tan arasındak i resmi görüşmeler 30 Temmuz sabahı y a 
pılm ış, ve bu görüşmelerden sonra Prens Fehd şunları 
söylem iştir :

«Her iki devlet arasındaki iyi m ünasebetlerde o l
duğu gibi aynı bölgeyle ilg ili m ünasebetler gözden ge
çirilm iştir. İki devletin de prensibi olan barışın tesisi hu- 
husunda daim i surette m utabıkız. T icari, kültürel ve ko
münikasyon bakım ından daha da ileriye geniş ad ım ların  
atılm asını istiyoruz.»
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A nkara 'dan  sonra İstanbul’a giden Suudi A rabistan 
Başbakan yardım cısı, 31 Temmuz günü Cum hurbaşkanı 
tarafından kabul edilm iş ve 1 Ağustos günü Türkiye'den 
ayrılırken şu demeci verm iştir :

«Dost bir ülkede gördüğüm hüsnükabulden çok mü
tehassis oldum. Şunu da söylem ek isterim ki, Türkiye ile 
Suudi A rab istan  arasında tam bir görüş birliği vard ır. 
Bölgemizdeki barışın kurulm ası ve istikrarı yönünden ta 
kip etmekte olduğum uz politikada tam am en m utabıkız. 
Resmî görüşmelerde başarı tam olmuştur. İktisadi ve kül
türel yönden ilişkilerin  gelişm esinin her iki ülkeye de bü
yük fa yd a la r sağ lam asın ı gönülden d ilerim .»

29 - 30 Temmuz 1968 CENTO DOOST 1 TATBİKATI

İran ve Türk Kara Kuvvetlerine mensup karargâh ve 
muhabere personeli, İran - Türk sınırı boyunda DOOST I 
kodu ile ad land ırılan  bir askeri tatb ikat uygulam ışlard ır.

30 Temmuz 1968 ORTAK PAZAR DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI

Avrupa Toplulukları Konseyinin 30 Tem m uz’da baş
layan  toplantısı sonunda yay ın lanan  basın bild irisinde 
Türk iye ’nin ortaklığ ının ikinci dönemi ile ilg ili hazırlık  ça
lışm aları konusunda a lınan kara rla r şunlard ır :

«Avrupa Toplulukları Konseyi,»

Komisyonun raporunu inceledikten sonra,

Türkiye - AET ortaklığının geçiş dönemine intikalin 
mümkün olduğu anda öngörülmesi hususunda m utaba
kata varm ış,

Komisyonu geçiş döneminin ekonomik muhtevası 
İle ilg ili incelemesini derinleştirm eye ve bu konuda Kon
seye Sonbaharda daha etraflı bir rapor verm eye davet 
etmiş,

O rtak lık  A n laşm asına ek m alî Protokolün sona er
mesinden sonra da T ü rk iye  m alî yard ım a devam  edilm e
si hususundaki niyetini aç ık lam ıştır.»

30



30 Temmuz 1968 KANADA TİCARET VE SANAYİ BAKANININ ZİYARETİ

Kanada Ticaret ve Sanayi Bakanı J . Luc Pepin, hü
kümetin davetlisi o larak , bir ha fta lık  resmi bir ziyarette 
bulunm ak üzere A n k a ra ’ya gelm iştir. Dışişleri Bakanı İh
san Sabri Ç ağ layan g il, konuk Bakan şerefine 31 Tem
muz günü bir öğle yemeği verm iştir (Bk. Belge 28), Ayn i 
gün Başbakan Süleym an Demirel tarafından da kabul 
olunan Kanada Ticaret ve Sanayi Bakanı, Türkiye'ye ya p 
m akta olduğu ziyaret hakkında Anadolu A jansına bir de
meç verm iştir (Bk. Belge 29).
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B E L G E  1 1 Temmuz 1968

Dışişleri Bakanlığ ından b ild irilm iştir :

«22 M art 1968 tarih inde, m em leketim izle Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
arasında im zalanm ış olup ak rab a la rı 1952 yılına kadar Türkiye ’ye  göç etmiş 
bulunan Türk asıllı Bulgar vatandaşların ın  bu kerre memleketim ize göç etm ele
rine mütedair Yakın  A kraba Göçü Anlaşm asın ın  hüküm lerine göre, Bu lgaris
tan 'd ak i yakın ların ı getirtmek isteyen vatandaşlarım ızın , bu m aksatla y a p a ca k 
ları m üracaatlarda aşağ ıdak i hususları göz önünde tutm aları gerekm ektedir :

1. M üracaatlar, bir dilekçe şeklinde, sadece, vatandaşlarım ızın  bulunduk
ları İllerdeki, Köy işleri Bakanlığ ına bağlı Toprak ve İskân M üdürlüklerine ya- 
p ılaca ktır,

2. D ilekçeler ve bu dilekçelere eklenecek belgeler, matbu form ülerler h a 
linde Toprak ve İskân M üdürlüklerinde mevcuttur. V atandaşla rım ız , m üracaat
larını ko laylık la  bu formülerleri doldurm ak suretile yapacak lard ır.

3. Gerekli işlemlerden sonra bu m üracaatlar Dışişleri Bakanlığ ı aracılığ ı 
İle, listeler halinde, Bu lgaristan 'daki Türk Tem silciliklerine intikal ettirilecektir.

Yak ın  akraba la rın  getirtilm esi, ancak yukarıda gösterilen şekil dahilinde 
ve yine yukarıda işaret edilen m akam  nezdinde yap ılacak  m üracaatlarla  müm
kün o labilecektir. Bu m üracaat şekil ve m ahalli dışında yap ılacak  ta leb ler veya 
verilecek dilekçelerin hiç bir surette netice verm eyeceği, ilg ili va tand aşla rım ı
zın m enfaatlerine binaen önemle duyurulur.

Bu A nlaşm anın  tatb ikine başlanm ası, İki memleket M eclislerinin tasd ik  
işlem leri sonunda vuku bulacaktır.»

B E L G E 2 2 Temmuz 1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI ŞEREFİNE VERDİĞİ 
YEMEKTE YAPiLAN KONUŞMALAR

Konuk Pakistan Dışişleri Bakanı Arshad Hussain şerefine verdiği yem ekte, 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il şu konuşmayı yapm ıştir :

TÜRK-BULGAR GÖÇ ANLAŞMASI İLE İLGİLİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ BİLDİRİSİ
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«Herşeyden önce, an 'anev î ve büyük dostumuz Pakistan'ın mümtaz Dı
şişleri Bakanını resmî konuğumuz o larak  Türkiye'de ilk  defa se lâm lam ak fırsa
tını bulduğum uzdan dolayı ne kadar bahtiyar ve mütehassis olduğumu bilhassa 
ifade etmek isterim.

O layların  büyük bir sür'atle birbirini izlediği bugünkü dünyada devlet 
adam ların ın  her seviye ve a land a  sık ve devam lı şahsî tem aslar idame ettir
meleri, kanaatim izce kaçınılm az bir zaruret haline gelm iştir. Hiç şüphesiz bu 
neviden tem aslar, Türkiye ve Pakistan gibi b irbirlerine yakın  ve çeşitli rab ıta
larla  bağlı dost ve kardeş ülkeler için ayrı bir ehemmiyet ve öncelik arzetmek- 
tedir. Bu sebepledir ki, geniş tecrübe sahib i Ekselansları ile bu ziyaret vesilesile 
şahsen tan ışm ak ülkelerim izi müştereken ilg ilendiren meseleleri gözden geçir
mek ve fik ir  teatisinde bulunm ak im kânını elde etmek benim için müstesna bir 
m azhariyet olmuştur.

A ram ızda geçireceğiniz b irkaç gün zarfında mem leketim izi ve Pakistanlı 
kardeşlerine en yakın  dostluk ve tesanüt duyguları ile bağlı m illetim izi daha 
yakından  tan ım ak im kânını bulacağ ın ız için ayrıca sevinç duyuyorum . Bu kısa 
z iyaret müddetince Ekselânsların ın , kendilerini güzel ülkelerinden uzak hisset
memeleri en hâlisane tem ennim izdir. M uhtelif vesile lerle  Pakistan ’a yapm ış o l
duğum uz ziyaretlerde bizlere ibzal buyrulan müstesna m isafirperverlik  ve hüs- 
nükabulün sıcak hâtıraların ı zevkle hatırladığım ızı bu vesile ile yeniden belirt
mek isterim.

M em leketlerim iz arasında mevcut karşılık lı dostluk, dayan ışm a ve verim ii 
işb irliğ in in  örnek bir seviyeye ulaştığını m üşahade eylem ek bizler için ilham ve 
kuvvet kaynağı o lm aktad ır. Tarihin derinliğ inden gelen bu yakın  bağ lar m il
letlerim ize m alolm uştur. Her iki ülke, en müşkül an larında birbirlerinin davâ- 
larını sam im i o larak  desteklem işlerdir. İki ülke arasındaki ilişkilerin  CENTO ve 
RCD gib i bölgesel çerçevede yürütülen çok yönlü işb irliğ i yan ında yüksek bir 
seviyeye ulaştığını görmekten büyük bahtiyarlık  duyuyorum .

Bu ortamda kültürel tem asların , ekonomik ve teknik işb irliğ in in tam bir 
an lay ış ve itimat havası içerisinde her geçen gün yeni gelişm eler kaydettiğini 
mem nuniyetle m üşahade ediyoruz. Kalkınm a halinde bulunan ülkelerim izin 
dost ve m üttefikim iz İran ile b irlikte ticarî ve İktisadî a landa gerçekleştirm iş o l
dukları faa liye tle r bölgesel işb irliğ i konseptinin ileri ve modern nümunesini or
taya koymuştur. Kalkınm a için Bölgesel İşb irliğ in in  temelleri 4 yıl kadar önce 
atılm ış olm asına rağm en, ümit ve cesaret verici gelişm eler kaydedilm iştir.

Pakistan 'ın  büyük dostumuz Cum hurbaşkanı M areşal Eyüp Han'ın d ira 
yetli liderliğ i altında gerçekleştirdiği kalkınm a ham lelerini d ikkatle  ve memnu
niyetle izliyoruz. Ekselânsların ı temin etmek isterim ki, Pakistan ’ın terakkisi ve 
refahı, kardeşlerin iz Türk m illeti ve Türk Hükümeti için daim a bir iftihar vesilesi 
teşkil etmiştir.
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M illetlerarası o lay ve gelişm eler gittikçe g irift bir mahiyet iktisap etmek
tedir. Bir tara ftan , barış ve güvenlik yolunda ümit verici teşebbüs ve faa liye tle r 
m üşahade edilirken, d iğer taraftan  bu gelişm elerle tezat teşkil eden o lay lara  
şahit o lunm aktadır.

Öte yandan , harplerin ih tilâ fların  halline yardım cı olm aktan z iyade , o n la
rı daha da mudileştirdiği artık bir hakikat o larak  ortaya çıkmıştır. Bu hakikat, 
bizim durumum uzda olan memleketler kadar, büyük devletleri de uyuşm azlık
lara barışçı yo llardan çözüm şekilleri aram ağa âdeta zorlam aktad ır. Orta Do
ğu, Kıbrıs, Keşmir ve Vietnam  gibi belli başlı m illetlerarası sorunların halli için 
bu vad ide sarfedilen gayretler ümit verici görünmektedir.

Orta Doğu’da geçen yıl vukubulan silah lı çatışmanın neticeleri henüz s i
linm em iştir. G irişilen teşebbüslere rağmen, durum gergin ve her an iştia le mü
saittir. İh tilâ fın , 22 Kasım tarih li G üvenlik  Konseyi kararm a uygun o larak  askerî 
işgal yo luy la siyasî avan ta jv  toprak kazancı sağ lanm asına ve bu neviden ka 
zançların tek tara flı çözüm şekillerin i zorla kabul ettirmek m aksadile  ku llan ıl
m asına im kân vermeyecek ve bölgedeki Arcıp mem leketlerinin meşru hak ve 
m enfaatlerin i koruyacak şekilde hallinde büyük fayd a m ülâhaza ediyoruz.

Keşm ir konusunda Türkiye tereddütsüz o larak  daim a adalet ve m eşrui
yetin yan ında yer alm ıştır. Bu sebeple, bahiskonusu ihtilâfın Keşmir halkının 
meşru hak ve m enfaatlerini koruyacak şekilde ve Birleşm iş M illetler kararlarına 
uygun o larak  hallini sam im iyetle temenni ediyoruz.

M illî davâm ız olan Kıbrıs sorununa barışçı yo llardan bir hal çaresi bulun
ması yo lundaki teşebbüs ve faaliyetlerim ize 4 yılı mütecaviz bir müddettir a ra 
lıksız devam  ediyoruz. A d a ’da Cem aatler arasında başlayan  görüşm elerin, me
selenin b ilâhare bütün ilg ili ta ra fla r arasında n ihaî çözüm şekline ulaştırılm ası 
istikam etinde olumlu bir adım teşkil etmesini arzu luyoruz. Dost ve kardeş Pa
k istan ’ın bu m illî meselem izde ittihaz etmiş olduğu sam im i ve dostane tutum 
Türk Hükümeti ve kamu oyunda her zam an takd ir ile an ılm aktad ır.

M em leketim izdeki kısa ziyaretin izin  en iyi şekilde geçmesini temenni eder
ken, Başkan Eyüp Han'ın sağ lık  ve saadeti, Ekselânsların ın şahsî sıhhati, asil 
ve kahram an Pakistan m illetinin da im î refah ve terakkisi, Türk - Pakistan dost
luğunun ilelebet devam  ve gelişmesi için en iyi d ileklerim i sunarım .»

Pakistan Dışişleri Bakan ı, yaptığı konuşm asında ise özetle şunları söyle
miştir :

«ister K ıbrıs, ister Keşmir sorununda olsun, kalp lerim iz Türkiye ile daim a 
birlikte atm aktad ır. İk ili ilişk ilerim iz bundan daha mükemmel o lam az. O rtado
ğu buhranındaki görüşlerim izde tam bir m utabakat vard ır. RCD, Türkiye, İran 
ve Pakistan arasındaki an lay ış ve itim adın yaşıyan  bir sembolüdür.
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Kıbrıs'da iki cem aat arasında müsbet bir sonuca varılm a gayesi ile baş- 
lıyan görüşmelerden memnunluk duym aktayız. Bu sorunda, ümit ve tem ennile
rim iz sîzlerle beraberdir. Bu a rad a , H indistan'ın da Keşmir halkının ad il ve 
meşru haklarına saygı göstereceğini ümid ettiğimi ifade etmek isterim . Keşmir 
uyuşm azlığ ında, H indistanı an lam lı görüşmelere ikna etmeye çalışıyoruz.»

Pakistan Dışişleri Bakanın ın , İngilizce yaptığ ı konuşmanın tam metni a şa 
ğ ıdadır :

«Your Excellencies, Ladies and Gentlem en,

M ay I say , first of a ll , w hat a great pleasure it is for me to be here in 
Turkey am ongst our dear brethern once again  and how honoured I reel at 
having been invited for my first visit abroad as Foreign M inister to this ancient 
land w ith which our ties are o f the closest and the happiest, i am sim ply 
overwhelm ed by your affectionate references to me and to my country and by 
the warm th of your welcome and hospitality. Although I have had the good 
fortune to have visited Turkey once before, I am delighted at this opportunity 
to be here once again  to see for m yself how the face of Turkey has undergone 
a transform ation in the short span of 10 years since my last v is it, w hat 
great changes have taken place and how this capital city has grown into a 
grat metropolis under a w ise and dedicated leadersihp.

Statistic m ay be dull th ings, but who can fa il to be inspired by the living 
proof of progress in Turkey in the great monuments to m an's industry that one 
sees a li around even in a brief v is it like mine. The great development that is 
taking place in A nkara every yea r encourages me to believe that we who have 
made a s im ilar experim ent in setting up a new capital w ill have equally 
gratifying results in our efforts to build a worthy cap ital city.

To any one who needed proof as to how Turkey and Pakistan think a like  
and feel a like  and act a like , I would say that w hat you have said about our bila- 
teralrelations and the problems of the region is exactly how I would have put it 
Whether it is Cyprus or Kashm ir, our hearts beat in unison. On the 
M iddle East crisis, no two v iew s could be more a like . The R.C.D. is a living 
symbol of the complete understanding and confidence that Turkey, Iran and 
Pakistan have as to their common destiny. This indeed is the type of peaceful 
co-operation that gives meaning to internationalism  and puts life in the concept 
of a community beyond the national boundaries. It is our earnest endeavour, 
as indeed I know it is yours, to see R.C.D. blossom further into new activities 
and in new fie lds for the still closer integration of our three peoples who have 
but one heart.

I am greatly heartened to discern a hopeful note in your reference to 
Cyprus. I am indeed very happy that talks should have started between Cypriot



communities w ith a v iew  to finding an equitable, just and honorable solution 
for ail the parties concerned. We earnestly pray for the success of these talks
and I assure you, that, as a lw ays  our prayers and pledges are with you. I w ish
I could make a sim ilar hopeful reference to Kashm ir. I hope that India would 
agree that the just and legitim ate right of the people of Kashm ir should be 
conceded in accordance with United Nations Resolutions at an early date. We 
are endeavouring to persuade India to enter into m eaningful talks w ith
Pakistan to solve the Kashm ir dispute. I am grateful to the supports of Turkey 
in the Kashm ir problem.

M ay I once again  express my sincere appreciation and gratitude to you 
for your invitation which has provided me with an opportunity to meet you on the 
Turkish soil and to renew and m aintain those close personal contact and
consultations which have given continuous strength and meaning to our 
friendship and alliance and which have kept our community of v iew s so close 
and effective.

It now remains for me to propose a very hearty toast to the very good 
health of His Excellency Mr. Cevdet Sunay, President of the Republic of Turkey.»

B E L G E  3 7 Temmuz 1968

PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ AYRILIŞ DEMECİ

Türkiye'ye yaptığ ı resmi ziyaret sonunda memleketim izden ayrılırken İs
tanbul'da gazetecilere bir demeç veren Pakistan Dışişleri Bakanı A rshad Hus
sa in , «Türk - Pakistan m ünasebetlerinin ebediyen iierliyeceğine inanıyorum » 
dem iştir.

Konuşm asında Cento ittifakına da değinen Arshad Hussain, «Pakistan , 
ha lihazır şekli ile Cento'nun faa liyetlerine iştirak edecek ve Türkiye ile İran 'la  
yakın  işb irliğ in i devam  ettirecektir» şeklinde devam  etmiştir.

Konuk Dışişleri Bakanı Türkiye'de fevka lad e  altı gün geçirdiğini belirtm iş ve 
şunları eklem iştir :

«G ittiğim  her yerde, m eydana gelm iş olan büyük ilerlem elerin tesiri a ltın 
da kaldım . Bu şehirlerin va lile ri ve m ahalli m akam ları ile yaptığ ım  konuşm alar
da bu şehirlerin daha da gelişeceğini ve güzelleşeceğini öğrenmekten büyük 
memnuniyet duydum. Bana ve arkadaşla rım a hüküm etiniz tara fından  gösteri
len nezaket ve m isafirperverlik  beni çok mütehassıs etti. Bu ziyaretim  iki ü lke
yi b irbirine bağ layacak  yakın  ve kardeşlik  bağ ların ın  diğer bir tezahürü o l
muştur.»
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Konuk Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Ç ağ layang ii ile yaptığ ı konuşm a
larda görüşm elerinin b irbirleri ile ayni olduğunu m üşahade ettiklerini ve b irlik 
te genel dünya durum u, bölge ile ilg ili konuları, Orta - Doğu, Kıbrıs ve Keşmir 
gibi meseleleri yeterli bir şekilde gözden geçird ik lerin i, sözlerine eklem iştir.

B E L G E 4 7 Temmuz 1968

TÜRK —  PAKİSTAN ORTAK BİLDİRİSİ

O rtak bild irin in Türkçe metni şÖyledir :

«Pakistan Dışişleri Bakanı Sayın M. A rshad Hussain , Türkiye Dışişleri Ba
kanı Sayın İhsan Sabri Ç ağ la yan g il’ in daveti üzerine 2 - 7  Temmuz 1968 tarih 
lerinde Türkiye'yi resmen ziyaret etmiştir.

Sayın Arshad H ussa in ’e Bakan lık  Müdürü A . A . Farooq refakat etmekte
idi.

Sayın Arshad Hussain, A n ka ra 'd a , Türkiye Cum hurbaşkanı Sayın Cevdet 
Sunay ve Başbakan Sayın Süleym an Demirel tara fından  kabul olunmuştur.

Pakistan Dışişleri Bakan ı, Türkiye'deki ikam eti sırasında İstanbul, Konya, 
İzm ir ve Bursayı da ziyaret etmiştir.

Pakistan Dışişleri Bakanın ın z iyareti, iki Hükümetin devam lı ik ili istişare
ler ve yakın  şahsî tem aslar idam e ettirmek hususundaki po litika larına uygun
dur. Z iyaret, Türkiye ve Pakistan arasında mevcut tarih î ve an anev î kardeşlik  
m ünasebetlerini aksettiren hakiki ve devam lı dostluğun bir ifadesi olmuştur.

Her iki Bakan , tam bir an lay ış ve işb irliğ i havası içinde yaptık ları sam im î 
görüşmeler sırasında m illetlerarası durumu incelem işler ve Türkiye ile Pakistan 
arasında devam lı gelişm e kaydeden m ünasebetleri gözden geçirm işlrdir.

Bu görüşmelere Pakistan tarafından  Pakistan ’ın Türkiye Büyükelçisi Sa
yın İftihar A li, Dışişleri Bakanın ın Büro Müdürü A . A . Farooq ve Büyükelçilik 
Müsteşarı Bashirul A lam  katılm ışlard ır.

Türkiye tarafından ise, Dışişleri Bakanlığ ı Genel Sekreteri Sayın Zeki Ku- 
neralp , Türkiye ’nin Pakistan Büyükelçisi Sayın Â li B inkaya , M üsteşar Sayın Sa
di Eldem ve Bakanlığ ın diğer yüksek dereceli memurları katılm ışlard ır.

Her iki Bakan, m illetlerarası durum hakkında görüş teatisinde bulunur
ken, iki memleketin barış dâvasına olan derin bağ lılık ların ı yeniden teyit et
m işler ve Birleşm iş M illetler Yasasında öngörülen ideallere uygun o la rak  m illet
lerarası işb irliğ in in geliştirilm esine devam  olunm ası hususundaki Hüküm etleri
nin azim lerin i belirtm işlerdir.
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Her İki Bcıkan Ortadoğu konusunda, m illetlerarası m ünasebetlerde, kuv
vet kullanm ası yo luyla toprak kazancına ve s iyasî avan ta j sağ lanm asına karşı 
o lduklarını bir kere daha tekrarlam ışlar ve 22 Kasım  1967 tarih li G üvenlik  
Konseyi Kararına uygun o larak  bölgedeki ih tilâ fa  bir çözüm şekli bulunması 
için hâlen sarfedilm ekte olan gayretlerin başarıya ulaşm ası temennisini izhar 
etm işlerdir. Her iki Bakan bu münasebetle, bulunacak herhangi bir hal şeklinin 
ilg ili A rap  memleketlerinin meşru hak ve m enfaatlerini koruması gerektiği yo
lundaki Hükümetlerinin kanaatlerin i tekrar belirtm işlerdir.

Bakan la r Kıbrıs meselesini de görüşm üşlerdir. Türkiye Dışişleri Bakan ı, bu 
konudaki son gelişm eler hakkında etraflı izahat verm iştir. Pakistan Dışişleri B a 
kanı bu meselede memleketinin Türkiye ile tam bir tesanüt içinde bulunduğunu 
yeniden teyit etmiştir. Türkiye Dışişleri Bakan ı, Türkiye ’nin bu haklı dâvasında 
Pakistan 'dan gördüğü sürekli destekten ötürü Türk Hükümeti ve halkının sam im î 
şükran ların ı tekrarlam ıştır. Her İki Bakan, A d a ’daki iki cem aat tem silcileri a ra 
sındaki görüşmelerin başarıya ulaşm ası ve bu görüşmelerin bütün ilg ili ta ra f
ların m utabakatına dayanan ve Türk Cem aatın ın , barış ve tam güvenlik  için
de yaşam asın ı mümkün kılacak şekilde meşru hak ve m enfaatlerini tam am en 
koruyacak bir n ihaî çözüme müncer olması temennisini izhar etm işlerdir.

Pakistan Dışişleri Bakan ı, Hindistan - Pakistan m ünasebetlerinin ha lihaz ır 
durumu muvacehesinde memleketinin Jam m u ve Keşmir ih tilâ fındaki tutumunu 
izah etmiş ve iki memleket arasındaki münasebetlerin norm alleşm esine engel 
olan diğer m uhtelif am illeri belirtm iştir. Türkiye Dışişleri Bakanı bunları not 
etmiş ve Jam m u ve Keşmir ih tilâfın ın , Birleşmiş M illetler kararlarına uygun 
o larak  Jam m u ve Keşmir halkının hakların ı koruyacak tarzda , kısa zam anda 
halledilm esi temennisini izhar etmiştir. Pakistan Dışişleri Bakan ı, ih tilâ fa  âd il 
ve barışçı bir hal şekli aranm ası gayretlerinde Türkiye'nin desteğinden dolayı 
derin takd irlerin i belirtm iştir.

Her iki Dışişleri Bakan ı, memleketleri arasındaki ikili münasebetleri göz
den geçirm işler ve mevcut bağların daha da arttırılm ası ve karşılık lı ticaretin 
geliştirilm esi İm kânların ı incelem işlerdir. Her iki Bakan kuruluşunun dördüncü se
nesinde RCD'nin gösterdiği başarıy ı da mem nuniyetle kaydetm işler ve bu Teşk i
lâtı, daha yakın  ticarî, ekonomik ve kültürel b ağ lar yo lu la işb irliğ in in devam lı ge- 
lişfirilm sini sağ layacak  kuvvetli bir vasıta haline getirmek için, b irbirleri ve İran 
arasında tam bir işb irliğ i yapm ak hususundaki Hükümetlerinin azim lerin i tek
rarlam ışlard ır. Bakan la r, son RCD Bakan la r Konseyi toplantısında a lınan  ka 
rarların biran evvel tatb ik mevkiine konması üm idini izhar etm işlerdir.

Pakistan Dışişleri Bakanı Türk m eslekdaşına şahsına karşı gösterilen sıcak 
hüsnü kabul ve m isafirperverlik  için derin şükranların ı ifade etmiş ve ziyaretin in  
büyük değer taşıd ığını belirtm iştir. »
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TURKISH - PAKISTANI JOINT COMMUNIQUE
(esas metin)

At the invitation of His Excellency Mr. İhsan Sabri Ç ağ iayan g il, Minister 
of Foreign A ffa irs  of Turkey, His Excellency Mr. M. Arshad Hussain, Foreign 
M inister of Pakistan paid an offic ial v isit to Turkey from Ju ly  2 - 7 , 1968.

His Excellency Mr. Arshad Hussain w as accom panied by Mr. A .A . Farooq, 
Director of His Office.

In A n ka ra , he w as received by His Excellency Mr. Cevdet Sunay, President 
of the Republic of Turkey, and His Excellency Mr. Süleym an Demirel, Prime 
M inister.

During his stay in Turkey, the Foreign M inister of Pakistan also visited 
Istanbul, Konya, İzm ir and Bursa.

The Pakistani Foreign M inister’s v is it w as in keeping with the policy of 
the two Governments to m aintain continuous mutual consultations and close 
personal contacts. The visit w as marked by true and abiding friendship which 
characterizes the historical and traditional brotherly relations existing between 
Turkey and Pakistan.

In an atmosphere of complete understanding and cooperation, the two 
Ministers held cordial ta lks during which they exam ined the international 
situation and reviewed the continuously developing relations between Turkey 
and Pakistan.

These talks were attended on the Pakistani side by His Excellency Mr. 
Iftikhar A li, the Am bassador of Pakistan in Turkey, Mr. A .A . Farooq, Director 
of the Foreign M inister's O ffice and Mr. Bashirul A lam , Counsellor of the 
Embassy.

And on the Turkish side by His Excellency Mr. Zeki Kuneralp ,Secretary 
General of the M inistry of Foreign A ffa irs , His Excellency Mr. Â li B inkaya , 
Turkish Am bassador in Pakistan , His Excellency Mr. Sadi Eldem, Deputy Secretary 
General and other high o ffic ia ls of the M inistry.

During the exchange of v iew s on the international situation, the two 
Ministers reaffirm ed the deep attachment of the two countries to the cause of 
peace and expressed the determination of their Governments to countinue to 
promote international cooperation in conform ity w ith the ideals embodied in 
the Charter of the United Nations.

With regard to the M iddle - East, the two Ministers reiterated their opposi
tion to the use of force as a means of securing territorial ga ins and political 
advantages in international relations and expressed the hope that the present
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efforts designed to bring about a solution in the region in conformity with the 
Security Council Resolution of November 22, 1967, w ill be successful. In this 
context the two Ministers voiced again  their Governments' conviction that any 
solution should safeguard the legitim ate rights and interests of the A rab  countries 
concerned.

The Ministers also discussed the Cyprus problem. The Turkish Foreign 
M inister gave a full account of the latest developments in this respect. The 
Pakistani Foreign M inister reaffirm ed his country's complete so lidarity w ith 
Turkey over the issue. The Turkish Foreign M inister reiterated the sincere thanks 
o f the Turkish Government and people for Pakistan's constant support to the 
rightful cause of Turkey. The two Ministers expressed the hope that the present 
talks between the representatives of the two Communities on the Island w ill be 
successful and w ill open the w a y  to a final solution agreed to by a ll parties 
concerned which would fu lly  safeguard the legitim ate rights and interests of 
the Turkish Community in order to enable them to live in peace and complete 
security.

The Foreign M inister of Pakistan outlined, in the context of current trends 
in Indo - Pakistani relations his country's position on the Jam m u and Kashm ir 
dispute and stressed several other factors which are hampering the norm alisation 
of relations between the two countries. The Foreign M inister of Turkey took 
note of these, and expressed his sincere hope that the Jam m u and Kashm ir 
dispute would soon be solved in accordance with the United Nations Resolutions 
safeguarding the rights of the people of Jam m u and Kashm ir. The Foreign 
M inister of Pakistan expressed deep appreciation of Turkey's consistent support 
in the efforts to seek a just and peaceful settlement of the dispute.

The two Foreign M inisters reviewed bilateral relations between their 
countries and considered the possibilities of further improving existing links 
and of expanding mutual trade. They also noted with satisfaction the ach ieve
ments of RCD in the 4 years of its existence and reiterated the determination of 
their Governments to cooperate fu lly  w ith each other and with Iran in order to 
m ake this O rganization a powerful intrument for bringing about ever increasing 
cooperation through closer com mercial, economic and cultural links. They 
expressed the hope that the decisions reached at the last M inisterial Council 
Meeting of the RCD would be quickly implemented.

The Foreign M inister of Pakistan expressed his deep gratitude to his 
Turkish Colleague for the warm th of the welcome and hospitality shown to him 
and affirm ed that he had found the visit of great value.

ii&
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B E L G E  5 2 Temmuz 1968

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il, Türkiye ’yi z iyaret etmekte olan 
üç Sovyet gazetecisini kabul ederek, kendilerine şu demeci verm iştir :

«Sovyet basınının mümtaz m ensuplarını mem leketim izde selâm lam aktan 
büyük memnuniyet duyuyorum .

B ild iğ in iz g ib i, muhterem m eslektaşım , M. Grom yko'nun nâzik  dâvetine 
icabetle resmî bir ziyarette bulunm ak üzere 8 Tem m uz’da M oskova’ya hareket 
ediyorum . Bu ziyaret, Türk Dışişleri Bakanın ın , bir y ıldan  az bir zam an zarfında 
güzel mem leketinize yaptığı ikinci ziyareti teşkil edecek. Türk - Sovyet m ünase
betlerinin son y ılla rda kaydettiği gelişm eyi bu m isaller daha canlı gösteriyor.

Sayın Grom yko ve mesai a rkad aşla rıle  M oskova'da yapacağ ım ız görüş
melerin ilişkilerim izin  gelişm esine yeni bir katkı sağ layacağ ın ı kuvvetle ümit 
ediyorum . Türk Hükümeti, Türk - Sovyet ilişkilerin in  ve iyi kom şuluk m ünasebet
lerinin gelişm esine büyük önem atfetm ektedir. Bu hususta karşılıklı arzu ve g a y
retlerimizin semeresini görmekten memnuniyet duyuyorum . Türk m illetinin bü
tün kom şularile sulh ve sükûn içinde yaşam ak  ve enerjisini memleketinin yük
selm esine hasretmek yo lundaki azm inin Sovyet m illetleri tara fından  da p ay
laşıld ığ ına eminim.

Sovyet Rusya’ya yapacağım  ziyaretin  arifesinde bu hislerim i ifade etmeme 
im kân ve fırsat verd iğ in iz için sîzlere m üteşekkirim . Bu vesile  ile Sovyet m il
letlerine en hâlisane refah ve saadet d ileklerim i iletmenizi rica ederim .»

Sovyet gazetecileri şun lard ır :

—  Azerbeycan Komünist gazetesi başyaza rı, İsrafil İmam N azaroğlu 
Nazarof;

—  Pravda Ukrayna gazetesi genel yayın  müdürü V lad im ir Yako leviç  
Serobaba;

—  Sovyetskia Profsoyuzi yazarla rın d an , V lad im ir İvanoviç Polyanski.

B E L G E 6 4 Temmuz 1968

LONDRA BÜYÜKELÇİMİZİN TÜRK - İNGİLİZ İLİŞKİLERİ HAKKINDA 
VERDİĞİ BİLGİ

Londra Büyükelçim iz Halûk Bayülken, Türkiye ile İngiltere arasındak i iliş
kiler konusunda gazetecilerin sorduğu çeşitli soruları cevaplandırm ıştır.

DIŞİŞLERİ BAKANININ SOVYET GAZETECİLERİNE VERDİĞİ DEMEÇ



İng iltere’nin Türkiye ile İktisadî ilişkilerine değinen Büyükelçi şunları söy
lem iştir :

« İng iltere ’nin İktisad î bakım dan karşılaştığ ı zorluklar ve İng iliz hüküme
tinin bu zorlukları bertaraf etmek için ald ığ ı şumullü tedbirleri biliyorsunuz. Bu 
sebeple İngiltere’nin diğer ülkelere yaptığ ı İktisad î yard ım larında büyük artış lar 
beklem ek herhalde ihtiyatlı bir görüş o lm az. Buna karşılık  İngiltere Türkiye ’ye 
yardım  konsorsiyumu içinde uzun vadeli ve fa izs iz  program yard ım ların ı mun
tazam  şekilde devam ettirm iştir. Proje yard ım larında ise artış lar olmuştur. A y 
nı zam anda konsorsiyum ile ilg ili bazı isteklerim izde bize müzaheret göster
m iştir.»

Öte yandan ilg ili çevrelerden edinilen b ilg iye göre İngiltere'nin önümüz
deki dönem içinde de Türk iye ’ye şim diye kadar yaptığ ı yard ım ları aynı sın ırlar 
içinde devam  ettireceği an laşılm aktad ır. Y u va rla k  rakam  halinde proje ve prog
ram kredisi o larak  bu yardım ın yılda 10 milyon İng iliz  lirası tuttuğu hatırlatıl
m aktadır.

Büyükelçi Bayülken, gazetecilerin İktisadî ilişk ile r d ışındaki Türk - İng iliz 
ilişkilerine dokunan sorularına da şu karşılığı verm iştir :

«İki ülke arasında resmi tem aslar, kültür m übadeleleri ve turizm a lan ında 
göze çarpan gelişm eleri mem nunlukla kaydetm ek isterim . Ticarî ilişkilerim izde 
de, Türkiye bakım ından İng iltere’nin üçüncü sırada bir ithalâtçı ve ihracai-çı o l
masının da gösterdiği g ib i, önemli olup ticari m übadelelerim iz hızla gelişm ek
tedir.»

B ilindiğ i gibi İngiltere, Türk iye ’den pam uk ithal eden memleketlerin ba
şında gelmekte ve İngiltere'nin gelişme halindeki ülkelerle ticarî m übadelelerin i 
gittikçe arttığı d ikkati çekmektedir.

B E L G E 7 8 Temmuz 1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ SOVYETLER BİRLİĞİ’Nİ ZİYARETİNDEN ÖNCE 
VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il, M oskova’ya hareketinden önce, 
basına şu demeci verm iştir :

«Sayın M eslekdaşım  Sovyet Dışişleri Bakanı A . G rom iko ’nun dâvetine ica
betle Sovyetler Birliğine 4 gün sürecek resmî bir ziyarette bulunacağım . Bu z i
yaretim  sırasında Sovyet Dışişleri Bakan ile  gerek günümüzün önemli m illetler
arası sorunların ı, gerek son y ılla rda gelişm e gösteren İkili m ünasebetlerim izi 
gözden geçirmek ve fik ir teatisinde bulunm ak im kânını bulacağım  için mem
nunum.
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Ziyaretim in mahiyeti ve m aksadı üzerinde basında m uhtelif tahm inler ileri 
sürülmüş bulunm aktadır. Bu tahm inlerde Reykjavik'deki NATO Konsey top lan
tısından sonra M oskova'ya ilk giden Batılı Dışişleri Bakanı olmamın payı gö
rülmektedir. M oskova’ya ziyaretim  çok önceden kararlaşm ış bulunduğu cihetle 
ziyaretim i münhasıran bu açıdan görmek doğru olm az. Her iki tarafın  da ilgi 
duyabileceği m illetlerarası konuları şim diden tâdad etmeye bittabi im kân 
yoktur.

B ild iğ in iz veçhile hey'etlerim izde Dışişleri Bakanlığ ından m aada Devlet 
P lânlam a Teşkilâtı ile M aliye  ve Ticaret Bakanlık larım ızdan da birer temsilci bu
lunm aktadır.

M oskova’da yap ıla cak  görüşmeler sırasında Sovyetlerle İktisad î ve ticarî 
ilişk ile rim iz de ele a lınacak , Sovyetler B irliğ in in Türkiye ’de kuracağı sınaî tesis
lerle ilg ili hususlar gözden geçirilecek, ayrıca uzun vâdeli bir ticaret an laşm asr 
akd in in  im kânları araştırılacaktır.

Bunun yan ında diğer bazı ik ili konular da görüşülecektir.»

B E L G E 8 9 Temmuz 1968

GROMİKO’NUN ÇAĞLAYANGİL ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE 
YAPILAN KONUŞMALAR

Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı A . Grom iko, Dışişleri Bakanı İhsan Sabrî 
Çağ layang i! şerefine verd iğ i akşam  yem eğinde bir konuşma yapm ıştır. Konuş
m asında Grom iko, özetle, Dışişleri Bakanım ızı tekrar M oskova’da görmekten 
büyük memnuniyet duyduğunu; her iki ülkenin , hem A sya hem A vrupa Devleti 
o larak  ortak bir va sfa  sahip bulundukların ı; Sovyetler Birliğ i Hükümeti ve h a l
kının Türkiye ile iki kom şuya yakış ır şekilde dostane çerçevede münasebetlerini 
geliştirme arzusunda bulunduğunu,- geçen y ılla rd a  bu istikam atte sarfedilen 
gayretlere gelecek y ılla rd a  da devam  edileceğini; iki memleket arasındak i mü
nasebetlerde itimadın büyük önem taşıd ığ ın ı; şim diye kadar yap ılan  tem as ve 
ziyaretlerin ikili ve m illetlerarası konularda kıymetli fik ir teatisine im kân verd i
ğ ini; bu tem aslara devam da her iki memleket için sadece fa ide  bulunduğunu; 
Dışişleri Bakanım ızın ziyaretin in de bu açıdan değerlend irild iğ in i söylem iştir.

Cevabî konuşmasında Dışişleri Bakanımız,- iki memleket arasındak i m üna
sebetlerin, bulunacak müşterek noktalar üzerinde âhenkli şekilde geliştirilm e
sini Türkiye ’nin de arzu ettiğini; m ünasebetlerin ink işa fında itim adın yeri ve öne
mi konusunda kendisinin de Ekselâns Grom iko ile m utabık olduğunu; ik ili mü
nasebetlerde itim at kadar sam im iyetin de önemli bir faktör teşkil ettiğini; aç ık
lıkla görüşebilmenin büyük önem taşıd ığ ın ı; bugün, her i kî tarafın  m ünasebet
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lerini bu çerçevede görüşme seviyesine erişmiş bulundukların ı, itimat ve sami- 
miyet konusunda, başlan ılm ış olan noktaya nazaran çok m esafe kat edilm iş 
olduğunu; bütün memleketlerin her konuda tam m utabakat halinde bulunm a
ları ne kadar arzuya şayan olsa da , bunun mümkün o lm adığını; vesile zuhur 
ettikçe ve imkân bulundukça bir a raya gelip görüş teatisinde bulunulm asının 
bu sebeple çok fa ide li olduğunu; gerek Türkiye 'n in  gerek Sovyetler Birliğin in 
karşılıklı m ünasebetlerini geliştirm ede tak ip  ettikleri istikam etler birbirine uydu
ğuna göre ik ili münasebetlerin perspektiflerinin memnuniyet verici olduğuna 
şüphe bulunm adığını söylem iştir.

B E L G E 9 12 Temmuz 1968

TÜRK - SOVYET ORTAK BİLDİRİSİ

Bild irin in metni şöyledir :

«S .S .C .B . Hükümetinin daveti üzerine, Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri 
Ç a ğ layan g il, 8 - 1 2  Temmuz 1968 tarih leri arasında Sovyetler Birliğine resmî 
bir ziyarette bulunmuştur.

Türkiye Dışişleri Bakanına bu ziyarette Dışişleri Bakanlığ ı Genel Sekreteri 
Büyükelçi Zeki Kuneralp , Dışişleri Bakanlığ ı Gene! Sekreter İktisad î İşler Yard ım 
cısı Tevfik  Saraçoğlu , Devlet P lan lam a Teşkilâtı M üşaviri Targan Ç arık lı, D ışiş
leri Bakanlığ ı Doğu Dairesi Genel Müdürü Turgut İlkan , Dışişleri Bakanlığ ı A ra ş
tırma ve Siyaset. Plan lam a Dairesi Genel Müdürü Özdem ir Y iğ it, M aliye Bakan
lığı Hazine Genel Müdürü Erhan Işıl, Ticaret Bakanlığ ı Dış Ticaret Dairesi İkinci 
Başkanı İbrahim  Ünal ve D ışişleri Bakanlığ ı Özel Kalem M üdürlüğünde İkinci 
Kâtip Tahsin Tarlan  refakat etm işlerdir.

Türkiye Cum huriyeti D ışişleri Bakan ı, S .S .C .B . Yüksek Şura Prezidyumu 
Başkanı N. V . Podgorny ve S .S .C .B . Bakan la r Kurulu Başkanı A . N. Kosigin ta ra 
fından kabul edilm iştir. Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il ile 
S .S .C .B . Dışişleri Bakanı A . Gromiko arasında görüşm eler yap ılm ıştır. Görüşm e
lere Türkiye tarafından Genel Sekreter Zeki Kuneralp , Türkiye'nin M oskova Bü
yükelçiliğ i M aslahatgüzarı Muhittin B ilir, Genel Sekreter İktisad î İşler Yard ım cı
sı Tevfik  Saraçoğlu , M üşavir Targan Çarık lı, Genel Müdür Turgut ilkan , Genel 
Müdür Özdem ir Y iğ it , Genel Müdür Erhan Işıl ve Dış Ticaret Dairesi İkinci Baş
kanı İbrahim  Ünal; Sovyetler Birliği tara fından  Dışişleri Bakanı Yardım cısı V .N . 
V inogradov, S .S .C .B . A nkara Büyükelçisi A .A . Sm irnov ve Dışişleri Bakanlığ ı 
Orta Doğu Dairesi Genel Müdürü S.P. Kikteev katılm ışlard ır.

Bütün görüşme ve konuşm alar karşılık lı an lay ış ve açık lık  havası içinde 
geçmiş ve Tü rk-So vyet münasebetlerile ilg ili konular ve bugünkü m illetlerarası 
meseleler üzerinde geniş bir fik ir teatisinde bulunm ak im kânını sağ lam ıştır. T a 
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ra fla r, dostane iyi komşuluk esası dairesinde ve bağım sızlık, toprak bütünlüğü, 
hüküm ranlık, hak eşitliği ve içişlerine ademi m üdahale prensiplerine uygun 
o larak  memleketleri a rasındak i münasebetlerde kaydedilen gelişm elerden duy
dukları memnuniyeti teyid etmişler ve mezkûr esas ve prensipler çerçevesinde 
bu münasebetleri daha da geliştirm e hususunda Hükümetlerinin sahip o lduk
ları arzu ve azm i tebarüz ettirm işlerdir. Ta ra fla r , iki memleket arasındaki iyi 
komşuluk m ünasebetlerinin sağlam  temeller üzerinde gelişm esinin iki memle
ketin m enfaatlerine uygun olduğunu belirtm işlerdir.

İki Bakan , Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında ekonomik ve ticarî ilişk ile 
rin müsbet gelişm esini memnuniyetle kaydetm işlerdir. İki Bakan , İstanbul ile 
M oskova arasında direkt ya tak lı vagon irtibatı tesisi konusunda bir an laşm anın 
A n k a ra ’da ve müşterek sınır üzerinde kurulm ası m ukarrer A rp açay Barajın ın 
inşası île ilg ili ön projenin tasd ikine d a ir protokolün M oskova’da bu yıl içinde 
imza edilm iş o lm asından duydukları memnuniyeti ifade etm işlerdir. Ta ra fla r, 
Türk - Sovyet münasebetlerinin bugün istinad ettiği sıhhatli zem inin , bu m üna
sebetlerin daha da gelişm esi bakım ından im kânlar taşıd ığını m üşahade etm iş
ler ve bunun, her iki memleket kadar dünya barışının da yararına  o lacağ ı gö
rüşünü belirtm işlerdir. M illetlerarası durumu gözden geçirirken Ta ra fla r, mem
leketlerinin barış idealine bağlılığ ın ı yeniden teyid etm işler ve dünyada âd il ve 
istikrarlı bir barışın sağ lanm ası m aksad ile  her iki m em leketin, m illetlerarası mü
nasebetlerde «détente»i azam î derecede geliştirm ek ve bu m aksatla gösterile
cek bütün sam im i ve ciddi gayretleri desteklem ek hususundaki azim lerin i be
lirtm işlerdir. Bakan la r, m üessir bir m illetlerarası kontrol altında genel ve tam 
bir s ilâhsızlanm anın gerçekleştirilm esinin önemine işaret etm işlerdir. Bu m üna
sebetle B aka la r, nükleer s ilâh ların  yayılm asın ı önlemeğe m âtuf andlaşm anın 
önemini kaydetm işlerdir. Türkiye ve Sovyetler B irliğ i, Birleşm iş M illetler Teşki
lâtının Yasasın a  d ayan arak , barışın sağ lanm ası vaz ifesin i daha m üessir bir 
şekilde başarab ilm esi için Birleşmiş M illetler Teşkilâtını takv iye  etmek lüzumunu 
ifade eylem işlerdir. Ta ra fla r, Birleşm iş M illetler Yasasın d a  kayded ild iğ i üzere, 
barışın korunması ve tarsin i ile m illetlerarası işb irliğ in in  gelişm esi için andlaş- 
m alardan ve devletler hukukunun diğer kaynaklarından  doğan vecibelere hür
met ve riayetin taşıd ığı büyük ehemmiyeti belirtm işlerdir.

Orta Doğu’daki durumu gözden geçiren Ta ra fla r , kuvvet istim alin in arazi 
ilhakını haklı k ılam ayacağ ı ve s iyasî avan ta j sağ lıyam ayacağ ı yo lundaki görüş
lerini teyid etm işlerdir. İki Ta ra f, İsrail kuvvetlerin in işgal etmiş o ldukları A rap  
topraklarından Güvenlik  Konseyinin 22 Kasım  1967 tarih li Kararı uyarınca çe
kilmelerinin Önem ve müstaceliyetini belirtm işlerdir. Ta ra fla r. Güney Doğu A s
ya daki tehlikeli durum üzerinde mütekabil görüşlerini aç ık lam ışlard ır. İki T a 
raf, Vietnam  meselesinin 1954 Cenevre A n laşm aları ve V ietnam  halkının kendi 
kaderini serbestçe tâyin etmesi hakkına istinaden halled ilm esi lüzumunu be
lirtm işlerdir. Bakan la r, Kıbrıs meselesi üzerinde görüş teatisinde bulunm uşlar



dır. Türkiye Dışişleri Bakanı bu konudaki son durumu izah etmiştir. Ta ra fla r, 
Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Devletinin bağım sızlığı ve toprak bütünlüğünün m uha
fazası esasına istinaden Türk ve Rum m illî cem aatlerinin kanunî hakların ı ve 
m enfaatlerin i ve güvenlik ve karşılıklı itimat içinde yaşam aların ı sağ layacak  
şekilde barışçı yo lla rla  halledilm esi gerektiğini beyan etmişlerdir. İki Bakan, 
Cem aatler temsilcileri arasında halen yap ılm akta olan tem asların bütün ilg ili 
ta ra fla r  arasında barışçı bir n ihaî hal çaresinin yolunu açm ası ümidini izhar eyle
m işlerdir. Ta ra fla r, 4 M art 1964 tarih li G üvenlik  Konseyi Kararı gereğince bütün 
Birleşm iş M illetler üyelerinin K ıb rıs’ta durumu kötüye götürecek hareketlerden 
sakınm aların ın  ciddi bir zaruret olduğunu bir kerre daha belirtm işlerdir.

Ta ra fla r, Avrupa güvenliği ile ilg ili bazı meseleler üzerinde durm uşlar, 
A vrupa 'da karşılıklı itim ada müstenit m ünasebetler kurulm asın ın, bu Kıt’a Dev
letlerine saygı gösterilmesinin ve bu Devletler arasında m uhtelif a lan la rd a  te
m asların ve işb irliğ in in geliştirilm esin in önemini belirtm işler ve bunun K ıt’anın 
m uallâktaki meselelerinin hallin i kolaylaştıracağ ın ı ifade etm işlerdir. Ta ra fla r, 
Türk ve Sovyet Devlet A dam ların ın  temas ve karşılıklı ziyaretlerin in  ve bu me- 
yanda Türkiye Dışişleri Bakanın ın bu defa M oskova’ya yaptığı ziyaretin iki 
memleket arasındak i iyi münasebetlerin gelişm esine katkıda bulunan önemli 
b ir âm il teşkil ettiğini m üşahade eylem işlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Ba
kanı, S.S.C.B. Dışişleri Bakanı A.A. Grom iko’yu Türk iye ’ye resmî bir ziyarette 
bulunm ak üzere Türk Hükümeti ad ına dâvet etmiştir. Bu dâvet kabul edilm iştir. 
Dâvetin tarih i d ip lom atik yo lla rdan  tesbit edilecektir.»

B E L G E 10 12 Temmuz 1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ SOVYETLER BİRLİĞİNE ZİYARETİ İLE İLGİLİ DEMECİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil bu konuda basına şu demeci 
verm iştir :

«Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Ekselâns G rom iko ’nun hükümeti 
ad ına vak i daveti üzerine 8 - 1 2  Temmuz tarih leri arasında S .S .C .B .’ne yap tı
ğım ziyareti tam am lam ış bulunuyorum.

M oskova’da Yüksek Sovyet Prezidyum Başkanı Ekselâns Podgorni île Sov
yetler Birliği B akan la r Kurulu Başkanı Ekselâns Kosigin tarafından kabul ed ild ik .

A n ka ra ’dan ayrıld ığ ım  sırada söylediğim  veçhile m eslekdaşım la günüm ü
zün önemli m illetlerarası sorunları üzerinde fik ir teatisinde bulunduk, ik ili ko
nuları da İnceledik. İktisadi ve ticari m ünasebetlerim iz de gözden geçirild i, Tür
k iye ’de kuru lacak sınai tesisler konusu üzerindeki çalışm aların  olumlu şekilde 
İnk işa f etmekte olduğunu memnuniyetle belirtmek ve iktisadi konulardaki ça
lışm alara devam da mutabık olduğumuzu ifade etmek isterim .
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Türkiye barışçı dış politikasına mesnet o larak  ald ığ ı prensipler çerçevesin
de kuzey komşu Sovyetler Birliği ile ilişkilerin i geliştirm ek arzusunda olan bir 
memlekettir. Sovyetler Birliği tarafından bu arzunun paylaşıld ığ ın ı görmekten 
memnunluk duyuyoruz. Karşılıklı o larak  sarfedilen gayretlerin müsbet neticeler 
vermekte olduğunu tesbit etmiş o larak  dönüyorum.

Görüşm elerim izde varılan  neticeler yay ın lanan  ortak bild iride açıkça ifa 
desini bulmuştur. Memleketten ayrılırken yaptığım  beyanatta da belirttiğim g i
bi, ziyaretim in Reykjavik'deki NATO toplantısından sonra M oskova'ya giden 
ilk Batılı Dışişleri Bakanı olmam dolayısile  basında ileri sürülen çeşitli tahm in
lerle bîr ilgisi ve bu konuya veya her hangi bir m uayyen hedefe bağlı özel bir 
gayesi yoktur.

Benim ortak bildiri m uhtevasına ilâve edebileceğim husus, bu ziyaretin 
gelişmekte olan ilişk ilerim iz için verim li bir katkıda bulunduğunu belirtmek 
o lacaktır.»

Dışişleri Bakanı Ç ağ layang il bir gazetecinin sorusu üzerine şunları söy
lemiştir :

«Uzun vadeli ticaret an laşm ası akd i hususundaki arzu Sovyetler B irliğ i’nden 
gelm iştir. Beşer y ıllık  p lân lar çerçevesinde düzenlem ek am acını taşım aktad ır. 
Bizim rejim im iz uzun vadeli ticaret an laşm a esasına müstenit değild ir. Buna 
rağmen durumun özelliğ ine binaen bu konunun tahakkukuna ça lış ılm aktad ır.»

B E L G E  11 13 Temmuz 1968

BAŞBAKANIN 10. BASIN TOPLANTISI

Başbakan Süleym an Demirel, 10. basın toplantısının dış politika bölümün
de, Kıbrıs meselesi ile ilg ili o larak  şunları söylem iştir :

«Kıbrıs meselesi, b ilhassa Kasım buhranından sonra yeni in k işa fla r gös
term iştir. A d a ’daki Türk Cem aatin in ve Türk iye ’nin hak ve m enfaatlerin in  korun
ması hususunda Hükümetim izin sahip  olduğu az im , Kasım  1967 ay ındaki buh
ran sırasında bir defa daha görülmüş ve an laşılm ıştır. Türkiye bu azm in y a 
n ında, meseleye barışçı yo ldan bir çözüm şekli bulunması arzusunu da her z a 
man ifade edegelm iştir. Bugün m üşahade ettiğim iz havayı ve gelişm eleri Tür
kiye'n in  bu tutumu açısından görmek uygun o lacaktır. Bugüne kadar meselenin 
n iha î çözümü hususunda, tara fla rın  hedefleri arasında geniş fa rk la r bulunması 
yak ın laşm ay ı adeta im kânsız hale getirecek derecede güçleştiriyordu. Bugün 
ih tilâ fla  ilg ili her tara fın , İstiklâl üzerinde m utabakata va rm a la rı cesaret ve 
ümit verici olmuştur. A ncak hemen ilâve etmek isterim ki, müşterek gayretlerle 
tesis edilm iş olan bu barışçı atmosferin yarattığ ı şansı değerlendirebilm ek için 
iy i niyet ve an lay ış  içinde hareket etmek zarureti aş ikârd ır.
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Biz meseleye bu açıdan b akarak  A d a 'd ak i iki Cem aat arasında evvelâ 
Beyrut’da başlayıp  sonra A d a 'ya  intikal eden ve iki Cem aatin hangi esaslar 
dairesinde bir arada yaşayab ileceklerin i araştırm aya m atuf tem asları olumlu 
karşılam aktayız . Bu tem aslardan netice alındığı takd irde , meseleye bütün İlg ili 
ta ra fla r arasında n ihaî bir çözüm şekli bulunması istikametinde teşebüsler için 
ortaya müsait bir zemin çıkmış o lacaktır. Konuyu her zam anki gibi d ikkatle ve 
yakından takip  etmekteyiz.»

Başbakan daha sonra yerli ve yabancı basın mensubunun çeşitli sorularını 
cevaplandırm ıştır.

S. •. î s ra i 11 e münasebetlerim izin geliştirilm esi konusunda ne düşünüyor
sunuz?

C. : Bizim her memleketle m ünasebetlerim iz, husumet esasına müstenit de
ğ ild ir. M emleketim izin siyasi şa rtları, gerçekleri, itibarlı bir devletin neyi yap m a
sını icab ettiriyorsa onu yap ıyoruz. Kimse bize hasım olm adıkça bir kim seye ha
sım değ iliz . Kimse bizim istikba lim iz i, toprak bütünlüğümüzü tehdit etmedikçe, 
iç m eselelerim ize m üdahaleye ka lkm ad ıkça , iyi m ünasebetler için arad ığ ım ız 
şa rtla r yerine gelm iş olur.

İsrail - A rap  ihtilâ fındaki tutumumuz bellid ir. Bu tutumun nedenlerini bu
rada tekrar an latacak  değilim . Am a hiç bir memleketle olan m ünasebetlerim iz, 
husumete müstenit değild ir.

S. : A kden iz ’deki Sovyet donanm asının artışı ve A kden iz ’de A m erika ’dan 
sonra ikinci seviyeye yükselm esi konusunda Türk hükümetinin endişeleri var 
m ıdır?

C. : Bugün için Türk hükümetinin herhangi bir endişesi mevcut değ ild ir.

Esasen Akdeniz sadece bir Türkiye meselesi değ ild ir. A kdeniz bir Avrupa 
m eselesidir, Nato meselesidir. B inaenaleyh her ne şkilde olursa olsun endişe 
edecek bir durum ortaya ç ıkacak o lursa , bunu sadece Türkiye değ il, Türkiye ve 
müttefikleri ve kendilerini tehdit altında hisseden her memleket düşünecektir.

S. : CHP parti m eclisinde Nato hakkında bir rapor açıklanm ıştır. Bu ra
porda, Türkiye'n in atom silâh larından  tecriti isteniyor. Türkiye'n in atom s ilâ h 
ları bulundurm ası husumet çekiyor muş?

C. : Türk iye ’de eğer bu m antıkla g id ilirse , hiç bir silâh ın  bulundurulm a
m ası, Türk iye ’yi tehdit altından kurtarır çıkar. Bu itib arla , Türkiye'n in savunm ası, 
Türk Genel Kurm ayının , ve Türkiye ’nin savunm asından m es’ul olan hüküm etin, 
hangi şekilde yap ılab ileceğ ine ve bu husustaki tesbitlerine göre yürütü lm ek
ledir.
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Türk iye ’nin hiç silâhsız olması daha çok husumet çeker. Her türlü silâhtan 
tecrit edilm iş olması daha çok husumet çeker. Biz Türkiye'de Türk silâh lı kuv
vetlerin i, Türkiye üzerine bir tehdit getirir d iye m uhafaza etm iyoruz, Türikye üze
rine gelebilecek tehditleri uzaklaştırır d iye kurmuşuz, geliştirm işiz, geliştirm eye 
devam  ediyoruz. Şurasını da arzedeyim  : Türkiye'nin savunm ası neye vabeste 
is, anayasam ızın  110’ncu m addesine göre, Türk iye ’nin savunm asından mesul 
o lan hükûmt ve Başbakana karşı mesul olan Genelkurm ay bunları düşünür. Ve 
bunları yerine getirir.

S. : Yabancı serm ayenin Türk iye ’ye belirli bir seviyede girm esini ka lk ın 
ma p lânları öngörmüştür. A cab a , bu seviyeye ulaşılm ış m ıdır?

C. : Yabancı serm aye İstenilen ölçüde gelm iyor Türkiye 'ye. A slında serm aye 
nazik bir iştir. Her memleket yabancı serm ayeye ta lip tir. Doğu Bloku içersinde 
bulunan memleketler dah il. Müşterisi çoktur yabancı serm ayenin , bu itibarla 
yabancı serm aye üzerinde bir rekabet vard ır. Bugün Avrupa m ilyarlarca dolar 
yabancı serm ayeyi sinesine çekmiş ve daha m ilyarlarca do lar yabancı serm a
yenin ihtiyacı içindedir. Bütün bunlardan gayet tab ii o larak  yabancı serm ayenin 
kendi ölçüleri içinde arad ığ ı, bizim ölçülerim iz arasında arad ığ ı şeyleri bulabi- 
diği yere gitm esi, yabancı serm ayedarların  iradesine bağlıd ır. M em leketim iz
de yap ılm akta olan bir takım  m ünakaşaların  da yabancı serm aye üzerine men
fi tesirleri olduğunu söyleyeb ilirim . Nisbetini söyleyem em , ne nisbettir d iye. M ül
kiyet üzerinde, servet üzerinde, hür teşebbüs üzerinde yap ılm akta olan m üna
kaşaların  Türkiye'de Türk müteşebbisini tereddütlere düşürdüğü bir gerçek iken, 
yabancıyı tereddüte düşürm iyeceğini kimse iddia edemez. Cevabım  yan lış a n 
laşılm asın , cevabım ı bir tüm o la rak  m ütalâa etmenizi rica ediyorum . Yabancı 
serm ayenin bundan iki-üç sene evveline kadar olan m iktarından daha fa z la  
geldiği gerçek, am a İstenilen seviyede de gelm ediği y ine bir gerçek. Türk iye ’
nin yabancı serm aye o larak  değil, teknoloji o la rak , sevk-i idare ç la ra k , yen ilik 
ler getirme bakım ından, kalk ınm ada ihtiyaç vard ır. Biz bu fikri savunduk, sa 
vunm aya devam  edeceğiz. Bugün dünyada cereyan eden m ücadele, aslında 
endüstri ötesine geçmiş top lum larla , henüz o dereceye gelem em iş toplum ların 
mücadelesi şekline geliyor. A vrupa 'y ı bugün tedirgin eden meselelerden başlı- 
cası budur. Ve meseleyi ana lize  ettiğim iz zam an organ izasyon , şevki idare , p a
zarlam a g ib i, m aliyet gibi bir takım  yeni tekniklerin ne derecede hakim  kılın
mış o lm ası, o mem leketin, o derecede kalk ınm asın ı sağ lad ığ ında toplanır.

Yabancı serm aye ile ilg ili çok uzun form aliteler vard ır Tü rk iye ’de. Bugün 
Türkiye'de bu form alite ler, 933 sayılı kanunla otradan kald ırılm ıştır. Vekâletler- 
arası komisyon vard ı, bu komisyon çeşitli vekâletlerin  fik irle rin i koordine etmekte 
büyük m üşkülat çekm ekteydi, a y la r a lm ak  g ib i, y ılla r  a lm ak  gibi yap ılan  m üra
caatlar.
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Gazetelerde görüyorsunuz, yabancı serm aye m üsaadesini alm ış gelm iş, 
faka t yabancı serm aye Türkiye ’ye senelerce gelm em iş, bunları iptal ediyoruz. 
Yabancı serm aye m üsaadelerinin bir nev’i permi ticareti m üsaade ticareti haline 
gelm emesine de azam î titiz lik  gösteriyoruz. Bütün bunlar zannediyorum , şu anda 
bu toplantının zam an ölçüsü içerisinde size söyliyebileceğim  hususlardır.

B E L G E  12 15 Temmuz 1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ HOLLANDA’YA YAPACAĞI ZİYARET İLE İLGİLİ DEMECİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il, H o llanda 'ya hareketinden evvel 
basına şu demeci verm iştir :

«H ollanda Dışişleri Bakanı değerli dostum Ekselans Luns'un nazik daveti 
üzerine Den H aag ’a gidiyorum . Hollandalı meslekdaşım ın derin tecrübesi ve 
herkesin takd irin i kazanm ış vukufu İle kendisiyle iştişare etmeyi her zam an a r
zuladım  ve fayd a lı neticeler a ld ım . İyi yetişm iş bir devlet adam ıd ır. Ö zellik le  
Orta-Doğu meselesinin barışçı bir çözüm yoluna bağ lanm ası için büyük mesai 
sa rf etmiştir.

Bu itibarla kendisiyle ik ili ilişkilerim izle  birlikte u luslararası meseleleri mü- 
.zakere fırsatını bulacağım  için memnuniyet duym aktayım . Ben de kendisine 
K ıbrısm eselesinin son safhasın ı ve hükümetin görüşlerini aç ık layacağ ım .

Türkiye İle Hollanda arasindak i ilişk ile r tarih in in  uzun devirlerden beri çok 
■dostane bir seyir tak ip  etmiştir. Karşılık lı z iyaretim izin  bu m es’ut ink işaf i ta k v i
ye  edeceği m uhakkaktır.»

B E L G E  13 15 Temmuz 1968

HOLLANDA DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRKİYE DIŞİŞLERİ BAKANI 
ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Hollanda Dışişleri Bakanı Josef Luns, H o llanda ’yı resmen ziyaret etmekte 
olan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il şerefine verd iğ i yemekte yaptığı 
konuşm ada, bu ziyaret d o iay ıs iy le , Dışişleri Bakanı Ç ağ layang il ile çeşitli u lus
lararası konularda görüşmelerde bulunm ak fırsatın ı elde edeceğinden memnu
niyet duyduğunu belirtm iş, her memleketin bugün aynı büyük problem lerle kar
şı karşıya bulunduğunu kaydederek son R eyk jav ik ’deki Nato toplantısı vesile 
siy le bütün bu problemlerin gözden geçirilm ek fırsatının bulunduğunu söylem iş 
ve şöyle devam  etmiştir :
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«M üttefik memleketlerin Nato'yu barışın en üstün garantisi o larak  gör
mekte ve do layısiy le  idam esini istemekte istisnasız oy birliğ i ile ifade ettikleri gö
rüş b irliğ i, kuvvet verici bir keyfiyettir. Şuna kesin lik le kaniyim  ki, daha son z a 
m anlara kadar sımsıkı kapalı bulunan A vru p a ’nın Doğu bölgesinde m eydana 
gelir gibi gözükmekte olan yeni bir istikamete yönelme çabaları bahsettiğim 
bu oy birliği o lm adan m eydana gelme im kânını bulam ıyacaktı. Keza korkarım 
ki, birgün Nato ortadan ka lkarsa , bu çab alar çok kısa zam anda yok o lacaktır. 
Bundan başka Reykjavik  toplantısı şunu bir kere daha ispat etmiştir k i, dünya 
politikası artık  büyük devletlerin tekelinde olan bîr iş olm aktan çıkmıştır. Başka 
m illetlerde hatta görünüşte kendilerinin pek u fak ilişk ileri bulunan dünyanın 
başka bölgelerinde barış ve güvenlik davasın ın  yürütülmesinde önemli bir rol 
oynam ak m evkiindedir.»

İkinci dünya savaşın ın , bitim inden bu yana A vrupa devletleri a rasındak i 
ilişkilerin  geliştiğ ine ve A vru p a ’nın birleştirilm esi probleminin ön p lâna çıktığı
na işaret eden Hollanda dışişleri Bakan ı, «bu problem ile m em leketiniz de A v 
rupa İstisad î İşb irliğ i ve Avrupa Konseyinin üyesi o lm ak itibariy le  doğrudan doğ
ruya ilg ili bulunm aktadır. Türk iye ’nin O rtak Pazar ile ortaklığını sağ layan  an 
laşm a çerçevesinde beklenen gelişm e mem leketlerim izi birleştiren bağ ları, bu 
bağ ların  sık laşm asına daha da ihtiyâç varsa  takviye  edecektir» dem iştir.

Josef Luns Türk işçilerinin Hollanda'n ın yaşam a tarzına büyük esneklik ve 
ko laylık la  uymuş bulundukların ı belirtm iş. Hollanda şehirlerindeki Türk varlığ ın ın , 
Türkiye ’nin Avrupa ile ilg ilendiğ in in  elde tutulur bir belgesini teşkil ettiğini söy
ledikten sonra kadehin i Türkiye Cum hurbaşkanı ile D ışişleri Bakanı ve Bayan  
Ç ağ layang il'in  sağ lığ ına ve Türk, m ille ti’nin refah ve saadetine kald ırd ığ ını ifade 
etmiştir.

Dışişleri Bakanı Ç ağ layang il cevab î konuşm asında, H o llanda ’yı ziyaretleri 
için yaptık ları davetten dolayı D ışişleri Bakanı Josef Luns ve eşine, kendisinin 
ve eşinin teşekkürlerini belirttikten sonra iki ülkenin dostluğunun asırların  öte
sine uzanan , uzun ve kuvvetli bir m aziye sahip  olduğunu, Türkiye'n in barışçı 
dış politikası çerçevesinde bütün ü lkelerle geliştird iği ilişk ile r içinde H o llanda ’
nın özel bir yer işgal ettiğini, ik ili ekonom ik ilişkilerin  istikbal bakım ından bü
yük im kânlar taşıd ığ ın ı, bunun yan ıs ıra , Türkiye ile H o lland a ’nın O rtak Pazar, 
OECD gibi u luslararası kuru luşlar içinde verim li birçok tara flı işb irliğ i içinde bu
lundukların ı ifade ettikten sonra u luslararası duruma da temas etm iş, Ortadoğu 
ihtilâfı karşısında Türkiye'nin izlediği politikanın esasların ı belirttikten sonra sö
zü Kıbrıs konusuna getirerek şunları söylem iştir :

«Burada geçen K asım ’da karşım ıza çıkmış olan buhran üzerinde durm ıya- 
cağım . Sadece şunu söylem ekle yetineceğim ki, daim a bu problemin barışçı bir 
çözüm yoluna ulaşm asının taraftarı olan Türkiye son gelişm eleri mem nunlukla 
karşılam ıştır.
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Gerçekten de b irkaç haftadan beri K ıb rıs’taki iki m illî cem aat arasında 
m üzakereler başlam ış bulunm aktadır. Bu ön tem asların problemin bütün ilg ili 
ta ra fla r arasında müzakere yolu île ha llin i sağ layacak  bir yo la müncer olma- 
sısı bütün ka lb im izle  temenni ediyoruz.»

Dışişleri Bakanı Ç ağ layang il konuşmasının sonunda, kadehini M ajeste 
Hollanda Kraliçesinin sıhhatine, Ekselans Luns ve muhterem eşinin şereflerine, 
Hollanda m illetinin refah ve huzuru ile Türk - Hollanda dostluğu için kald ırd ığ ı
nı söylem iştir.

B E L G E  14 19 Temmuz 1968

TÜRK - HOLLANDA ORTAK BİLDİRİSİ

Bild irin in metni şöyledir :

«Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın İhsan Sabri Ç a ğ layan g il, Hollanda D ışiş
leri Bakanı Sayın J.AA.A.H. Luns’un dâvetine icabetle 1 5 - 1 9  Temmuz 1968 ta 
rihlerinde H o llanda’yı resmen ziyaret etmiştir.

Sayın Bakana bu ziyaretinde refikaları Bayan Ç ağ layang il ile Dışişleri Ba
kanlığ ı Batı Dairesi Reisi Melih A kb il, Araştırm a ve Siyaset P lan lam a Dairesi 
Genel Müdürü Özdem ir Y iğ it ve Özel Kalem  Müdürü Tanju Ülgen refakat et
m iştir.

Sayın Bayan ve re fika ları, M ajeste Kraliçe tarafından kabul edilm işlerdir.

iki Bakan , ha lihazır m illetlerarası meseleler üzerinde etraflı görüş teatisin
de bulunm uşlar ve iki ülke arasındaki ilişkileri ilg ilendiren konuları incelem iş
lerdir. Bakan la r, m illetlerarası durumu gözden geçirmeleri sırasında, Doğu - Ba
tı m ünasebetlerindeki gelişm e üzerinde durm uşlar ve bu a landa gerçekleştirilen 
gelişm eleri mem nunlukla kaydetm işlerd ir. İki Bakan , m illetlerarası «detente»ın 
geliştirilm esi istikam etinde sarfedilen gayretlerin , A v ru p a ’da mevcut m eselele
rin karşılık lı an lay ış havası içinde hallin i ko laylaştıracak  m üsait bir s iyasî a t
mosfer yaratılm asına yardım cı o lacağı hususundaki inançlarını ifade etm işler
dir. Bu cümleden o lm ak üzere, Sayın M. Luns on Avrupa ülkesinden müteşekkil 
grup içindeki tem aslar hakkında bilgi verm iştir.

İki Bakan , m em leketlerinin, A vru p a ’da zaruri bir m uvazene ve güvenlik  
unsuru olan A tlantik  ittifakına olan bağ lılık ların ı yeniden belirtm işler ve de
vam lı bir barış kurulm ası yolunda N A TO ’nun oynadığ ı yapıcı rolden mem nun
luk duydukların ı ifade etm işlerdir. Bu münasebetle Bakan la r, Doğu - Batı m üna
sebetlerindeki «detente»ı geliştirm ek ve bir itimat havası yaratm ak am acile  
NATO çerçevesinde girişilen inceleme ve teşebbüsleri kaydetm işlerdir.
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İki Bakan , bazı m illetlerarası ih tilâ fla rı gözden geçirm işler ve bu ih t ilâ fla 
rın m illetlerarası ilişk ile r üzerindeki etkilerinden dolayı duydukları endişeyi iz
har etm işlerdir. Bu münasebetle, Orta Doğu’daki hâli hazır tehlikeli duruma âdil 
ve hakkaniyete uygun bir çözüm yolu bulunması gayesile  sarfedilm ekte olan ça
baların , dünya ve bölge sulhu yararına  o larak  mümkün olan sür’atle başarıya 
u laşm ası temennisini izhar etm işler ve bu am açla G üvenlik  Konseyinin 22 K a 
sım 1967 tarih li Kararının tatb ik edilm esinin ehemmiyetini belirtm işlerdir.

İki Bakan , Vietnam  meselesi üzerinde Paris'te yap ılan  görüşmelerin dün
yanın bu kısmına istikrar ve barış şartları ya ra tacak  barışçı bir çözüme ulaşm ası 
hususundaki ümitlerini de ifade etm işlerdir.

İki Bakan , Kıbrıs meselesini de incelem işlerdir. Bakan Ç ağ layan g il, Hol
landalI m eslekdaşına son gelişm elerin teferruatlı bir izahını yapm ıştır. Bakan la r, 
ikî m illî Cem aatin tem silcileri arasında başlam ış olan tem asların , meseleye bü
tün ilg ili ta ra fla r arasında barışçı bir çözüm bulunm asına yol açm ası ümidini 
izhar etm işlerdir.

İki Bakan , m illetlerarası müessir bir kontrol a ltında tam ve genel bir s i
lâhsızlanm ayı gerçekleştirme istikam etinde gayretlerin devam ına atfetti kİ rî 
önemi belirtm işlerdir.

Bir nükleer s ilah ların  yayılm asın ı önleme andlaşm ası için yap ılan  ça lışm a
ların sonuçlanm asını mem nuniyetle kaydetm işler ve and laşm anın , s ilah s ız lan 
ma a lan ında m üşahhas diğer tedbirlerin alınm asına yol açacağı üm idini belirt
m işlerdir.

İki Bakan , Türk - Hollanda m ünasebetlerindeki müsait gelişm eyi ve ikî ü l
ke arasındak i çeşitli teşk ilâ tla r içinde geliştirilen mükemmel işb irliğ in i m üşahade 
etmekten çok bahtiyar o ldukların ı beyan etm işlerdir.

Bakan la r, özelikle, Türk iye ’nin Avrupa Ekonomik Topluluğundaki O rtak 
Üyeliğinin ikili münasebetlerin a n ’an evî dostluk ve tesanüd ruhu İçinde geliş
mesine katkıda bulunduğunu m em nunlukla kaydetm işlerd ir.»

(ESAS METİN) 
COMMUNIQUE CONJOINT TURCO - NEERLANDAIS

«Sur l ’ invitation de Monsieur J .M .A .H . Luns, M inistre des A ffa ires Et
rangères des Pays-Bas, Monsieur İhsan Sabri Ç ağ layan g il, M inistre des A ffa ires 
Etrangères de Turquie, a effectué une visite o ffic ie lle  au x Pays-Bas du 15 au 19 
Ju ille t 1968.

Monsieur le Ministre était accom pagné de M adam e Ç ağ layang il et d ’une 
délégation comprenant Monsieur Melih A kb il, Directeur Général du Département 
de I Ouest du Ministère des A ffa ires Etrangères, M onsieur Ö zdem ir Y iğ it, Di
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recteur Général du Département de Recherches et de Planification Politique et 
Monsieur Tanju Ulgen, Directeur du Cabinet.

Sa M ajesté la Reine a reçu en audience M onsieur le M inistre et M adam e 
Ç ag layang il.

Les deux Ministres ont procédé à un échange de vues approfondi sur les 
problèmes internationaux actuels et exam iné les questions touchant plus 
directement les relations entre les deux pays.

Au cours de leur tour d ’horizon sur la situation internationale les M inistres 
se sont penchés sur l'évolution des relations Est - Ouest et ont enregistré avec 
satisfaction les progrès réalisés dans ce dom aine. Ils ont exprim é leur conviction 
que les efforts déployés en vue de promouvoir la détente internationale 
contribueraient à la création d'une atmosphère politique favo rab le  en Europe qui 
facilite ra it le règlement des problèmes existant dans un esprit de compréhension 
mutuelle. Dans ce contexte, Monsieur Luns a fa it état des contacts qui ont lieu au 
sein du Groupe des Dix Pays Européens.

Les deux M inistres ont souligné de nouveau l ’attachement de leur pays à 
l ’A lliance  Atlantique en tant q u ’élément indispensable d 'équilibre et de sécurité 
en Europe et se sont félicités du rôle constructif de l'OTAN dans la recherche 
d ’une paix durab le. Ils ont à cet effet évoqué les études et les initiatives 
entreprises au sein de l ’OTAN visant le développement de la détente et la 
création d'un clim at de confiance dans les relations Est - Ouest.

Les deux M inistres ont passé en revue certains conflits internationaux 
et ont exprim é leur inquiétude sur l'effet de ces conflits sur les relations internati
onales. Dans ce contexte, ils ont formulé le souhait que les efforts en cours 
en vue de trouver une solution juste et équitable à la situation dangereuse 
actuelle au Moyen - Orient soient couronnés de succès le plus vite possible dans 
l ’ intérêt de la paix régionale et m ondiale et souligné à cet effet l ’ importance 
de l ’app lication de la résolution du Conseil de Sécurité du 22 novembre 1967.

Ils ont égalem ent exprim é l’espoir que les discussions engagées à Paris 
sur le problème de V ietnam  aboutirajent à une solution pacifique créant des 
conditions de stabilité et de p a ix  dans cette partie du monde.

Les deux M inistres ont égalem ent exam iné la question de Chypre. Le 
M inistre Ç ag layang il a fa it à son collègue néerlandais un exposé détaillé  sur 
les derniers déve loppem ents/ils ont exprim é l ’espoir que les contacts engagés 
entre les représentants des deux communautés nationales ouïssent ouvrir la 
voie à une solution pacifique du problème entre toute les parties intéressées.

Les deux M inistres ont souligné l'im portance qu ’ iis attachent à la continu
ation des efforts en vue de réaliser un désarmement complet et général sous
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contrôle international efficace. Ils ont noté avec satisfaction la conclusion des 
travaux sur un traité de non-prolifération des armes nucléaires et formulé l’espoir 
que ce traité ouvrirait la voie à d ’autres mesures concrètes dans le dom aine de 
désarmement.

Les deux Ministres se sont déclarés très heureux de constater le développe
ment favo rab le  des relations turco-néerlandaises et l ’excellente coopération des 
deux Pays au sein de divers organism es. Ils ont tout particulièrem ent noté avec 
satisfaction que l ’association de la Turquie à la Communauté Economique 
Européenne contribuait au développement des relations bilatérales dans 
l’esprit traditionnel d 'am itié et de so lidarité.»

B E L G E  15 20 Temmuz 1968

ÇAĞLAYANGİL - REY GÖRÜŞMESİ

H ollanda’ya yaptığ ı resmî ziyaretten sonra, Brüksel’e gelen, Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il, Avrupa Toplulukları Komisyonu Başkanı Jean  
Rey’in davetlisi o larak , şerefine düzenlenen öğle yem eğinde hazır bulunmuş- 
dur.

Yemeğin sonunda bir konuşma yapan  Başkan Rey, son ziyaretinde Tür
k iye ’de m üşahade ettiği ekonomik kalkınm a ham le ve azm ini övmüş ve unutul
m az hatıra larla  ayrıld ığ ı Tü rk iye 'y i, en yakın  fırsatta , daha yakından  tanım ak 
arzusunu duyduğunu belirtm iştir.

Ç ağ layan g il, Kom isyon Başkan ına verdiği cevapta O rtak Pazar içinde, 
1 Temmuz 1968 de gerçekleştirilen güm rük b irliğ in in , A v ru p a ’nın ekonomik ve 
politik entegrasyonu yo lunda, önemli bir adım olduğuna işaretle, bu başarın ın 
daha da ileri ham lelere yönelen nesillere, yeni bir güç verd iğ in i söylem iş ve bu 
hareketin gelişm esindeki önemli katkısından do lay ı, Başkan Rey'e tebriklerin i 
bildirm iştir.

Dışişleri Bakan ı, konuşm asında, ortaklığ ım ızın geleceği üzerinde du du ra
rak, Avrupa Toplulukları ile mevcut bağlarım ızın sık laştırılm asına atfedilen 
önemi belirtmiş ve ilişk ilerim izin , yakın  bir tarihte baş lanacak  m üzakereleri, 
ikinci döneminin, Türkiye'nin ekonomik durum uyla birlikte , gelişm e potansiye
lini de değerlendirecek bir model içinde yürütülmesi gerektiğ in i, o rtaklık  a n la ş
mamızın hedeflerine en kısa zam anda u laşılm asın ın , ya ln ız  Türkiye İçin değ il. 
Topluluk için de önemli başarı o lacağını ifade etmiştir.
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B E L G E  16 20 Temmuz 1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ HOLLANDA’YA YAPMIŞ OLDUĞU ZİYARET
İLE İLGİLİ DEMECİ

H ollanda 'ya yapm ış olduğu resmi ziyaretten yurda dönen Dışişleri B a ka
nı İhsan Sabri Ç ağ layang il, tem asları ile ilg ili o larak  basına şu b ilg iyi verm iş
tir :

«Hollanda Dışişleri Bakanı Mr. Luns'un daveti üzerine bu memlekete yap tı
ğım 4 günlük resmi ziyaretten dönüyorum.

Geçen yıl Mr. Luns’un memleketimize yaptığ ı resmî ziyaretin bir m ukabe
lesi olan bu buluşm adan büyük memnuniyet duydum.

Türkiye ve Hollanda, çeşitli m illetlerarası kuruluşlar dahilinde yakın bir 
işb irliğ i içindedirler. Ayrıca ik ili çerçevede de çok sam im i dostluk münasebetle
ri yürütm ekteyiz.

Ç a lışkan lığ ı, sebatı ve azim karlığ ı bizce yakından bilinen ve takd ir edilen 
Hollanda halk ın ı, eriştiği yüksek refah seviyesin i daha da geliştirm enin hum m a
lı gayreti içinde gördük.

Z iyaret sırasında muhterem meslekdaşım  ile çok fayd a lı görüşm eler ya p 
tık. Y ay ın lan an  ortak b ild iride bu hususta yeter bilgi mevcut bulunduğundan, 
burada, ele alınan bütün konular üzerinde teker teker durm am a lüzum yoktur 
sanırım .

Tecrübeli ve ileri görüşlü bir devlet çıdamı olan kıymetli dostum Mr. Luns 
ile , gerek u luslararası durum, gerek iki memleket arasındak i m ünasebetler üze
rinde yaptığ ım ız görüş teatisinden karşılıklı fayda land ığ ım ız kanaatindeyim .

Doğu ile Batı arasındaki «détente» havasının gerçekleşm esine yardım cı 
o lm ak ve Orta-Doğu ihtilâfının bir an evvel barışçı bir çözüm yoluna u laşm a
sını ko laylaştırm ak için harcanan gayretlere katılm ak gibi konularda a ram ız
da tam bir görüş b irliğ i mevcut olduğunu mem nunlukla m üşahade etmiş bulu
nuyoruz.

H o llanda 'daki işçilerim izin yarattık ları müspet tesiri, en yetkili Hollandalı 
şahsiyetlerin ağzından duym ak bizleri mütehassis etmiştir. Ça lışkan lık la rı ve dü
rüstlükleri ile tem ayüz ettiklerini gördüğümüz işçilerim iz iki memleket a ra s ın 
daki m ünasebetlerde yeni bir köprü teşkil etmektedir.

Hollanda ziyaretim  tam am lan ınca , Brüksel’de bir gün ka la rak  Belçika Dı
şişleri Bakanı değerli dostum M. Harmel ile vak i olan kararlaştırd ığ ım ız şekilde 
buluştuk. M. Harmel ile vak i o lan görüşm elerim iz de çok fayd a lı olmuştur. Belçî- 
kanın, geçen y ıla  nispetle daha faz la  m iktar ve daha elverişli şartlarla  konsor
siyum a katılm a kararın ı dün alm ış olması da ayrıca memnuniyet verici olmuştur.
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Dünyda ve çevremizde değişik gelişm elere şahit olduğum uz bir devrede 
iki kıymetli m eslekdaşım la fik ir teatisinde bulunm ak fırsatını elde etmiş olmayı 
mem nunlukla karşılıyorum .

Brüksel'de ayrıca , Avrupa Toplulukları Komisyonu başkanı sayın M . Jean  
Rey ile de bu luşarak Avrupa Ekonomik Topluluğu içinde Türkiye ’nin hazırlık  
devresinden intikal devresine geçmesi için yap ılm akta olan ça lışm alar üzerinde 
görüştük. Bu konudaki raporları inceleyen a ltıla r kom isyonu, Türkiye ’nin intikal 
devresine geçme şartlarının çok olumlu bir noktaya vasıl olmuş bulunduğunu 
dünkü toplantısında ittifakla kabul ve tasvip  etmiştir. Bu çalışm aları h ızlandır
mak üzere Topluluk eksperlerinden kurulu bir heyet tetkiklerde bulunm aktadır.»

B E L G E 17 16 Temmuz 1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ SON MOSKOVA ZİYARETİNDE ELE ALINAN
TİCARİ VE İKTİSADİ KONULAR

Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Ç a ğ la yan g il’in M oskova'ya yaptığ ı son ziyaret
ile ilg ili o larak  gazetecilerin bir sorusu üzerine, Dışişleri sözcüsü O ktay İşcen şu
bilg iyi verm iştir :

«Dışişleri Bakanım ızın M oskova’da yaptığı görüşm elerde, özellikle iki ü l
ke arasındaki ticarî ve İktisad î konular ele alınm ıştır.

T icarî konular o larak  niteleyebileceğim iz meseleler arasında ticarî m üba
delelerin arttırılm ası ve ihracatım ızın geliştirilm esi birinci p lânda gelm ektedir.

B ilindiğ i üzere, Sovyetler Birliğ i ile olan ihracatım ız, şim diye kadar baş
lıca 9 kalem ihraç maddesi üzerinde sın ırlanm ış bulunm akta id i. Yap ılan  m ü
zakerelerde, bunların çeşitlendirilm esi ve arttırılm ası görüşülerek bu konuda 
fik ir b irliğ ine varılm ış ve prensip o larak  iki ülke arasında m utabakata v a r ıl
mıştır.

Bu m alların neler o lacağı kesin o larak  tesbit edilm em işse de, özellikle sı
naî m am ullerim izin de, ihraç maddeleri a rasında yer a lacağ ı kuvvetle muhte
meldir.

Öte yandan , ticarî konular arasın da , uzun vadeli bir ticaret an laşm ası im 
za edilmesi konusu da yer a lm aktad ır. Uzun bir süreden beri, bu konuda, Türk 
hükümetine tekliflerde bulunan Sovyetler B irliğ i, M oskova’daki m üzakereler sı
rasında bu konuyu yeniden ortaya koymuştur.

Ancak, Ticaret Bakanlığ ı Dış Ticaret D airesi, Türk dış ticaret rejim i do lay ı
s ıy la , herhangi bir ülke ile uzun vadeli bir dış ticaret an laşm ası im za ed ileb il
mesini mümkün görememektedir.



Nitekim bilindiği üzere, ihraç ve ithal kotalarım ız altı ay lık  süreler için ha- 
z ırlanm aktad ır. Sovyetler B irliğ i’nin Moskova görüşmelerinde yeniden ortaya a t
tığı uzun vadeli bir ticaret an laşm ası akdi meselesi, kendi beş y ıllık  p lânların ı 
bu an laşm aya göre ayarlıyab ilm e arzu larından doğm aktadır.

Moskova görüşmelerinde bu teşebbüs, Türk Dışişleri Bakanı ve heyette bu
lunan teknisyenler tara fından , Türk dış ticaret rejim ine uygun bir formül bulu- 
nulabilm esi m ülahazası İle gelecekteki bir müzakereye ertelenmiştir.

M oskova görüşmelerinde ele alınan İktisadî konular arasında hiç şüphe 
yok kî, Sovyetler B irliğ i’nin Türkiye'de kuracağı tesisler de yer alm ıştır.

Bilindiğ i üzere, önceden ilân edilm iş bulunan 7 projeden dördü üzerinde 
m utabakata ve an la şm aya 'va rılm ış  ve bunların katî projeleri hazırlanm ıştır. Bu 
tesisler, alüm inyum  fab rikası, demir - çelik fab rikası, rafineri tesisi, asit sülfürik 
fab rikası ve lif levha fab rikasıd ır.

M oskova’daki görüşmelerde, bu projelerin ön hazırlık ların ın  h ızland ırılm a
sı görüşülmüş ve iki ülke arasında m utabakata varılm ıştır.

Öte yand an , demir-çelik fab rikası hariç kat'i projeleri verilen beş projeden 
dördünün finansm an tutarı 95 milyon dolara u laşm aktad ır.

25 M art tarih indeki ik ili an laşm ada «hazırlanacak projelerin finansm an 
tutarı 200 milyon doları aştığı takd irde fa iz  gene yüzde 2,5 o lacaktır» denilm ek
tedir. A ncak bunun 200 milyonu aşan kısmı için vadenin ayrıca kararlaştırılacağ ı 
öngörülmüştür. Kesin bir tarih tesbit edilm em iştir.

M oskova görüşm elerinde, Sovyetler Birliği ilg ilile ri, demir-çelik fab rikası 
projesini 1969 M art’ında verebileceklerini ifade etm işlerdir. Böylece, bitmemiş 
bir projenin kesin rakam ı belli o lm adan , vadesinin de hesap lanm ası, hiç şüp
hesiz ki im kân dahilinde değild ir. İlg ilile r, bu projenin finansm an ın ın , muhte
melen 150 milyon do lar c ivarında olacağını ifade etmektedirler.

B ilindiğ i üzere, Türkiye ile Sovyetler Birliğ i a rasında başlangıçta sayısı 
yedi olan sözkonusu sınaî tesisten, imprime cam fabrikası ile votka fab rikası 
projesinden şim d ilik  vazgeçilm iştir.

Türkiye, M oskova görüşmelerinde bu beş projeden ayrı o la rak , Sovyetler 
B irliğ i’nden yeni bir talepte bulunm am ıştır. A ncak, Sovyetler Birliği D ışişleri B a 
kanı Andrei Grom iko, « İktisad î ilişkilerin  istifadeli bir şekilde, daha da a rta rak  
devam  etmesini» temenni etmiştir.

Hiç şüphe yok ki, Türk iye ’nin yeni bir talepte bulunması ancak ikinci beş 
y ıllık  kalk ınm a plânı çerçevesinde hazırlıyacağ ı projelerle mümkün o lacaktır.»
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B E L G E  18 20 Temmuz 1968

RCD’NİN DÖRDÜNCÜ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE TEATİ
EDİLEN MESAJLAR

CUMHURBAŞKANI SUNAY’IN MESAJI

Cum hurbaşkanı Sunay, m esajında, RCD’nin üç ülke için yeni bir devrenin 
başlangıcı olduğuna işaret ederek, «im kân ve kaab iliyetler potansiyeli, üç ü l
kenin geleneksel dostluğu ve büyük insan gücü ile zengin tab ii kaynak la r ve 
ortak m enfaatlerinden m eydana gelen RCD’nin, geçen dört yıl içinde sağ lad ığ ı 
başarıla r, devlet başkan ların ın  tesbit ettikleri konularda ve hedeflerde, ne ka 
dar isabetli o ldukların ı teyit etmiştir» demektedir.

Cum hurbaşkanı m esajına, daha sonra şöyle devam  etmektedir :

« İk tisad i, sosyal ve kültürel kalkınm a m ücadelesine atılan  mem leketlerin, 
ezcümle komşu durum unda olan m em leketlerim izin, karşılaştık ları güçlük ve 
engelleri giderm ek için, işb irliğ inde ve ortak teşebbüslerde bu lunarak, mevcut 
imkân ve kaab iliyetle rin i, en yararlı bir şekilde değerlendirm eleri ve b irb irle
rine yardım cı o lm aları, zam anım ızın önceliği haiz icabı ve müşterek tarih im izin  
tab ii bir zorunluğudur.

Kalkınm a için Bölgesel İşb irliğ i, işte böyle bir düşünceye ve temele d a ya n 
m aktadır. Bizim için bir ümit kaynağı olduğu g ib i, kalkınm a yolunda çaba gösteren 
diğer m illetlere de, bir örnek teşkil etmektedir.

Bu vesile ile, dört senenin ortak sonuçlarından iftihar duyduğum uzu be
lirtir, edindiğim iz değerli tecrübelerle geleceğe daha kuvvetli bir arzu ve daha 
büyük bir hızla ilerlem em iz ve yeni gelişm eler sağ lam am ız gerektiğini ilâve  
etmek isterim.»

BAŞBAKAN DEMİREL’İN MESAJI

Başbakan Süleym an Demirelde m esajında, üç ülkenin bütün k ayn a k la rı
nı seferber ederek, münferiden İktisad î kalk ınm a ham lesine g iriştik lerine işaret 
ederek, şöyle demektedir :

«Bu ham leye yeni bir güç verm ek am ac ıy la , 21 Temmuz 1964 tarih inde, 
üç ülke devlet başkanların ın  yapıcı önderliğinde kuru lan , Kalk ınm a için Bölge
sel İşb irliğ i, faaliyetlerin in  dördüncü başarılı yılın ı idrak etmiş bulunuyor.

Y ine 1968 yılı içerisinde, topyekûn kalkınm a yo lunda, Şehİnşah A ryam ehr 
ve M areşal Eyüp H an’ın, müstesna liderliğ inde g irişilen , İran ’da «beyaz devrîm »în 
beşinci senesini ve Pakistanda «reform lar on - y 111»nı, kardeş İran ve Pakistan mil-
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Jetleri ile birlikte, içten kutluyoruz. 1968 y ılı, Türkiye için de, ayrı bir önem ta 
şım aktad ır. Son beş y ıld ır yürüte geld iğ im iz plânlı İktisad î kalkınm a fa a liye t
leriyle , halkım ızın refahı yolunda mühim m erhaleler kaydedilm iştir. A lınan bu 
sonuçların ¡ışığ ında, ikinci beş y ıllık  kalkınm a plâm 'nın uygulanm asına , daha 
büyük bir azim le  başlam ış bulunm aktayız.»

RCD'nin bölge kalkınm asına da işaret eden Başbakan Demirel, RCD’nin 
kurulm ası için alınan kararın , üç ülkenin, özellikle ticari ve endüstriyel a la n la r
da mevcut bölgesel im kânların ı, en ekonomik bir şekilde değerlendirebilecek bir 
dayan ışm a ve işb irliğ ine gitme arzusundan doğduğunu belirtmiş ve m esajına 
şöyle son verm iştir : «Hükümetim , RCD faa liyetle rin i kardeşleriyle , bu fa a liye t
leri el ele, büyük bir ahenk ve arzu içersinde yürütmeğe devam  edecektir.»

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAĞLAYAMGİL’İN MESAJI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabrİ Ç ağ layan g il, Kalkınm a için Bölgesel İşbirliğ i 
teşkilatın ın , yerleşm e devresini tam am lıyarak , tahakkuk safhasına girmekte o l
duğunu belirten m esajında, RCD çerçevesinde, üç ülke arasında yap ılan  a n la ş
m alara işaret etmekte ve işb irliğ in i övmektedir.

Dışişleri Bakanının mesajı şöyle son bulm aktadır : «M em leketlerim iz a ra 
sında mevcut, yakın  dost ve kardeşlik  m ünasebetlerinin yan ıs ıra , bölgesel iş
birliğ in in başarılı bir örneğini veren, RCD'nin, gelecek y ılla rd a  daha büyük m u
va ffak iye tle r kaydedeceğine, sarsılm az inancım ız vard ır.»

ŞEHİNŞAH RIZA PEHLEVİ’NİN MESAJI

İran Şehinşahı Rıza Pehlevi, m esajında, RCD'nin sağ lad ığ ı fa yd a lan  
belirttikten sonra, şöyle devam etmektedir :

«Son dört yıl içinde, üç üye hükümetin iktisadi hayatının bütün d a lla rınd a , 
ob jektif sanayileşm eye ve mülti-prodüktİviteye geçilmesini mümkün kılacağını 
göstermektedir. Ka lk ınan  ülkelerle gelişm iş ülkeler arasın d ak i, gittikçe korkunç
laşan uçurumdan uzak ka lm ak için, bu yolu tutm anın, bizim için hayati bir öne
mi vard ır.»

İran Şehinşahı m esajında, RCD'nin am açlarına ulaşm ası için, sam im iyet ve 
sadakatla  çaba harcıyan ların , emeklerinin takd ir edild iğ in i belirtm iş ve «Türk 
ve Pakistan 'lı kardeşlerim ize iyi d ileklerim izi iletiriz» dem iştir.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZAHİDİ’NİN MESAJI

İran Dışişleri Bakanı A rdeşir Zah id i de, kuruluşun am acına doğru kaydet
tiği ilerlem eleri, ob jektif o larak  değerlendirdikten sonra «bu y ıl, RCD'nin son 
derece büyük önem taşıyan , p lan lam a devresinden çıkıp , uygulam a devresine 
ulaştığını söyliyeb iliriz»  demektedir.
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Zah id i, Kalkınm a için Bölgesel İşb irliğ in in , barış ve istikrar İçin vazgeçil
mez bir şart olduğunu, uzun vadeli bir proje o lan , bölgese! işb irliğ in in , bundan 
dört yıl önce, İstanbul'da kararlaştırılan , yüksek am açlara ulaşm ası için, bütün 
kaynakların  ku llan ılm asına devam edileceğini belirtm iştir.

PAKİSTAN CUMHURBAŞKANSNIN MESAJI

Pakisctan Cum hurbaşkanı M areşal Eyüp Han da m esajında şunları söyle
mektedir : RCD ülkeleri arasında iktisadi ve kültürel işb irliğ i hayal o lm akdan 
çıkıp , yaşıyan  bir gerçek haline gelm iştir. İman ve kader birliği ila kurduğu
muz, halktan halka ilişk ile r kuvvetlenm iş, RCD, üm itlerim izin m addi bir örneği 
ve hep birlikte barışa , kuvvete ve refaha doğru çalışm am ızı, çabalarım ızı b irleş
tirmem izi sağ lıyan  bir kaynak  olm uştur.»

Tarihte, bölgesel işb irliğ in in  önemini gösteren çeşitli örneklere rastlandığ ını 
belirten Eyüp Han m esajında ayrıca RCD’de görev a lan ların  çalışm aların ı da 
övmüştür.

PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ MESAJI

Pakistan Dışişleri Bakanı A rşad Hüseyin ise, üç ülkenin kalkınm ası için, 
gerekli 50 sınai projenin p lanlandığ ın ı ve uygulam a ile ilg ili kararların  a lın d ı
ğını, hatırlattıktan sonra, « istikrarlı ve ayd ın görüşlü hükümetlere sah ip , üç ü l
kede oturan, 280 milyon insan, üretimin arttırılm asını gerektirm ektedir» demiş 
ve yöneticilerin , bu büyük pazarın  gittikçe artan ihtiyaçların ı karşılam a konusuna 
da , eğilm elerini m em nunlukla belirtm iştir.

RCD'nin haberleşm e, teknik ve kültürel işb irliğ i a lan la rın d a  da , gelişm e 
kaydettiğini belirten A rşad  Hüseyin, m esajına RCD'de ça lışan ları överek ve iyi 
dileklerin i ileterek son verm iştir.

B E L G E  19 19 Temmuz 1968

RCD HAKKINDA BİLGİ

Türkiye, İran ve  Pakistan arasında 21 Temmuz 1964 tarih inde İstanbul'da 
imzalanan RCD «Kalk ınm a için Bölgesel İşb irliğ i»  teşkilâtı an laşm ası 20 Tem- 
muz'da dördüncü yılın ı doldurm aktadır.

Uç ülke arasında yap ılan  bu an laşm a çerçevesinde çeşitli a lan la rd a  ya p ı
lan işb irliğ i büyük bir merhale katetmiş bulunm aktadır.
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T e ş k i l â t

Tah ran ’da bulunan ve üç ülkenin uzm anlarından kurulu Genel Sekreterlik, 
teşkilâtın koordinasyonunu sağ lam aktad ır. Teşkilâtın başlıca o rgan ları, üç ül
kenin Dışişleri Bakan larından m eydana gelen «Bakan la r Konseyi», üç ülkenin 
p lân lam a teşkilâtı başkan larından kurulu «P lân lam a Konseyi» ve çeşitli işb irli
ği sahaları ile ilgilenen komitelerden m eydana gelm ektedir.

Komiteler arasında karayo lları ve dem iryo lları, posta-telgraf ve telekom ü
nikasyon , deniz ve hava nak liyatı, bankacılık  ve sigorta, ortak am açlı teşebbüs
ler, teknik işbirliği, ticaret, turizm ve enformasyon gibi ihtisas da llarında ça lış
m alar gösteren a lt kuru luşlar bulunm aktadır.

Bunun d ışında, geçen yıl Ram sar'da toplanan zirve konferansında a lınan 
karara uygun o larak  kurulan «Ram sar Çalışm a Grubu» da vard ır ki, bu kuruluş 
d a , konseylere sunulacak raporların hazırlanm asın ı koordine etmektedir.

G a y e l e r i

21 Temmuz 1964 tarih inde, İstanbul’da yap ılan  «zirve konferansında» her 
üç ülkenin devlet başkan ı, «m illi kalkınm a hızının arttırılm asında ve barış ve 
istikrara hizmette, bölgesel işb irliğ in i çok önemli bir faktör sayd ık ların ı»  belirt
m işler ve m illetleri ve ülkeleri arasında derin tarih i, kültürel bağ ların , böyle bir 
zemin olduğunu gözönünde bulundurarak, bugün dört yaşına giren RCD a n la ş
masını im zalam ışlard ır.

RCD an laşm asın ın  kapsam ına giren hususlar şöyle tesbit edilm iştir :

—  üç ülke arasın da , ticaret an laşm aları yapm ak suretiyle mal m übadele
sini gerçekleştirm ek,

—  üç ülkenin ticaret odaları arasında sıkı bir işb irliğ i sağ laya rak , bölge
sel bir ticaret odası kurulm asını sağ lam ak ,

—  ortak projeler düzenlem ek,

—  üç ülke arasında posta ücretlerini, dah ili posta seviyesine indirm ek,

, —  bolge’de hava ulaştırm a hizmetlerini geliştirm ek ve üç ülke için güçlü
bir m illetlerarası havayolu  şirketi kurm ak,

—  deniz nakliyatında sıkı bir işb irliğ ine girişm ek,

—  karayolu ve demiryolu irtibatını geliştirm ek,

—  üç ülke arasında turizm an laşm ası im za lam ak,

—  üç ülke arasında vize m uafiyetin i kurm ak,

—  üç ülke arasında uzman ve eğitim tesisi bakım ından, teknik yardım  
yap ılm asın ı sağ lam ak ,
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Neler Gerçekleşti

Kuruluşundan bu yana geçen dört y ıllık  süre içinde, gerçekleştirilen işb ir
liğinden bazıların ı şöyle s ıra lıyab ilir iz  :

Ulaştırma dalında :

—  Üç ülkenin havayo lları arasında işb irliğ i kurulm uş, K araş i, Tahran İstan
bul arasında muntazam hava seferleri, üç m illi havayolu tarafından  
gerçekleştirilm iştir.

—  Denizcilik a lan ında büyük ilerleme kaydedilm iş merkezi İstanbul'da 
ve yüzde 50 hissesi Pakistan , yüzde 35 Türkiye ve yüzde 15’i İran 'a 
a it olm ak üzere bir RCD deniz nakliyat servisi kurulmuştur. Bu servis 
Am erika ve RCD bölgesi arasında ve RCD ülkeleri arasında m untazam 
seferler yapm aktad ır.

Üç ülkeyi b irbirine bağ layan  karayolu bu yıl içinde, demiryolu ise 1973 
yılında tam am lanacaktır. Türkiye, İran ve Pakistan topraklarında RCD 
demiryolunun inşaasına hızla devam  edilm ektedir.

M u h a b e r e :

—  Posta ücretleri, dah ili mektup seviyesine indirilm iştir. Uçak posta ücret
lerinin de indirilm esine çalışılm aktad ır. Üç ülke arasında teleks irtibatı 
ve otomatik telefon irtibatı gerçekleştirilm iştir.

Bankacılık ve sigorta : ,

—  Üç ülkenin işb irliğ i ile başlatılan  «Bölgesel Reasürans B irliğ i» 1 Ocak 
1967 tarih inden beri başarı ile faa liye t göstermektedir.

Ortak amaçlı kuruluşlar :

—  28 sanayi projesi üzerinde ça lışm alar devam  etmekte olup, üç proje 
onaylanm ış bulunm aktadır. Bu projeler arasında alüm inyum , banknot 
kâğıdı, lokomotif, otomobil, e lektrik c ihaz la rı, m akina aletleri vs. fa b 
rikaları bulunm aktadır.

T i c a r e t :

—  Ticaret alan ında büyük gelişm eler kayded ilm iş, RCD ticaret ve sanayi 
odası kurulmuştur. Üç ülke arasında ik ili ticaret an laşm aları im za lan
mış, RCD ödeme birliği kurulmuş böylece şim d ilik  küçük çapta dahi o l
sa , üç ülke arasında ticari akış başlam ıştır.
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Turizm , kültür ve enformasyon sahalarında işb irliğ i için ça lışm alar ya p ıl
m aktadır.

S o n u ç

Bütün bu yukarıda sayd ığ ım ız a lan lard an  başka daha birçok a landa da 
işb irliğ ine g irişilm iş bulunm aktadır. Teşkilâtın henüz dördüncü yılın ı doldurdu
ğu ve bunun ilk üç yılının projelerinin h a z ırla n m a sıy la  geçtiğini ak ılda tutul
ması gereken bir husustur.

B E L G E 20 20 Temmuz 1968

DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN TÜRKİYE’YE GELDİĞİNDE VERDİĞİ DEMEÇ

Kıbrıs Cum hurbaşkanı Dr. Fazıl Küçük, Yeşilköy havaa lan ında basma şu 
demeci verm iştir :

«5 senelik mecburi bir ayrılık tan  sonra ana vatana tekrar gelm iş bulunu
yorum . Bu az iz  va tana a y a k  basarken, Türk cem aati ad ına son 4 ,5  y ılda bize 
karşı göstermiş olduğunuz yakın  ilg iye , cömertçe yapm ış olduğunuz yard ım lara 
ve m anevi desteğe, minnet ve şükran larım ızı arz etmek isterim. Bu a lâ k a , y a r
dım ve destek olm am ış o lsayd ı, K ıbrıs'da bugün, belki de Yunan bayrağı d a l
g a lanacaktı. Bu meşum akıbeti bertaraf etmek için Kıbrıs Türk'ü herşeyini orta
ya koym uş, tarih ine ve m illetine yak ış ır bir m illi mücadelesini şan la , şerefle yü 
rütmüştür. B ild iğ in iz g ib i, dava m üzakere safhasına intikal etmiş bulunuyor. 
İki cem aatin müzakerecileri tam bir g iz lilik  içinde karşılıklı sondajlar yap arak  
Kıbrıs meselesine barış yolu ile olumlu bir hal çaresi bulm aya gayret ediyorlar 
Hedefim iz, müstakil bir K ıb rıs’ta Türk cem aatinin meşru hakların ı koruyan can 
ve mal em niyetini olumlu bir şekilde temin eden ve garantileyen bir hal çaresi 
bulm aktır.

Bugüne kadar yap ılan  tem aslar hakkında size bilgi verm eyeceğim . Çün
kü alm ış olduğum uz g iz lilik  kararı buna m anidir. Şu kadarını belirtmek isterim 
ki, mevcut im kân lar dahilinde realist bir açıdan çalışılm aktad ır. Mümkün olanın 
en İyisin i temin etmek istiyoruz. M ücahitlerim izin ve halkım ızın bu yo lda fed a
kârlık la rla  korumuş o ldukları hak ve hürriyetleri masa başında teslim etmek 
bahis konusu o lam az. Henüz, prensipler üzerinde m utabakata varılm ış değild ir. 
M üzakereler bu sa fhaya geldiğ i zcıman, durum halka açık lanacaktır. Ve alt ko
miteler çalışm aya başlayacaktır. M üzakerelerin ilk sa fhası, 10 gün sonra bitmiş 
o lacaktır. 15 günlük bir tatilden sonra m üzakereciler bugüne kadar yapm ış o l
dukları tem asları değerlendirecekler ve m utabık kalm ak ihtim ali olan konular, 
bir protokol ile kalem e alınacaktır. İkinci sa fh ad a , görüş ayrılığ ı bulunan konular 
ele a lın a rak  bir orta yol bulm aya çalışılacaktır.
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Cem aatim iz barış yolu ile bir hal çaresi bulunması için elden geleni ya p 
m aktadır. Şim diye kadar anavatand an  ald ığ ım ız yard ım ları şükran la anarız . 
Fakat, ek yard ım lara ihtiyacım ız vard ır. Cem aat, hızla kalk ınm ak am acı ile plânlı 
bir şekilde yeni yatırım lara gidilm esi gerektiğini hissetmektedir. A navatan dak i 
özel sektörün de bu konuya ilgi ile eğilm esini arzu ve temenni ederiz.»

B E L G E 21 20 Temmuz 1968

MACARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRK - MACAR İLİŞKİLERİ 
KONUSUNDAKİ DEMECİ

AAacaristan Dışişleri Bakanı Janos Peter M acar hükümetinin davetlisi o larak  
M acaristan'ı z iyaret etmekte olan Türk gazetecilerini m akam ında kabul ederek 
kendileri ile Türkiye 'ye yapacağ ı ziyaret hakkında görüşmüştür.

M acaristan Dışişleri Bakan ı, Türkiye'ye yapacağ ı bu ziyaretin , sadece Türk 
ve M acar hükümetleri arasındaki ikili ilişkilerin  gelişm esi bakım ından değ il, a y 
ni zam anda her iki tara fı ilg ilendiren m illetlerarası bazı m es’elelerin halline y a 
rayacak bir işb irliğ in in  sağ lanm ası yolunda da bir ham le teşkil edeceğini be
lirtm iştir.

Bakan , A n k a ra ’da Türk devlet ad am ları ile yapacağ ı görüşm eler s ırasın
da her iki memleket arasında mevcut İktisad î ve kültürel münasebetlerin daha 
ileri bir sa fhaya ulaştırılm ası bakım ından bir takım  müsbet teklifle r yapacağ ın ı, 
bu arada karşılıklı o la rak  öğretmen ve öğrenci m übadelesi konularının gözden 
geçirileceğini sözlerine eklem iştir.

Bu görüşmelerin ayn î zam anda çeşitli m illetlerarası m es’eleleri de İki hü
kümet yetkilileri tarafından birlikte ele alınm asına im kân vereceğine işaret eden 
Janos Peter A n ka ra ’ya yapacağ ı bu ziyaretin  iki memleket arasındak i ik ili ve 
dostane münasebetlerin daha da kuvvetlendirilm esinde mühim bir rol o yn a ya
cağından emin bulunduğunu ifade etmiş ve özellik le  iki memleket arasındak i 
ticarî münasebetlerin çok daha faz la  geliştirilm esin in mümkün olduğunu söyle
yerek sözlerine son verm iştir.

B E L G E 22 22 Temmuz 1968

ÇAĞLAYANGİL’İN MACAR DIŞİŞLERİ BAKANI ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE 
YAPILAN KONUŞMALAR

Dışişleri Bakanı İhsan Sdbri Ç ağ layan g il, M acaristan Dışişleri Bakanı Janos 
Peter şerefine verdiği yemekte şu konuşmayı yapm ıştır :
«Sayın Bakan,
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Once bu daveti kabul buyurarak, şahsınızda M acaristan H alk  Cum huri
yetinin muhterem devlet adam larından birini se lâm layab ilm ek zevk ve şerefini 
bize verm iş o lm anızdan dolayı Zatıâ lile rine teşekkür etmeme m üsaadenizi rica 
ederim .

Bir ilham , kültür ve aksiyon adam ı o larak  mem leketinizin hizmetinde par
lak  bir kariyere sahip bulunuyorsunuz. M illetler arasında sulh ve birliğin savu- 
nucuscu o larak  görevinizin u lviliğ ine terettüp eden hususları mükemmel bir şe
kilde ifa buyurm aktasın ız.

Türkiye ’de bulunduğunuz müddet zarfınd a , Hükümet merkezinden başka 
başlıca şehirlerim izi ziyaret etme fırsatını elde edeceğinizden dolayı çok mem
nunum. G ideceğiniz her yerde Türk m illetin in , özellikle takd ir ettiği bir m illetin 
m ümessilerine göstereceği hararetli hüsnü kabul ile çevrili o lacaksın ız. Bin y ıllık  
b ir kültür akrabalığ ın ın  varis i olan Türk ve M acar milletleri müşterek uzun bir 
tarih in  hatıraların ı pay laşm aktad ırla r ve birbirlerine en sam im i bağ larla  bağ
lıd ırlar.

Beraberce yaşanm ış olan tarih i devir, m illetlerim ize muhteva bakım ından 
zengin ve hatıra bakım ından renkli bir m iras bırakm ıştır. Budapeşte’deki Türk 
m ezarlığın ın taşları üzerindeki k itabeler bunun şah id id irler. Rakosi ve Koşut bu 
devreyi en muhteşem şekilde can land ırırlar. Onların hatıraları m illetleri müşte
reken b irbirlerine karşılıklı hürmet içinde bağ layan  hatıralardandır.

Eminim ki Türk iye ’de ikam etiniz müddetince Türk m illetinin asîl M acar 
milletine karşı taşıd ığı duyguların derin liğ in i hissedeceksiniz.

Bu m ünasebetle Türk Hükümetinin ziyaretin ize  büyük önem atfettiğini ifa 
de etmek İsterim . Bu ziyareti Türk - M acar münasebetlerinde yeni bir m erhale
nin habercisi o la rak  te lâkki ediyoruz. Yaptığ ım ız görüşmeler eminim bu kan a a
tim izi kuvvetlendirecektir.

Görüşm elerim iz bize m em leketlerim izi İlg ilendiren meseleleri olduğu kadar 
m illetlerarası önemi haiz problemleri ele a lm ak  fırsatını verecektir.

İk ili ilişk ilerim izi gözden geçirirken bunları daha da geliştirm ek için a la 
cağım ız tedbirler üzerinde müşterek bir m utabakatla karar a lab ileceğ im izi ümit 
etm ekteyiz. V aracağ ım ız neticeler, hiç şüphesiz m em leketlerim izin karşılık lı y a 
rarına o lacaktır. Son senelerin tecrübeleri bunu isbat etmiş bulunm aktadır.■ i : . ' -  i .. : ;

Barışın m uhafazası, tab iî, m illetlerarası meseleleri değerlendirm em izde 
başlıca ölçü o lacaktır.

Atatürk zam anındanberi Türkiye'nin dış m ünasebetler a lan ında sarf ettiği 
bütün gayretler barışın m uhafazası ve idam esine müteveccihtir. Devletler a ra 
sındaki normal düzen, m illî bağ ım sızlık, toprak bütünlüğü, hak eşitliğ i, iç iş
lere adem i m üdahale ve an laşm alara  sadakat prensiplerine müstenit âd il ve 
devam lı bir barışı gerektirir.
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Diğer taraftan m illetlerin haklarına ve meşru m enfaatlerine hürmetin b a
rışın zaruri şartlarından birini teşkil ettiğine inanm aktayız.

Türkiye işte bu düşünce ile Birleşmiş M illetler Teşkilâtının çalışm alarına 
faa l bir şekilde katılm ıştır.

Barışın sulhçu yo lla rla  m uhafazasına tara ftar olan Türkiye, ih tilâ fla rın  h a l
li için her türlü tehdit teşebbüslerine ve evleviyetle kuvvet istim aline karşıd ır.

Bu buhranların halledilm em iş olm ası ve barışı tehlikeye sokm ağa devam  
etmeleri şayan ı teessüftür. Bunların halli yolunda yap ıla cak  her gayretin teşvik 
edilm esi gerektiği kanaatindeyiz.

K ıb rıs’ta iki cem aat temsilcileri a rasında başlam ış olan tem asları işte bu 
zihniyet içinde m ütalâa etmekteyiz. Bu tem asların bütün ilg ili ta ra fla rca  kabul 
edilebilecek âd il ve barışçı bir hal tarzına varm a yoluna açm ağa yardım  ede
ceğini um arız.

Şurası açıktır ki, m illî bir davam ız olması hasebile , Kıbrıs meselesi için bü
tün gelişm eleri lâ y ik  olan teyakkuzla  izlem ekteyiz.

Sîzleri aram ızda görmekten duyduğum uz memnuniyeti tekrarlarken , ka
dehim i şahsî saadetin iz ve âsİl M acar m illetinin refah ve tealisine ka ld ırıyo
rum.»

Konuk M acaristan Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Janos Peter de, ce
vabî konuşmasında, Türk ve Macar milletlerinin tarihteki m ünasebetlerine de
ğinmiş ve iki ülke m illetlerin in , zam an zam an muharebe etmelerine rağm en, 
bunlardan dahi, hayatlarına zenginlik veren derin tecrübeler kazand ıkların ı 
söylem iştir.

A tatü rk ’ün iki ülke arasındak i m ünasebetlerin tekrar eski çerçevesi içinde 
geliştirilm esini isabetle kaydettiğ ine işaret eden Janos Peter daha sonra sözle
rine şöyle devam  etmiştir :

«İki memleket arasındak i m ünasebetler o sa fhaya varm ıştır ki, istinad 
edebileceğim iz müşterek bir zemin mevcuttur. Bu zemin üzerine kurulacak mü
nasebetlerin sarsılm az gelişm eye m azhar o lacağ ında şüphe yoktur.

İçinde yaşad ığ ım ız politik ve sosyal rejim ler fa rk lıd ır. Aynı ittifak sistem le
ri İçinde bulunmuyoruz. Fakat, bu, hiçbir zam an , m illetlerarası barış için bize 
düşen görevleri ve sorum lulukları yüklenm em ize m ani değild ir. İşte, Türkiye'yi 
ziyaretim izi bu an lay ış  içinde yapm aktay ız . Z iyaretim izin  başlang ıcından bu 
yana ancak birkaç saat geçmiş o lm asına ve görüşm elerim izin de başlangıcında 
bulunm am ıza rağm en, tem aslarım ızda an lay ış la  karşılaştık . Görüşlerim izde ta 
bii olarak bazı farklar bulunmasına rağm en, m üzakerelere bir sam im iyet ve 
açık lık  havasının hakim olduğunu görmekten büyük kıvanç duyuyoruz. Bu mü
zakerelerin semereli ve fa yd a lı sonuçlar doğuracağından em inim .»
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B E L G E  2 3 27 Temmuz 1968

MACARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI TARAFINDAN TEKİRDAĞ’DA 
RAKOCZİ MÜZESİNİN AÇILMASI

M acaristan Dışişleri Bakanı Janos Peter, Tekirdağ ’da M acar hürriyet kah
ramanı Rakoczi'nin evinde kurulan müzeyi açarken şu konuşmayı yapm ıştır :

«Tekirdağ ’Iıların Rakoczi’ye karşı o lan ilg ilerine ve ona ait evi müze haline 
getirmek için Türk halkının göstermiş olduğu içten arzuya teşekkür ederim . Hür
riyet savaşında üstün kuvvetler karşısında yenilen üç M acar ihtilâ lcisi de Tür
kiye'ye sığ ınm ışlardı. Bunların m isafir o larak  kabul edilm iş o lm alarına şimdi de 
teşekkür ederiz. Tekirdağ ili M acar halkı tarafından bir M acar ili gibi sevilm ekte
dir. Dünyanın en güzel yerlerinden Tekirdağ ’da Rakoczi'ye yer verilm iş olması 
bizleri çok memnun etmiştir.

Türk ve M acar ha lk ları arasında köklü ve geleneksel bir yak ın lık  vard ır. 
Bu yak ın lık  çok yönlüdür. Bugün sosyal yap ıla rındak i fa rk la ra  ve ayrı b loklarda 
bulunm alarına rağmen Türk - Mcıcar uluslarının bağ lan gittikçe kuvvetlenm ek
tedir.»

B E L G E  24 27 Temmuz 1968

TÜRK - MACAR ORTAK BİLDİRİSİ

Bild irin in metni şöyledir :

«M acaristan Halk Cum huriyeti Dışişleri Bakanı Janos Peter, Türkiye Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il'in  dâvetine icabetle 22-27 Temmuz 1968 
tarih leri a rasında Türkiye 'y i resmen ziyaret etmiştir.

M acaristan Dışişleri Bakan ı, Türkiye Cum hurbaşkanı Sayın Cevdet Sunay 
ve Başbakan Sayın Süleym an Demirel tarafından kabul edilm iştir.

Mümtaz M acar m isafir, refakatindeki hey'etle birlikte, A n ka ra ’dan başka , 
İzm ir, Konya, İstanbul ve Tekirdağ şehirlerini de ziyaret etmiştir.

İki Dışişleri Bakanı arasında cereyan eden m üzakerelere :

Türkiye cihetinden; Dışişleri Bakanlığ ı Genel Sekreteri Büyükelçi Zeki Ku- 
neralp , Türkiye'n in Budapeşte Büyükelçisi Veysel Versan , Dışişleri Bakanlığ ı 
Müsteşarı Büyükelçi Sadi Eldem ve Bakanlığ ın yüksek dereceli mem urları,

M acaristan cihetinden; M acaristan ’ın A nkara Büyükelçisi İmre Kutas, Kü l
türel M ünasebetler Enstitüsü İdarî Başkanı Endre Rosta, Dışişleri Bakanlığ ında 
Daire müdürü Büyükelçi Sandor Kurtan ve m uhtelif Bakan lık la ra  mensup yüksek 
dereceli m em urlar iştirak etm işlerdir.
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Açıklık  ve karşılıklı an lay ış havası içinde cereyan eden görüşmeler, her 
iki Bakana , M illetlerarası durum üzerinde görüş teatisinde bulunma ve Türk- 
M acar münasebetlerinin çeşitli a lan lard ak i gelişm esini gözden geçirme im kânı
nı verm iştir.

M illetlerarası durumun incelenmesi sırasında, iki Bakan özellik le, dünya 
sulhünün sağ lam laştırılm asına ilişkin konular üzerinde durm uşlardır, iki B a 
kan, m illetlerarası İşb irliğ in i geliştirm ek m aksad ıy la devam lı gayretler sarfedil- 
mesi hususunda Hükümetlerinin samim i arzu ların ı teyit ederek, Doğu - Batı mü
nasebetlerinin ha lihazır gelişm esini gözden geçirm işler ve Avrupa güvenliği 
konusuna özel bir d ikkatle  değinm işlerd ir. Bakan la r, çözüm bekleyen mesele
lerin hallin i an lay ış havasın ı kuvvetlendirm ek suretiyle, ko laylaştıracak  olan 
detente’a sebatla katkıda bulunma hususundaki azim lerin i ifade etm işlerdir.

İki Bakan, silâhsızlanm a meselesine değinm işler ve müessir bir m illetler
arası kontrol altında tam ve genel bir s ilâhsızlanm anın gerçekleştirilm esinin , 
dünyada devam lı bir sulhun gerçek teminatını teşkil edeceği hususundaki inanç
larını ifade etm işlerdir. Bakan la r, d iğer tara ftan , nükleer s ilâh ların  yayılm asın ı 
önleyen antlaşm a üzerinde çalışm aların  tam am lanm asın ı mem nuniyetle kay
detm işler ve antlaşm anın silâhsızlanm a a lan ında diğer m üşahhas tedbirlerin 
a lınm asına yol açacağı ümidini beyan etm işlerdir.

V ietnam ’daki durum konusunda, iki ta ra f, halen Paris ’de devam  eden gö
rüşm elerin, bölge ve dünya barışı ve istikrarın yararına  o larak  meselenin b a
rışçı yo ldan çözümlenmesine müncer o lacağı ümidini izhar etm işlerdir, iki ta ra f, 
bu meselenin çözümlenmesi için 1954 Cenevre an laşm asın ın bir esas teşkil 
edebileceği hususunda m utabık kalm ışlard ır.

B akan la r, Kıbrıs meselesini de ele alm ışlard ır. Türkiye Dışişleri Bakan ı, son 
gelişm eler hakkında M acar m eslekdaşına etraflı izahat verm iştir. Her iki Ba
kan, bu m eseleye, biran evvel K ıb rıs’ ın bağım sızlığ ı ve toprak bütünlüğü esası 
dairesinde, A d a 'd ak i iki m illî cem aatin hakların ı gözönünde tutan ve bütün il
gili ta ra fla rın  meşru m enfaatlerine uygun olan âd il ve barışçı bir hal çaresi bu
lunması üm idini izhar etm işler ve iki cem aat tem silcileri arasında cereyan eden 
istikşafı m ahiyetteki görüşm elerin, bu gayenin tahakkukuna katkıda bulunm a
sını temenni eylem işlerd ir.

Her iki Bakan , Orta Doğu’daki durumu da incelem işlerdir. B akan la r, si
y a s î avan ta j ve toprak kazancı temini için bir vasıta o larak  kuvvete başvuru l
m asına ve bu kazançların  tek tara flı hal çarelerin i kabul ettirmek için ku llan ıl
m asına karşı oldukların ı teyit etm işlerdir. Bakan la r, G üvenlik  Konseyinin 22 K a 
sım 1967 tarih li Kararına uygun o la rak , bu ihtilâfa âd il ve hakkaniyete müs- 
tenid bir hal çaresi bulm aya m âtuf gayretler konusunda Hükümetlerinin deste
ğini belirtm işlerdir.
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İkili ilişkilerin  incelenmesi sırasında iki Bakan, Türk - M acar m ünasebet
lerin in, bağım sızlığa sayg ı, hak eşitliği ve içişlerine m üdahale etmeme prensip
leri dairesinde müsait şekilde geliştiğini memnuniyetle m üşahade etmiş
lerdir. Bakan la r, mümkün olan bütün a lan la rd a  bu ilişkilerin daha da ge
liştirm ek im kânlarını a ram ak hususunda Hükümetlerinin sahip olduğu karşılıklı 
arzuyu izhar etmişlerdir.

Her iki ta ra f, hava nakliyat an laşm asın ın  uygulanm asına başlanm asının 
iki ülke arasında yeni bir bağlantı tesis ettiğini memnuniyetle kaydetm işlerdir.

Bakan la r, d ip lom atik tem silcilik lerin in karşılıklı o larak  Büyükelçilik seviye
sine yükseltilm iş o lm asın ı, Hüküm etlerinin, ikili ilişkilerin  gelişm esine atfettikle
ri önemin bir delili olduğunu kaydetm işlerdir.

Türk - M acar ilişkilerin in  tarih î veçhesini ele a lan  Bakan la r, yurtlarında her 
iki ülkenin mütekabilen ilg ilendikleri tarih î ab idelerin tanzim i ve bakımı için 
a lınacak  tedbirlerin incelenmesi hususunda m utabık kalm ışlard ır. Tekirdağı z i
yareti sırasında M acar Dışişleri Bakan ı, ömrünün son yılların ı bu şehirde geçiren 
m illî M acar kahram anı Rockossy'nin adını taşıyan müzeyi açmıştır.

Ta ra fla r, her iki ülke arasındak i kültürel - artistik  ilişk ile rin , bu konudaki 
y ıllık  m übadele program larına uygun o larak  tatm inkâr şekilde devam  ettiğini 
mem nunlukla m üşahade etm işlerdir. Bakan la r, m illetlerarası ilişkilerin bu a la 
nında tem asların çoğaltılm ası için im kânların araştırılm ası arzusunu izhar et
m işlerdir.

İki Bakan , ülkeleri a rasındak i ticarî mübadelenin muntazam bir şekilde 
artm asını m em nunlukla kaydetm işler ve ekonomik ve ticarî a lan la rd ak i ilişk i
leri daha da geliştirm ek hususundaki azim lerin i belirtm işlerdir.

B akan la r, yap tık ları görüşmelerden memnuniyetlerini beyan etm işler ve 
karşılıklı an lay ış ve itimadı geliştiren âm iller o larak  resmi ziyaret ve şahsî te
m asların faydasın ı tebarüz ettirm işlerdir. Her iki ta ra f, M acar Dışişleri Bakan ı
nın Türkiye 'ye vaki z iyaretin in  i kİ ülke arasındak i ilişkilerin gelişm esine yaptığ ı 
katkıyı bu çerçeve içinde kıym etlendirm işlerd ir. Ta ra fla r, bundan başka , bir Türk 
Parlâmento Heyetinin M acaristan H alk Cum huriyetine yakında yapacağ ı z iy a 
reti m em nunlukla kaydetm işlerdir.

M acaristan H alk Cumhuriyeti D ışişleri Bakan ı, Hükümet ad ına , Başbakan 
Süleyman Dem irel'î ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il'i M acaristan ’ı 
resmen ziyarete davet etmiştir. Bu davetler mem nuniyetle kabul edilm iş o lup, 
ziyaretlerin tarih i ileride tesbit edilecektir.»
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{Esas Metin)
COMMUN5QUE CON JOINT TURCO - HONGROIS

Sur l’ invitation de Monsieur İhsan Sabri Ç ag layan g il, M inistre des A ffa ires 
Etrangères de Turquie, Monsieur Janos Peter, M inistre des A ffa ires Etrangères 
de la République Populaire de Hongrie, a effectué une visite officie lle en Turquie 
du 22 au 27 Ju ille t 1968.

Au cours de cette visite , le M inistre des A ffa ires Etrangères de Hongrie a 
été reçu par le Président de la République de Turquie Monsieur Cevdet Sunay et 
par le Président du Conseil des Ministres Monsieur Süleym an Demirel.

L'éminet hôte hongrois accom pagné des membres de sa délégation a visité, 
à part A n ka ra , les villes d ’İzm ir, Konya, İstanbul et Tekirdağ.

A ux entretiens qui ont eu lieu entre les deux Ministres des A ffa ires Etrangères 
ont pris part :

Du côté turc Monsieur Zeki Kuneralp , Secrétaire Général du M inistère des 
Affaires Etrangères, M onsieur Veysel V ersan , A m bassadeur de Turquie à 
Budapest, Monsieur Sadi Eldem, Secrétaire Général Délégué et les hauts 
fonctionnaires du M inistère.

Du côté hongrois, M onsieur İmre Kutas, A m bassadeur de la République 
Populaire de Hongrie à A n ka ra , M onsieur Endre Rosta, Président Adm in istratif 
de l ’ Institut des Relations Culturelles, M onsieur l ’Am bassodeur Sandor Kurtan, 
Directeur de Département au M inistère des A ffa ires Etrangères et les hauts 
fonctionnaires de différents M inistères.

Ls entretiens qui se sont déroulés dans une atm osphère de franchise et de 
compréhension mutuelle ont permis aux deux Ministres de procédar à un échange 
de vues sur la situation internationale et de passer en revue l ’évolution des 
relations turco - hongroises dans divers dom aines.

Au cours de l’exam en de la situation internationale, les deux Ministres 
se sont arrêtés tout particulièrem ent sur les questions relatives à la consolidation 
de la p a ix  m ondiale. Réaffirm ant le désir sincère de leurs Gouvernements 
respectifs de déployer des efforts constants en vue de promouvoir la p a ix  et la 
coopération internationale, les deux M inistres ont passé en revue l ’évolution 
actuelle des relations Est - Ouest et accordé une attention particulière à la 
sécurité européenne. Ils ont exprim é leur détermination de contribuer avec 
persévérance à la détente qui, renforçant l’atmosphère de compréhension, 
pourrait faciliter le règlement des problèmes en suspens.

Les deux M inistres se sont penchés sur la question du désarmement et ont 
exprim é la conviction que la réalisation d ’un désarmement complet et général
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sous contrôle international efficace constituerait une garantie réelle pour une paix  
durab le dans le monde. Ils ont d ’autre part noté avec satisfaction la conclusion 
des travau x sur un traité de non-prolifération des armes nucléaires et ont 
formulé l ’espoir que ce traité ouvrirait la voie à d'autres mesures concrètes dans 
le dom aine du désarmement.

Au sujet de la situation au V ietnam , les deux Parties ont exprimé l ’espoir que 
les pourparlers engagés actuellement à Paris aboutiraient au règlement pacifique 
du problème dans l ’ intérêt de la paix  et de la stabilité régionales et mondiales.
Les deux parties sont tombées d ’accord pour constater que l ’accord de Genève 
de 1954 pourrait constituer une base pour la solution de ce promlème.

Les Ministres ont égalem ent évoqué la question de Chypre. Le M inistre des 
A ffa ires Etrangères de Turquie a fa it à son collègue hongrois un exposé détaillé 
sur les derniers développements. Les deux Ministres ont formulé l ’espoir que 
cette question trouve sans tarder une solution juste et pacifique, basée sur 
indépendance et l ’intégrité territoriale de Chypre, tenant compte des droits de 
deux communautés nationales de l ’île et conformément aux intérêts légitimes 
de toutes les parties en cause, et ont émis le souhait de voir les pourparlers 
exploratoires qui se déroulent entre les représentants des deux communautés, 
contribuer à la réalisation de ce but.

Les deux M inistres ont également exam iné la situation au Moyen. Orient. 
Ils ont réaffirm é leur opposition à l ’emploi de la force comme un moyen d'assurer 
des avantages politiques et des gains territoriaux ainsi qu ’à l ’utilisation de ces 
gains pour l ’ imposition de solutions unilatérales. Ils souligné le soutien de 
leurs Gouvernements respectifs pour les efforts tendant à trouver une solution 
juste et équitable à ce conflit conformément à Ici Résolution du Conseil de 
Sécurité du 22 novembre 1967.

Au cours de l’exam en des relations b ilatérales, les deux Ministres ont 
constaté avec satisfaction que les relations turco-hongroises se développent de 
façon favo rab le  sur la base des principes du respect de l ’ indépendance, de 
l’égalité de droits et de la non-ingérence dans les a ffa ires intérieures. Ils ont 
exprimé le désir mutuel de leurs gouvernements de chercher les moyens de 
développer encore davantage ces relations dans tous les domaines possibles.

Les deux Parties ont noté avec satisfaction que la mise en application de 
l ’accord re latif au transport aérien a établi un nouveau lien entre les deux pays.

Les M inistres ont égalem ent noté que l ’élévation de leurs missions 
diplom atiques respectives au rang d ’A m bassade était une preuve de l ’ importance 
que leurs gouvernements attachent au développement des relations b ilatérales.

En évoquant l ’aspect historique des relations turco-hongroises, les Ministres 
sont tombés d ’accord sur l ’étude des mesures à envisager pour l'am énagem ent
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et l'entretien des monuments historiques intéressant leurs pays respectifs. Au 
cours de sa visite à Tekirdağ, le M inistre hongrois a inauguré le musée portant 
le nom du héros national hongrois Rackossy qui a passé les dernières années 
de sa vie dans cette v ille .

Les deux Parties ont constaté avec satisfaction que les relations culturelles- 
artistiques entre les deux pays se déroulent d ’une façon satisfa isante conformé
ment au x programmes annuels des échanges. Les M inistres ont exprim é leur 
désir de chercher les moyens possibles en vue d ’accroître ies contacts dans ce 
dom aine des relations internationales.

Les deux Ministres ont noté avec satisfaction l ’accroissement régulier des 
échanges com merciaux entre les deux pays et ont exprim é leur volonté de 
développer encore davantage les relations dans les domaines économique et 
commercial.

Les Ministres se sont déclarés satisfa its des entretiens qu'ils ont eus. Ils 
ont souligné l’utilité des visites officie lles et de contacts personnels comme 
facteurs destinés à promouvoir la compréhension et la confiance mutuelles. 
C'est dans cet esprit que les deux Parties ont évalué l ’apport de la visite  en 
Turquie du Ministre hongrois au développement des relations entre les deux 
pays, les Parties ont en outre noté avec satisfaction la prochaine visite d'une 
délégation parlem entaire turque en République Populaire de Hongrie, 
et leur date sera fixée ultérieurement.

Le Ministre des A ffa ires Etrangères de la République Populaire de Hongrie 
a invité, au nom de son Gouvernement, le Premier M inistre M onsieur Süleym an 
Demirel et le M inistre des A ffa ires Etrangères M onsieur İhsan Sabri Ç ağ layang îl 
à visiter officiellem ent la Hongrie. Ces invitations ont été acceptées avec p la isir 
et leur date sera fixée ultérieurement.

B E L G E 25 26 Temmuz 1963

AFGANİSTAN VELİAHDININ TÜRKİYE’YE GELİŞİNDE YAPTIĞI KONUŞMA

Afgan istan Veliahd ı Prens Ahmet Şah, Esenboğa havaalanında verdiği 
demeçte şunları söylemiştir :

«Türkiye cumhuriyeti hükümetinin davetlisi o larak  Türkiye 'ye gelmekten 
müstesna bir bahtiyarlık  duym aktayım . Bu hepim izi sevindiren çok güzel bir 
o layd ır.

Yarım  asırdan beri, Türkiye ile A fgan istan  arasında çok dostane ilişk iler 
vard ır. Ve bu her geçen gün b iraz daha kuvvetlenm ektedir. Bu İlişk ilere, iki 
devletin liderleri arasında görüşmeler ve karşılık lı z iyaretler çok kıymetli katk ı
larda bulunm aktadır.
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Biz, bu ilişk ile ri, her iki memleketin liderleri arasında karşılıklı temas ve 
z iyaretleri sağ lam ak suretiyle daha da ileriye, daha da olumlu ve verim li mer
ha leye ulaştıracağ ım ız kanısındayız.

Türkiye cumhuriyeti hükümetinin davetlisi o larak  gelmiş bulunduğum şu 
s ırad a , mümtaz devlet adam ı sayın Başbakan Dem irel’in , havaa lan ına  kadar 
gelerek beni karşılam ak lûtfunda bulunm asından A fgan istan hükümetinin ve 
m illetinin en sam im i selâm ların ı ve dostluk hislerini iletmekten büyük bir bahti
y a rlık  duym aktayım .»

B E L G E  26 26 Temmuz 1968

BAŞBAKANIN AFGANİSTAN VELİAHDI ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE
YAPTIĞI KONUŞMA

Başbakan Süleym an Demirei, hükümetin davetlisi o larak  Türk iye ’yi ziyaret 
eden A fgan istan  Veliahd ı Prens Ahm et Şah şerefine verdiği yemekte şu konuş
m ayı yapm ıştır :

«V eliah t Prens ve Prenses Hazretleri

Dost ve kardeş A fg an istan ’ın mümtaz Veliahtı Prens Hazretlerini ve muh
terem re fika ları Prenses H ato l’u Türk m illeti ve hükümetim ad ına mem leketim iz
de se lâm lam aktan büyük bahtiyarlık  ve memnuniyet duym aktayım .

Türkiye ile A fgan istan  arasında an 'anev î dostluk m ünasebetlerinin ve ör
nek işb irliğ in in  m azisi devletlerim izin kuruluş y ılla rına  kadar dayanm aktad ır. 
Bu temelli dostluk ve işb irliğ i, kuvvetini m illetlerim izin sam im î arzusundan, kö
künü tarih î derin liklerden a lm aktad ır. Ü lkelerim iz arasındaki İlişkilerin  eriştiği 
bugünkü mutlu sev iyey i, hâdiselerin zoru ile elde edilm iş bîr netice o la rak  değil 
ve  fa ka t her iki ülke halkının b irbirlerin in meselelerine, her zam an ve her f ır
satta, kardeşçe bir an lay ış ve a lâ k a  ile eğilm iş olm asının ve hiç bir yard ım  ve 
desteği esirgem emiş bulunm asının tab iî bir sonucu o larak  m ütalaa ediyorum . 
M em leketlerim iz arasında teesüs eden bu yakın  ve verim li dostluk ve işb irliğ in in  
her gün b iraz daha kuvvetlenerek devam  etmekte olm asından büyük sevinç 
duyuyorum .

Diğer gayeleri yan ında m illetlerarası meselelerin barışçı yo lla rdan  hallin i 
ve halklarım ızın  mutlu ya rın la ra  kavuşturulm asını ş ia r edinen po litika larım ızın , 
sürprizlerle dolu bugünkü dünyada gerek bölgemizin istik rarına , gerek dünya 
barışının teessüsüne büyük katkıda bulunduğuna inanıyorum . Ç a lışkan  uyan ık 
ve asil ruhlu m illetlerim izin m em leketlerinin kalk ınm asına vakfettik leri gayret 
ve azim leri sayesinde, lâ y ik  o ldukları yüksek medeniyet ve refah seviyesine en 
kısa zam anda u laşacakla rından  ve böylece m illetlerarası meselelerde seslerini
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daha yüksek duyurarak barış esasına müstenit bir dünya düzenin tessüsünde 
daha fayd a lı hizmetler göreceklerinden emin bulunuyorum.

Diğer tara ftan , dünyanın her gün sür’atle değişen şartları ve kaydedilen 
teknik gelişm eler karşısında m illetlerin birbirlerini tan ım aları ve an lam aları için 
ara la rında daha yakın tem aslar kurm alarını zaruri görüyorum. Türkiye ve A fg a 
nistan gibi b irbirlerine hakik î dostluk bağları ve sam im î bir İnançla bağlı mem
leketler için bu tem aslar daha büyük önem arzetmektedir.

Veliaht Prens ve Prenses Hazretlerinin memleketim izi teşriflerin i, A fg an is
tan ile Türkiye arasında m evcudiyetini iftiharla m üşahade ettiğim iz mutlu ilişki 
ve tem asların yeni bir nişanesi o larak  memnuniyetle karşılıyorum . A ram ızda ge
çireceğiniz zam an zarfında m em leketim izi ve A fg a n ’lı kardeşlerini en yakın 
dostluk ve tesanüt duygu larıy la  bağlı m illetim izi daha yakından tan ım ak fır
satını elde edeceğiniz için sevinçliy im . Z iyaretin iz müddetince halkım ızdan gö
receğiniz yakın lığ ın  aZtıâ lile rine güzel memleketlerinden uzak oldukların ı hisset
tirmeyeceğine inanıyorum .»

B E L G E 27 29 Temmuz 1968

BAŞBAKANIN SUUDİ ARABİSTAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞEREFİNE
VERDİĞİ YEMEKTE YAPTIĞI KANUŞMA

Başbakan Süleym an Demirel, Suudi A rab istan Krallığ ı Başbakan yard ım 
cısı ve İçişleri Bakanı Prens Fehd bin A bdü laziz  şerefine verd iğ i yem ekte şu
konuşmayı yapm ıştır :

Yüksek şahsınızda Suudî A rab istan ’ ın mümtaz bir Devlet ad am ın ı, mem
leketim izin asîl ve değerli bir dostunu Türkiye ’de se lâm lam aktan duyduğum  
derin memnuniyeti b ilhassa ifade etmek isterim.

V âk i dâvetim izi kabul etmek suretile mem leketim ize yaptığ ın ız pek kısa 
z iyaretin , bu dost ü lkeyi, halkın ı ve idarecilerin i yakından tanım an ıza ve müş
terek tarih im izin , müşterek örf ve âdetlerim izin izlerini gündelik hayatım ızın bir
çok sa fha larında m üşahade etmenize im kân vereceği için sevinç duyuyorum .

Son b irkaç yıl zarfında kökleri tarih in derin liklerine inen m anevî, sosyal 
ve kültürel rab ıta larla  birb irlerine bağlı ü lkelerim iz arasında m uhtelif seviyelerde 
g irişilen tem aslar, a n ’anevî dostluk ilişkilerim izin  şim diye kad ar ulaşam adığı 
b ir seviyeye vâsıl o lm asına yardım cı olduğu g ib i, her iki memleketin yararına 
verim li bir işb irliğ in in  teessüsü İçin pek m üsait bir ortam da yaratm ıştır. Bu mut
lu seviyeye erişilm esinde taze ve sıcak hâtırasın ı hâ lâ  m uhafaza ettiğ im iz muh
terem ve az iz  dostumuz M elik  Hazretlerinin Türk iye ’ye yap tık la rı z iyaret ile Sa* 
yın Cum hurbaşkanım ızın Suudî A rab istan 'a  vâk i z iyaretlerin in  en önemli rolü
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oynadığ ına inanıyorum . Zâtıdevletlerin in bu ziyaretin in de, her türlü şüphe ve 
tereddütten uzak tam bir dostluk, karşılıklı an lay ış ve itim ada müstenit bir or
tam da devam lı gelişm eler kaydeden ilişkilerim ize yeni ve m es’ut katkılarda bu
lunacağından eminim .

Türkiye, komşu memleketlerden b aş laya rak  özellikle mensubu bulundu
ğumuz bölgede, genellikle dünyada âd il ve sürekli bir barış nizam ının kurulması 
dâvasına sam im î o larak  ve yürekten bağ lıd ır. Gelecek nesillere her türlü endişe 
ve tehditten uzak, müreffeh ve yarın ından emin bir istikbal hazırlam ak en aziz 
gayem izd ir. Bunun için de barışa olan ihtiyacım ız büyüktür. Sosyal, ekonomik 
ve kültürel a lan la rd a  istikrarlı ve hızlı bir kalk ınm ayı gerçekleştirm ek ancak b a
rış sayesinde mümkün o lab ilir. Dostlarım ız tarafından da sam im iyetle p a y la ş ıl
dığından emin olduğum Hükümetim iz Programına uygun bu tutumumuzun ve 
bu vâd ide sarfettiğ im iz gayretlerin b ilhassa bölgemizde ümit ve cesaret verici 
gelişm elere zemin hazırladığını m üşahade etmekten büyük memnuniyet duyu
yorum . Derin ve köklü ilişkilerle  bağlı bulunduğum uz A rap  ülkeleri ile çeşitli 
a lan la rd a  daha müessir işbirliğ i İm kânlarının yaratılm ası, bu mütevazi gayret
lerim izin en güzel m ükâfatı o lm aktadır. Bu sahada şim diye kadar kaydedilen 
gelişm eleri mem nuniyetle karşılam akla  beraber bunların kâfi bulmuyorum. 
Müştereken daha çok işbirliğ i yapab ileceğ im iz sahaların  m evcudiyetine inan ı
yorum.

Biraz evvel bahsettiğim barış ihtiyacı b ilhassa bölgemiz için büyük önem 
taşım akla beraber, ne garip  tesadüftür ki, barış en çok gene bölgemizde tehdide 
m aruz kalm aktad ır. Orta Doğu ve Kıbrıs ih tilâ fları bölgenin başlıca meselelerini 
teşkil etmektedir. Her iki ihtilâfın bir yandan A rap  mem leketlerinin, d iğer y a n 
dan Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve m enfaatlerini koruyacak şe
kilde barışçı yo llardan halli en sam im î tem ennim izdir.

Sözlerime son verirken, M elik Hazretlerinin d irayetli liderliğ i altında Suudî 
A rab istan ’ ın asîl halkın ın kaydettiği terakkinin devam ı, Zâtıdetlerinin şahsî sıh
hat ve saadeti ve ülkelerim iz arasındak i a n ’anevî dostluğun daha da gelişm esi 
için en sam im î dileklerim i sunarım .»

B E L G E  23 31 Temmuz 1968

D5ŞİŞLERİ BAKAN îNIN KANADA TİCARET VE SANAYİ BAKANINSN ŞEREFİNE 
VERDİĞİ YEM EKTE YAPTIĞS KONUŞM A

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il hüküm etim izin resmî konuğu 
o larak A n k a ra ’ya gelen Kanada Ticaret ve Sanayi Bakanı şerefine bir öğle ye 
meği verm iştir.

Dışişleri Bakan ı, bu yemekte yaptığ ı konuşm ada Türkiye ve Kanada hü
kümetlerinin Birleşm iş M illetlerin sulhçu teşebbüslerine tam bir destek sağ lam ak

79



suretiyle daha iyi bîr dünya yaratılm ası hususunda hiçbir gayreti esirgem edik
lerine de işaret ederek sözlerine şöyle devam  etmiştir : «ülkelerim iz Nato’nun 
önemli üyeleri o larak  u luslararası an laşm alara  saygı prensiplerine sam im iyetle 
bağlı kalm ışlard ır. H alk larım ız, insan hürriyetinden mülhem olan müesseselere 
ve hayat tarzına yabancı İktisad î, ekonomik ve sosyal sistemlere sempati duy
m aktadır. Dostluğumuzun sağlam  tem ellerini teşkil eden ülküler bunlardır.

İk ili ilişk ilerim iz konusunda mem leketlerim izi ay ıran  hiçbir s iyasî a n la ş
m azlık  yoktur. Bununla beraber ticari münasebetlerim izin tatm inkâr bir seviye
ye ulaşm ış o lm aktan uzak olduğunu ifade etmek isterim . Bu sebeple, vadedici 
im kanları haiz olan ticaretim izi arttırm a am acına doğru gayretlerim izi teksif et
memiz gerekmektedir.

Kanada'n ın  büyük bir telekom ünikasyon projesine iştiraki m üessir ve se
mereli bir İktisad î işb irliğ in in ilk adım ını teşkil etmiştir. Bu ilk adım ı daha önemli 
diğer ad ım ların  takip  etmesini temenni ediyoruz. Z ira , iktisadın bütün a lan larında 
işb irliğ im izin  gelişm esinin müşterek m enfaatlerim ize daha faz la  katkıda bulu
nacağına İnanıyoruz.»

B E L G E  29 31 Temmuz 1968

KANADA TİCARET VE SANAYİ BÂKAN5NIN ANADOLU AJANSINA VERDİĞİ
DEMEÇ

Türk iye ’ye resmi bir ziyarette bulunan Kanada Ticaret ve Sanayi Bakanı 
J . Luc Pepin, Anadolu A jansına verdiği demeçte, Türk iye ’ye gelmekten duydu
ğu memnunluğu belirtm iş, sözlerine şöyle devam  etmiştir :

«Türkiye ve Kanada uzun y ılla rdan  beri mükemmel ilişk ile r içerisindedir
ler. Ö zellik le  Osm anlı im paratorluğu zam anında Türkiye ile K anada arasında 
askerî ilişkilerde bulunulm uş ve K a n a d a ’lıla r Türkiye 'ye gelm işlerd ir. Am a ben 
buraya askerî am açla rla  değil tam am en ticarî İlişk ilerim izi daha da kuvvetlen
dirm ek am acı ile gelm iş bulunuyorum .»

Konuk Bakan daha sonra Türk iye ’de kalacağ ı süre içerisinde Ticaret ve Sa
nayi Bakan larım ızla görüşm elerde bulunacağını sözlerine eklem iş ve «am acım , 
bugüne kadarki ilişkilerim izi kuvvetlendirm ek ve daha kuvvetli bir seviyeye 
yükseltmektir» demiştir.

Kendisinin daha bir ay lık  Ticaret ve Sanayi Bakanı olduğunu sözlerine ek
leyen, konuk Bakan , K an a d a ’nın dış siyasetin i yeniden gözden geçirdiğini bu 
arada ticarî ilişkilerin  de büyük bir d ikkatle  ele a lındığ ını belirtm iş ve devam la 
demiştir k i,:

«Hüküm etim iz, burada, Orta - Doğu’da daha iy i, daha güzel im kânların 
olduğuna inanm aktadır. Ben de buraya , bu bölge ile daha yakın  ilişk ile r kura
biliriz diye geldim . Nitekim buradan Lübnan'a da gideceğim . Bu seyahattaki 
am acım , bu bölgenin ticarî im kânların ı araştırm aktır.»
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S İ Y A S Î  O L A Y L A R

K I B R I S

25 Temmuz’dan beri ara verilmiş olan Kıbrıs cemaatlararası görüşme
lere 29 Ağustos’ta yeniden başlanmıştır. Bu arada Kıbrıs Türk cemaat mec
lisi başkanı Rauf Denktaş Türkiye’ye gelerek, memleketimizde tatilin i geçiren 
Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı Dr. Fazıl Küçük ve D ışişleri Bakam İhsan 
Sabri Çağlayangil ile  görüşmüştür.

Öte yandan, 9 - 22 Ağustos tarihleri arasında, Kıbrıs Dairesi Genel M ü
dür yardımcısı başkanlığında ekonomik bir heyet, Kıbrıs Türk toplumunun 
ekonomik ve sosyal durumu ile ilg ili incelemelerde bulunmuştur.
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K Ü L T Ü R EL O L A Y L A R

1968 yılı Kültürel Mübadele Programı çerçevesinde Türkiye’ye davet 
edilmiş olan Birleşik Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Kültürel Müba
deleler Dairesi Başkanı Büyükelçi Dr. Ahmed Esmad Abdülmecid 6 Ağustos’ta 
Ankara’ya gelmiştir. Konuk Başkan, Ankara’da Dışişleri ve M illi Eğitim Bakan
lığ ı yetkilileri ile  temaslarda bulunmuş ve daha sonra İzmir ve İstanbul’u da 
ziyaret ederek 14 Ağustos’ta Türkiye’den ayrılmıştır.

Afganistan’ın bağımsızlığa kavuşmasının 50. yıldönümüne rastlayan 
Kabil. U luslararası Fuarına Türkiye de katılm ıştır. Fuarın açılışı dolayısıyla 
23 Ağustos akşamı yapılan çeşitli folklor gösterilerini izleyen Afganistan 
K ralı Muhammed Zahir Şah, Türk sanatçılarını tebrik ederek, « ik i ülke ara
sındaki kültürel alanda meydana gelen büyük yakınlaşma memnuniyet veri
cidir» demiştir.

11. U luslararası Folklor Oyunlarına ilk  defa katılan Türk folklor ekibi, 
Naııcy şehrinde altın kupayı almayı başarmıştır.

Strasburg Üniversitesi Rektörü Profesör Maurice Bay en, Galatasaray 
lisesinin 100. kuruluş yıldönümü münasebetiyle, M illi Eğitim Bakanlığının 
davetlisi olarak 27 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında Türkiye’ye bir ziyarette 
bulunmuştur. Prof. Bay en, mesleğine ilk  olarak 1928 yılında Galatasaray Eise- 
sinde öğretmen olarak başlamıştır.
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AĞUSTOS 1968’DE TÜRKİYE’NİN DİŞ İLİŞKİLERİ 

VE BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ







1 A ğu s t o s  1968

1 Ağu s t o s  1968

1 A ğu s t o s  1968

RAUF DENKTAŞ'IN KIBRIS’TAN ANKARA’YA 
GELİŞİ

Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı ve Geçici Türk 
Yönetimi Başkan Yardımcısı Rauf Denktaş, K ıbns’dan 
Ankara’ya gelmiştir. Denktaş, gazetecilerle yaptığı gö
rüşmede, bir süre önce birinci kısmı sona eren, Kıbrıs 
Temsilciler Meclisi Başkam Klerides ile  yaptığı öngö- 
riişmeler hakkında şunları söylemiştir :

«Görüşmelerin ikinci kısmı İçin, kendi arkadaşla
rımız arasında gereken değerlendirmemizi yaptık. Şim
di bunları Cumhurbaşkanı Muavinine iletip, bundan son
ra takip edeceğimiz siyaset hakkında kat’i karar verece
ğiz. Görüşmelerimizin ikinci kısmında, konuların daha 
da derinliğine inerek, karşılıklı görüşler arasında köprü 
başlan kurmaya gayret edeceğiz.»

Rauf Denktaş, A lanya’da dinlenmekte olan Dr. 
Fazıl Küçük ile 4 Ağustos günü görüşmüştür.

YENİ IRAK KABİNESİ

İrak İhtilâl Komutanlığı Konseyi yeni kabineyi 
açıklamıştır. Yeni kabinenin başlıca üyeleri şunlardır :

Başbakan - Haşan El Bakr

Savunma - Hardan Takriri

İçişleri - Salih Mehdi Ammaş

Dışişleri - Abdülkerim Şeyhali

AMERİKAN DIŞ YARDIM PROGRAMININ  
ONAYLANMASI

Amerikan Senatosu tarihinin en dar dış yardım 
bütçesini (bir m ilyar 95 milyon dolar) onaylamıştır.
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3 A ğu s t o s  1968

5 Ağustos 1968

Senato, bütçeye yabancı ülkelere tarım yardımı 
için 50 milyon dolar ilâve edilmesini reddetmiş, Kuzey 
Kore, Pııeblo gemisi ile  mürettebatını serbest bırakınca- 
ya kadar herhangi bir komünist ülkeye yardımı yasakla
yan değişiklik önergesini kabul etmiştir.

LİBYA SANAYİ BAKANININ TÜRKİYE’DEN 
AYRILIRKEN VERDİĞİ DEMEÇ

25 Temmuz’dan beri Türkiye’yi resmen ziyaret et
mekte olan Libya Sanayi Bakanı Tarık El Baruni, mem
leketimizden ayrılmadan önce verdiği demeçte şunları 
söylemiştir :

«Türkiye’de gördüğümüz kalkınma hamleleri göğ
sümüzü kabarttı. Libya’nın, sanayiinin başında bulunan 
memleket olarak Türk sanayicisinin tecrübesine büyük 
ihtiyacı vardır. Türkiye’de bulunduğumuz süre içinde 
ekonomik ve sanayi gelişmeyi bütün ayrıntıları ve ince
lik leri ile  tetkik etmek- imkaninı bulduk Ne seviyede 
olursa olsun doğrudan doğruya yapılan ziyaret ve görüş
meler memleketler arasındaki ilişki ve yardımlaşmanın 
sağlam temeller üzerine kurulmasına imkan vermekte
d ir.»

BRAZAVİLLE K O N G O ’SUNDA ASKERİ DARBE

Brazaville Kongo’su hükümeti askeri bir ihtilâl 
Konseyi tarafından devrilmiş ancak Cumhurbaşkanı 
Massemba - Debat, 4 Eylül 1968 tarihine kadar maka
mında bırakılmış ve bundan sonra görevinden uzaklaş
tırılm ıştır. Bu tarihten itibaren, Cumhurbaşkanlığı ma
kamına Başbakan Yüzbaşı A lfred Raoul vekâlet etmiştir.

RCD SANAYİ ALT KOMİTESİ TOPLANTISI

Ankara’da, üç günden beri devam eden RCD (K al
kınma için Bölgesel İşbirliği) Sanayi A lt Komitesi top
lantısı sonunda, görüşülen bazı ortak amaçlı projelerin 
gerçekleştirilmesi konusundaki tavsiyeler, Ortak Sanayi 
Komitesine sunulmak üzere bir rapor haline getirilm iştir.
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7 A ğust o s  1968

Türkiye, İran ve Pakistan’ın ortaklığı altında ger
çekleştirilmesi teklif edilen projeler arasında, «geçme 
demir ve alümiyum pistonları», «karbon çubuk mamul
leri», «tübo-jeneratörler, müteharrik elektrik makinala- 
rı» , «statik elektrik ekipm anları» ve «elektrik ampul- 
ları için flam anlar» gibi yatırım lar yer almaktadır.

Öte yandan, 8. RCD Bakanlar Konseyinde realıze 
edilmesi prensip olarak kabul edilen, «rulm anlı yatak
lar»  projesi ile ilg ili anlaşma muhtırası da, üye memle
ketler temsilcileri tarafından imzalanmıştır.

SAVARONA’NIN TOULON’U ZİYARETİ

Savaroııa okul gemisinin Toulon harp limanına 
yaptığı üç günlük ziyaret sona ermiştir. Denizcilerimizin 
ziyareti dolayısıyla Toulon’a gelmiş olan Türkiye Büyü
kelçisi Haşan Esat Işık, düzenlediği bir basın toplantı
sında Türk - Fransız ilişkilerinden bahsetmiş ve Türki
ye’nin kalkınma hamleleri ile  turizm faaliyetleri hakkın
da bilgi vermiştir.

KANADA SANAYİ BAKANININ TÜRKİYE'DEKİ  
TEMASLARI İLE İLGİLİ DEMECİ

Sanayi Bakanı Mehmet Turgut ile  Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel’in davetlisi olarak memleketimizi 30 
Temmuz - 6 Ağustos tarihlerinde ziyaret eden Kanada 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Jean Luc Pépin, Türkiye’den 
ayrılmadan önce verdiği bir demeçte Türkiye ile  Kanada 
arasında müstakbel işbirliği sahalarına değinmiştir. (Bk. 
Belge l ) .

AVRUPA YATIRIM BANKASININ SENTETİK 
ELYAF KONUSUNDA AÇTIĞI KREDİ

Avrupa Yatırım  Bankası, Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankası aracılığıyla, İzmit yakınlarında kurulacak 5.000 
ton kapasiteli bir sentetik elyaf fabrikasının inşasının 
finansmanı için 5 milyon dolar tutarında yardımda bu
lunmaya karar vermiştir.
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8 - 9  A ğu s t o s  1968

«A ksa» Türk anonim şirketince gerçekleştirilecek 
olan bu proje 107 milyon 800 bin Türk lirasına çıka
caktır.

ÇAĞLAYANGÎL - DENKTAŞ GÖRÜŞMELERİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ile Kıb
rıs Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş ara
sında İstanbul’da görüşmeler yapılmıştır.

Görüşmeler sonunda gazetecilere bilgi veren Dış
işleri Bakanı, şunları söylemiştir :

«Cem aatlararası temasların vardığı nokta üzerin
de sayın Rauf Denktaş’la  görüş teatisine bugün de de
vam ettik. 25 Temmuz’da ara verilmiş olan görüşme
lere 29 Ağustos’ta tekrar başlanacağını biliyorsunuz. 
Bu temaslar, iki cemaatin birbirlerine tahakküm etmek
sizin ve bütün hakları teminat altına alınmış olarak 
bugünkü şartlar muvacehesinde adada ne şekilde ya
şayabileceklerinin araştırılması maksadına matuftur.

Görüşmelerin başarıya ulaşması, orada tam bir 
mutabakat tesis edilinceye kadar muhtevasının saklı 
kalmasını icabettireceği aşikârdır. Bu itibarla, fazla 
tafsilât vermeye imkân olmadığını takdir edersiniz.

Adanın istikbali üzerinde bütün ilg ili taraflar 
arasında mutabakat hasıl olması, bugünkü gayretlerin 
başarıya ulaşması imkânlarını hazırlayacak bir zemin 
ortaya çıkarmıştır. îy i niyet ve basiret hakim olduğu 
takdirde neticenin müsbet olacağını ümid etmemek 
için bir engel yoktur. Adada bugünkü sakin atmosferin 
devamını temenni etmekteyiz. Hangi sahada olursa ol
sun cemaatımızın karşılaştığı veya karşılaşabileceği güç
lükler, hükümetimizce dikkatle izlenmektedir. Cemaa
tımızın hak ettiği huzur ve refahın bir an evvel teessü
sü için her zaman olduğu gibi yardımcı olmağa devam 
edeceğiz.»

Rauf Denktaş, 13 Ağustos günü Kıbrıs’a gitmek 
üzere Ankara’dan ayrılmıştır.
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9 - 1 3  A ğu s t o s  1968

KIBRIS TÜRKLERİNİN DURUMUNU  
İNCELEMEK ÜZERE KURULAN HEYETİN 
ÇALIŞMALARI

Kıbrıs Türk topluluğunun ekonomik ve sosyal 
durumu üzerinde incelemelerde bulunmak üzere dört 
kişilik bir hey’et, Kıbrıs’taki Türk bölgelerini ziyaret 
etmiştir.

Hey’ette Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs Dairesi 
Genel Müdür yardımcısı Tevfik Ünaydın, Devlet Plân
lam a Teşkilâtından Nevzat Yalçmtaş, Odalar B irliğin
den M ustafa Renksizbulut ve M aliye Bakanlığından 
Orhan Yanılmaz bulunmuştur.

Hey’et, Kıbrıs’da yaptığı incelemelerinin sonun
da düzenlediği raporu Türk hükümetine sunmuş ve bu 
rapora göre, Kıbrıs Türklerine kamu ve özel sektör 
olarak ne gibi yardım yapılacağının kararlaştırılacağı 
bildirilm iştir.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANININ  
BULGARİSTAN’I ZİYARETİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sezgin, bu zi
yareti ile ilg ili olarak şunları söylemiştir :

«Bulgaristan Enerji ve Y akıt Bakanı Ekselans 
Konstantin Popov’un davetine icabet ederek, 9 - 1 3  
Ağustos 1968 tarihleri arasında Bakanlığım ız teknis
yenlerinden kurulu bir hey’etle yaptığımız ziyaretten 
miisbet intibalarla dönmüş bulunuyoruz. Ankara’da baş
layan görüşmelerimizde ele aldığım ız konular gözden 
geçirilerek, geliştirildi.

Türkiye ve Bulgaristan arasında elektrik enterko
neksiyonu hususunda görüş birliğine vardık. Her iki 
memleket arasındaki akarsulardan istifade imkânlarım 
araştırma ve geliştirmek için görüş teatisinde bulun
duk. Ayrıca Bulgaristan’a çeşitli maden ihracı ve Bul
garistan’dan makina ve teçhizat ithali konusunu da in
celedik.
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9 A ğus t o s  1968

9 A ğu s t o s  1968

Gerekli bilgilerin bir ay zarfında teatisi İle elekt
rik şebekelerinin irtibatlandırılması ve akarsuların du
rumunu tetkik etmek üzere komisyonlar teşkil edilerek 
Ekim ayının ilk  haftasında bu komisyonların müşterek 
mesailerine karar verdik.

Genel olarak, bu seyahatimizin faydalı olduğunu 
ve iki memleket arasındaki münasebetlerin gelişmesin
de miisbet katkıda bulunacağını ifade etmek isterim.»

RODEZYA İLE İLGİLİ TÜRKİYE’NİN TUTUMU  
HAKKINDA AÇIKLAMA

Birleşmiş M illetler Güvenlik Konseyinin Mayıs 
ayındaki toplantısında Rodezya’ya iktisadi işlem uy
gulanması kararına Türkiye de katılm ış ve gerekli iş
lemlere tevessül edilmiştir. Gazetecilerin bir sorusu 
üzerine bu konuda bir açıklama yapan Bakanlığımız 
sözcüsü, Türkiye’nin de bu karara uyduğunu ve bu 
arada Rodezya vatandaşlarına vize verilmeyeceğini 
söylemiştir.

YENİ MOSKOVA BÜYÜKELÇİMİZİN  
İTİMATNAMESİNİ SUNMASI

Türkiye’nin yeni Moskova Büyükelçisi Turan Tu- 
luy Kremlin’e giderek Sovyet Yüksek Şurası Prezidyum 
Başkan yardımcısına güven mektubunu sunmuştur.

Tuluy, Sovyetler B irliği ile  Türkiye arasındaki 
dostluk ve İyİ komşuluk ilişkilerin in gelişmesi temen
nisinde bulunmuştur.

Tuluy, «hükümetim, iki ülke arasındaki iktisadi 
dostluk ve kültürel bağların kuvvetleneceğini ümit et
mektedir.» demiş, Prezidyum Başkan yardımcısı ise 
Sovyetler B irliğinin Türkiye ile  her alanda iyi ilişk i
ler kurmak isteğinde olduğunu belirtmiştir.
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10 A ğu s t o s  1968 SUN AY - EYÜP El AN GÖRÜŞMESİ İLE İLGİLİ
AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile Pakistan Cum
hurbaşkanı M areşal Eyüp Han arasındaki görüşmeler
le ilg ili olarak Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Daire
si tarafından yapılan açıklama şöyledir :

«Cumhurbaşkanı ve hükümetin davetine icabet
le Pakistan Cumhurbaşkanı 10 Ağustos 1968 tarihin
de Ingiltere’den Pakistan’a giderken İstanbul’da kısa 
bir süre kalmıştır.

Pakistan Cumhurbaşkanı Eyüp Han hava alanın
da Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Süleyman 
Demİrel ve D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil 
tarafından karşılanmıştır.

Bu tevakkuf sırasında yanlarında karşılık lı mü
şavirleri de bulunan her iki cumhurbaşkanı, genellikle 
dünya durumunu ve özellikle Türkiye - Pakistan ik ili 
ilişkilerini gözden geçiren görüşmeler yapmışlardır. 
Görüşmeler, tam bir samimiyet ve anlayış havası içe
risinde cereyan etmiştir.

İki cumhurbaşkanı, ik ili ilişkileri gözden geçirir
ken RCD nin bölgesel memleketler arasındaki ekono
mik ve kültürel işbirliğini daha da geliştirmek husu
sunda oynadığı rolden dolayı memnuniyetlerini izhar 
etmişlerdir.

Geçen yıl Ramsar zirve toplantısında kararlaştı
rıld ığı veçhile, iki cumhurbaşkanı, yeni bir zirve top
lantısında mutabık kalm ışlardır. Bu toplantının tarihi 
ve yeri, ilg ili memleketler arasında karşılık lı olarak 
yapılacak istişarelerle tesbit edilecektir.»

12 -24  A ğu s t o s  1968 BAZI AFRİKA DEVLETLERİNİN KAHİRE 
BÜYÜKELÇİLERİNİN TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ

Bazı A frika devletlerinin Birleşik Arap Cumhu
riyetinde akredite büyükelçileri, hükümetin davetlisi 
olarak Türkiye’ye 12 günlük bir ziyarette bulunmuşlar
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dır. 13 A frika ülkesi büyükelçileri için 13 Ağustos gü
nü Dışişleri Bakanlığında bir briefing düzenlenmiştir 
(Bk. Belge 2 ). Konuk büyükelçiler, Ankara’daki te
maslarından sonra sırasıyla İzmir, Bursa ve İstanbul’a 
gitm işler, İstanbul’da Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Ba
kanı tarafından kabul edilm işlerdir. D ışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil, büyükelçiler ile yaptığı gö
rüşme ile ilg ili şunları söylemiştir :

«A frika lı büyükelçilerle, memleketimizi ziyaret
leri vesilesiyle bir konuşma yaptım. Hükümetimiz A f
rika memleketleri ile ilişkilerin i hızlı bir şekilde geliş
tirmektedir. Bu ziyaretin ilişkilerim izin takviyesinde 
yararlı sonuçlar vereceğine kaniim .»

Büyükelçilerin duayeni Habeşistan Büyükelçisi 
M ikael Andom da :

«Sayın Cumhurbaşkanımız Sunay ve Dışişleri Ba
kanınız Ç ağlayangil’e ifade ettiğim gibi, memleketini
ze gelmekten, gelişm eleri ve ileri derecedeki kalkın
manızı görmekten dolayı mütehassis olduk. Türkiye’
nin dünya barışına olumlu katkıda bulunduğuna inan
dığımızı belirtmek isterim» demiştir.

12 A ğu s t o s  1968 İNGİLTERE’NİN TÜRKİYE’YE AÇTIĞI EK
KREDİ

Londra’da resmen açıklandığına göre, İngiltere 
hükümeti, Türkiye’nin İktisadî kalkınma programı çer
çevesinde İngiltere’den mal ithal etmesi, teknik yar
dım sağlanması için ülkemize bir milyon sterlinlik ek 
kredi açmıştır. Bu kredi faizsiz ve 25 yıl vadelidir.

Y ine açıklandığına göre, İngiltere hükümeti Tür
kiye’ye bu yılın  başından beri 6.361.000 sterlin tutarın
da m alî yardımda bulunmuş olmaktadır. Bunun 3,5 
milyon sterlini İktisadî kalkınma programı çerçevesin
de, 1.586.000 sterlini bir çelik boru fabrikası İnşaası, 
1 milyon sterlini İngiliz yapısı otobüs ithali ve 275.000 
sterlini de Boğaz köprüsü etüd projesi için verilmiştir.
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12 A ğu s t o s  1968 PATAKOS'UN TÜRK  - YUNAN DOSTLUĞU  
İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Başbakan yardımcısı Stilyanos Patakos Dedea- 
ğaç’taki turizm tesislerinin açılışında yaptığı konuşma
da, 21 Nisan 1967 ihtilâlinden beri Yunan siyasetinin 
«b ir barış siyasetine» döndüğünü söylemiştir. Balkan 
ülkeleri arasında işbirliğinin geliştirilmesinden bah
seden ve özellikle Türk - Yunan ilişkilerine değinen 
Patakos, Başbakan Yorgo Papadopulos’un bir süre ön
ce ortaya attığı Türk - Yunan federasyonu fikri üze
rinde durarak şunları söylemiştir :

«Böyle bir federasyon, yalnız iki memleketin 
halkları için değil bütün Balkanlar ve Doğu Akdeniz 
için hayırlı olacaktır.»

Balkan federasyonu fikrinin ilk  önce Yunanlı 
devlet adamı R igaf Ferroes tarafından ileri sürüldü
ğünü belirten Patakos, tarihin iki büyük adamı olan 
Venİzelos ve Atatürk tarafından temelleri atılan Türk 
ve Yunan m illetleri arasındaki candan dostluk ve iş
birliği devrini anmış, «etrafım ızdaki m illetler Yunan 
bayrağını artık barış bayrağı olarak görebilirler» de
miştir.

Ertesi günü, D ışişleri Bakanlığımız sözcüsü, ko
nu ile ilg ili olarak sorulan bir soruya karşılık olarak, 
bu beyanatın, bir iyi niyet ifadesi olma niteliğine işaret 
etmiş, ancak, federasyon fikri hakkında herhangi bir 
yorumda bulunmamıştır.

1 4 -2 7  A ğu s t o s  1968 UZAYIN BARIŞÇI AMAÇLARLA 
KULLANILMASI KONFERANSI

Birleşmiş M illetlerin, V iyana’da toplanan Uzayın Barış
çı Amaçlarla Araştırılması ve Kullanılm ası Konferan
sına Türkiye, V iyana Büyükelçisi Haşan İstinyeli baş
kanlığında bir heyetle katılmıştır.
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1 .5 Ağustos 1968

15 -23  A ğu s t o s  1968

16 A ğu s t o s  1967

16 A ğu s t o s  1967

16  Ağustos 1968

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANININ AMERİKA 
VE JAPONYA SEYAHATİ

Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin, Amerika ve 
Japonya’ya 20 gün süren bir inceleme gezisine çıkmıştır.

KUVEYT TİCARET VE SANAYİ BAKANININ  
ZİYARETİ

Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Abdullah Al 
Cabir A l Salah, Ticaret Bakanı Ahmet Türkel’in davet
lisi olarak Türkiye’ye yapmış olduğu ziyaret sırasında 
İstanbul, Ankara ve İzmir’e gitmiş Türkiye - Kuveyt 
işbirliğini geliştirmek üzere çeşitli temaslarda bulunmuş
tur.

PAKİSTAN RCD TEKNİK KOMİTESİNİN  
TEMASLARI

Pakistan RCD Teknik Komitesinden üç kişilik bir he
yet A nkara’ya gelmiştir. Heyet, Ticaret Odası mensup
ları ile  yaptıkları görüşmede ihracat birliğ i kurulma
sını, RCD çerçevesi içinde üç ülkenin ticari ilişkilerinin 
geliştirilmesini istemişdir.

KARADENİZ BAKIR PROJESİ İÇİN AÇILAN AID 
KREDİSİ

Amerika Birleşik Devletleri, M illetlerarası Kalkınma 
Teşkilâtı (AID ) vasıtasıyla Karadeniz bakır projesi
nin dış finansman m asrafların ı karşılamak üzere hü
kümetimize 30 milyon 500 bin dolarlık kredi açmıştır.

BULGARİSTAN’IN İZMİR FUARINA KATILIŞI  
DOLAYISİYLE DÜZENLENEN BASIN 
KONFERANSI

Bulgar Ticaret Ataşesi İvan Kubarelov, Bulgaristan’
ın İstanbul Konsolosluğunda memleketinin İzmir Fu
arına katılması münasebetiyle bir basın toplantısı yap
mıştır (Bk. Belge 4 ).



17 A ğu s t o s  1968 TÜRKLERİN IRAK'TAKİ MALLARI
KONUSUNDA DIŞİŞLERİNİN AÇIKLAMASI

17 A ğu s t o s  1968

1 9 -2 7  A ğu s t o s  1968

Dışişleri Bakanlığının konu ile ilg ili açıklaması şöy- 
ledir :

«Irak hükümetinin 1961 yılında çıkardığı bir kanunla 
yabancıların, bu arada vatandaşlarımızın, Irak’ta bulu
nan gayrimenkullerinden bizzat kullanmakta oldukları 
bir ev ile  iş yeri dışında kalanların, Irak uyruklu bir 
kimseye satmaları mecburiyetini koyduğu ve bu satış 
muamelesinin, en geç 15 Ağustos 1968 tarihine kadar 
yapılması gerektiği, bundan önce bildirilm işti.

Irak hükümeti nezdinde, Bakanlığım ızca yapılan 
teşebbüsler sonunda, bahse konu gayrimenkullerin satış 
süresi, bir yıl daha uzatılmış bulunmaktadır.

Irak’taki gayrimenkullerini şimdiye kadar, bir Irak 
uyrukluya devretmemiş vatandaşlarımızın, bunu 15 
Ağustos 1969 tarihine kadar yapmalarının menfaatleri 
icabı olduğu önemle b ild irilir.»

YUGOSLAVYA DIŞİŞLERİ BAKAN  
YARDIMCISININ ANADOLU Af  ANSIN A 
DEMECİ

Yugoslavya D ışişleri Bakan yardımcısı Dr. Radivoje 
Uvaliç, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği özel de
meçte, T ürk-Y ugoslav ilişkilerini daha da geliştir
meyi istediklerini söylemiştir (Bk. Belge 5).

RCD TARIM SAYIMLARI SEMİNERİ

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) teşkilâtının 
Tarım Sayımları ile  ilg ili Seminerinin birinci bölümü 
Türkiye’de yapılm ıştır. Seminerin Ankara’daki üç gün
lük çalışmalarından sonra delegeler 22-25 Ağustos’ta 
Ordu ve Giresun’da düzenlenen fındık anketi alan uy
gulamasına katılm ışlardır, daha sonra ikinci bölümün 
uygulanacağı İran’a hareket etmişlerdir.
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19 A ğu s t o s  1968 DÜNYA ENERJİ KONFERANSI TOPLANTISI

19 A ğu s t o s  1968

19 A ğu s t o s  1968

20 A ğu s t o s  1968

Moskova’da açılan Dünya Enerji Konferansına Tür
kiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü baş
kanlığında bir heyet katılm ıştır.

ULUSLARARASI JEOLOJİ KONFERANSI  
TOPLANTISI

Prag’da toplanan 23. U luslararası Jeoloji Konferansına 
memleketimizden Jeoloji Kurumundan bir uzmanlar 
heyeti katılm ıştır.

MAKARIOS’UN CEMAATLARARASI 
GÖRÜŞMELERLE İLGİLİ SÖZLERİ

M akarios’un Atina’da gazetecilere verdiği demeç 
şöyledir :

«İskandinav ülkelerine bugün başlıyan kısa ziya
retimi müteakip A tina’ya gelerek Yunan hükümetiyle 
iki günlük görüşmeler yapacağım. Bu görüşmelerde 
Kıbrıs meselesinin son durumu ele alınacaktır. Kıbrıs 
meselesi bilindiği gibi bir süre önce başlıyan Kıbrıslılar- 
arası görüşmelerle yeni bir gelişme safhasına girmiştir. 
Görüş, ve tahminlerde bulunmak vakitsizdir. Bugüne 
kadarki görüşmelerden itida lli bir iyimserlik duymakta
yım. Türkiye tarafından da, evvelce Yunanistan ve Kıb- 
rıslı Rumların desteklediği gibi, Kıbrıs meselesinin şid
det yolu ile  değil müzakere yolu ile  çözülebileceği gö
rüşünün benimsenmesi memnunluk vericidir. Görüşme
lerin yakında adil bir çözüme ulaşmasını temenni ede
rim .»

İZMİR FUARININ AÇILIŞI
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yonal Fuarını açmıştır. Fuara iştirak eden 42 yabancı ü l
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20 A ğu s t o s  1968

20 A ğu s t o s  1968

21 A ğu s t o s  1968

Amerika Birleşik Devletleri, Arnavutluk, Avus
turya, Belçika, Birleşik Arap Cumhuriyeti, Bulgaristan, 
Çekoslovakya, Danimarka, Endonezya, Federal A lman
ya, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gana, H in
distan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, İrlanda, İsrail, 
İsviçre, İsveç, İtalya, Japonya, Kuveyt, Libya, Lübnan, 
Lüksenburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Pakistan, 
Polonya, Portekiz, Romanya, Sovyetler B irliği, Suriye 
Arap Cumhuriyeti, Suudî Arabistan, Tunus, Yugoslavya.

DENİZCİLİK BANKASI HEYETİNİN RUSYA’YI 
ZİYARETİ

Sovyetler B ir liğ in e  on günlük bir ziyarette bulunan 
Denizcilik Bankası ile Ulaştırma Bakanlığı uzmanların
dan bir heyet, Moskova’da Sovyet Deniz Ticaret Bakanı 
Viktor Bakayev tarafından kabul edilmiştir.

FAS JANDARMA HEYETİNİN ZİYARETİ

Fas Kraliyet Jandarma Genel Komutanlığından 
bir heyet, Türk Jandarma Teşkilâtının kuruluş ve çalış
malarını on günlük bir ziyaret süresince izlemek amacıy
la  Ankara’ya gelmiştir.

ÇEKOSLOVAKYA’NIN İŞGALİ

Sovyetler B irliği ve 4 Varşova Paktı müttefikinin 
askeri kuvvetleri Çekoslovakya’yı işgal etmişlerdir.

Sovyetler B irliğinin Ankara’daki Büyükelçilik M as
lahatgüzarı A lexi Voskoboi, saat 07.30 da D ışişleri Ba
kanlığı Müsteşarı Sadi Eldem’i evinde ziyaret etmiş ve 
Sovyetler Birliğinin Çekoslovakya’yı işgali hakkında b il
g i vermiştir.

Sovyet M aslahatgüzarının bu arada Eldem’e bu 
olayların Türk - Sovyet ilişkilerin i etkilememesi arzu
sunda bulunduklarını da ifade ettiği öğrenilmiştir.
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Öte yandan, işgal haberi üzerine tatilini yarıda ke
sip Ankara’ya dönen Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ- 
layangil, «Çekoslovakya’da gelişmekte olan olaylar he
nüz aydınlanmamıştır. Hükümetimiz hadiseleri dikkatle 
izlemektedir. Bir yorum için henüz zamanın erken oldu
ğu kanaatindeyim» demiştir.

22 A ğus t o s  1968 ÇEK OLAYLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMET BİLDİRİSİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil tarafın
dan açıklanan hükümet bildirisi şöyledir :

«Sovyetler B irliği, Polonya, Macaristan, Bulgaris
tan ve Doğu Almanya silâh lı kuvvetlerinin, 20-21 Ağus
tos 1968 gece yarısından itibaren Çekoslovak toprakları
na girm eleriyle ortaya çıkan durumu, Hükümetimiz ilk  
anlarından itibaren dikkatle ve bu durumun arzettİği 
önem ve vehametten doğan bir endişe ile izlemektedir.

Ankara’daki Sovyet Büyükelçiliği Müsteşarı, 21 
Ağustos 1968 Çarşamba sabahı erken saatlerde Bakan
lığım ız Müsteşarını ziyaret ederek Sovyet Hükümetinin 
hadise ile ilg ili görüşünü açıklamıştır.

Hükümetimiz, Çekoslovakya’daki gelişm eleri; Tür
kiye’nin öteden beri kendisine şiar edinmiş bulunduğu 
ve titizlikle takip ettiği barış politikası, devletlerin ba
ğım sızlığına saygı gösterilmesi, içişlerine karışılmaması 
ve anlaşmazlıkların kuvvet kullanmak yolile h alli cihe
tine gidilmemesi prensipleri açısından m ütalâa etmekte 
ve kıymetlendirmektedir.

Aynı zamanda, Çekoslovakya’daki durumu, Birleş
miş M illetler Yasasının prensip ve gayelerde de bağ
daştırmağa imkân yoktur.

Diğer taraftan, bir müddetten beri Batı ve Doğu 
Avrupa ülkeleri arasında gelişen ve insanlığın ilerisi için 
ümit verici nitelik taşıyan yumuşama havası, Çekoslo
vakya’da yaratılan bu son durumla ağır şekilde zedelen
miş bulunmaktadır.

22



Hükümetimiz bütün bu sebeplere dayanarak, bu 
meseleyi ele almış bulunan Birleşmiş M illetler Güvenlik 
Konseyinin âdil bir çözüm yoluna ulaşabilmesi ve Çe
koslovakya’ya giren yabancı kuvvetlerin bir an evvel bu 
ülkeyi terketmeleri arzu ve ümidini taşımaktadır.»

23 A ğus t o s  1968 KIBRISLI KUMLARA ADANIN TÜRK
KESİMLERİNDE İŞ HAKLARININ TANINMASI

Kıbrıs Türk cemaati sözcüsü, Kıbrıslı Rumların, 
kanunlara uygun olmak şartıyla, adanın Türk kesimin
deki işlerini sürdürebileceklerini açıklamıştır.

1963’te Kıbrıs’lı Türklerle Rumlar arasında anlaş
mazlık patlak verdiğinden beri K ıb rıslı Rumların Türk 
kesimine girmeleri yasaklanmıştı.

Sözcüye göre Türkler, Türk ve Rum kesimlerinde
ki fabrikaların yeniden faaliyete geçirilmesi için görüş
melere girişmeye hazırdır.

23 A ğus t o s  1968 ÇEKOSLOVAK OLAYLARI İLE İLGİLİ NATO  
DAİMİ KONSEYİ TOPLANTILARI

Nato Daimi Konseyi Çekoslovakya’ya karşı g irişi
len saldırıdan bu yana üçüncü toplantısını yapmıştır. N a
to sözcüsü oturuma katılan büyükelçilerin Sovyet bloku 
ülkelerinin Çekoslovakya’yı istilâların ı «Birleşm iş M il
letler yasasının ve uluslararası hukukun açıkça çiğnen
mesi» saydıklarını ve takbih ettiklerini açıklamıştır.

2 3 - 27  Ağus t o s  1968 NEPAL VELİAHDININ GAYRİRESMİ ZİYARETİ

Çeşitli ülkeleri ziyaret etmek amacı ile bir geziye 
çıkan Nepal Veliahdı Prens Bicran Şah Deva, İstan
bul'da gayriresmi olarak dört gün geçirmiştir.
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23 A ğus t o s  1968 YENİ ATİNA BÜYÜKELÇİMİZİN TÜRK  - YUNAN  
İLİŞKİLERİ KONUSUNDAKİ KONUŞMASI

24 A ğu s t o s  1968

23 A ğu s t o s  1968

Türkiye’nin yeni Atina Büyükelçisi İlter Türkmen, 
A tina’daki Yabancı Muhabirler Derneği tarafından şe
refine verilen bir yemekte, Türk - Yunan ilişkileri üze
rine bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 6 ).

İLK FRANSIZ HİDROJEN BOMBASI DENEMESİ

Yüksek güçte bir Fransız deneysel termonükleer 
bombasının, Pasifik’teki deneme merkezinde infilâk et
tirild iği Paris’te resmen açıklanmıştır.

BAŞBAKANIN BASIN MENSUPLARI İLE 
YAPTIĞI BİR KONUŞMA SIRASINDA ÇEK 
OLAYLARI İLE NATO KONUSUNDAKİ SÖZLERİ

Yedi günlük Güneydoğu Anadolu gezisini tamam
ladıktan sonra A nkara’ya dönen Başbakan Süleyman 
Demirel, evinde, gazetecilerin gezi intibaları, Çekoslo
vakya’nın işgali ve 6. filonun ziyareti konularındaki so
rularını cevaplandırmıştır.

Başbakan Demirel, Çekoslovakya’nın işgali konu
sunda şunları söylemiştir :

«Çekoslovakya meselesi hakkında hükümetimizin 
görüşünü D ışişleri Bakanı ifade etti, benim buna ilâve- 
edeceğim bir şey yoktur. Ümit edelim ki, dünya bir ba
direye sürüklenmesin. Ümit etmek hakkım ızdır ki, kuv
vet kullanarak devletlerin birbirlerine arzularını dikte 
etmeleri gibi bir yol açılmasın. Bu takdirde Birleşmiş 
M illetler şartı ve mefhumu çok derin yaralar alır. Biz 
hiçbir zaman, devletlerin birbirlerinin içişlerine müda
haleyi, toprak bütünlüğünün ih lâ lin i, istiklâllerin in ih
lâlin i tasvip etmeyiz. Sulh içinde yaşayan bir dünya, an
cak büyüklü-küçüklü bütün devletlerin ve m illetlerin 
eşit haklara sahip olması ile mümkündür»
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25 A ğu s t o s  1968

25 A ğu s t o s  - 
6 Eylül 1968

26 A ğu s t o s  1968

Bu hadiselerle Türkiye’nin Nato’da kalması zaru
retinin bir kere daha ortaya çıkıp çıkmadığı konusunda
ki suale ise, Başbakan Demirel şu cevabı vermiştir :

«Bizim Nato konusundaki görüşümüz açık - seçik, 
bellid ir.»

Başbakan, Amerikan 6. filosunun 29 Ağustos’ta 
İzmir limanına yapacağı ziyaret ile ilg ili soru üzerine, 
Türk gemilerinin de dost memleketlerin lim anlarını zi
yaret ettiğini söylemiş, şöyle devam etmiştir :

«H erhangi bir dost memleketin gemilerinin liman
larım ızı ziyaretinin, dost olduğumuz müddetçe, müna
kaşa konusu olması kadar gülünç bir hadise olamaz. M il
lî menfaatlerimiz hangi memleketlerle dost olmamızı 
icap ettiriyorsa, Türkiye onlarla dosttur. Dostluk devam 
ettiği müddetçe, dostlarımıza hasım muamelesi yapmak 
ayıp bir iştir.»

VOLVO OTOMOBİL FABRİKASININ TEMEL 
ATMA TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Sunay, Ordu Yardım laşma Kuru
mu tarafından Bursa’da kurulması kararlaştırılan Volvo 
Otomobil Fabrikasının temelini atmıştır.

CENTO’NUN HAFİF SİLAHLARLA ATIŞ 
YARIŞMASI

Nişan V  kodu ile anılan Cento’nun y ıllık  hafif si
lâh larla  atış yarışmasına İran, Türkiye, İngiltere ve Ame
rika Birleşik Devletlerinin takım ları katılm ıştır.

3. DEMİR - ÇELİK TESİSİ PROJELERİ İLE İLGİLİ 
GÖRÜŞMELER

İskenderun civarında kurulacak 3. Demir - Çelik 
tesislerinin projeleri konusunu görüşmek ve karara var
mak üzere beş kişilik bir hey’et Moskova’ya hareket et
miştir.
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26 A ğu s t o s  1968

26 A ğu s t o s  1968

27 A ğu s t o s  1.968

28 A ğu s t o s  1968

YUNAN DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRK - YUNAN 
İLİŞKİLERİ HARKINDAKİ SÖZLERİ

Yunan Dışişleri Bakanı Pipinellis, Isveçre’den ge
çerken İsviçre basın ajansına verdiği bir demeçte Kıbrıs 
meselesi üzerinde de durmuş ve son aylarda Türk - Y u
nan ilişkilerinde önemli bir düzelme kaydedildiğini söy
lemiştir.

RCD SİGORTA BİRLİĞİ TOPLANTISI

(RCD) Bölgesel Kalkınma Teşkilâtına bağİı Si
gorta B irliği genel müdürlerinin üçüncü toplantısı Tah- 
ran’da açılmıştır.

Bİr hafta süren kongrede üç devlet arasında ortak 
bir sigorta şirketinin kurulması görüşülmüştür.

TAT KONSERVE FABRİKASININ AÇILIŞI

Türkiye Şeker Fabrikaları, Şeker Sigorta, İsviçre 
Migros ve Koç - Holding’ın M ustafa Kemalpaşa’da or
taklaşa kurdukları ve istihsal ettiği konserve ve doma
tes sularını ihraç edecek olan Tat Konserve Fabrikası, 
D ışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil tarafından hiz
mete açılmıştır. Bakan, konuşmasında tarım ürünlerinin 
Türkiye’ye büyük döviz sağlayacak kaynaklar olduğu 
üzerinde durmuştur.

BAŞBAKANIN DIŞ TİCARET VE EKONOMİK  
GELİŞME KONULU SEMİNERİ AÇIŞ KONUŞMASI

Başbakan Süleyman Demirel, Dış Ticaret ve Eko
nomik Gelişme konulu semineri açış konuşmasında, dış 
ticaretin iktisadi kalkınmadaki rolü üzerinde durmuş, 
Türkiye’nin Ortak Pazar’a katılabilmesi için istihsal or
ganizasyonu ve sanayiimizin süratli bir bünye değişikli
ğ i geçirmesi gerektiğini belirtmiş, bu amaçla alınacak 
bazı tedbirlere işaret etmiştir.
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28 A ğu s t o s  1968

29 A ğu s t o s  - 
28 Eylül 1968

29 A ğu s t o s  -
7 Eylül 1968

Başbakan, bu arada, yabana sermaye teşvik ka
nununun, Türkiye’nin dış ticaret dengesini tesise yardım 
edecek istikamette uygulanacağına dikkati çekmiş, ya
bancı sermaye aleyhtarlığını, Türkiye’de sanayiin sürat
li bir şekilde kurulmasını önleyen ve Batı dünyasıyla ik
tisadi, ticari ve teknik alanda daha sıkı bağlar kurul
masını istemiyen bir davranış olarak vasıflandırrmştır.

TÜRK  - BULGAR TELEKOMÜNİKASYON  
ANLAŞMASI

Sofya’da yapılan görüşmelerden sonra, Türkiye 
ile  Bulgaristan arasında telekomünikasyon alanında bir 
anlaşma gerçekleştirilmiştir. İmzalanan anlaşma ilk  ola
rak 120 telefon kanalının inşasını öngörmektedir. Tür
kiye ve Bulgaristan’ın dahildeki ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla radyo aracılığı ile  haberleşmeden de aynı şe
kilde faydalanılacaktır. İnşa edilecek telefon şebekesi 
aynı zamanda, Batı Avrupa ülkelerinin Orta - Doğu ile 
haberleşmesinde, transit hattı olarak da kullanılacaktır.

ATOM SİLAHLARINA SAHİP OLMAYAN 
ÜLKELER KONFERANSI

29 Ağustos - 28 Eylül 1968 tarihleri arasında Ce
nevre’de yapılan Atom Silâhlarına Sahip Olmayan Ü l
keler Konferansına Türkiye’de katılm ış ve bu konferans- 
da İsviçre’deki daimi temsilcisi Özdemir Benler tarafın
dan temsil edilmiştir.

AMERİKAN 6. FİLOSUNUN İZMİR’İ ZİYARETİ

Amerikan 6. ncı filosuna mensup altı gemi, 29 
A ğustos-7  Eylül tarihleri arasında, İzmir limanını zi
yaret etmiştir. A ltıncı filonun sancak gemisi olan Little 
Rock kruvazörü de 5 -9  Eylül tarihleri arasında İzmir’i 
ziyaret etmiştir.
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29 A ğus t o s  1968 KIBRIS CEMAAT KARARASI GÖRÜŞMELERİNİN 
YENİDEN BAŞLAMASI

30 A ğu s t o s  1968

30 A ğu s t o s  1968

31 A ğu s t o s  1968

Kıbrıs Rum Temsilciler Meclisinin başkam Glaf- 
kos Klerides ile Kıbrıs Türk cemaat meclisi başkanı ve 
Geçici Türk Yönetimi başkan yardımcısı Rauf Denktaş 
arasındaki görüşmelerin ikinci safhası Lefkoşe’nin Türk 
kesiminde açılmıştır.

Klerides, Türk cemaat meclisi başkanı Denktaş’ın 
ikâmetgâhında yapılan toplantı için Türk kesimine geç
meden önce gazetecilere, «Son toplantıda kaldığım ız 
yerden devam edeceğiz. Özelikle, şimdiye kadar bir 
anlaşma imkânı bulamadığımız konular üzerinde du
racağız» demiştir.

İki lider son olarak 25 Temmuz’da görüşmüşlerdi.

AVUSTCJRALYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜNE 
YARDIMI

Avustralya, Birleşmiş M illetlerin Kıbrıs’taki ba
rış gücü masraflarının karşılanması için 62 bin dolar 
katkıda bulunduğunu, bu paranın 26 Hazİran’da sona 
ermiş olan altı aylık devrede ada’da bulunan Avustralya 
birliğinin m asraflarını karşılayacak para dışında oldu
ğunu bildirmiştir.

ESKİ IRAK CUMHURBAŞKANININ 
İSTANBUL’DA İKAMETİ

Londra’dan İstanbul’a gelen Irak eski Cumhurbaşkanı 
Abdurrahman Arif, İstanbul’da bir süre kalmak için 
geldiğini belirtmiştir.

SAĞLIK BAKANININ GEZİSİ

Sağlık ve Sosyal Yardım  Bakanı Dr. Özkan, 3-12 
Eylül tarihleri arasında Birleşmiş M illetler Sağlık Teş
kilâtının N ew -Y ork ’ta düzenlediği Dünya Sosyal Hiz
metler Bakanları toplantısına katılm ak üzere Frank
furt’a hareket etmiştir.

Bakan, daha sonra, 22 - 29 Eylül arasında İngil
tere’de de incelemelerde bulunmuştur.

28



B E L G E L E R





KANADA SANAYİ BAKANININ TÜRKİYE’DEKİ  
TEMASLARI İLE İLGİLİ DEMECİ

Memleketimize yapmış olduğu resmi ziyaretin sonunda bu konuda bir 
demeç veren Kanada Sanayi ve Ticaret Bakanı J. Luc Pepin, Türk devlet adam
ları ve ihracatçıları İle iki ülke arasındaki ticaretin nasıl geliştirilebileceği ko
nusunda fikir teatisinde bulunduğunu belirtmiş ve şunları söylemiştir :

«Görüşmelerimizde sınaî sektörde Türk ve Kanada sermayesinin Türk ve 
Kanada teknik b ilgilerin in  her iki memleketin yararına uygun şekilde bir 
işbirliği kurma imkânlarını inceledik. Halihazırda telekomünikasyon sanayiin
de müşterek çalışmalarım ız vardır. Çok yakın bir gelecekte de traktör ve di
zel motörleri imal eden ortak tesisler kuracağız. Buradaki temaslarımızın iyi 
sonuçlar vereceğinden emin olarak memleketlerimiz arasındaki işbirliğinin 
artacağına inanıyorum. Bu seyahatimde daha iyi anladımki Türkiye’nin muaz
zam bir potensiyeli mevcuttur. Her yerde ve her zaıhan söylediğim gibi Tür
kiye’nin realist tutumtı ve Türk milletinin çalışkanlığı üzerimde çok müspet 
bir etki bırakmıştır. Bu seyahat sonunda konuştuğumuz ve fikir teatisinde 
bulunduğumuz hususların gerçekleşmesi ve aramızdaki ekonomik işbirliğinin 
daha da takviye görmesi en büyük dileğim dir.»

Kanada Sanayi ve Ticaret Bakanı Ankara’daki görüşmelerde konulardan 
birinin de kâğıt endüstrisi olduğunu, beş yıllık  kalkınma planında mevcut 
altı kâğıt fabrikasından üçünün Kanada firm aları ile işbirliği yapılarak kurul
ması konusunda görüşmelerde bulunulduğunu sözlerine eklemiştir.

B E L G E 2 13 A ğu s t o s  1968

K O N U K  AFRİKALI BÜYÜKELÇİLERE TÜRKİYE HAKKINDA
VERİLEN BRİFİNG

Hükümetimizin resmi konuğu olarak Ankara’ya gelen, Kahire’de akre- 
dite 13 Afrika ülkesi büyükelçisine, Dışişleri Bakanlığında, Genel Sekreter 
Zeki Kuneralp tarafından bir brifing verilmiştir.

Habeşistan, Sudan, Tunus, Uganda, N ijerya, Kongo - Brazzaville, Se
negal, Cezayir, Kenya, Kamerun, Burundi, Liberya ve Gana büyükelçilerine, 
Genel Sekreter Kuneralp, ilk  olarak Türkiye’nin Afrika ülkeleri ile  olan iliş
kilerini genel olarak anlatmış ve daha sonra Türkiye’nin A frika’daki sömür
gelerin istiklâllerine kavuşmaları olayını desteklediğini işaret ederek,

B E L G E 1 6 Ağustos.  1968
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«A frika ülkeleriyle her alandaki ilişkilerim izin geliştirilmesi, hükümet 
programında yer almış dış siyasetimizin değişmez temel ilkelerinden birini 
teşkil etmektedir.» demiştir.

Kuneralp daha sonra özellikle Güney Batı A frika meselesi ile, Habeş
istan - Libya konularına değinmiş dünyadaki ırk ayırım ı meselesi üzerinde 
görüşlerini belirtmiş ve bütün Afrika Ü lkelerinde bazı sebepler dolayısiyle 
temsilciliklerimizin bulunmamasına rağmen, yeni doğmuş bulunan birtakım 
Afrika Devletleri ile temaslarımızın, iyi niyet heyetleriyle yapıld ığını söyle
miştir.

Kuneralp bu arada, bütün A frika ülkeleri ile ticari ilişkilerim izin ku
rulması yolunda atılan olumlu adımlardan da bahsederek, özellikle Fildişi 
Sahili, Gana ve M adagaskar ile yapılan temasların geliştiğine işaret etmiştir.

Brifing sırasında, Genel Sekreter Zeki Kuneralp, A frikalı konuk dip
lomatlara Kıbrıs sorununu da etraflı bir şekilde izah etmiştir.

B E L G E 3 23 A ğu s t o s  1968

KUVEYT TİCARET BAKANININ TÜRKİYE’Yİ ZİYARETİ  
SIRASINDA YAPMIŞ OLDUĞU TEMASLAR

Ticaret Bakanı Ahmet Türkel ve Sanayi Bakanı Mehmet Turgut’un 
davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret eden Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh 
Abdullah A l Cabİr A l Salah memleketimizden ayrılırken verdiği demeçte 
özetle şunları söylemiştir :

«Bu ziyaretim sırasında çok verim li temaslarda bulundum. Memnun ve 
müteşekkirim. Türkiye’deki ikametim sırasında Cumhurbaşkanınız, Başba
kanınız, Meclis Başkanınız, Ticaret, Sanayi, M aliye, Turizm ve Çalışma Ba
kanların ızla görüşmek fırsatını buldum. Ticaret Bakanınız ile  görüşmeleri
mizde Kuveyt’e çok kısa zamanda ticaret ataşesi göndermeyi vaad ettiler. Sa
nayi, Ticaret ve M aliye Bakanlıklarından, ayrıca Devlet P lânlam a Teşkilâtı 
yetkili mütehassıslarından müteşekkil bir heyet 20 Ekim tarihinde Kuveyt’de 
olacaktır. Turizm ve Tanıtma Bakanı ile de vardığımız mutabakata göre de, 
Kuveyt’e de bir turizm bürosu açmayı ve büro için temsilci göndermeyi kabul 
ettiler.

Hükümetim, M ersin’de müştereken kurulan gübre fabrikası projesini 
tasdik etmiş ve bu iş yürümektedir. Dört beş aydan beri Et ve Balık Kuru- 
mundan et ithal etmekteyiz. Ayrıca Gima kanalı ile  çeşitli g ıda maddeleri it
haline fiilen başlanmıştır. 20 Ekimde Kuveyt’e gelecek olan heyetiniz berabe
rinde Kuveyt yatırım larına imkân verecek hazırlanmış projeler getireceklerdir.»
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BULGARİSTAN’IN İZMİR FUARINA KATILIŞI DOLAYISİYLE 
DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI

Bulgar Ticaret Ataşesi îvan Kubarelov, memleketinin İzmir Fuarına 
katılması dolayısiyle düzenlediği basın konferansında şu bilgiyi verm iştir:

«Bulgaristan 15 inci defa olmak üzere bu yıl da İzmir U luslararası Fu
arına katılacaktır. Fuarda, Bulgar sınai ve öteki ürünleri açık 500, kapalı 660 
metrekarelik bir alanda teşhir edilecektir.»

Bulgar Ticaret Ataşesi, daha sonra Türkiye - Bulgaristan arasındaki ti
carî ve ekonomik ilişkilerin gün geçtikçe arttığını kaydetmiş, ve «bugün sadece 
mal mübadelesine dayanan bu ilişkiler, yakın gelecekte sınaî mamüllerın mü
badelesine imkân verecektir» demiş ve bir soru üzerine şunları söylemiştir :

«Türk ve Bulgar Enerji Bakanlarının temasları olumlu geçmektedir. 
Enerji nakli ve maden alanında ele alman konular, uzmanlara havale edilmiş
tir.»

Bulgar Ticaret Ataşesi, geçen yıl açılan Plevne (Plovdiv) fuarına sadece 
bir Türk firmasının katılm ış olduğunu söyledikten sonra şöyle devam etmiştir:

«Türk m allarının Bulgaristan’da tanınmasını sağlamak için Türk fir
malarının Plevne fuarına daha büyük ilg i göstermelerini bekliyoruz. Ticaret 
Bakanı Tiirkel, Plevne organizasyonunu İstanbul Ticaret Odasına verdiği için 
Türk firmalarının bu yıl daha geniş çapta fuarda yer alacaklarını sanıyorum», 
demiştir.

Bulgar Ticaret Ataşesi Kubarelov «Bulgaristan Başbakanı Jivkov’un 
Türkiye’yi ziyareti sırasında bazı tütün piyasalarının Türkiye’ye bırakılacağı 
konusunda söylediği sözlerin nasıl bir gelişme izled iği» sorusuna d a : «tütün 
konusu sadece bir Türkiye - Bulgaristan konusu değildir, biliyorsunuz. Yunan 
Ticaret Bakanı da Türkiye’yi ziyareti sırasında aynı konu üzerinde durdu ve 
bir «Balkan b irliğ i»  teklif etti. Bu birlik tahakkuk ederse her ülkenin yararına 
olacaktır» cevabını vermiştir.

B E L G E 5 17 A ğu s t o s  1968

YUGOSLAV DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISININ ANADOLU 
AJANSINA. DEMECİ

Yugoslavya D ışişleri Bakan yardımcısı Dr. Radivoje Uvaiiç, Tanjug 
Ajansının davetlisi olarak Belgrad’ta bulunan Anadolu Ajansı muhabirine 
verdiği özel demeçte şunları söylemiştir :

B E L G E 4 16 A ğu s t o s  1968
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«A rada çözümlenmemiş bir sorunun olmaması karşılık lı ilişkilerin ge
lişmesi için iyi bir başlangıç noktasıdır. Türkiye ile  ilişkilerim iz çok iyidir. 
Biz, bu ilişkilerim izi daha da geliştirmek istiyoruz. Türk ve Yugoslav halk
ları, birbirlerini çok yakından ve gayet iyi tanıyorlar. Özellikle son yıllarda 
iki ülke arasındaki bağlar daha da sıklaşmış ve işbirliği genişlemiştir.

Dış politika sorunlarıyla ilg ili olarak, iki ülkenin görüşleri arasında bü
yük bir yakınlık bulunmaktadır. Türkiye’de Yugoslavya’da, dünyada ebedi 
bir barışın hâkim olması için çalışıyorlar. Türkiye ile  Yugoslavya arasında 
sınır yoktur. Fakat biz Türkiye’yi bir komşu ülke olarak addediyoruz.»

Türkiye’nin dış politikasını daha geniş ve daha aktif bir hale getirme 
konusunda büyük başarılar elde ettiğini de belirten Yugoslavya Dışişleri Ba
kan yardımcısı, ekonomik İlişkilere değinerek şöyle demiştir :

«Yugoslavya, özellikle, Türkiye ile ekonomik alandaki ilişkilerin i ge
liştirmek istiyor. Bu ilişkilerin gelişmesi için yeni yollar bulunabilir. Türkiye 
ekonomik alanda da büyük başarılar elde etmiştir. Endüstrisine iyi başlamış 
ye bu alanda çok olumlu sonuçlar almıştır.

Biz de, ekonomimizin gelişmesi için 20 yıldan beri çalışıyoruz ve iyi 
sonuçlar alıyoruz. Standartlarımız arasında büyük yakınlık var. Sanayi ve tek
nik alanda işbirliğini genişletmek istiyoruz. Ekonomik ilişkilerim izin daha da 
gelişmesi lâzımdır ve bu mümkündür. Bunu, karşılık lı olark tahakkuk etirme- 
ye büyük önem veriyoruz.

Kültür alanındaki işbirliğine gelince, önce şunu söylemek isterim. Y u
goslavya’da bir Türk topluluğu yaşamaktadır. Bir çoğu da Türkiye’ye göç- 
etmiştir. Böylece bir köprü meydana gelmiştir. Bu köprünün varlığ ı, ilişk i
lerimizin gelişmesi için güzel bir vasıtadır.

Yugoslavya’daki Türklerin kültür, dil ve okul sorunlarının çözümlen
mesine çalışıyoruz. Bu konuda görüşmeler yapmak istiyoruz. Meselâ, Yugos
lavya’daki Türkler için Türkiye’den kitap alınması konusunda bir yol arıyo
ruz.»

B E L G E 6 23 A ğu s t o s  1968

YENİ ATİNA BÜYÜKELÇİMİZİN TÜRK  - YUNAN İLİŞKİLERİ 
KONUSUNDAKİ KONUŞMASI

A tina’daki Yabancı Muhabirler Derneğinin Türkiye Büyükelçisi İlter 
Türkmen şerefine verdiği yemekte bir konuşma yapan Büyükelçi Türkmen, 
iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği bağlarının kuvvetlendirilmesi lüzumunu 
belirterek, T ü rk -Yunan ilişkilerinin bir tarihçesini yapmış ve Kıbrıs sorunu
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ile  ik ili görüşmelere değinmiştir. Türk dış politikasının esaslarını da kısaca 
izah eden Büyükelçi, Türkiye’nin hayatî menfaatleri hakkında tarihî tecrü
belerine dayanarak ve Atatürk prensiplerine sadık olarak açık bir fikre sahip 
olduğunu belirtmiştir.

T ürk-Y unan ilişkilerinin hâdiseli geçtiğini, fakat, aradaki ih tilâfların  
daima halledilebileceğinin anlaşıldığını ekliyen Türkmen, «sadece, düşmanlık 
değil, fakat, görüş ayrılık ları bile Türkiye ile  Yunanistan’a büyük güçlükler 
çıkarmağa kâfid ir» demiştir.

Kasım 1967’deki Kıbrıs buhranının son anda bir felâketten döndüğünü, 
fakat, bu buhranın faydalı sonuçlar vererek ilg ili taraflar arasındaki gergin
liğ i azalttığını söyliyen elçi, buhranın realist bir şekilde atlatıld ığın ı ve taraf
lara Kıbrıs sorununa daha yapıcı bir açıdan yaklaşmak imkânını verdiğini 
ilâve etmiştir.

Kıbrıs görüşmeleri hakkında ne iyimser, ne de kötümser olunamayaca
ğını beyan eden İlter Türkmen, Kıbrıs problemi halledilmedikçe adada ve 
bölgede gergin liğin  tekrarlanması ihtimalinin mevcut olduğunu söylemiştir. 
Bu bakımdan görüşmeleri engelliyecek her türlü hareketten kaçınılmasını tav
siye eden Büyükelçi Kıbrıs’la ilg ili yatışmanın Türkiye ile  Yunanistan’a ik ili 
meselelerine eğilmek fırsatını verdiğini de belirtmiştir. îk ili görüşmelerde özel
lik le eğitim konularında anlaşmaya varıldığını, azınlık meselelerinin ise mev
cut anlaşmalar hükümlerine uygun bir şekilde halledilmesi lüzumuna inan
dığını söylemiştir.
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SİYASÎ OLAYLAR

TÜRK - YUNAN İLİŞKİLERİ

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinden 3 Eylül 1968 tarihinde 
yapılan bir açıklamaya göre, «Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları, 
1968 Haziran ayında yaptıkları görüşme sırasında, iki memleket arasında as
kıda bulunan meseleleri ve özellikle azınlık meselelerini incelemekle görev
lendirdikleri Temsilcilerinin tanzim etmiş oldukları raporun bazı kısım ları
nı tasvip etmişlerdir. Bu kısımların kapsadığı konular arasında özellikle kar
şılıklı azınlık okullarının eğitim meseleleri hakkmdaki tavsiyeler yer almakta
dır  İki hükümet . . . bahiskonıısu tavsiyelerin 15 Ağustos 1968’de uy
gulanmasına başlanılması hususunda mutabık kalm ışlardır.»

FEDERAL ALMANYA BAŞBAKANININ ZİYARETİ

Federal A lmanya Şansölyesi Kurt Georg Kiesiııger, Türkiye Başbakanı 
Süleyman Demirel’in daveti üzerine 5 - 9 Eylül 1968 tarihleri arasında Tür
kiye’yi resmen ziyaret etmiştir.

TÜRKİYE  - AET KARMA PARLÂMENTO KOMİSYONUNUN  
TOPLANTISI

Türkiye - AET Parlamento Karma Komisyonu, 21 - 24 Eylül 1968 ta
rihleri arasında İstanbul’da toplanmıştır. Komisyon, bu toplantı ile  ilg ili 
olarak bir ortak bildiri ve ayrıca Türkiye’nin ortaklığın geçiş dönemine inti
kali konusunda tavsiye kararları yayınlamıştır.
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KÜLTÜREL OLAYLAR

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk  Cumhurbaşkanı M ustafa Ke
mal Atatürk ile ilg ili iki büyük sergi, W ashington’daki Kongre kütüphane
sinde düzenlenmiştir. 16 Eylül - 1 Ocak tarihleri arasında yapılan birinci 
sergide, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilg ili yayın ve kitaplar yer a l
mıştır. Atatürk’ün ölümünün 30. y ılı münasebetiyle düzenlenen ikinci sergi, 
28 Ekim’den 11 Kasım 1968’e kadar sürmüştür.

Devlet Tiyatrosu sanatçıları, ile ekip halinde Yugoslavya ve İtalya’da 
temsiller vermişlerdir. Ekiplerden biri, Üsküp, Belgrad, Manastır, Ohri ve 
Priştina şehirlerinde oynamış, diğer ekip ise, Üsküp, Belgrad ve Venedik’te 
Pirandello’nun 4. Henri piyesini vermiştir.

Cezayir’in Ankara Büyükelçisi Tevfik El Madani, Cezayir’de Türk dev
resine ait bir tarih kitabı yayınlamıştır.

Tanınmış bir tarihçi olan Büyükelçi Madani, bu eserinde, Oruç Reis ve 
Barbaros H ayrettin’in, Cezayir’i İspanyol istilâsından kurtararak Osmanlı h i
mayesinde nasıl bir devlet haline getirdiklerini, Cezayir’in tarihte ilk defa 
siyasî, ekonomik ve sosyal bütünlüğü sağladıkların ı ve Türk devresinin daha 
sonraki gelişmesini belgelere dayanarak anlatmaktadır.
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EYLÜL 1968'DE TÜRKİYE’NİN DİŞ İLİŞKİLERİ VE BAŞLICA 

MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





1 Eylül 1968 NEPAL’IN ANKARA’DA TEMSİL EDİLMESİ

2 - 3 Eylül 1968

2 Eylül 1968

3 Eylül 1968

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinden açık
landığına göre Nepal K rallığın ın Karaçi Büyükelçisi 
memleketini, aynı zamanda Ankara’da da «Büyükelçi» 
sıfatıyla temsil etmesi hususunda iki ülke arasında mu
tabakata varılmıştır.

RCD TİCARET BAKANLARI TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Ticaret 
Bakanlarının Tahraıı’da yaptıkları toplantı sonunda bir 
anlaşma imzalanmıştır. Toplantıya katılan Ticaret Ba
kanı Ahmet Türkel, bölge içi ticaretin geliştirilmesi ko
nusunda bir konuşma yapmış (Bk. Belge l ) ,  ayrıca 
yurda advetinde toplantı ile ilg ili bir demeç de vermiş
tir. (Bk. Belge 2).

LÜBNAN CEBEL VALİSİ İLE BEYRUT BELEDİYE 
BAŞKANINIM ZİYARETİ

Lübnan’ın Cebel Valisi Galip Türk ile Beyrut Be
lediye Başkanı Amina Beyhum, Başbakan Süleyman 
Demirel’in davetlisi olarak memleketimizi ziyaret et
mek üzere Ankara’ya gelmişlerdir.

TÜRK YUNAN AZINLIKLARI İLE İLGİLİ 
DIŞİŞLERİNİN BİR AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinin bu 
konudaki açıklaması şöyledir :

«Evvelce açıklanmış olduğu gibi, Türkiye ve Y u
nanistan Dışişleri Bakanları 1968 Haziran ayında Lond
ra’da yaptıkları görüşme sırasında iki memleket arasın
da askıda bulunan meseleleri ve özellikle azınlık me
selelerini incelemekle görevlendirdikleri Temsilcilerinin
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tanzim etmiş oldukları raporun bazı kısım larını tasvip 
etmişlerdir. Bu kısım ların kapsadığı konular arasında 
özellikle karşılık lı azınlık okullarının eğitim meseleleri 
hakkında tavsiyeler yer almaktadır.

Bu tavsiyelerin amacı, azınlık okullarında azınlık 
dilinin kısıtlanmasız kullanılabilmesine imkân verilme
si ve azınlık dilinde eğitimin etkili ve tam bir öğretim 
için gerekli ihtiyaçlara uygun şekilde yapılmasını sağla
yacak şartların yerine getirilmesidir.

ik i Hükümet, bu tasviyelerin aralarındaki müna
sebetlerin gelişmesine katkısı olabileceği düşüncesi ile 
ve azınlık okullarının 1968 - 1969 öğretim yılı başından 
itibaren bunlardan faydalanabilmeleri için bahiskonusu 
tavsiyelerin 15 Ağustos 1968’de uygulanmasına başla
nılması hususunda mutabık kalm ışlardır.

j>

İki Hiikûnıet ayrıca, iki Temsilcinin hazırladıkları 
raporda belirtilen tavsiyelerin kapsamını ve ayrıntıları
nı incelemek üzere, iki memleket arasında 1951 yılın
da imzalanmış bulunan Kültür Anlaşmasının öngördü
ğü Karma Komisyonun çok yakında Ankara’da toplan
ması hususunda da mutabık kalm ışlardır.

İki Hükümet, bu münasebetle, iki memleket ara
sında karşılık lı itimada dayanan iyi ilişkilerin idamesi 
içİıı Lozan Andlaşması gereğince mevcut vecibelerin ta
mamen ve iyi niyetle yerine getirilmesine atfettikleri 
önemi belirtirler.»

3 Eylül 1968 İTALYAN DIŞ TİCARET MÜSTEŞARININ
İZMİR’DEKİ BASIN TOPLANTISI

Fuar münasebetiyle İzmir’de bulunan İtalyan Dış 
Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Dante Graziosi, düzenle
diği basın toplantısında, 1967 yılında Türkiye ile tica
ri mübadelenin 83 m ilyar 600 milyon lireti bulduğunu, 
bu miktarın bir y ıl öncekinden yüzde yirmi daha fazla 
olduğunu söylemiştir. Dante Graziosi ayrıca, Türki
ye’nin Ortak Pazar’a fiilen katılmasını, İtalya’nın gö
nülden arzuladığını söylemiştir.
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3 - 4 Eylül 1968 KIBRIS RUM - YUNAN GÖRÜŞMELERİ

4 - 1 1  Eylül 1968

4 Eylül 1968

Yunan idarecileri ile  A tina’ya gelmiş olan Baş
piskopos Makarios ve beraberindeki heyet arasında ya
pılan resmî görüşmelerin sonunda bir bildiri yayınlan
mıştır. (Bk. Belge 3).

MECLİS BAŞKANIN ARNAVUTLUĞU ZİYARETİ

Arnavutluk Halk Cumhuriyeti Meclis Başkanının 
davetlisi olarak Arnavutluğu ziyaret etmiş olan Türk 
parlâmento heyetinin Başkanı Ferruh Bozbeyli, gezileri 
hakkında şu bilgiyi vermiştir :

«T iran ’dan başka İşkodra, Berad ve Avlonya’yı 
ziyaret ederek şehir yöneticileri ve bir kısım halk la te
maslar yaptım. Bu gezi sırasında sanayi ve ziraî saha
larda alınan tedbirleri mahallinde görmek fırsatını bul
dum.

Bu arada Arnavutluk Cumhurbaşkanı Hacı Leşi, 
Meclis Başkanı Abdül Tellezi ve Başbakan Mehmet 
Şehu ile görüşmeler yaptık. Türk parlamento hey’eti 
olarak gittiğim iz her yerde samimi bir hüsnü kabul 
ve m isafirperverlikle karşılaştık. Ziyaretimiz, iki mem
leket arasındaki münasebetlerin kurulması ve geliştiril
mesi bakımından çok yararlı olmuştur.»

NATO SAVUNMA PLÂNLAMA KOMİTESİNİN  
TOPLANTISI

Kuzey Atlantik Paktı Teşkilâtı Savunma P lânla
ma Komitesi toplantısından sonra yapılan açıklamada, 
«Çekoslovakya’daki gelişmelerin endişe ile  izlendiğini ve 
bu gelişmelerin, özelikle askerî kuvvetlerin yerleşme du
rumu ve genellik le ittifakın savunma siyaseti üzerindeki 
etkilerinin gözden geçirild iğ i» kaydedilmektedir.

Nato’nun bir sözcüsü, «Savunma Komitesinin, Na- 
to ile Varşova paktı kuvvetleri arasında dengenin ko
runması lüzumu üzerinde durduğunu» söylemiş ve Ko
mitenin «N ato kuvvetlerinde herhangi bir azaltmaya 
başvurulmamasına karar verdiğini» açıklamıştır.
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5 - 9 E ylü l 1968

5 Eylül 1968

Sözcü, Sovyetlerin Çekoslovakya’yı işgal etmeleri 
ile «N ato ve Varşova paktı kuvvetlerinin dengeli bir 
şekilde azaltılması hususunda karşılıklı görüşme ümi
dinin zayıfladığını ve Komitenin bu durumu üzüntü ile 
karşıladığını)) ifade etmiştir.

FEDERAL ALMANYA BAŞBAKANININ ZİYARETİ

Federal Almanya Başbakanı Kurt Georg Kiesinger 
şerefine yapılan karşılama töreninde, Türkiye Başbakanı 
Süleyman Demirel ve Şansölye Kiesinger birer konuş
ma yapmışlardır (Bk. Belge 4 ). Başbakan ayni akşam, 
konuk Şansölye şerefine bir yemek vermiştir (Bk. Bel
ge 5). Türk - Alman resmî görüşmeleri 5 - 6 Eylül ta
rihlerinde yapılmıştır. Bu arada Federal Almanya Dev
let Basın Dairesi Başkanvekili Conrad Ahlers, Ankara 
televizyonuna bir mülakat vermiştir (Bk. Belge 6). 
6 Eylül akşamı, Federal A lmanya Başbakanı, Başbakan 
Demirel şerefine bir yemek vermiştir (Bk. Belge 7). 
Konuk Başbakan 7 Eylül günü İzmir’i ziyaret etmiştir. 
Ayni akşam, D ışişleri Bakanı Çağlayangil tarafından 
şerefine verilen yemekte bir konuşma yapmıştır (Bk. 
Belge 8 ). Ertesi günü de İstanbul’a giden Başbakan 
Kiesinger, burada bir basın toplantısı yapmıştır (Bk. 
Belge 9)- Federal Almanya Şansölyesi, 9 Eylül’de İran 
ve Afganistan’a müteveccihen Türkiye’den ayrılmıştır. 
Türk - A lman ortak bildirisi ayni gün yayınlanmıştır 
(Bk. Belge 10).

6. FİLO KOMUTANININ İZMİR’DEKİ DEMECİ

Amerika’nın Akdeniz’deki altıncı filosu Komuta
nı Koramiral Richardson, İzmir’i ziyareti münasebetiyle 
verdiği demeç şöyledir :

«Son yirmi yıl içinde, Türk deniz kuvvetleri ve 
altıncı filo, diğer Nato üyeleri ile birlikte, Akdeniz’de 
barış sorumluluğunu paylaşm ışlardır. Saldırıyı berta
raf için meydana gelen bu savunma gücünün sorumlu
luğu, bütün bu yıllar boyunca olduğu gibi, bugün de 
bizlerindir.»
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5 E ylü l 1968 O. E. C. D .’N İN  TÜ RKİYE  H A R K IN D A K İ RAPORU

9 Eylül 1968

6 Eylül 1968

7 Eylül 1.968

İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (O.E.C. 
D .) Türkiye’nin ekonomik durumu hakkında hazırladı
ğ ı y ıllık  raporu yayınlamıştır (Bk. Belge 11).

CİDDE SANAYİ VE TİCARET ODASI 
BAŞKANININ ZİYARETİ

Cidde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı riyasetin
de bir Suudi Arabistan heyeti İstanbul’a gelmiştir. He
yet başkanı, ziyareti ile  ilg ili şunları söylemiştir :

«İstanbul sanayi odasının çalışmaları ile  Cidde’de 
bir teşhir merkezi açmak üzere bir yıld ır çalışmalar ya
pılmaktadır. Bu teşhir merkezi bugünlerde açılacak 
Türk siııai mamulleri burada sergilenerek sinaî m al
larınızı, Suudî Arabistan ve komşularına tanıtma im
kânları sağlanacaktır.»

SVAZİLANDTN BAĞIMSIZLIK İLÂNI

Eski İngiliz sömürgesi Svaziland bağımsızlığının 
ilânı gününü kutlamıştır.

YUNANİSTAN’IN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ 
MASRAFLARINA YARDIMI

Birleşmiş M illetlerin Kıbrıs’taki barış gücünün 
26 Haziran - 26 Aralık 1968 tarihler., arasındaki görev 
süresi masraflarının karşılanmasına yardım olmak üze
re Yunanistan Hükümeti tarafından 600 bin dolar
lık bağışta bulunmuştur.

Böylelikle Yunanistan’ın Kıbrıs barış gücü mas
raflarına bağışları, barış gücünün kuruluşundan bu 
yana 6.850.000 doları bulmuştur.
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8 Eylül 1968

9 Eylül  1968

9 - 1 3  Eylül 1968

MALEZYA TOPRAK VE MADENLER 
BAKANININ ZİYARETİ

Malezya Toprak ve Madenler Bakanı Hacı Ab- 
durrahman’ın başkanlığında bir heyet, Devlet Bakanı 
Hüsamettin Atabeyli ve Enerji Bakanı Refet Sezgin ile 
görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’ye gelmiştir.

KIBRIS CEMAATLAR ARASI GÖRÜŞMELERİN 
DEVAMI

Kıbrıs’ta Türk ve Rum cemaat temsilcileri, Rauf 
Denktaş ile Glafkos Kierides arasında yapılmakta olan 
ve bir süre için ara verilmiş olan görüşmelere tekrar 
başlanmıştır. Görüşmelerin bundan böyle haftada bir, 
her pazartesi yapılması kararlaştırılm ıştır.

SUUDİ ARABİSTAN TİCARET BAKANININ  
ZİYARETİ

Suudi Arabistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh 
Abid-Şeyh, 9-13 Eylül tarihleri arasında İzmir, Ankara 
ve İstanbul’u ziyaret etmiş, Ankara’da bulunduğu sıra
da Ticaret Bakanı Ahmet Türkel ile yaptığı görüşme
ler hakkında şunları söylemiştir :

«Ülkemiz açık pazardır. Biz ithalâtçı bir devletiz. 
Bu itibarla Türkiye’nin mamûl ve gayri mamul m alla
rını halkımız malesef bugüne kadar tanıyamamıştır. Bu
nun temini için derhal ticarî ataşeliklerin ihdası için ge
rekli teşebbüslerimiz olmuştur. Bu da çok yakında ger
çekleşecektir. Bunlara paralel olarak da ülkemizde ma
mullerinizi sergileyen sergilerin hemen açılması için de 
mutabakata vardık ve dört saat süren görüşmeler sonun
da vardığımız anlaşmaya göre, Türkiye’den pek yakında 
sevkedilmek üzere külliyetli m iktarda et, kuru meyva, 
yaş meyva ve sebze, bakliyat, buz dolabı, çamaşır ma- 
kinası, akümülatör, çeşitli kimya sanayii mamûlleri ve 
gıda maddeleri ithal edeceğiz.»
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9 - 22 E ylü l 1968 FEDERAL ALMANYA DIŞİŞLERİ KÜ LTÜ R
BA ŞKA N IN IN  ZİYARETİ

9 - 2 7  Eylül  1968

9 E ylü l 1968

Federal Almanya Dışişleri Bakanlığı Kültür Da
iresi Başkanı Büyükelçi Luitpold W erz, Bakanlığımızın 
konuğu olarak Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Luitpold 
W erz, Ankara’da bulunduğu sırada eğitim ve kültür ko
nularında temaslarda bulunmuştur.

KARŞILIKLI MALLAR KONUSUNDA TÜRKİYE-  
SURİYE GÖRÜŞMELERİ

Türkiye ve Suriye heyetleri arasında, Türk vatan
daşlarının Suriye’de Suriyelilerin  de Türkiye’deki m al
ları konusunda Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşme
ler sonunda bir açıklama yapılmıştır. D ışişleri Bakanlığı 
Enformasyon Dairesinin bu konudaki 28 Eylül 1968 ta
rihli açıklaması şöyledir :

«Türk ve Suriye Hükümetlerinin kararma uygun 
olarak ve iki memleket arasında mevcud dostluk bağla
rını sıklaştırmak maksadıyla, gayrimenkul meselelerine 
ve öncelikle, Suriye ziraî reform kanunundan zarar gö
ren Türk vatandaşlarının tazminatı meselesine bir hal 
çaresi bulmak için 9 Eylül 1968 tarihinden itibaren An
kara’da görüşmelere başlanmıştır.

K arşılıklı bir anlayış havası içinde geçen görüşme
ler sırasında, iki taraf tutumlarını ve söziigeçen mese
leler için teklif ettikleri hal çarelerini açıklamışlardır.

Her iki delegasyon, tarafların karşılık lı görüşme
lerini derinliğine tetkik edebilmelerini temînen, görüş
melerin uygun düşecek sonraki bir tarihe ertelenmesini 
muvafık mütalaa etm işlerdir.»

FEDERAL ALMANYA’NIN TÜRK İŞÇİLERİNE 
TANIDIĞI ÖNCELİK

Çalışma Bakanı A li N aili Erdem, gazetecilere, Or
tak Pazar ülkeleri işçilerine Federal A lm anya’nın tanı
dığı önceliğin, bundan böyle Türk işçilerine de tanıma
sının sağlandığını söylemiş ve yurt dışına gitmek üzere 
600 bin kişinin sıra beklediğini açıklamıştır.
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9 E ylü l  1968 LİBYA TİCARET HEYETİ BAŞKAN INIM  DEMECİ

Uluslararası Trablus Fuarı Genel Müdürü Abdur
rahman A gali İstanbul ticaret odasını ziyareti sırasında 
yaptığı konuşmada, Libya’nın bütün ithalatının libere 
olduğunu, ve dolar üzerinden yapıldığını, bu bakımdan 
Türkiyenin hemen bütün ihraç m alları ve sanayi ma
mulleri için geniş iş imkânları bulunduğunu söylemiştir.

Heyet Başkanı Libya’nın Türkiyedeıı alabileceği 
m alların başında pamuklu mensucat, mermer, elektrik 
kablosu, zirai mahsuller, halı, dokumada kullanılan yün 
ip liğ i, yapağı, ziraat için dizel motorları, petrol istihsa
linde kullanılan baryum sülfat ve barut maddelerini say
mış, ayrıca Türkiye ile  Libya arasında direkt deniz se
ferleri üzerinde de durmuştur.

10 - 13  Eylül  1968 TÜRK - ALMAN SOSYAL SİGORTA 
GÖRÜŞMELERİ

Türkiye ve Federal A lmanya sosyal sigorta yetkili
leri arasında A nkara’da yapılan görüşmeler sonunda 
şimdiye kadar A lm anya’da m alûl olupta Türkiye’ye dö
nen veya ölenlerin aile fertlerine, dul ve yetimler ile si
gortalılara bağlanan aylık gelirlerin  muntazam surette 
sosyal sigortalar kurumu aracılığı ile üç ayda bir öden
mesi konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır.

Bugüne kadar bu konudaki ödemeler doğrudan 
doğruya Federal A lmanya ilg ili makamlarınca münferi
den sigortalılara gönderilmekteydi. K arşılıklı mutabakat 
sağlandıktan sonra, yeni tatbikata 1969 yılında başla
nacaktır.

Ankara’daki görüşmelerde, Alman sigorta sandık
ları hesabına yapılan tedavilerin maktu ortalama bir be
del üzerinden hesaplanması konusu ile aylık ödemeler
de gönderilecek listeler, ödemenin yapılacağı tarihler ve 
buna benzer tatbikatta kullan ılan diğer formüller üze
rinde de durulmuştur. Bunlarla ilg ili görüşme ve temas
lara Aralık ayı içinde A lm anya’da devam edilmesi ka
rarlaştırılm ıştır.
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10 E ylü l 1968 K IBR IS 'T A K İ İSVEÇ TABURUNDA AZALTMA

13 Eylül 1968

14 Eylül 1968

İsveç hükümeti, Kıbrıs’taki Birleşmiş M illetler ba
rış kuvvetinde görev alan İsveç taburunun Ekim ayında 
625 askerden 408 askere indirileceğini açıklamıştır.

Bu azaltma, ada’daki gerginliğin bir hayli gideril
miş olması ile izah edilmektedir.

KIBRIS TÜRK CEMAATİNİN İKTİSADİ  
GELİŞMESİ İLE İLGİLİ DIŞİŞLERİNİN 
AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinden bu 
konuda yapılan açıklama şöyledir :

«Kıbrıs Türk Cemaatinin İktisadî ve sosyal alan
larda gelişmesi ve kalkınması için Cemaatimiz Liderle
rince yapılan talep ve bu konudaki incelemelerin sonu
cu gözönünde bulundurularak alınacak tedbirlerin ger
çekleştirilmesi amacİle Hükümetimizin yardımcı olması 
kararlaştırılm ıştır.

Son yılların  zarurî şartları içinde gereği gibi ge- 
lişemeyen Kıbrıs Türk Cemaatinin İktisadî ve sosyal 
bakımdan güçlenmesini ve Kıbrıs’ın ekonomik hayatı
na müessir bir şekilde katılması imkânlarını sağlamayı 
hedef tutan bu yardım lar, tanzim edilen plan ve prog
ram dahilinde ve sür’atle yerine getirilecektir.»

BAŞBAKANIN II. BASIN TOPLANTISI

Başbakan Süleyman Demirel, 11. basın toplantısın
da dış konular bölümünde, 6. F ilonun İstanbul lim anı
nı ziyareti sırasında vuku bulan olayları kınamış, Çekos
lovakya işgaline, Kıbrıs görüşmelerine ve Federal A l
manya Şansölyesi K iesinger’in ziyaretine temas etmiş, 
daha sonra da çeşitli konularda sorulan suallere cevap 
vermiştir (Bk. Belge 12).
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14 Eylül 1968 YEMEN’DE YENİ KABİNE

Cumhuriyetçi Yemeıı lideri, General Haşan El 
Amri yeni kabineyi kurduğunu bildirmiştir.

Ordu hizipleri arasında San’a sokaklarında cere
yan eden kanlı çarpışmalardan sonra General El Amri, 
bu ayın başlarında başbakanlıktan istifa etmişti. Fakat is
tifasından sonra da El Amri, Yemen’in kuvvetli adamı 
olarak kalmış, geçici Cumhurbaşkanı Abdüirahman El 
İryani, geçen hafta El Amri’yi askerî vali tayin etmişti. 
El Am ri’nin yeniden başkanlığa getirilmesi, bütün ülke
de duruma tekrar hakim olmasını sağlamıştır.

15 - 20 Eylül 1968 ROMANYA PETROL BAKANININ ZİYARETİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin ile, 
davetlisi olarak Türkiye’yi ziyaret eden Romanya Petrol 
Bakanı Aleksandr Boaba arasında, daha evvel Roman
ya ’da başlamış olan görüşmelerin devamı yapılmıştır. 
Bu görüşmeler hakkında açıklamada bulunan Romen 
Petrol Bakanı, müzakere konusu edilen hususlarda tam 
bir miitabakata varıld ığın ı bildirmiştir.

İlerisi İçin daha sıkı işbirliği yapılmasının mümkün 
olduğunu da sözlerine ekleyen Aleksandr Boaba, varılan 
prensip anlaşması gereğince, Romanya’nın Türkiye’ye 
sondaj ve pompaj m akinaları ile  istenildiğinde çeşitli 
petrol ürünleri satacağını beyan etmiş, buna mukabil 
yurdumuzdan çok miktarda taş kömürü satın alacağını 
açıklamıştır. Bundan başka, yine çok miktarda, boksit 
ve alumina da alacakların ı söyleyen Romen Petrol Ba
kanı, bu m inerallerin çıkarılması ve işletilmesi konusun
da da her türlü yardımın yapılacağını ifade etmiştir.

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ise, bu yıl Ro
manya’dan 80 bin ton motorin, 20 bin ton gazyağı ve 10 
bin ton da benzin satın alındığını, 1969 yılı için ise sa
dece, 75 bin ton motorin talebinde bulunduğumuzu be
lirtmiştir. Sezgin, Romanya’nın istediği 20 bin ton bok- 
sİt’in derhal ihraç edilebileceğini de belirtmiş, ancak, 
alumina talebinin, Seydişehir fabrikasının faaliyete geç- 
meşinden sonra, 1973 yılından itibaren yılda 40 bin ton 
olarak karşılanacağını söylemiştir.



15 E ylü l 1968 İSVEÇ'TE GENEL SEÇİM

15 Eylül 1968

16 Eylül 1968

16 Eylül 1968

17 E ylü l 19.68

06 yıldan beri iktidarda bulunan İsveç Sosyal De
mokrat Partisi, genel seçimlerde büyük bir zafer kazan
mış, partinin genel başkanı Tage Erlander Başbakanlık 
görevinde kalmıştır.

TÜRK  - MACAR ULAŞIM ANLAŞMASI

Budapeşte’de Macaristan ile Türkiye arasında bir 
ulaşım anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma ge
reğince iki ülke arasında kara yoluyla yolcu ve yük nak
liyatında bazı formaliteler bir yana bırakılacak ve güm
rük vergileri indirilecektir.

AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU DIŞ 
MÜNASEBETLER BAŞKANIN1N ZİYARETİ

Avrupa Toplulukları Komisyonu Dış Münasebet
ler Başkanı Eduardo Martino, İstanbul’a gelmiştir. 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağlayangil’in konuğu ola
rak Ankara’yı ziyaret eden Martino, 21 Eylül’de İstan
bul’da toplanan Türkiye - AET Karma Parlamento Ko
misyonu müzakerelerine katılmıştır.

MACARİSTAN DIŞ TİCARET BAKAN  
VEKİLİNİN ZİYARETİ

Türkiye Odalar Birliğinden bir heyetin geçen ay 
M acaristan’a yaptığı ziyareti iade etmek üzere, M acaris
tan Dış Ticaret Bakan V ek ilin in  başkanlığında bir heyet 
Ankara’ya gelmiştir. Heyet, daha sonra İzmir ve İstan
bul’da temaslarda bulunmuştur.

CENTO TARIMSAL ARAŞTIRMALAR ÇALIŞMA 
GRUBU TOPLANTISI

Cento’nun beş üye memleketlerin katıld ığı, özel 
olarak toplanan bir Tarımsal Araştırmalar Çalışma Gru
bu, T ahranda çalışmalarına başlamıştır.
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17 Eylül  1968 A.B.D. ANKARA BÜYÜKELÇİSİNİN BAŞKA BİR
GÖREVE ATANMASI

17 Eylül  1968

17 Eylül  1968

1965 yılının Temmuz ayında Türkiye’deki görevi
ne başlayan Amerikan Büyükelçisi Parker T. Hart, Ame
rika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Yakın Doğu 
ve Güney Asya İşleri Yardım cılığına atanmıştır.

BULGARİSTAN'IN TÜRKİYE’YE KARŞI  
SİYASETİ İLE İLGİLİ BİR DEMEÇ

Osmanlı İmparatorluğu devrindeki 1688 Bulgar 
m illî hareketinin 280 inci yıldönümü dolayısiyle, düzen
lenen bir törende konuşan Bulgar Komünist Partisi Mer
kez Komitesi Sekreteri ve Siyasî Büro üyesi Boris Vel- 
çef, «bugün Bulgaristan’ın Türkiye ile iyi komşuluk 
ilişkilerin i geliştirmek ve sağlamlaştırmak için elinden 
geleni yaptığını ve ilerde de yapacağını» söylemiş ve 
şöyle devam etmiştir :

«Bu siyasete, kuvvetle inanarak bağlı kalmakta
yız. Bu, sadece iki ülkenin ve halklarının menfaatine 
değil, aynı zamanda Balkanların ve dünya barışının da 
menfaatine uygun bir siyasettir.»

KIBRIS’TAKİ KANADA TABURUNDA  
AZALTMA

Kanada Savunma Bakanı Leo Cadieux, parlamen
to toplantısından sonra gazetecilere verdiği bir demeç
te, Kıbrıs’taki barış gücü hizmetindeki Kanada b irliğ i
nin mevcudunun gelecek Ekim ayında 800 kişiden 285 
kişiye İndirileceğini söylemiştir.

Cadieux, bu indirim i Birleşmiş M illetler Genel 
Sekreteri U  Thant’ın da kabul ettiğini sözlerine ekle
miştir.
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18 Eylül 1968 ALMANYA’NIN TÜRKİYE’DEN KİRALIK ASKERİ
ALAN İSTEKLERİ YOLUNDAKİ İDDİALAR

18 Eylül 1968

Dışişleri Bakanı îhsaıı Sabri Çağlayangil, CHP 
genel başkanı İsmet İnönü’nün, koalisyon hükümetleri 
zamanında başbakanlık görevini yürütürken «Federal 
Almanya hükümetinin, Türkiye’den askerî alan istedi
ğ i»  yolundaki dünkü açıklaması üzerine, son görüşme
lerde de bu hususa değinilip değinilmediği yolunda so
rulan bir soruya karşılık olarak «bizim gizli hiçbir şeyi
miz yoktur. Eğer görüşülseydi, ortak bildiride o da yer 
alırd ı» demiştir.

D ışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay Işcen de, aynı 
konudaki bir somya cevaben «Federal A lmanya Başba
kanı K iesinger’in Türkiye’yi ziyareti sırasında cereyan 
eden resmî müzakerelerde bu hususta herhangi bir gö
rüşme olm adığını» söylemiştir.

TÜRK  - IRAK TİCARİ GÖRÜŞMELERİ

Irak İktisat Bakanlığı genel müdürlerinden Münir 
Sait başkanlığındaki bir ticaret hey’eti ile  Türk hey’eti 
arasındaki resmi müzakerelere, Ticaret Bakanlığında 
başlanmıştır.

Dış Ticaret Dairesi Başkan yardımcısı Aclân Ak- 
kerman, bu konuda şu bilgiyi vermiştir :

«Irak ’la  aramızda, 1965 tarihinde, serbest döviz 
anlaşması mevcut idi. Buna istinaden, İrak lıla r , anlaş
manın işleyişini incelemek üzere karma komisyon top
lanmasını istediler. Ayrıca, bir transit anlaşmasına var
mak üzere, müzakere talebinde bulunup, bu maksat için 
de bir heyet gönderdiler.

Müzakereler, iki safhada cereyan etmektedir. Bi
rinci safha, iki memleket arasındaki ticari mübadele im
kânları aramak, ikinci safha ise, D ışişleri Bakanlığında 
yapılacak toplantıda, bir transit anlaşmasının imzalan
masına matuftur.»
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18 E ylü l 1968 TÜ RKİYE  - LÜBNAN T U R İZ M  ANLAŞMASI

Bir süre önce hazırlık çalışmaları bitirilen Türki
ye - Lübnan turizm işbirliği anlaşması Beyrut’ta imza
lanmıştır. Anlaşma, Türkiye adına Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı müsteşarı Münci Giz tarafından imzalanmıştır.

20 - 28 Eylül  1968 SUUDİ ARABİSTAN EMNİYET HEYETİNİN 
ZİYARETİ

Suudi Arabistan Emniyet Teşkilâtından bir lıeyet, 
Türk Emniyet Teşkilâtında incelemelerde bulunmak üze
re memleketimizi ziyaret etmiştir.

21 - 24 Eylül 1968 TÜRKİYE - AET KARMA PARLAMENTO 
KOMİSYONU TOPLANTISI

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma 
Parlamento Komisyonunun İstanbul’da yaptığı toplan
tının sonunda bir ortak bildiri ve ayrıca Komisyonun 
1 ve 2 sayılı tavsiye kararları yayınlanmıştır (Bk. Bel
ge 13).

21 Eylül 1968 ORGENERAL TURALAN ATİNA’YA HAREKETİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural, 
A tina’ya hareketinden önce gazetecilere şunları söyle
miştir :

«N ato Askerî Komitesinin A tina’dan başlayacak 
gezisi daha sonra Kuzey Yunanistan’a intikal edecektir. 
Bu geziyi takiben Türkiye’ye gelecek olan Askeıİ Ko
mite üyelerinden kurulu bir heyetle birlikte Türkiye’ye 
döneceğiz.

22 E y l ü l -1 Ekim 1968 BONN EMNİYET MÜDÜRÜNÜN ZİYARETİ

Bonn Emniyet Müdürü Dr. Porz, İçişleri Bakanı 
Dr. Faruk Sükan’m davetlisi olarak memleketimizi zi
yaret etmiştir.
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23 E ylü l 1968 T Ü RK - İTALYAN KREDİ ANLAŞMASI

Türkiye ile İtalya arasında 20 milyon dolarlık 
bir kredi anlaşması M aliye Bakanlığında imzalanmıştır. 
İtalyan hükümetinin, Türk Konsorsiyumu dahilinde 1968 
yılı için memleketimize taahhüt ettiği kredi anlaşması, 
M aliye Bakanı Cihat Bilgehan ve İtalyan D ışişleri Ba
kanlığ ı Müsteşarı Franco M alfatti tarafından imzalan
mıştır.

Kredi anlaşmasının imza töreninde bir konuşma 
yapan İtalya D ışişleri Bakanlığı Müsteşarı, Türk eko
nomisinin gelişmesi amacıyla verilen bu kredi dışında, 
Türk özel sektörüyle işbirliği yapılmak suretiyle Türki
ye’de otomobil sanayiinin kurulması için İtalyan özel 
sanayi sektörü tarafından da 10 milyon dolarlık bir ya
tırım yapıldığını belirtmiştir.

M aliye Bakam, Türkiye ile İtalya arasındaki asır- 
lardanberi mevcut ananevi dostluğun yeni bir tezahürünü 
teşkil eden bu anlaşmayı imzalamaktan dolayı duyduğu 
memnuniyeti belirtmiş, program kredilerinin ku llan ıl
masında karşılaşılan güçlüğe dikkati çekerek, bu konu
da müessir tedbirlerin kısa zamanda alınacağı yolundaki 
ümidini izhar etmiştir.

24 - 26 Eylül 1968 NATO ASKERİ KOMİTESİ ÜYELERİNİN 
ZİYARETİ

Mutad y ıllık  gezilerine çıkan Nato Askeri üyeleri, 
N ato’ya dahil ülkelerin Genelkurmay Başkanları ve iç
lerinde Başkomutan Orgeneral Lemnitzer de olduğu 
halde Selanik’ten Ankara’ya gelmişlerdir.

Konuk Genelkurmay Başkanları ve temsilcileri, 23 
Eylül sabahı Ergazi’de düzenlenen bir tatbikatı izlemiş
lerdir.

Konuklar, 26 Eylül günü İstanbul’a gitm işler ve 
buradaki askerî tesisleri gezmişlerdir.

Nato ülkeleri Genelkurmay Başkanları, 26 Eylül’- 
de İstanbul’dan İtalya’ya gitm işlerdir.
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24 E ylü l  1968

24 - 27 Eylül  1968

24 Eylül 1968

29 Eylül  1968

Birleşmiş M illetler Genel Kumlunun 23. dönem 
toplantısı açılmıştır. 23. dönem Genel Kuml Başkanlı
ğına Guatemala Dışişleri Bakanı E. Arenales Catalan 
seçilmiştir.

CENTO'NUN SUNİ GÜBRE KONUSUNDA  
ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

Beş üye memleketin temsilcilerinin iştirakiyle Cen- 
to’nun özel bir Çalışma Grubu, bölge memleketlerin 
sun’i gübre sorunlarını incelemek üzere İstanbul’da top
lanmıştır.

AVUSTURYA’NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ 
MASRAFLARINA YARDIMI

Avusturya, Kıbrıs’daki Birleşmiş M illetler barış 
gücü m asraflarına gönüllü olarak 80.000 dolarlık kat
kıda bulunmaya karar vermiştir.

DIŞİŞLERİ BAKANININ NEW Y O R K ’A 
HAREKETİNDEN ÖNCE VERDİĞİ DEMEÇ

D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, New 
York’a hareketinden önce basına şu demeci vermiştir :

«Birleşmiş M illetler Genel Kurulunun 23.cü dönem 
toplantılarına katılm ak üzere bugün Ankara’dan ayrı
lıyorum.

Genel Kurulun bu yılki toplantısı, uluslararası iliş
kilerde üzücü bazı gelişmelerin vuku bulduğu bir devre
ye rastlamaktadır. Esasen, uzun yıllard ır çözüm yolu 
bekleyen çeşitli m illetlerarası problemlerin müzminleşe
rek barış ve istikrar için birer tehdit kaynağı haline ge l
d iği bir ortam içindeydik. Üstelik, şimdiye kadar nisbî 
bir sükûnun hüküm sürdüğü Avrupa’da da olumsuz ge
lişmelere şahit olmaktayız.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU 23.
D ÖN EM  TOPLANTISI
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Dünyanın genel politik konjonktüründen duyul
makta olan sıkıntıyı arttıran bu durumun; aşırı endişe
lere ve karam sarlığa yol açacak bir istikâmete yönelme
mesini temenni ediyor ve böyle bir ihtim ali önlemeğe 
matûf çalışmalara katılıyoruz.

Bu yıl, Genel Kurulun gündeminde çok önemli ve 
çetin konular var. Assamblede yapacağım konuşma, ba
na, belli başlı meseleler üzerinde, Hükümetimin görüş
lerini ifade etmek imkânını verecektir. Ayrıca, New 
York’ta bulunmamdan faydalanarak meslekdaşlarımdan 
birçoğu ile çeşitli konuları görüşmek imkânını bulacağım.

îk i gün içinde Vaşington’a gitm eği tasarlıyorum.

Dönüşte, Tunus Hükümetinin nazik davetine uya- 
rak Tunus’ta birkaç gün kalacağım.

B. M. Genel Kurulunda alınacak kararlar ve yapı
lacak çalışmaların dünya barışına yardımcı olmasını di
liyorum.»

Öte yandan Birleşmiş M illetler müzakerelerini iz
lemek üzere bir Türk parlâmento hey’eti de Amerika’ya 
gitmektedir. Bu hey’ette Ordu m illetvekili Feridun Ce
mal Erkin, İzmir m illetvekili Settar İlksel, Samsun se
natörü Fethi Tevetoğlu, İstanbul m illetvekili Çoşkun 
Kırca ve Yozgat m illetvekili Nuri Kodamanoğlu bulun
maktadır.

2ü Eylül 1968 MALÎYE BAKANININ DÜNYA BANKASI  
TOPLANTISINA KATILMASI

M aliye Bakanı Cihat Bilgehan, 30 Eylül - 6 Ekim 
tarihleri arasında Para Fonu ve Dünya Bankası Guver- 
nörlerinin W ashington’da yaptıkları 23. y ıllık  Genel 
Kurul toplantısına katılmak üzere Ankara’dan ayrılm ış
tır. M aliye Bakanı, Brüksel ve Lüksemburg’a da uğra
mış, Brüksel’de Türkiye’nin Ortak Pazara katılmasının 
2. dönemi hazırlık ların ı gözden geçirmiş, Lüksemburg’ta 
ise Avrupa Yatırım  Bankası temsilcileri ile  görüşmüştür.

25



25 E ylü l  1968 TÜ RKİYE  - İR A K  TRANSİT ANLAŞMASI

25 Eylül  1968

25 Eylül 1968

26 Eylül  1968

Türkiye - Irak transit anlaşması ile  ilg ili olarak 
Dışişleri Bakanlığında bir süre önce başlayan görüşme
ler sona ermiş ve iki ülke arasında transit karayolu nak
liyatını düzenlemeyi öngören bir anlaşma imzalanmıştır.

FEDERAL ALMANYA’NIN KIBRIS BARIŞ 
GÜCÜ MASRAFLARINA YARDIMI

Kıbrıstaki Birleşmiş M illetler barış gücü m asrafla
rına yardım olmak üzere, Federal Almanya hükümeti 
Birleşmiş M illetlere bir milyon dolarlık bir bağışta bu
lunmağa karar vermiştir. Birleşmiş M illetlere üye olma
dığı halde, Federal A lmanya hükümeti Birleşmiş M illet
lerin Kıbrıs’taki barış gücü m asrafları için muntazaman 
bağışta bulunmaktadır.

CENTO’NUN GEMİ TRAFİĞİNİN DENİZ 
KUVVETLERİNCE KONTROLÜ KONULU  
SEMİNERİ

Cento Müşterek Askerî Planlam a Kurmay Heyetin
ce düzenlenen Gemi Trafiğin in Deniz Kuvvetlerince 
Kontrolü konulu seminer, Ankara’da çalışmalarına baş
lanmıştır. Seminere, İran, Pakistan, Türkiye, İngiltere 
ve Amerika deniz kuvvetlerine mensup subaylar katıl
mıştır.

U TLIANTIN YILLIK RAPORU

Genel Sekreter U Thant, B. M. Genel Kurulunun 
23’üncü toplantı dönemine başlaması münasebetiyle Ku
rul Başkanlığına sunduğu y ıllık  raporunda, çeşitli dünya 
sorunlarını ele alarak bazı teklif ve tavsiyelerde bulun
muş, özellikle beliren yeni bir savaş tehlikesini önleye
bilmek için, Batılı dört büyüklerin bir zirve konferansı 
akdetmesini istemiştir.
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26 Eylül 1968

21 Eylül 1968

28 Eylül 1968

Kıbrıs sorunu ile ilg ili olarak Genel Sekreter, ma
li imkânsızlıklar yüzünden Kıbrıs’daki B. M. barış kuv
vetinin adada daha f-azla kalamayacağım hatırlatmış ve 
«n ihai kararı alma zamanının hızla yaklaştığın ı» söyle
miştir. U Thant, M art 1964’ten beri adada bulunan ba
rış kuvvetinin bütçesinin halen 13,5 milyon dolar açık 
vermekte olduğunu kaydetmiştir. U Thant, adadaki si
yasi duruma da değinerek, iki cemaat temsilcileri ara
sındaki temasların bir ümit ışığ ı yarattığını, üstesinden 
gelinmesi gereken problemlerin çokluğuna rağmen, bir 
anlaşma yolunda, kayda değer bazı gelişmeler mevcut 
olduğunu söylemiştir.

YENİ PORTEKİZ BAŞBAKANI

Portekiz Cumhurbaşkanı Americo Thomaz, hukuk 
profesörü Marcello Caetano’yu yeni hükümeti kurmak
la görevlendirmiştir.

Cumhurbaşkanı Thomaz, ağır hasta olan Başba
kan Antonio Salazar’m, iyileşse dahi görevine devam 
edemiyeceğine hükmetmiştir.

BAŞBAKANIN GAZETECİLERLE HASBİHALLİ

Doğu Anadolu’ya yapmış olduğu bir geziden dö
nen Başbakan Süleyman Demirel, gazetecileri kabul et
miş ve bu arada da Kıbrıs barış gücü, Avrupa’daki ger
gin lik konularında kendisine sorulan çeşitli sualleri ce
vaplandırmıştır (Bk. Belge 14).

TÜRKİYE İLE FEDERAL AL/MANYA ARASINDA 
MÜKERRER VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ

Türkiye ile  Federal Almanya arasında mükerrer 
vergilendirmenin önlenmesi sahasında işbirliği tesisi için 
bir anlaşma yapılması hususunda daha önce başlamış 
bulunan müzakerelere 30 Eylül tarihinde Bonn’da devam 
edilecektir. Bu maksatla D ışişleri Bakanlığı U luslararası 
Ekonomik Kuruluşlar Dairesi Genel Müdürü Rahmi 
Gümrükçüoğlu başkanlığında beş kişilik bir heyetimiz 
A lm anya’ya gitmiştir.

27



28 Eylül 1968 YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ
KIBRIS’TAKİ DURUM İLE İLGİLİ SÖZLERİ

28 Eylül  1968

" 29 Eylül  1968

28

Yunan Dışişleri Bakanı Pipinelis basın konferan
sında Kıbrıs’ta önemli düzelme ve gelişme kaydedildi
ğini söylemiş ve Yunan hükümetinin imkânları içindeki 
bütün gayretini ve bu yönde harcadığını, öteki hükü
metlerin de yardım larıyla teşebbüslerin olumlu sonuça 
varacağını umduğunu sözlerine eklemiştir.

NATO ASKERİ KOMİTESİNİN TOPLANTISI

Nato üyelerinin Genelkurmay Başkanları son Çe
koslovak olaylarının ışığında askeri durumu incelemek 
üzere Brüksel’de toplanmışlardır. Y aptıkları inceleme
nin sonuçları, Nato Savunma Bakanlarına sunulacaktır.

Askeri Komite üyeleri Brüksel’de toplanmadan 
önce, Yunanistan, Türkiye ve İtalya’da bir teftiş gezisi 
yapmışlardı.

Bu toplantıya katılan Genelkurmay Başkanı Or
general Cemal Tural, yurda dönüşünde şunları söyle
miştir :

«Son günlerde çok faydalı temaslarda bulunduk. 
M üttefiklerin Güney cephesinde gördükleri tatbikatlar, 
ald ık ları brifingler ve öteki hususlar, bizi ayrıca mem
nun bırakm ıştır.»

İKİLİ ANLAŞMALARIN DEVAMI KONUSUNDA  
BİR AÇIKLAMA

İkili anlaşmalar konusunda cereyan etmekte olan 
görüşmelerin, ABD Büyükelçisinin değişmesi üzerine 
erteleneceği yolunda basında çıkan haberler ve yorum
lar üzerine, D ışişleri Bakanlığı sözcüsü, nihai safhası
na gelmiş bulunan görüşmelerin devam ettiğini, ve Bü
yükelçinin değişmesi dolayısiyle bir ertelenmenin bahis 
konusu olmadığını söylemiştir.



30 E ylü l 1968

30 Eylül 1968

KIBRIS DEĞİŞTİRME BİRLİĞİNİN ADAYA  
MUVASSALÂTI

Kıbrıs Türk Silâhlı Kuvvetleri A layı Değiştirme 
B irliği ada’ya gelerek görevini devralmıştır.

CENTO ENDÜSTRİYEL KALKINMA SEMİNERİ

İngiltere’nin Sussex şehrinde, W ilton Park’ta, 
CENTO Endüstriyel Kalkınma Semineri başlamıştır. Bu 
Seminer, İran, Pakistan ve Türkiye’nin sanayi kalkınma
larına CENTO’nun sağlayabileceği en etkili yardım ları 
tesbit için yapılmakta olan plânlı çalışmaların yeni bir 
safhasını teşkil etmektedir.
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B E L G E 1 2 E ylü l 1968

TİCARET B A KA N IN IN  RCD TOPLANTISINDA Y A PTIĞ I KON U ŞM A

2-3 Eylül tarihlerinde T ahranda yapılan Kalkınma için Bölgesel İşbir
liğ i (RCD) Ticaret Bakanlan toplantısında yaptığı konuşmada, Ticaret Ba
kanı Ahmet Türkel, özetle şunları söylemiştir :

«Görüldüğü üzere gündem RCD - bölge içi ticaretin geliştirilmesi ko
nularını kapsamaktadır. Esasen işbirliğim izin ana hedeflerinden biri de ara
mızdaki ticarî mübadelelerin arttırılmasıdır.

Ancak, İstatistiklerin tetkikinde bu sahada elde edilen sonuçların yuka
rıda belirttiğim diğer işbirliği konularındaki kadar tatminkâr bulunmadığı 
görülmektedir.

Filhakika üyelerden bazısının bir diğer üyeye karşı ihracatının oldukça 
hızlı bir tempo ile artmasına karşı o üyeden ithalâtının pek küçük hacimlerde 
kaldığı bir vakıadır. Ticarette bu gibi durumları tabii karşılamak mümkün
dür. Ancak, bu büyük dengesizlik devamlılık gösterdiği takdirde aradaki açı
ğ ı makul hadlere indirecek tedbirlerin araştırılıp tatbikine geçilmesi icabeder. 
Bİz Türkiye, ihracatımızı arttırmayı her nekadar ana bir amaç olarak ele almış 
bulunuyorsak da, maksadımız yalnız ihracat yapmak değil aynı zamanda diğer 
üyelerin memleketimize mal satmalarını da görmeyi arzu etmekteyiz. Buna 
mukabil devamlı şekilde büyük hacimde ithalât yaptığımız üyelerin de Türki
ye’den daha fazla mal alm alarını beklemek hakkımızdır. Komşumuz dost ve 
kardeş İran’a son zamanlarda ihracatımızı arttırmak için sarfettiğimiz gayret
ler ve komşumuz İran’ın gösterdiği anlayış olumlu sonuçlar vermiştir. Bu ba
kımdan dost İran’ın yetkili makamlarına huzurunuzda teşekkür etmekten 
zevk duyarım.

Diğer taraftan, İran’dan ithalâtım ızın da aynı seyir dahilinde artmasın
dan memnuniyet duyacağız. Piyasamız diğer ülkelere karşı olduğu gibi, İran 
m allarına da umumi mevzuatımız dahilinde açıktır. Kalite ve fiyat bakımın
dan piyasamızda rekabet edebilecek İran m allarının Türkiye’ye ithalinde hiç
bir engel yoktur. Ancak, bunun için her yerde olduğu gibi îran lı dostlarımı
zın da özel bir gayret sarfetmeleri gerektiği düşüncesindeyim. Nitekim biz 
İran’a canlı hayvan ve et ihracatını normal ve meşru yollara sokmak için bü
yük gayretler sarf ettik ve hatta fedakârlıklarda bulunduk. Bu durum dost 
İran’ın yetkili makamlarınca malûmdur .Komşumuz İran’ın Türkiye’ye ihraca
tını arttırmak için de mümkün olan tedbirleri almaktan memnuniyet duyarız. 
Bütün temennimiz kısa bir zamanda İran’a ihracatımızın arttığın ı «örmek
t O  O

kadar İran’dan da İthalâtımızın yüksek seviyelere varmasıdır.
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Pakistan ile olan ticarî mübadelelerimiz ise uzun yıllardan beri Türkiye 
aleyhinde büyük bir açık vermek suretiyle tecelli etmektedir. Bu açık, Pakis
tan’dan ithalâtım ızı arttırmak yolunda aldığımız tek taraflı tedbirler sonucu 
daha da büyümüştür. Bu durum karşısında Pakistan’ın da memleketimizden 
mal mübayaalarını, bizi tatmin edecek seviyelere ulaştırmak üzere gerekli ted
birleri almasını ve gayretleri göstermesini samimi şekilde arzu ve lim it edi
yoruz.

RCD bölge içi ticaret, üyelerin İktisadî bünyeleri bakımından şimdiki 
halde umumiyetle mahdut bazı ilk  madde, g ıda maddesi ve yarı mamullere 
inhisar etmektedir. Bu durum cesaretimizi kırıcı olmamalıdır. Üyelerin sana
yileşme yolundaki gayretleri sonucu ihraç m alları listelerine yavaş yavaş ma- 
mûl m alların da girmeye başladığı bir vakıadır. Bu mamûl m alların aramızda 
mübadelesi için sarfedilecek gayretlerin kısa zamanda ticaret hacmimizi tat
minkar seviyelere ulaştıracağından eminim.

Türkiye’nin dış ticaret rej’imi eşitlik, açıklık ve genellik prensiplerine 
dayanmaktadır. Bu prensipler dahilinde cereyan eden dış ticaret mübadelele
rimizi başlıca iki grupta toplamak mümkündür. Şöyleki : l )  serbest döviz, 
2) k liring anlaşmaları.

Aramızda kliring anlaşması bulunan memleketler şunlardır : Birleşik 
Arap Cumhuriyeti, Sovyetler B irliği, Macaristan, Bulgaristan, Çekoslovakya, 
Romanya, Polonya, Yugoslavya İsrail ve Doğu Almanya.

Serbest dözivle muamele yaptığım ız memleketlerden bir kısmı ile  ara
mızda iki taraflı anlaşmalar bulunmakta ise de bu anlaşmalar ödemeleri kı- 
sıtlamamakta yani umumi mevzuatımız dahilinde yapılan ithalât ve ihracat, ara
daki bir denge aranmaksızın serbest dözivle ödenmektedir. Bu memleketler 
dostlarımız İran, Pakistan, Irak, Ürdün, Suudî Arabistan ve Habeşistan’dır.

Avrupa Para Anlaşmasına mütenazır bir şekilde yani üç taraflı hesap
laşmayı mümkün kılacak bir ödeme anlaşmasının Türkiye, İran ve Pakistan 
arasında akdedilip halen yürürlükte olduğu malûmunuzdur.

Bölge içi ticaretin gelişmesini önleyen engellere yukarıdaki bölümlerde 
bilmünasebe temas etmiş bulunuyorum. Bu husustaki görüşümü şu şekilde 
hülâsa etmekliğim mümkündür :

Memleketlerimizin aynı ekonomik bünyeye sahip olmaları, iktisaden 
kalkınma halinde bulunmaları ve birbirlerinin ekonomilerini tamamlayıcı ni
telikte bulunmamaları başlıca engeller arasında sayılabilir. Bunlara ilâveten 
kanaatımca en önemli engellerden birisi de iş adamlarımızın, birbirimizin 
ekonomik imkânlarını ve şartlarını kâfi derecede tanımamalarıdır.
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Bölge içi ticaretin geliştirilmesi için şimdikilere ilâveten diğer bazı yeni 
tedbirlerin ittihazı gerektiğine kaniim. Esaslı tetkikler sonunda ortaya konul
masında fayda mülahaza ettiğim bu tedbirlerden şu anda en önemli gördü
ğüm bir kaçını zikredebilirim. Müşterek yatırım lara, üyelerin menfaatlarmı 
telif edecek şartlar içerisinde önem ve hız verilmesi, bu maksatla memleket
lerimiz plânlama teşkilâtlarının daha yakın ve sık temasta bulunmaları, ülke
lerimizde m alî piyasa araştırmaları yaparak yatırım ların siir’atle tahakkukunu 
ve transfer kolaylıklarını sağlıyacak şekilde hizmet maksadına yönelmiş müş
terek bir banka kurulması ve İdarî tedbirler meyanında ithalât ve ihracat 
formalitelerinin mümkün mertebe basitleştirilmesi ve sür’atlendirilmesidir.

D iğer önemli bir tedbir olarak da üyelerimiz arasında ticaretin tamamen 
meşru ve normal yollardan geliştirilmesi hususunda üst seviyelerdeki gayret
lerin daha da müessir şekilde devamında fayda görmekteyim.

Aynı zamanda İktisadî ve İdarî bir nitelik taşıyan önemli bir tedbirden 
de bahsetmek yerinde olur. Bu tedbir tek lisans sisteminin uygulanmasıdır. 
Memleketim bu usulü Pakistan’dan jüt ve kanaviçe ithali için tatbik etmiş ve 
bundan Pakistanlı dostlarımız olumlu neticeler sağlamıştır. Bu itibarla aynı 
usulün hiç değilse belli başlı mallarım ız için her birimiz tarafından mi'ıteka- 
bilen tatbikinin aramızdaki ticareti arttıracağından emin olarak konunun ehem
miyetle ele alınmasını bilhassa rica ederim.

Ekonomilerimiz üzerine tazyik yapan mallarım ızın üçüncü piyasalara 
sürümünde birbirimize yardımcı olmakta da büyük fayda m ütalaa etmekteyim.

Bölge içi ticaretin gelişmesi ve mevcut engellerin kaldırılm ası hususun
da gerek bakanlar seviyesinde gerek diğer kademelerde isabetli ve üyelerin 
karşılıklı menfaatlarmı sağlıyacak kararların alınmasının önemli bir rolü ol
duğuna inanıyorum. Fakat bu kararlar ne kadar mükemmel olursa olsun ilg i
li merciler bunları, manalarını anlıyarak tatbik mevkiine koymak için gayret 
göstermedikleri müddetçe çalışmalarımızdan matlup neticelerin alınması bek
lenemez. Bu itibarla evvelemirde Tahran’da kurulmuş bulunan müşterek ti
caret odasının faaliyetlerin i teksif etmesi ilk  tedbir olarak hatıra gelebilir. An
cak, bu ticaret odası da bir çok ahvalde ticarî mübadelelere b ilfiil girm ediğin
den ve çalışmaları ekseriya mevzii kalmak zorunluğunda bumnduğundan ka
rarlarımızın önemli sonuçlara vardırılması görevi iş adamlarım ıza düşmekte
dir. Benim kanaatıma göre iş adamlarımız yekdiğerini ve memleketimizin İk
tisadî imkânlarını yeteri kadar tanımamaktadırlar. Her sahada olduğu gibi 
ticaret âleminde de iyi beşeri münasebetler kurulmasının rolü inkâr edilemez. 
Bu itibarla ticaret âlemi mensuplarının memleketlerimizi karşılık lı olarak zi
yaret etmelerini ve birbirlerini tanımalarını teşvik etmemizin ve kolaylaştırm a
mızın fayda ve zaruretine inanıyorum.
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Ticarî münasebetlerde her zaman bazı güçlüklerin ortaya çıkması müm
kündür. Aramızdaki ticarî mübadelelerde de bu gibi güçlüklerle karşılaşmamız 
muhtemeldir. Bu takdirde güçlükleri açıkça ortaya koymanın ve bu güçlükleri 
halledecek tedbirleri müştereken araştırmamızın da büyük faydasına kaniim. 
Binaenaleyh bu noktanın da daima gözöniinde tutulmasının isabetli olacağı 
mütalaasındayım.

Bu fırsattan faydalanarak, her birimizin muhtelif beynelmilel teşekkül
lere karşı olan taahhütlerimizle bağlı bulunduğumuzu hatırlatm ak yerinde 
olur.

Bu taahhütlere bağlılığım ızın bölge içi ticaretimize menfi tesir yapa
cağından endişe duymamak lâzımdır. Bilâkis bu teşekküllerle olan ilişk ileri
mizin RCD içindeki ticarî mübadelelerimizi de olumlu şekilde etkileyeceğine 
kaniim.

Toplantımızın esas konusu bölge içi ticaretin geliştirilm esi olmakla be
raber, müşterek menfaatlarım ızı ilgilendirmesi bakımından bir diğer hususa 
da işaret etmek isterim.

Filhakika bölge içi ticaretin geliştirilm esi yanında dış pazarlarda olan 
durumumuzun da takviyesi lüzumuna inanmaktayım. Bu itibarla üçüncü pa
zarlarda ekonomilerimize zarar verecek davranışlardan daha doğrusu tahrip
kâr rekabetten kaçınmamız gerekmektedir. Bunun içindir ki Türkiye, Yuna
nistan, Avustralya ve Birleşik Amerika ile  1963 yılından beri, iç ve dış piya
salarda istikrar ve güven sağlamak amacı ile  çekirdeksiz kuru üzüm konusunda 
tatbik edilmekte olan işbirliği anlaşmasına kardeş İran’ın da katılmasını mem
leketlerimiz m enfatlarına uygun bulmaktayız. ,

Dostumuz ve komşumuz İran’ın bu husustaki olumlu kararını biran ön
ce vermesini tekrar ve samimiyetle temenni etmekteyiz,

RCD çerçevesi dahilinde çok taraflı ödemeleri sağlamak üzere bir öde
me anlaşması akdedilip yürürlüğe konmuş bulunmaktadır. Ancak, bu anlaşma
nın gerek kredi marjı haddinin arttırılması ve gerekse ödeme sürelerinin uza
tılması hakkında bir temayül ve hatta teklif bulunduğu hepimizin malûmudur. 
Hiç şüphesiz üyeler oy birliğ i ile  kabul ettikleri takdirde söz konusu ödeme 
anlaşmasında bu değişiklikler yapılabilir. Ancak, fikrimce bu veya benzeri 
tâdiller konumuz için matlup derecede bir hal tarzı olamaz. Esas maksadımız 
aramızdaki ticarî mübadeleleri birimiz veya diğerimiz aleyhine fazla açık ver- 
miyecek şekilde inkişaf ettirmektir. Bu inkişafı sağlıyabilecek tedbirler üze
rindeki görüşlerimi yukarıda izah etmiş bulunuyorum.»
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B E L G E 2 9 Eylül  1968

TİCARET BAKANININ RCD TOPLANTISI HARKINDAKİ DEMECİ

Ticaret Bakanı Ahmet Tiirkel, RCD Ticaret Bakanlarının Tahran’da 
yaptıkları toplantı ile  ilg ili olarak verdiği demeç şöyledir :

«T icarî, iktisadı, ve sosyal ve kültürel gayelerle dört yıl önce tesis edil
miş bulunan, kısaca RCD şeklinde tanımladığımız Kalkınma İçin Bölgesel 
işb irliğ i çerçevesinde ilk  defa tertiplenen Ticaret Bakanları toplantısından 
avdet etmiş bulunuyorum.

Meslekdaşlarım İran ve Pakistan Ekonomi ve Ticaret Bakanları ile Tah
ran’da 2-3 Eylül 1968 tarihlerinde toplanarak, RCD’nin kuruluşundan bu ya
na bölgesel ticaretin genel durumu ve seyrini gözden geçirdik. Bu meyanda 
ticarî ve İktisadî alanlarda bölgeiçi işbirliğinin daha da süratlendiriimesi ve 
güçlendirilmesini mümkün kılacak hususlar üzerinde fikir teatisinde bulunduk-

Bu müzakerelerde tarafların büyük bir iyi niyet ve anlayış içerisinde me
selelere eğildiklerini ve bölge içindeki işbirliğini daha da ileri götürmek ar
zusunda olduklarını miişahade etmiş bulunuyorum.

Başarılı geçen bu toplantılarda ele aldığımız konuları ve vardığım ız so
nuçları şu şekilde özetüyebilirim :

RCD memleketleri arasındaki ticarî mübadelelerde durgunluğun berta
raf edildiğini, bölgesel ticaretin devamlı bir gelişme seyrine gird iğin i mem
nuniyetle tesbit etmiş bulunuyoruz.

Bölge içi ticaretin bugünkü dar hudutlarından çıkarılarak daha geniş bir 
zemine oturtulması ve bu maksatla mübadele mevzuu m alların çeşitlendiril
mesi hususunda mutabakata varılmış ve ortak gayretlerim izin bu istikamette 
yürütülmesi karar altına alınmıştır.

Ticaret rejim leri hakkında bilgi teatisinde bulunulmuş ve mevcut rejim
ler içerisinde bölge içi ticaretin daha da geliştirilebileceği sonucuna varılm ış 
ve bu maksatla mevcut bütün İmkânların en geniş ve en iyi şekilde değerlen
dirilmesi kararlaştırılm ıştır.

Dİğer taraftan bu toplantımızda ticaretin mümkün olan azami serbest
lik içinde geliştirilmesini teminen mevcut manilerin tesbiti maksadıyla beynel
m ilel bir kuruluşun bölge içerisinde bitaraf bir araştırma yapması ve neticenin 
gelecek ticaret ve ekonomi bakanları toplantısına getirilmesi karar altına alın 
mıştır.

Ayrıca, RCD ticaret ve sanayi odasının kuvvetlendirilmesi ve daha faal 
bir rol oynıyabilmesi için üye ülkelerden her türlü desteğin sağlanması taah
hüdünde bulunulmuştur.
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Ortak amaçlı projelerin geliştirilmesi ve bu teşebbüslerin çoğaltılması 
üzerinde durduğumuz önemli bir konu olmuştur.

İş adamlarının bölgeyi tanımak ve imkânları tesbit etmek babında kar
şılık lı ziyaretlerde bulunmalarının taşıdığı ehemmiyet bu toplantıda bilhassa 
belirtmiş ve üye ülkeler resmi organlarınca hazırlanacak ortam içerisinde asıl 
gayretin iş adamlarımıza düştüğü ve müsbet sonuçların onların faaliyetleriyle 
alınabileceği hususu tesbit edilmiştir.

Memleketimiz yönünden bu safhada alman kararlardan en önemlisi 
İran’ın yılda 350.000 baş olmak üzere gelecek üç sene içerisinde büyük ölçüde 
koyun mübayaasını kabul etmiş olmasıdır. Bu karar hiç şüphesiz canlı hayvan 
ihracatımızın gelişmesinde müessir bir rol oynıyacaktır.

Toplantının neticesinde bölge ülkeleri ticaret ve ekonomi bakanlarının 
yılda bir defa toplanmaları da kararlaştırılm ıştır.»

B E L G E 3 4 Eylül  1968

KIBRIS RUM - YUNAN ORTAK BİLDİRİSİ

Bildiri şöyledir :

«Kıbrıs Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios beraberinde D ışişleri Ba
kanı Kiprianu olduğu halde 2 - 4 Eylül tarihleri arasında Atina’yı ziyaret et
miştir.

Başpikopos Kral naibini ziyaret etmiş ve Başbakan Papadopulos, Dışiş
leri Bakanı Pipinellis ile  görüşmüştür.

Başpiskopos Yunan hükümetine Kıbrıs’da yapılan görüşmeler ve Kıbrıs 
hükümetince alınan barışçı tedbirler hakkında b ilgi vermiştir.

Yunan hükümeti, Kıbrıs hükümetinin her yönde devam ettiği yapıcı te
şebbüslerinden duyduğu memnuniyeti belirtmiştir.

Taraflar, ada’daki huzurun en kısa zamanda yerleşmesinin sağlanması
nı ve görüşülmekte olan meselelerde anlaşmaya varılması temennisinde bulun
muştur. Bu arada, meselenin idaresi konusunda görüş teatisi yapılmış ve iki 
hükümet arasındaki sıkı temasların devam etmesi kararlaştırılm ıştır.

N ihayet dünya olayları ve özellikle son gelişmelerin ışığı altında bilgi 
ve görüşler teati edilmiş ve uluslararası anlaşmazlıklarda şiddete başvurulma
sından ve B. M  üyesi ülkelerin iç meselelerine üçüncü bir tarafın müdahalesin
den doğan tehlikeler göz önünde tutulmuştur.

Başpiskoposun bu ziyareti her iki hükümet arasında mevcud olan görüş 
birliğinin tesbit edilmesine de vesile olmuştur.»
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B E L G E  4 5 Eylül 1968

FEDERAL ALMANYA BAŞBAKANI ŞEREFİNE YARILAN 
KARŞILAMA TÖRENİNDE TEATİ EDİLEN NUTUKLAR

Türkiye’yi resmen ziyaret etmek üzere 5 Eylül günü Ankara’ya gelen 
Federal Almanya Şansölyesi Kurt Georg Kiesinger, Başbakan Süleyman De- 
mirel tarafından karşılanmıştır. Başbakan Demirel’in hava alanında yaptığı 
konuşma ve Şansölye Kiesinger’in verdiği cevab şöyledir :
«Sayın Başbakan

Kökünü tarihten alan dostluklarla bağlı bulunduğumuz değerli mütte
fikimiz A lm anya’nın Başbakanı olarak Ekselanslarını ve Sayın Eşlerini mem
leketimizi resmen ziyaretleri vesilesile Türkiye’de selâmlamaktan büyük bir 
memnuniyet duyduğumu belirtmek isterim.

Alman m illetine ve Alman - Türk dostluğuna Hükümetimizin ve m ille
timizin büyük bir değer vermekte olduğuna Ekselanslarının da samimî olarak 
kani bulunduğuna inancım vardır. M illetlerim iz, tarihin önemli devirlerinde 
birbirlerile yakın olmanın hâtırasını daima taze olarak gönüllerinde yaşat
maktadırlar.

Mazideki bu yakınlık zamanla gelişmiş verim li bir işbirliği haline g e l
miştir. İlişkilerini bu seviyeye çıkarabilmenin ve bunu daima muhafaza eyle
menin bütün m illetler için temenni ve takdire şayan bir örnek olduğu inan
cındayım. Bunun içindir ki şimdi ayak bastığınız memleketimizin toprakların
da kendinizi yabancı hissetmeyeceğinizi umuyor, bizleriıı de dost A lm anya’nın 
büyük m isafirlerini aslâ yabancı saymadığını ifade etmek istiyorum.

Bu sıkı dostluk bağları çerçevesinde, memleketlerimiz arasında mevcut 
ve hiçbir ihtilâfın gölgelemediği mükemmel münasebetler, bu ziyaretlerle ye
ni bir kuvvet kazanacaktır. Ayrıca, daha önce tanımak şerefine nail olduğum 
kıymetli şahsiyetiniz de bu ziyarete muhakkak ki özel bir önem bahşedecektir.

Türk - Alman münasebetleri alanındaki daima hatırlanacak olan bu zi
yaretiniz vesilesile yapacağımız görüşme ve temasların, memleketlerimizi müş
tereken ilgilendiren konulardaki görüş birliğini yeniden teyide imkân verece
ğinden ve aramızdaki dostâne işbirliğini daha da verimli kılm a yolunda bü
yük bir katkısı bulunacağından emin olduğumu da ilâve etmek İsterim.
Sayın Başbakan,

Size, Sayın Eşinize ve beraberinizdeki kıymetli zevata Türkiye’ye «Hoş 
Geldiniz» der ve memleketimizde iyi günler geçirmenizi dilerim .»
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Federal Almanya Şansölyesi Kiesinger de, şunları söylemiştir :

«Muhterem Başbakan, bana ve m illetime karşı göstermiş olduğunuz 
ve sarfetmiş bulunduğunuz dostane sözlerden dolayı size şahsım adına, eşim 
adına ve refakatimdeki heyet adına, sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Ülkenizde bulunmaktan dolayı son derece memnunum, geçen yıl, sayın 
Başbakan, bizi A lm anya’da resmen ziyaret ettiğiniz sırada, etraflı bir fikir te
atisi imkânını bulduk. O zaman, aramızda yaptığımız görüşmeleri bugün, si
zin memleketinizde daha da geliştirme imkânına sahip olacağız.

Eminim ki, bizi müştereken ilgilendiren konular hakkında yapacağımız 
görüşmeler, memleketlerimiz ve m illetlerim iz arasında mevcut ve bugüne ka
dar tecrübe edilmiş olan ananevi dostluk ruhundan mülhem olacaktır.

İki müttefik memleketlerimiz arasında, iyi siyasi münasebetler, gittikçe 
sıklaşan iktisadi işbirliği, Almanya ile Türkiye arasında mevcut olan kültürel 
mübadele ile  daha da derinleşmektedir.

Bir süredenberi memleketlerimiz arasında yeni bir münasebet kurulmuş
tur. İki memleketin insanları arasında, birbirlerini anlam aları bakımından 
yeni bir imkân yaratılm ış bulunmaktadır. Bu da, memleketlerimiz arasın
daki münasebetlerin daha kuvvetli olmasına vesile teşkil etmektedir.

l4 0  bin kişiden daha fazla bir Türk iş gücü, A lm anya’da çalışmaktadır. 
Zekâları ve itimada şayan nitelikleri ile  A lm anya’da Türk işçileri büyük itibar 
görmektedir. Eminim ki, memleketimizde kendileri yabancılık hissetmemekte
dirler. Türk işçilerinin Alm anya’daki ikâmetlerini, kendi arzularına uygun şe
kilde daha iyi, daha geniş ölçülerde sağlamak için, elimizdeki her türlü imkâ
nı yaratmış bulunmaktayız.

îkİ memleketi İlgilendiren dostane münasebetlerden ayrı, diğer birçok 
sahalarda da, çeşitli ilişkilerim iz mevcuttur. Avrupa Konseyinde ve Avrupa 
birliklerinde müşterek çalışmalarımız, mevcut dostluğumuzu daha da kuvvet
lendirmektedir. Kuzey Atlantik paktı çerçevesinde, Türk - Alman dostluğu 
da önemli bir rol oynamaktadır. M üttefiklerim izle birlikte sulhün temini için, 
mümkün olan gayreti göstermekteyiz. Son haftanın dramatik olayları, müşte
rek çalışmamızın önemini tekrar ortaya koymuş bulunmaktadır.

A lm anya’nın çok eski bir dostu bulunan bir ülkeye gelmiş olmaktan do
layı, büyük bir gurur duymaktayım.

Kemal Atatürk’ün kurduğu bu şehre gelmek de, bizim için ayrıca bir 
gurur vesilesidir.»
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B E L G E  5 5 Eylül 1968

BAŞBAKAN DEMİREUİN ŞANSÖLYE KİESİNGER ŞEREFİNE VERDİĞİ 
YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Başbakan Süleyman Demirel, Federal Almanya Başbakanı şerefine ver
diği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :
«Sayın Başbakan,

Herşeyden önce, Ekselanslarını, memleketimizde Türk Hükümeti adına 
selâmlamaktan duyduğum büyük memnuniyeti belirtmek isterim. Hâtırasını 
daima saygıyla andığımız büyük Devlet Adamı Adenauer’in toprağa verilişi 
sırasında memleketinize yaptığım ziyaret bana Ekselansları ile tanışmak şere
fini de vermişti.

Geçen yıl nâzik dâvetiniz üzerine Federal A lm anya’ya yaptığım  ve kıy
metli hâtıraların ı her zaman muhafaza etmekte olduğum ziyarette yeniden 
görüşebilmekten büyük memnuniyet duymuştum. Mümtaz şahsiyetini
zi, şimdi de aramızda görmek, bizim için ayrı bir bahtiyarlık teşkil etmektedir.

Ziyaretinizin, sıkı ve çok yönlü bağlarla birbirlerine bağlanmış olan 
memleketlerimizi müştereken ilgilendiren konuları yeniden ele almak ve mev
cut İşbirliğini daha da verim li hale getirmek hususunda geniş ölçüde yararlı 
olacağından eminim. Ayrıca, Türk m illetinin Alman m illetine karşı beslediği 
köklü ve sıcak dostluğu canlı bir şekilde ve bizzat hissetmenize bu ziyaretin 
iyi bir vesile teşkil edeceğinden de şüphem yoktur.

Bu sebepledir ki, Sayın Başbakan, ziyaretiniz, Türk ve Alman m illetleri 
arasındaki dostluğun daha da genişletilmesi yolunda güzel merhale olarak 
daima hatırlarda kalacaktır.

M illetlerarası alanda ciddî gelişmelere şahit olduğumuz bir devreye 
rastlamış olmasının temaslarımıza ayrı bir önem kattığın ı da bilhassa belirt
mek isterim.

Az önce, Türk-Alman dostluğu için «köklü ve sıcak dostluk» tâbirini ku l
landım. Ziyaretinizin daha uzun sürebilmesini ve büyük şehirlerden uzak köy
lere kadar, bütün yurtta, en büyüğünden en küçüğüne kadar bu dostluğun ne 
derece kökleşmiş olduğunu bizzat müşahade edebilmenizi çok arzu ederdim.

Kökünü mazide bulan bu yakınlığı kalplerde bir hâtıra olarak bırak
makla yetinmeyip bugün her yönü ile mükemmel bir dostluk haline getirmek 
ne kadar sevindirici bir sonuçsa, bu dostluğu ileriki nesillere daha da ge
nişleterek devredebilmek de m illetlerimiz yararına bizlere düşen şerefli bir 
görevdir.
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Bir yandan m illetlerimiz arasındaki bu yakın dostluğun, diğer yandan 
memleketlerimizin, gerek kendi bölgelerinde gerek bütün dünyada barış ve 
güvenlik ideallerini ayın samimiyetle benimsemelerinin sonucu olarak, Türkiye 
ve Federal A lm anya’nın belli başlı m illetlerarası meselelerle ilg ili tutum ve 
görüşlerindeki mutabakat derecesini miişahadeden memnuniyet duyuyoruz.

Hiçbir ihtilâfın  gölgelem ediği ik ili ilişkilerim ize muvazi olarak çeşitli 
m illetlerarası teşekküller çerçevesinde, dünya barışma ve insanlığın refahına 
hizmet yolunda yaptığımız işbirliğini özellikle övmek isterim.

Atatürk’ün «Y urtta Sulh Cihanda Sulh» prensibini dış politikasının te
meli olarak kabul etmiş olan Türkiye, insanlığın refahı ve dünyada barışın 
gerçekleşmesi için kendine düşen görevi yerine getirmeye azimlidir. Bu sebep
ledir kİ, Türkiye, bir savunma paktı olan ve tecaviizî hiçbir emel beslemedi
ğini yirmi yıla yaklaşan mevcudiyetile ispat etmiş bulunan NATO’ya bağlı
dır ve NATO’nun faydalı bir rol oynamaya devam edeceğine inanmaktadır.

Türkiye, Doğu - Batı ilişkilerinde bir süreden beri müşahade edilmekte 
olan yumuşamayı bütün im kânlarile desteklemiş ve kendi açısından bu yolda 
attığı faydalı adım larla dünya barışına hizmet etmek istemiştir. Y ine bu se
bepledir ki Türkiye, Federal Hükümetin Doğu Avrupa memleketleri ile  mü
nasebetlerini normalleştirme yolundaki gayretlerini de memnuniyetle izleye- 
gelmiştir.

Son haftalar zarfında Avrupa’da vukua gelen üzücü olayların, uzun sü
redir Doğu ile Batı arasında gerginliklerin azalması istikametinde sarfedilm iş 
olan gayretlerin yarattığı nisbeten müsait havayı bozucu bir istikamete yönel
diğini görmemeğe imkân yoktur.

Bütün dünya m illetleri için refah ve ilerlemeyi gerçekleştirebilecek de
vamlı bir ortamın kurulması ve sükûnun korunması ümidini aynı derecede 
arzu eden memleketlerimiz, bu düzen ve sükûnun esasına, m illetlerarası hu
kuka ve bağımsızlığa saygı, devletlerin iç işlerine müdahale edilmemesi ve 
kuvvetin, uyuşmazlıkların halli veya bir menfaat temini için vasıta telâkki edil
memesi prensiplerine dayandığına da aynı derecede inanmaktadırlar. Temen
nimiz bu prensiplere karşı duyulan saygının daima muhafaza edilmesidir.

Siyasî meselelerden bahsederken A lm anya’nın birleşmesi konusuna da 
temas etmek isterim. Alman milletinin, kendi serbest iradesini kullanarak tek
rar birleşmesi gerektiği görüşünü daima destekledik. Alman Hükümeti ve 
halkı bu konuda Türkiye’nin desteğinin ileride de devam edeceğinden emin 
olabilirler.

Müsaade buyurursanız, Kıbrıs meselesinin bugünkü durumundan da kı
saca bahsetmek istiyorum :
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Çok buhranlı devrelerden geçmiş olan bu ih tilâfta Türkiye meseleye 
barışçı bir çözüm şekli bulunması hususundaki arzusunu her zaman göstermiş 
ve bu istikametteki gayretleri desteklemiştir.

Halen iki Cemaat arasındaki münasebetleri gözden geçirmek ve hangi 
şartlar altında beraber yaşayabileceklerini tesbit etmek amacile A da’daki iki Ce
maat yetkilileri arasında yoklama mahiyetinde yapılan temasların, ilg ili bütün ta
rafların ih tilâfa barışçı ve âdil bir çözüm şekli bulmalarına yol açacağını ümit 
ve temenni etmekteyiz.

Türkiye’nin bulunduğu Orta Doğu bölgesinde geçen yıl çıkan Arap - İs
rail savaşının yarattığı istikrarsız ve tehlikeli durum devam etmektedir. Bu ha
lin had bir gerginlik içinde sürmesinden sadece bölge değil bütün dünya barı
şı için endişe etmemeğe imkân yoktur. Bu ihtilâfın , geçen yıl Kasım ayında 
Güvenlik Konseyi tarafından alınan karara uygun olarak bir an evvel g ideril
mesini temenni etmekteyiz.

B ildiğiniz gibi, Avrupa Ekonomik Topluluğuna halen ortak üye bulunan 
Türkiye, tam üye olacağı günün şartlarını peyderpey gerçekleştirmenin ciddî 
hazırlığı içindedir.

Birinci 5 Y ıllık  Kalkınma Plânı başarı ile sonuçlanmış ve İkinci 5 Y ıllık  
Plânın uygulanmasına geçilmiş bulunulmaktadır.

İkinci 5 Y ıllık  Kalkınma Plânının hitamında, Türkiye’nin dış yardıma 
ihtiyaç göstermeyecek bir düzene girmesi başlıca hedefimizi teşkil etmektedir. 
Bu vesile ile  Konsorsiyum çerçevesinde Federal A lm anya’nın gösterdiği işbir
liğ i zihniyeti ve yaptığı yardım larla Ortak Pazar’da gösterdiği anlayış ve ya
kınlık için şükranlarımı ifade etmek isterim.

A lm anya’da çalışan Türk vatandaşları konusuna da temas etmeden ge
çemeyeceğim. Bugün Federal Almanya’da çalışmakta olan işçiler arasında sa
yı bakımından ikinci durumda olan işçilerimiz memleketlerimiz arasındaki sos
yal ve kültürel yaklaşmada çok faydalı bir köprü haline gelmiş olmaktadır. 
İşçilerimiz arasında memleketinizde bir müddet çalıştıktan sonra yurtlarına dö
nenler çoktur. Bugün Anadolu’nun en ücra köşesinde Alm anya’yı tanıyan ve 
az-çok Almanca konuşabilen Türklere rastlamanız olağan bir hale gelmiştir. 
Bunu, hem memleketlerimizin birbirlerine yaklaşmalarında çok faydalı bir un
sur olarak görüyor, hem mevcut dostluğun tatbikatta, nasıl gelişmelere 
imkan verebileceğini göstermesi bakımından önemli addediyoruz. İşçilerimiz, 
bugün için memleketimizin İktisadî hayatına yeni bir güç getirmekte ve yarın 
için gelişmekte olan Türk sanayiine gerekli teknik b ilg ileri elde edip yurtla
rına getirmenin gayreti içinde bulunmaktadırlar. Bu, memleketlerimizin kar
şılık lı menfaatlerine uygun güzel bir işbirliği teşkil ediyor. Bütün bunları gö- 
zönünde tutmak suretile, m illetlerimiz arasındaki sıkı dostluğun ve işbirliğinin 
sadece siyasî alanda değil, kültürel, ekonomik, teknolojik ve turistik, hâsılı 
her alanda azamî noktasına birgiin ulaşacağına inanıyorum.»
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Federal Almanya Başbakanı ise, şu cevabî konuşmayı yapmıştır :

«Biziere Ankara’da ve bu ziyafet sofrasında göstermiş olduğunuz dost
ça kabul için candan teşekkür ederim. Bu akşam burada Türkiye’nin bu kadar 
çok mümtaz şahsiyeti ile beraber bulunmaktan büyük bir haz duymaktayım.

Geçen yıl zarfında A lm anya’ya yapmış olduğum ziyareti şimdi iade et
mek fırsatım bulduğum ve o zaman başlamış olduğunuz görüşmelere burada 
devam edebildiğimiz için kendimi mes’ut addediyorum.

Almanya ve Türkiye arasındaki dostluk, asırlar süresince Alman ve Türk 
mukadderatlarındaki değişmelere rağmen bakî kalmış bir dostluktur. Bu dost
luğun sırrı basittir : M illetlerim izin kalplerinde kök şalmış olduğu için bü
tün fırtınalara karşı koymasını bilmiştir. Alman m illeti, Türk milletinden 
gördüğü teveccühe minnettardır ve bu sempatiye yürekten karşılık vermek
tedir.

İlk görüşmemizde de anlaşıldı ki, m illetlerimiz arasındaki dostluk, aynı 
zamanda hükümetlerimiz adasındaki işbirliğini de tâyin etmektedir. Türk hü
kümeti ile Federal Almanya Hükümetinin bütün önemli sorunlarının değer
lendirilmesi hususunda mutabık olduklarını söyliyebildiğim için bahtiyarım. 
Müşterek emelimiz öncelikle barışın korunması ve uluslarım ızın hürriyetidir. 
Bu gaye ile Kuzey Atlantik Pakt’mda birleşmiş bulunuyoruz. Son olaylar bize 
yeniden gösterdi ki, beraber içinde bulunduğumuz ittifak barış politikamızın 
sağlam temelidir ve temeli kalm alıdır.

Sizinle birlikte aksaklıklar ne olursa olsun bu barış politikasını azimle 
gütmeye kararlıyız. Bu anlaşma politikasının, bizi çabuk ve kolay başarılara 
götüreceği hayaline kapılmıyoruz. Barış Politikamızı çok defa - halen de ol
duğu gibi - bilerek yanlış tefsir etmeye çalıştılar. Fakat bu teşebbüsler bizi asla 
yolumuzdan çeviremez ve cesaretimizi kıramaz.

Hükümetinizin ve memleketiniz kamu oyunun Alman m illetine en mü
him m illi dâvası olan A lm anya’nın birleşmesi konusunda gösterdiği anlayışı 
büyük bir şükranla anıyorum. Zorluk arzeden Almanya politikamızda, ve A l
man dış politikasının bu zorluklara bağlı birçok problemlerinde dostlarımızın 
yardımı bizim için pek büyük bir değer taşımaktadır. Bizi çok içten ilg ilend i
ren bu promlerlerde, Hükümetinizin dostane ve anlayışlı desteğine herzaman 
güvenebildik. Biz Almanlar, Kıbrıs sorununun çözümü için sarfedilen bütün 
çabaları ilg ili ile izliyoruz. Ada’da yaşayan iki cemaat temsilcilerinin bir süre 
önce başlamış oldukları görüşmelerin sefahati ile  yakinen ilgilenmekteyiz. 
Ümit ve temenni ederiz ki, bu kadar yapıcı bir ruh ile başlanan görüşmeler 
bütün ilg ililerin  meşrû hak ve menfaatlerini tanıyacak ve A da’ya özlenen barışı 
getirecek neticelere erişsin.
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Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkiler büyük bir değer ve 
mâna taşımaktadır. A lmanya Türkiye’nin ençok ticarî ilişkileri olan ülkeler
den birisidir. Malûmunuz veçhile, memleketinizin devamlı kalkınması yolun
da, mazide olduğu gibi ileride de, bizimle sıkı bir işbirliğine güvenebilirsiniz.

En son gelişmeler, bize Alman - Türk münasebetlerinin derinleşmesi 
bakımından bundan önceki senelerde hemen hemen hiç düşiinülemiyen yeni 
imkânlar sağlamıştır. Çok sayıda, takriben 140 bin Türk erkek ve kadını A l
manya’da çalışmaktadır. Bunlar zekâları, doğrulukları ve yardım severlikleri 
ile  kendilerini çok sevdirmişlerdir. Ekonomimize ehemmiyetli ölçüde yardım
cı olmaktadırlar. Memleketinizin tabiat güzellik leri ve tarihi anıtlarının ca
zibesine kapılan Alman turistlerinin sayısı yıldan yıla  artmaktadır.

Türk m illeti büyük Atatürk’ün zamanından beri modern bir devlet ya
ratmıştır ve sizin Hükümetiniz bu eseri devam ettirmektedir. Çabalarınızı ilg i 
ve hayranlıkla izlemekteyiz. Türk m illetinin refah ve saadetinin artması yolun
da şahsınıza ve hükümetinize başarılı çalışmalar nasip olmasını dilerim. Size 
ve bize uluslarım ızın hürriyet saadeti ve barış huzuru içinde yaşamalarını yü
rekten temenni ederim. Bu duygu ile, kadehimi Türkiye Cumhurbaşkanı, Türk 
m illetinin mutlu geleceği ve Alman-Türk ulusları arasındaki değişmez dostlu
ğa kaldırıyorum .»

B E L G E  6 6 Eylül  1968
f ' ' '

ALMAN DEVLET BASIN DAİRESİ BAŞKAN VEKİLİNİN ANKARA 
TELEVİZYONUNDA RÖPORTAJI

Federal Almanya Başbakanı refaketinde Türkiye’ye gelen Devlet Basın 
Dairesi Başkan vekili Conrad Ahlers, Ankara televizyonunda yaptığı bir mii- 
lâkatte, sorulan suallere şu cevapları vermiştir :

S. : Türkiye ve Federal Almanya hükümet başkanlarımn son görüşme
lerinden sonra dünyanın politika sahnesinde bir sürü karışıklık lar oldu. Bu 
seferki görüşmelerde, bilhassa Avrupa’da cereyan eden bu karışık lık larla ilg ili 
olarak hangi hususlar ele alındı?

C : Bu görüşmelerde Avrupa’daki siyasi gelişmeler üzerinde özellikle 
duruldu. Her iki hükümet başkanı, Avrupa’nın siyasi durumundaki gerginliğin 
giderilmesi için neler yapılması gerektiğinin yeniden gözden geçirilmesi üze
rinde durdular. Her iki memleket de Doğu ve Batı ile  iyi ilişkiler kurmaya 
uğraşmaktaydı. Fakat son olaylardan sonra nelerin yapılması gerektiği hususu 
şimdi büyük bir problemdir. Ruslarla görüşmelerimizde hangi yolu tutacağı
mızı tespit etmek son derece güçtür. Şu anda Rusların plânların ın ne olduğu
nu bilmiyoruz. İki hükümet başkanı ayrıca, işi tahrik edici bir duruma dökme
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den Batının savunmasının kuvvetlendirilmesinde hemfikirdir. Bu demektir ki, 
Nato’nuıı kuvvetlendirilmesi gerekmektedir. Tekrar ediyorum : bunu yapmak 
için tahrikçi bir politikadan kaçınılması gerekir.

S : Batı A lm anya’nın Rusya ile Doğu Avrupa memleketleri arasına 
girdiğine dair Rusya’nın yaptığı itham hakkmdaki düşünceleriniz nelerdir?

C : Bu konuda ilk  söyliyeceğim şey şudur : bu yanlış bir ithamdır. Biz 
Çekoslovakya ile Rusya arasına girmediğimiz gibi Rusların tabiriyle ihtilale 
karşıt kuvvetlere yardım da etmedik.Biz Rusya’nın Çekoslovakya’ya karşı bu 
şekilde harekete geçeceğini tahmin etmiştik. Şimdi Ruslar suçu üstlerinden 
atmak için birisini aramaktadırlar ve maalesef bula bula Batı A lm anya’yı bul
muşlardır. Şimdilik durum budur. Bu durumun düzelmesi için zamana ihtiyaç 
vardır.

S : Batı A lm anya’da hükümet çevrelerinde ve halk arasında Rus gemi
lerinin sık sık Boğazlardan geçmesi bir endişe yaratmış m ıdır?

C : Elbette. N ato’nun Güney tarafı olarak Akdeniz’in ne kadar önemli 
olduğunu hepimiz-ve bilhassa benim neslim-gayet iyi biliyor ve elbette duru
mu dikkatle izliyoruz. Bu konuda Nato içinde elimizden geleni yapmaya ça
lışacağız. Fakat şu anda, Akdeniz’deki Batı savunmasını kuvvetlendirmekten 
biraz uzak kaldığım ızı biliyorsunuz.

S : Bütün bu konular, Türkiye’yi de ciddi şekilde ilgilendirmektedir. Bu 
durumda, iki hükümet başkanı arasındaki görüşmelerde, «Batı A lm anya’nın 
Türkiye’ye yardım yapacağına» dair bir söz geçmiş m idir?

C : Bu sorunun cevabını bir kaç kısımda vermek lâzımdır. İki hükümet 
başkanı arasındaki görüşmelerde elbette askerî yardım ve genel dış yardım 
olarak bazı noktalar üzerinde durulmuştur. Her iki lider de, size oldukça bü
yük bir yardımda bulunduğumuz hususunda hemfikirdirler. Federal A lman
ya ’nın Türkiye’ye yaptığı yardım, şahıs başına düşen mikdar bakımından ele 
alınırsa, Türkiye, A lm anya’dan yardım alan memleketlerin başında gelm ek
tedir. Hâlen, daha alt kademedeki görevlilerimiz bu konuda görüşmektedirler. 
Fakat henüz bu konuda nereye ulaştıklarını bilmiyorum.

Ayrıca şunu söyleyebilirim : sizin Ortak Pazar konusunda karşılaştığınız 
güçlükleri ortadan kaldırmak için de yardım etmeye gayret gösteriyoruz ve bu 
konu üzerinde ciddiyetle duruyoruz. Türkiye’nin Ortak Pazar’a katılmasını 
arzu eden ve bu gelişmenin hızla artması için çalışan memleketlerden biri de 
Batı Almanyadır.

Bundan başka Batı A lm anya’da çalışan Türk işçilerini de ele alabiliriz. 
Bu hem yeni bir nokta, hem de her iki memleket arasındaki ekonomik ilişki
lerde önemli bir rol oynayan bir noktadır.

46



S : Dış yardım konusunda konuşurken sözü Batı A lm anya’nın Türki
ye’ye yaptığı televizyon yardımına getirmenin tam sırasıdır sanırım. B ilindiği 
gibi bu röportajın yapıld ığı televizyon, Alman yardım ıyla kuruldu. Şimdi İs
tanbul televizyonunun da gene Alman yardımı ile kurulacağı anlaşılıyor.

C : A nkara’da yaptığımız gibi, İstanbul televizyonuna da muhakkak 
yardım yapılacaktır. Zira televizyonun ne kadar önemli bir yayın organı oldu
ğunu kendi tecrübelerimizle biliyoruz.»

B E L G E 7 6 Eylül 1968

ŞANSÖLYE KÎESİNGER’İN BAŞBAKAN DEMİREL ŞEREFİNE 
VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Federal A lmanya Başbakanı, Başbakan Demirel şerefine verdiği yemek
te şu konuşmayı yapmıştır :
«Sayın Başbakan,

Sizleri bu akşam konuklarımız olarak selâmlayabilmek eşime ve bana 
onur kazandırmaktadır. Güzel başkentinize yaptığımız ve ne yazık ki çok kısa 
süren ziyaretimiz artık sonuna yaklaşmaktadır. O laylarla dolu ve çok hareket
li iki gün yaşadık. Bunu söylerken, Türkiye Cumhurbaşkanına yaptığım  ziya
rete, sizinle ve mesai arkadaşlarınızla aramızda cereyan eden görüşmelere de
ğinmek isterim. Ankara halkının bize karşı gösterdiği fevkalâde candan yakın
lık bizi özellikle etkiledi. Uluslarım ız arasındaki dostluk bağlarının bilhassa 
bu ifadesi beni çok memnun bıraktı.

U luslar arasındaki dostluk çok değerlidir. Küçülmüş, fakat herzaman- 
kinden daha fazla tehlikeye maruz bulunan bir dünyada dostluklar büyük bir 
barış sağlayıcı güce sahiptirler. Hükümetlerin gelişmeye elverişli ve semereli 
işbirliğine sağlam bir temel teşkil ederler. Müşterek çalışmamızda, müttefik 
uluslarımız arasındaki bu sağlam dostluk temeline güvenebilmemiz beni mem
nun etmektedir.

Hükümetlerimiz, barışın korunması ve özgürlüğün teminat altına alın
masının politikalarım ızın önde gelen gayesi olduğu konusunda fikir birliği 
içindedirler. Hükümetlerimiz arasındaki, bu hedefe yönelmiş işbirliğinin, gö
rüşmelerimizden sonra daha da sıkılaşacağındaıı eminim.

Size, mesai arkadaşlarınıza ve bu şehrin insanlarına, bize gösterilen cö
mert misafirperverlikten dolayı teşekkür etmeme izin veriniz. Eşim ve ben, 
heran dostlar arasında bulunduğumuzu hissettik. Bu güzel ülkede daha İki 
gün kalabileceğimiz ve sizi Sayın Başbakan ve muhterem eşinizi İstanbul’da 
bir kere daha görebileceğimiz için sevinçliyiz.»
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Başbakan Demirel ise, şu cevabı vermiştir :

«Sayın Başbakan

Az önce irad buyurduğunuz nutukta, herkesçe teslim edilen ve geçen 
seneki ziyaretimde bizzat müşahade ettiğim hitabet san’atındaki mümtaz gabi- 
liyetinizin bir m isalini daha görmenin hazzı içindeyim.

Memleketim hakkında söylediğiniz vukuflu ve sitayişkâr sözlere, şah
sım hakkında ifade buyurduğunuz teveccühkâr kelimelere teşekkürlerimi sun
mak isterim. Bizler için bu gecenin şeref ve memnuniyet dolu olduğunu ve 
bu güzel vesilede, sizlerle tekrar birarada bulunmanın bizleri bahtiyar k ıld ığ ı
nı ifade ederken sadece şahsen benim değil, burada hazır bulunan arkadaşla
rımızın ve milletim izin hissiyatına tercüman olduğumdan eminim.

ik i gündür yapageldiğim iz temas ve müzakereler m illetlerarası mesele
ler hakkında gayet istifadeli bir görüş teatisi teşkil etmiştir. Memleketlerimiz 
arasındaki son derece dostâne münasebetlerde hiçbir gölge mevcut olmadığını 
müşahade etmek memnuniyetimizi arttırmaktadır. Aramızdaki dostluğun na
sıl mükemmel işlediğini ve bunun daha da derinleştirilmesi ve yeni sahalara 
teşmili yollarının ne derece ümit verici olduğunu yeniden görmüş olmak; bizler 
için ayrı bir sevinç kaynağıdır. Aynı zamanda, dostlar arasındaki temas ve 
istişarelerin ne derece faydalı olduğu da, bu ziyaret vesilesile yeniden anlaşıl
mış bulunmaktadır.

Çok daha uzun olmasını pek arzu ettiğimiz yüklü bir program icabı ya
rın A nkara’dan ayrılacaksınız. Burada cereyan etmiş olan görüşmelerin, res
m î hususiyeti dışında da ayrı değer ve manâsı vardır.

Size, m illetlerim izin kollektif şuur ve karakterini aksettiren Atasözlerin- 
den ikisini ifade etmek istiyorum. Biz, «Eski dost düşman olmaz», «H akik î 
dost kara günde belli o lur» deriz. Gelmiş-geçmiş nesillere, değişik hükümetle
re rağmen, bu Başkentten, burada m illetinize daima dostluk beslendiğinden 
ve m illetinizin haklı davalarında onun daima desteklendiğinden bir daha emin 
olarak ayrılmanızı ve bizimle ilg ili her meselede bu Atasözlerini her zaman 
hatırlamanızı diliyorum.

Yarın ve öbürgün Türkiye’nin Ege kıyılarında ziyaret edeceğiniz tarihî 
yerlerin; bu memleketin, san’at hâzineleri bakımından da ne kadar zengin 
olduğu hakkında size müşahas bir fikir vereceğinden eminim. Alman Başbakanı 
olarak buraları ziyaret etmenizin bütün Alman m illeti için güzel bir teşvik 
unsuru teşkil edeceğine de inanıyorum.»
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B E L G E 8 7 Eylü l 1968

BAŞBAKAN KİESİNGER’İN İZM İR ’DE YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil İzmir’de Federal Almanya 
. Başbakanı Kiesinger şerefine bir akşam yemeği vermiş ve bu yemekte yaptığı 

konuşmada şunları söylemiştir :
«Ekselansları izin verirlerse iki nokta üzerindeki hislerimi açıklamak iste

rim. İki hükümet arasında basiretli devlet adamlarının m illetlerine gerçek 
dostluklar kurabildikleri bu görüşmelerde görüldü. Türk - Alman dostluğu 
büyük tarihi, politik zaruretlere ve menfaatlere dayanmayıp, iki ülke arasın
daki tarihi değer kazandığı bir gerçektir. İnsanlar gibi m illetleri de birbirine 
yaklaştıran vesileler vardır. Türk - Alman dostluğu hızını ve kuvvetini bir 
silâh arkadaşlığından, bir kan kardeşliğinden almaktadır. Bu samimi takdir 
hislerim içinde kadehimi, Türk - Alman dostluğunun inkişafı için kaldırıyor 
ve bu değişmez dostluğun daima böyle devam etmesini diliyorum.»

Başbakan Kiesinger, bu konuşmaya cevaben şunları söylemiştir :
«Bu dost memlekete yaptığımız ziyaretin ilk  safhasının hitamında size 

hitap etmek bana kolay gelmiyor.
Burada karşılaştığım  büyük bir dostluk ve yakın lığa karşı uygun bir şe

kilde cevap verebilmek için sizin dilinizde hitabetmek isterdim.

Ben öyle bir neslin çocuğuyum ki Türk-Alman silâh arkadaşlığının ha
tırasını taşıyorum. Ben daha silâh taşımazken Türk askerinin şecaatinden ve 
cesaretinden çok şeyler duymuşumdur. Biraz sonra da bir adamın kahraman
lıkların ı, büyük cesaret ve hizmetlerini işitmeye başladım.

Kemal Atatürk, daha bu zaman bu adı taşımıyordu. Bu ad kendisine 
milleti tarafından sonradan bahşedilmişti. Bu adı haketmek için yaptığı hare
ketleri o senelerde yapıyordu. O zaman ben kendisini, henüz bihaber gençle
rin tarihî yahut mevhum kahramanlara gösterdiği hürmetle gözümün önün
de görüyordum. Bu gün bu tevrübe ile biliyorum ki O, büyük ve çok derin dü
şünceli bir devlet adamı idi. Niçin büyüktü :

Büyüktü, çünkü; M illetin in ve memleketinin talihsiz bir saatinde bu 
memleketi bu badireden kurtarmak için bütün cesaretini bütün metanetini bü
tün azmini kullandı, ve neticede muvaffak oldu.

Büyüktü; çünkü m illetini tarihin icaplarına uymak yoluna şevketti.
Büyüktü; çünkü daima ölçüyü muhafaza etmesini bilmişti. Hiç bir zaman 

eserini tehlikeye sokabilecek olan sınırları aşmamıştı. Cesaretin hudutlarım 
takdir edecek ve aynı zamanda kendi hareketinin hudutlarını bilecek kadar 
id ıak sahibi idi.

Ve bu da hakikaten büyük olan devlet adamlarının mümeyyiz vasfıdır.
O zamandan bu yana memleketinizin ilerlemesini, gelişmesini daima
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dikkatle takip ettim. Ve bu gün memleketinizde ikinci defa bulunmaktan ve 
bu sefer Federal Alman Şansölyesi olarak bulunup buradaki yetkili devlet 
adam larınızla fikir teatisinde bulunmaktan mes’ut ve bahtiyarım. Bu memle
kete gelen bütün Almanlar gibi bende de hasıl olan en derin intiba burada 
bizim gerçek dostlar arasında bulunduğumuzun hissi ve kanaatidir.

Bugün tekrar bir silâh arkadaşlığı ile bağlanmış bulunuyoruz. Bu arka
daşlığın hiç bir mütecaviz tarafı yoktur. Fakat bu arkadaşlık öyle bir ittifak
tır ki bütün azmi ile bütün cihanda barışı ve m illetlerin hürriyetini savunmak 
azmindedir. Bu büyük amaç uğrunda birbirimize tamamiyle bağlı olduğumu
zu biliyoruz.

Fakat bir başka ittifakım ız daha var, 140.000 kişilik bir Türk ordusu 
A lm anya’ya geldi. Bu bir istilâ değil, fakat öyle bir ordu ki bizim ekonomi
mize yardımcı olmak azmi ve gayesi ile  geldi. Ve bizim ekonomimize hizmet 
için geldi. Bu büyük yardımdan dolayı, bu erkek ve kadınlara ve sizin mem
leketinize karşı Ekselâns, bütün kalbim izle müteşekkiriz.

Bu günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanınız ve bizzat 
zatıdevletinizle çok mühim görüşmelerde bulunduk. Ve sevinçle itiraf ediyo
rum ki bu görüşmelerde çok şeyler öğrenmiş bulundum.

Henüz ne şekilde gelişeceği bilinmeyen şayanı dikkkat bir durumda ken
di memleketime döneceğim zaman diyeceğim ki Ankara da, bu memlekette 
bizim hakiki dostumuz olan bizim iyiliğim izi isteyen ve dileyen bize yardım 
hususunda azimli bulunan kimseler bu memleketin başında bulunuyorlar.

Emin olmanızı isterim ki Ekselâns ayni şey bizim için de sizin memleke
tinize karşı aynen vakidir.

Bu günlerde yalnız modern Türkiye’yi görmekle kalm adık aynı zamanda 
memleketinizin tarihine m üteallik çok önemli şeyler gördük bunlar hak
kında izahat aldık. Yüksek ve müteaddit ve mütenevvi kültürlerin toprağın
da izlerini bıraktığı sizin memleketiniz gibi çok memleketler mevcut değildir.

Ve bu tarih dolu toprak içinden bu gün görüyoruz ki yeni bir Türkiye aya
ğa kalkıyor, yeni bir memleket, yeni bir m illet, yeni idealler peşinde koşan 
bir toplum, ve bir tarih üzerinde yeni bir Türkiye doğuyor.

Yaptığınız işlerden dolayı hayranım ve hatta sizleri kıskanıyorum. Çün
kü önünüzde büyük istikbal ve büyük bir vazife var. Elinizden geleni esirge- 
miyeceğkıizden eminim. Bizimle büyük, eski ve tarihî dostluk bağlarınızı kuv
vetlendirmek için elinizden geleni esirgemeyiniz.

Burada gördüğümüz, sıcak misafirperverlikten, fikir teatisinden ve büyük 
dostluktan dolayı teşekkür ediyorum. Bu temaslarımız ve dostluğumuzu arttı
ralım.

Kadehimi Türk - Alman Dostluğunun kırılmaz, bükülmez muvaffakiye
ti şerefine kaldırıyorum .»
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B E L G E 9 8 Eylü l  1968

BAŞBAKAN KİESİNGER’İ N  BASIN TOPLANTISI

Federal Almanya Başbakanı Kurt Georg Kiesinger, Türkiye’ye yaptığı 
ziyaretin sonunda, İstanbul’da bir basın toplantısı düzenlemiştir. Şansölye ba
sın konferansına şu konuşma ile başlamıştır :

«Bu ziyaret, Türk ve Alman m illetleri arasındaki dostluğun ne kadar 
bozulmıyacak, bükiilmiyecek kuvvette olduğunu tekrar göstermiştir. Bu du
rum, iyi ve fena günler için değişmiyecektir.

Bana, sayın Cumhurbaşkanımız Sunay’ı ziyaret etmek fırsatı bahşedildi. 
Ayrıca sayın Başbakanınız Demirel ve sayın D ışişleri Bakanınız Çağlayangil 
ile bütün konuları kapsayan etraflı görüşmeler yaptım. Ele aldığım ız her ko
nuda tam bir fikir birliğine varmış bulunuyoruz. Bu ziyaret, ik ili ilişkilerim izin 
geliştirilm esi hususunda yeni bir safha yaratmış bulunmaktadır. Bu yeni saf
hada ilişkilerim iz her alanda kuvvet kazanacak ve geliştirilecektir. Geniş bir 
anlamda sıklaştırılacak işbirliği daha yoğun çalışmaları gerektirecektir.

Gittiğimiz her yerde, gerek Ankara’da, gerek İzmir ve dolaylarında, 
gerek İstanbul’da bizi çok büyük bir dostluk ve samimiyet havası içinde karşı
layan Türk m illetine karşı şükranlarımı bilhassa belirtmek isterim. Bu içten 
gelen karşılayış beni ve beraberimdeki hey’eti son derece etkilem iştir.»

Başbakan Kiesinger, bundan sonra basın mensuplarının sorularını ce
vaplandırmağa hazır olduğunu bildirmiştir.

Konuk Başbakan ilk  olarak Türkiye ile ilişkilerin hangi alanlarda daha 
çok sıklaştırılması konusunda fikir birliğine varıld ığı yolunda sorulan bir so
ruya karşılık, «her sahada» cevabını vermiş ve şöyle devam etmiştir :

«Tabiidİrki, birinci derecede siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel alan
larda ilişkilerin kuvvetlendirilmesi söz konusu olacaktır. Askeri sahada bil
diğiniz gibi, Kuzey Atlantik anlaşmasına her iki ülke de üye bulunmaktadır. 
Siyasi alanda ise, Türkiye uzun bir süredir Avrupa Konseyi üyesidir. Öte yan
dan Türkiye, Avrupa Ekonomik B irliği teşkilâtının da üyesi bulunmaktadır. 
Bu alandaki işbirliğinin, daha geniş ölçülerde gelişmesi için Türkiye’yi destek
liyoruz. Eğer bütün bunları, bir tek cümle halinde ifade etmek gerekirse, ye
gâne amacımız gerek dünya sulhu ve gerekse milletlerim iz için barışın korun
masıdır.»

Federal Şansölye Kiesinger, «önümüzdeki yıl A lm anya’ya tahminen ne- 
kadar Türk işçisi gideceği» hakkında bir soruya şöyle cevap vermiştir : «Şim
diki halde Alm anya’da 140 bin Türk işçisi bulunuyor. Almanya’daki ekonomik 
gelişmelere göre, konjonktür geçen yıllarda olduğu gibi en yüksek seviyeye
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ulaşmaktadır. Konjonktürün en yüksek olduğu devirlerde yüzde 8,9 olarak 
kaydedilen gelişme, bir süre düşmüş, ancak bu yıl tekrar yükselerek yüzde 8,7 e 
erişmiş bulunmaktadır. Bugün A lm anya’da boş işyeri sayısı 500 bin civarında
dır. Bu boş işyerinin bir kısmı, kalifiye elem anlarla kapatılabilecektir. Alman 
endüstri ortamında müttefik bir ordu olarak kabul ettiğimiz Türk işgücü mik
tarının önümüzdeki yıl daha da artmasını diliyoruz.»

Ankara’da yaptığı müzakerelerde, son Çekoslovak olayları neticesinde 
artan tehlike karşısında ne gibi tedbirler alınması düşünüldüğü şeklinde bir 
soruya karşılık Federal Şansölye, şöyle konuşmuştur : «Tabiik i, bu konuyu da 
görüşmelerimizde ele aldık. Her iki ülke Sovyetler Birliğinin etkisi altında 
bulundurduğu bölgelerin sınırındadır. Ve bu itibarla olaylar ve gelişmelerle, 
yakinen ilgilenmek durumu hasıl olmuştur. Türkiye ve Alm anya’nın izlediği 
politika barışçıdır. Ancak, Sovyetler B irliği gibi kuvvetli bir devletin karşı
sında, sağlam temellere dayanan bir barış politikası gütmek zorundayız. Bu 
itibarla Kuzey Atlantik paktını göz önünde bulunduruyoruz. Federal A lman
ya’ya karşı yöneltilecek herhangi bir teklif birliğine karşı düşmanca emeller 
beslemediğimizi belirtmek isterim. Şu günlerde, Moskova’dan ileriye sürülen 
iddialara göre Türkiye’ye yaptığım ziyaret münasebetiyle, Çekoslovakya olay
ları üzerine bu ziyaretin düzenlendiği ifade edilmektedir. Ancak bu ziyareti
min Çekoslovakyada cereyan eden son olaylarla hiç bir şekilde ilişkisi bulun
madığım tekrar ve kesinlikle İfade etmek isterim.

Türkiye Başbakanının geçen yıl A lm anya’ya yapmış olduğu ziyaretinden 
sonra hemen o günlerde iadei ziyarette bulunmam kararlaştırılm ıştır. Aynı şe
kilde îran  ve Afganistan’a yapacağım ziyaretler de çok önceden kararlaştı
rılm ıştır.

Biz bugün N ato’nun kuvvetlendirilmesi zaruretinden bahsediyorsak, 
Moskova’daki efendilere şunu sarih olarak belirtmek isterim ki biz Nato’yu 
tecavüzkar emellerle kuvvetlendirmek iddiasında değiliz. Bütün gayemiz N a
to’nun savunma vasıtası olarak kuvvet kazanmasından ibarettir.»

«N ato ’nun nasıl takviye edilmesini düşünüyorsunuz?» sorusuna Başba
kan Kiesiııger, «ben Nato’nun takviyesinden bahsettiğim zaman bunu hem 
askeri ve hemde siyasi manada kastediyorum» şeklinde cevaplandırmış ve şöy
le devam etmiştir : «Tabii bu takviye etmek, bir çok teknik sorunları ortaya 
çıkaracaktır. Bu sorunların ne şekilde halledileceğini şimdiden cevaplamak 
mümkün değildir. Bu konuları geniş bir şekilde ele almak gerekmektedir.

Çekoslovakya olayları sırasında ve bu olaylardan sonra Sovyetler Birliği 
askeri kuvvetlerinin ve Varşova paktı üyesi ülkelerin askeri kuvvetlerinin Çe- 
koslovakya-Federal Alman sınırı boyunca arttırıld ığı bir vakıadır. Bu gelişme 
bizim içinde ele alınması gereken yeni konular ortaya çıkarmıştır.
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Nato üyesi devletlerin Çekoslovakya’daki olaylardan sonra bir toplantı 
yapmasının faydalı olacağının düşünüldüğünü ve böyle bir toplantının ha
zırlıklarının nasıl yapılacağı hakkında fikirleri ileri sürüldü. Bu toplantı bir 
zirve toplantısı m ı? yoksa Dışişleri Bakanları seviyesinde bir fikir teatisi ma
hiyetinde mi olur, bu husus henüz karara bağlanmış değildir. Nato’nun gerek 
Avrupa’da gerek Avrupa dışındaki ülkelerde zayıflamış olduğu hakkında f i
kirler ileri sürülmüştür. Bu fikirlerin doğruluğuna inanmıyorum.

Her ne seviyede olursa - olsun, Nato ve çatısı altında bulunan devletlerin 
bir toplantı yapması kanaatıma göre, faydalı bir teşebbüs olacaktır. Şunu da ilâ 
ve edeyimki, Türkiye’de yaptığım görüşmeler sırasında gerek sayın Başbaka
nınız ve gerekse sayın D ışişleri Bakanınız bu konu ile ilg ili görüşlerinde çok 
soğuk kanlı, gerçekçi, her türlü heyecandan uzak bir tutum içinde bulunma
ları beni son derecede etkilem iştir.»

Çekoslovakya olaylarının Nato üyesi ülkeler nezdinde ne şekilde değer
lendirildiği hakkında bir soruya ise Şansölye Kiesınger şöyle cevap vermiştir :

«Sovyetler B irliğ i’nin Çekoslovakya’da girişmiş olduğu hareket bütün 
dünyada tek bir görüş halinde haksızlık ve hakka tecavüz şeklinde nitelendi
rilmiştir. Bu hususu gerek Birleşik Amerika, gerek öteki Nato ülkeleri aynı 
şekilde ifade etmişlerdir. Ne Doğu Almanya’da 1953 yılında meydana gelen 
ayaklanma sırasında ne de 1956 yılında Macaristan olayları sırasında ve ne de 
bu def’a Çekoslovakya’da cereyan eden hadiselerde Nato tarafından önceden 
hazırlanmış ve kararlaştırılm ış bir müdahale plân ve tasavvuru olmadığı bir 
gerçektir. Nato’nun esasen saldırgan emeller beslemediği her vesile ile isbat 
edilm iştir.»

Türkiye’ye yapılan Amerikan ve Alman yardım ları kıyaslanarak azalan 
Amerikan yardımına karşılık, Federal Almanya yardımının arttırılması hak
kında ne düşünüldüğü sorusunu, Federal Almanya Başbakanı şöyle cevap
landırmıştır : - . - •

• * • f ' ' i : •: . . . . .  . ^  C.,.r . • 4 : /
«Türk - Alman ekonomik ilişkilerinin yeniden ele alınması gereken bir

çok yönleri vardır. Biraz önce bu hususta ifade etmiş olduğum ilişkilerin kuv
vetlendirilmesi lüzumundan bahsederken, bu temas edilen noktayı göz önüne 
almış bulunuyordum. Türk - Alman iktisadi ilişkileri hakkında bir rakkam 
vermek için, Federal A lm anya’nın H indistan’a Türkiye’den daha 
çok dış yardımda bulunduğunu ve böylece Türkiye’nin dış yardım lar faslında 
ikinci derecede yer ald ığını belirtmek isterim. Ancak, Hindistan, Türkiye 
arasında nüfus oranı bakımından bir mukayese yapılacak olursa, Türkiye, A lman
ya’dan birinci derecede dış yardım gören bir ülke olduğu görülür. Yapılan 
yardım miktarlarının arttırılması hususu görüşmelerde değindiğimiz önemli 
bir konu olmuştur. Bu arada daha bir çok alanlarda da daha kesif işbirliğine 
girişilmesi düşünülmüştür. Bir çok memleketlerde olduğu gibi turizm, dış te
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diyelerde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu şık Türkiye içinde caridir. D a
ha bir çok alanlarda da teknik görüşmeler yapmak suretiyle yararlı teşebbüs
lere geçmek mümkündür. îk i ülke arasında ticari mübadelenin daha geliştiril
mesi de bahis konusudur. Görüldüğü gibi bir çok alanlarda ele alınacak yeni 
konular mevcuttur. Şunu da ilâve edeyimki, şimdiye kadar olduğu gibi bun
dan böyle de Almanya’da çalışan Türk işçileri memleketleri için bir döviz po
tansiyelidir. Nitekim geçen yıl Türk işçilerinin, havale etmiş oldukları miktar 
340 milyon marka ulaşmış bulunmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Top
luluğuna tam üye olarak katılmasıyla, teşkilât içinde alacağı rol memleket için 
önemli neticeler meydana getirecektir.»

B E L G E 10 9 Eylül 1968

TÜRKİYE  - FEDERAL ALMANYA ORTAK BİLDİRİSİ

Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel’in dâveti üzerine, Federal A lman
ya Şansölyesi Kurt Georg Kiesinger 5 - 9 Eylül 1968 tarihleri arasında Tür
kiye’ye resmî bir ziyaret yapmıştır.

Şansölye’ye Bayan Kiesinger, Parlamenter Devlet Sekreterleri Von 
Gutenberg İle Jahn ve yüksek dereceli devlet memurları refakat etmişlerdir.

Şansölye Kiesinger Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 
tarafından kabul edilmiş ve refakatindeki hey’etle birlikte İzmir şehri ile  ba
zı bölgelerini ve İstanbul’u ziyaret etmiştir.

Federal Şansölye her yerde halk tarafından olağanüstü sıcak bir hüsnü 
kabul görmüştür.

Başbakan ve Federal Şansölye, büyük bir samimiyet içinde cereyan eden 
görüşmeleri sırasında, Hükümetlerinin, belli başlı konuların hepsinde muta
bakat halinde olduklarını tespit etmişler ve temaslarının memleketleri ara
sındaki geleneksel dostluk ve yakın münasebetlerinde yeni bir safha teşkil 
ettiği görüşünde birleşmişlerdir. Başbakan ve Federal Şansölye, memleketleri 
arasındaki işbirliğini bütün alanlarda geliştirmeyi ve kuvvetlendirmeyi karar
laştırmışlardır. Bu maksatla, İki memleketin Hükümetleri arasındaki temas
ların sıklaştırılmasına karar verilmiştir.

Başbakan ve Federal Şansölye, m illetlerinin barışın idame ve muhafa
zası hususundaki iradelerini teyit etmişler ve bağımsızlık, eşit haklara sahip 
olma, devletlerin iç işlerine karışmama ve m illetlerarası uyuşmazlıkların çö
zümlenmesinde kuvvet kullanılmaması prensiplerine bağlılık ların ı belirtmiş
lerdir.
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Başbakan ve Federal Şansölye, Avrupa’da devamlı ve âdil bir barış dü
zeni kurulmasına yardımcı olmak hususundaki arzularını teyit ederek bu esas
lar dahilinde Almanya meselesinin, Alman m illetinin kendi mukadderatını 
kendisinin tâyin etmesi yolu ile çözümlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Başbakan ve Federal Şansölye, Kuzey Atlantik İttifakının memleketle
rinin güvenliğinin temel unsurunu teşkil etmeye devam ettiği ve son olayların 
İttifak içerisindeki bağlılık ve savunma hazırlığının muhafaza ve takviyesinin 
lüzumunu ispat eylediği hususunda görüş b irliği halinde olduklarını ifade 
etmişlerdir.

İki Hükümet Başkanı, Orta Doğu’da halen mevcut olan tehlikeli duru
ma bir hal çaresi bulmak için devam edegelen gayretlerin mümkün olan en 
kısa zamanda başarıya ulaşması temennisinde birleşmişlerdir.

Başbakan Demirel Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında Fede
ral Şansölyeye bilgi vermiştir. İki Hükümet Başkanı, iki Cemaat temsilcileri 
arasında cereyan etmekte olan istikşafî mahiyetteki görüşmelerin bütün ilg i
lilerin iştirakile meseleye barışçı bir çözüm yolu bulunmasına yardımcı olması 
ümidini izhar etmişlerdir.

Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğuna ortak üyeliği hususunda 
iki Hükümet Başkanı, Türkiye’nin geçiş dönemine girmek üzere olduğunu 
memnuniyetle müşahade etmişler ve bu hususdaki yakın işbirliğine devam 
olunması lüzumunu belirtmişlerdir.

Her iki Taraf, Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğuna ortak üye 
oluşunun Avrupa Birliğine önemli katkıda bulunduğu kanaatini paylaşmış
lardır.

Hükümet Başkanları, Konsorsiyom çevresinde memleketleri arasında 
devam eden ve karşılıklı menfaatlerinin ifadesi olan işbirliğinden duydukları 
memnuniyeti izhar etmişlerdir.

Başbakan ve Federal Şansölye, A lm anya’daki Türk işçilerinin mevcu
diyetine, iki memleket arasındaki dostluğun kuvvetlenmesi bakımından bü
yük bir önem atfettiklerini ve iki memleket ekonomisine sağlanacak katkının 
bu suretle daha da artacağına inandıklarını belirtmişlerdir.

Federal Şansölye, bütün seyahati boyunca her g ittiğ i yerde Türk halk ı
nın izhar eylediği samimî dostluktan duyduğu büyük sevinci belirtmiş ve ken
disine gösterilen müstesna misafirperverlikten dolayı Başbakana ve Türk 
Hükümetine şükranlarını ifade etmiştir.
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B  E L G  E 11 3 Ey lü l  1968

O E.C.D.’N İN  TÜRKİYE EIAKKÎNDAKİ  RAPORU

O.E.C.D., Türkiye’nin ekonomik durumu ile  ilg ili yayınladığı y ıllık  ra
poru şu sonuçlarla sona ermektedir :

«G .S.M .H., 1967 de % 6.5 bir artış göstermiş ve yatırım  faaliyeti ge
nel olarak artmıştır. Özel tüketimde hissedilir bir artma kaydedilmiştir. Üre
timdeki artış esas itibariyle sanayi ve tarım dışı sektörlerde meydana gelmiştir.

Bu yıl sınai istihsalde hızlı ve devamlı bir artış ile  zirai istihsalde plân 
hedefinin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. M aliye ve para politikaları, 
Orta - Doğu’daki siyasî durum sebebiyle zor şartlar içinde tatbik edilmiş ve 
buna rağmen, tatminkâr bir bütçe uygulaması sağlanmıştır. Kredi politikası 
şartlara göre değişen şekilde uygulanarak fazla kredi yaratılması önlenmiştir.

Kısmen dış yardım ların beklenenden az gerçekleşmesi sebebiyle it
halât 1967 tahminlerine ulaşamamıştır. İhracat öngörülen şekilde artmış fa
kat işçi dövizleri ile  turizm gelirleri beklenen seviyeyi bulamamıştır. Bu ba
kımdan ödemeler bilançosundaki kritik durum devam edecektir.

1967 yılında sınai üretimdeki gelişme, %  12,5’a ulaşmıştır. Öte yan
dan tarımsal üretim 1966  yılına nazaran % 1,5 bir artış göstermiştir. Aynı 
yıl özel sektör yatırım ları %  9, kamu sektörü yatırım ları %  5 artış göster
miştir. Bu netice 1966 yılı gibi istinai bir yıldan sonra normal sayılabilir. D ik
kate değer bir husus, özel sektörün tüketim m alları dışındaki projelerin fi
nansmanına doğru yönelmiş olmasıdır. 1967 yılında Kıbrıs buhranı nedeniy
le fiyatlardaki artma temayülü, hükümetin müdahalesi neticesi önlenebil
miştir. Mevcut bilgiler, 1968 yılının ilk beş ayında, fiyatların mevsimlik ha
reketlere uygun seyrettiğini göstermektedir. Bu yıl tarım ürünleri destekleme 
fiyatların ın değiştirilmemesi, fiyat istikrarının korunmasına önemli bir katkıda 
bulunacaktır.

Her nekadar beş y ıllık  bir süre, bir kalkınma plânının ekonomi üzerin
deki tesirlerini ölçmeğe kâfi değilse de bazı sonuçlara varılması, gine de 
mümkündür.

Tarımdaki gelişme, prodüktivite artışı, ürünlerin çeşitlendirilmesi so
nucu, Türkiye buğday ithalin i durdurmuştur. Sınai kapasitede önemli artış
lar olmuştur. Sabit sermaye teşekkülü üretim artışından fazla olmuş ve yatı
rım hedeflerinin c/o 94 ü gerçekleştirilmiştir. îç  tasarruflar önemli derecede 
artmıştır. İhracat beklenenden fazla olmuş fakat G.S.M.H. ya olan oranı de
ğişmemiştir.
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İkinci beş y ıllık  plândaki yatırım hedefleri iç tasarruflarda büyük bir 
artışı icab ettirmektedir. 1968 - 1972 döneminde G.S.M .H.’daki y ıllık  artış
ların üçte biri, tasarrufa ayrılması gerekir. Tasarruf artışlarının önemli kıs
mı kamu sektöriince gerçekleştirilecektir.

N et i c e  : 

a - K ısa  v a d e d e  :

— 1968 yılında önemli üretim artışı olabilir.

— Y ıllık  program 1968 de yatırım faaliyetlerinde mühim bir artışı ön
görmektedir.

— Ödemeler dengesi durumu, güçlüğünü muhafaza edecektik Konsor
siyum kredilerinin istenilen seviyede tutulmaması, arzu edilmiyen 
bir durumdur.

b - Orta v a d e d e  :

— plân uygulaması ve takip usullerinin geliştirilmesi ve çeşitlendiril
mesi cesaret vericidir.

— kredi ve maliye mekanizmalarını ekonominin halihazır ve gelecek
teki ihtiyaçlarına göre değiştirmek için gayretler sarfedilmektedir.

— her nekadar Konsorsiyum kaynaklarından gelecek yıllarda fayda
lan ılm ağa devam edilecekse de, diğer gelişme yolundaki memleket
lerin yaptığı gibi, döviz gelirlerin i arttırmak için yaş meyva, işlen
miş tarım ürünleri, sınai mamûller ihracatı ve turizmden gereği g i
bi faydalanma, ikinci beş y ıllık  plânın başarısının bağlı olduğu en 
önemli noktadır.

B E  L G E 12 14 Eylül 1968

BAŞBAKANIN 11, BASIN TOPLANTISI

Başbakan Süleyman Demirel, 11. basın toplantısının dış politika İle i l 
g ili kısmında, şu konuşmayı yapmıştır :

«Cümlenin malûmudur ki ister dost veya müttefik olsun, ister normal 
münasebet halinde bulunsun, deniz kuvvetlerine sahip devletlere ait gemilerin 
yabancı lim anlara karşılık lı dostane ziyaretler yapması; çok eski zamanlar- 
daııberi devam edegelmektedir. Bu ziyaretler, ya bir tarafın diğer tarafa yap
tığı davete uyularak veya ziyarete talip memleketin izhar ettiği arzunun ka
bulü ve gerekli iznin verilmesi suretiyle yapılmaktadır.
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6. Filo’nun limanlarımızı ziyareti halinin bu gelenek dışında da özel
lik leri vardır. Akdeniz’de üslenmiş olmayan ve açık denizde seyir halinde bu
lunan bu filoya mensup gemiler, ittifaka üye devletler arasında yapılan ma
nevra ve tatbikatlara katıld ık ları gibi, müttefik memleket lim anlarını da za
man zaman ziyaret ederler.

Bu ziyaretler, sadece Türk lim anlarına da münhasır değildir.

NATO’ya bağlı Yunanistan, İtalya ve Fransa gibi memleketlerin l i
manlarına ziyaretler yapılageld iği gibi, NATO ile ilişkisi olmayan İspanya, 
Fas, Tunus, hatta Yugoslavya gibi diğer Akdeniz memleketlerinin lim anları
nı ziyaret ettikleri de görülmüştür.

NATO ittifakına bağlı devletler arasında zamanla kesafet peyda eden 
bu karşılıklı ziyaretlerin yeknesak bir usule bağlanması ihtiyacı duyulmuş ve 
bu maksatla NATO devletleri deniz kuvvetlerine ait gemilerin mütefik li
manlarını ziyareti sırasında uygulanacak usullerin standardizasyonu konusun
da 21 Şubat 1962 tarihinde bir anlaşmaya varılm ıştır. NATO’ya bağlı bütün 
devletlerce kabul olunan bu mutabakata, Türkiye de 1962 yılının Eylül ayın
da katılm ıştır. Bu mutabakatta gerek askerî tatbikat, gerek diğer ziyaretler 
için, her seferinde ilg ili devletlerin yetkili makamlarından izin alınması şart 
koşulmuştur. Altıncı Filo’nun müsaade almadan bir memleketi ziyaret etme
si bahis konusu olamaz.

İşte bu esaslara uygun olarak, NATO M üdafaa Andlaşması ile dos
tane işbirliği münasebetleri içinde bulunduğumuz müttefik bir devletin do
nanmasına ait gemiler, İstanbul limanına, şimdiye kadar birçok defalar vaki 
olduğu gibi, bir ziyarette bulunmuşlardır.

Dost ve müttefik bir devletin denizcilerini İstanbul’a getiren bu ziya
ret vesilesi, hiç kimsenin üzerinde yakışıksız tefsirler yapmasına müsait ol
mayan, tamamen normal ve mutat bir hadisedir. Eğer Türkiye bir memleket
le dostluk münasebetleri içinde bulunuyorsa, o memleketin gemisi Türkiye’ye 
gelebilir. Türkiye’nin gem ileri de o dost memlekete gidelebilir. Dosta düş
man muamelesi yapmak, hiç bir mantıkla izah edilemez. Kaldı ki Birleşik 
Amerika, sadece dostumuz değil, aynı zamanda NATO M üdafaa Andlaşma- 
sı içinde miitefikimizdir. Yani Türkiye’nin tecavüze karşı korunmasında bize 
yardım vazifesini deruhte etmiş devletlerden biridir. Bu gerçeği böylece tes
pit etikten sonra soralım : Dost ve aynı zamanda müttefik bir devletin gemi
lerine limanlarımızı kapayacak mı idik ?

Memlekette körü körüne bir Amerikan aleyhtarlığı kışkırtıcılığı yapan
lara sorarsanız, evet diyecekler, NATO ittifakının Türkiye’nin bağımsızlığını 
ortadan kaldırarak, onu emperyalizmin kucağına attığını ileri süreceklerdir.
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Türkiye’yi ittifaklarından sıyrılmış bir halde görme arzuları bilhassa son 
zamanlarda adeta bir hasret halini ald ığı için bu konu üzerinde biraz durmak 
istiyorum :

Şüphe yok ki bir memleketin egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsız
lığın ın korunabilmesi için her şeyden evvel kendi gücünün ve imkânlarının 
yeterli olması şarttır.

Dünya ve tarih hakkında her türlü bilgiden habersiz görünen bir kısım 
politikacılar, NATO M üdafaa Paktının ne gibi sebep ve şartlarla bir zaruret 
haline geldiğini ve Türkiye’nin de nasıl aynı müdafaa zaruretiyle bu Pakta g ir
miş olduğunu bilmemezlikten geliyorlar. Üzerinde hiç tereddüt edilmemesi 
gereken gerçek şudur ki, NATO Andlaşması, tecavüz tehlikesi karşısında---mil
letlerin bağımsızlıklarını korumak gayesiyle başvurdukları bir kollektif güven
lik  ve savunma paktıdır. Türkiye de bağımsızlığını feda ederek değil, tam ter
sine bağımsızlığını daha tesirli şekilde korumak için bu Pakta girmiştir. Pak
tın bütün üyeleri gibi, Türkiye de müşterek savunmanın gerektirdiği bazı ta
ahhütlerle bağlanmışsa, bunları bağımsızlığın tehlikeye girmesi şeklinde yo
rumlamak, olsa olsa, Türkiye’yi bu kollektif savunma sisteminden tecrid ede
rek onu bizzat tehlikenin içine atmak isteyenlerin fikrine alet olmaktadır. Haki
katlerin daima ters gösterilmesi yolunda menfaat arayanlar ne derlerse desin
ler, Türkiye hür yaşamak arzu ve iradesinin bir icabı olarak, hür yaşamak az
minde bulunan diğer m illetlerle işbirliği halinde ve onlarla aynı seviyede hak 
ve vecibelere malik olarak NATO’nun şerefli bir üyesidir. Ve NATO’ya dahil 
olan 15 memleketin her biri kadar bağımsız ve hepsini harekete geçiren hür ve 
bağımsız yaşamak inancını paylaşmış bir ülkedir. M illetim izin kanından ve 
tarihinden gelen bağımsızlık aşkı üzerinde istismar ve tahriklerle hakikatleri 
çiğnemek isteyenler bilmelidirler ki, Türk M illeti hür dünyadan ve onun ba
ğım sızlıklara destek olan müşterek gücünden tecrid edilmenin tuzağına düş
meyecek kadar sağduyu sahibi ve tarihî tecrübelerden geçmiş bir m illettir, bir 
avuç tahrikçinin bağımsızlığımız elden gitti gidiyor şeklinde yaygarasındaki 
gerçek maksatları teşhis etmekte hiçbir zaman geri kalmayacaktır. Bağımsız
lığın NATO’ya dahil memleketlerde mi, yoksa nerelerde ve nasıl bir gece için
de silinip ortadan kalktığına şahit olduğumuz bir devirde kendi sapık düşün
celerini, salgın hastalık haline getirmek İsteyenlerin gayretlen kendiliğinden 
iflâsa mahkûmdur.

Çekoslovakya o laylarıyla ilg ili görüşlerimizi de belirtmek istiyorum. 
Biz; devletlerin bağımsızlığına saygı gösterilmesi, içişlerine karışılmaması ve an
laşmazlıkların hallinde kuvvet kullanmak yoluna gidilmemesi prensiplerine 
daima büyük önem vermiş ve bunlara uymayan teşebbüsleri hiçbir zaman des
tek] em emişizdir.
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Çekoslovakya’daki durumun Batı ile Doğu arasında bir müddetten beri 
gelişen yumuşama havasına zarar verici mahiyette olduğunu gördüğümüz için 
düşüncelerimizi açıkça söylemekten de geri kalmadık.

Çekoslovak hadiseleri karşısında Hükümetimizin davranışı; ötedenberi 
izlediğimiz dürüst, ölçülü ve barışçı politika ile  tam bir uygunluk halindedir. 
Biz, Doğu ile Batı arasındaki yakınlaşma ve yumuşamanın bu hususta sadece 
karşılık lı arzular beslemekle sağlanabileceğine kani değiliz. Bunun, détente 
havasını gölgelemiyecek bir ortamın daima muhafaza edilmesiyle mümkün 
olacağına inanıyoruz.

Çekoslovakya’da meydana gelen olaylar her bakımdan üzücüdür. Bu 
olayların Birleşmiş M illetler Andlaşması, istiklâl mefhumu, toprak bütünlü
ğüne saygı, memleketin iç işlerine ademi müdahale prensipleriyle te lif edil
mesine imkân yoktur. Böyle bir davranış m illetlerin küçük veya büyük deme
den, hür yaşama haklarına bir müdahale mahiyetini taşır.

Kıbrıs konusundaki gelişmelerden duyduğumuz ölçülü iyimserliğe mu
hafazaya devam ediyoruz. İstiklâl formülü üzerinde mutabakat ifade eden be
yanların samimiyetine olan inancımızın devam edebilmesini de temenni et
mekteyiz. Bu bakımdan içeriden veya dışarıdan gelebilecek ve Kıbrıs’ta Ce
maatler arasında yapılmakta olan görüşmelere ve mevcut müsait ortama men
fî etkileri olabilecek beyan ve hareketlerden kaçınılması gerektiğine kani bu
lunuyoruz.

Kıbrıs meselesinin ancak barışçı müzakerelerle ve ilg ili tarafların meşru 
haklarına ve menfaatlerine riayet suretiyle halledilebileceği hususunda teşekkül 
ettiği müşahade olunan temayülün gerçek emellerin ve niyetlerin bir ifadesi 
olması ve bu yönde beliren arzuların sağlam ve sürekli bir zemine dayanma
sı gerekir. İlg ili tarafların olduğu kadar bölgemizin de gerek bugünkü, gerek 
uzun vadeli menfaatleri; kanaatimizce bunu icabettirmektedir.

Hükümetimiz, Kıbrıs’taki soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korun
ması kadar, Cemaatimizin yıllardan beri mahrum kald ığı ve medeni bir top
luluk olarak ihtiyaç duyduğu ekonomik ve sosyal kalkınma hamlelerine yar
dımcı olabilecek imkânlar sağlamayı da, daima önemli bir vazife saymıştır. 
Türk Cemaatinin, Kıbrıs’ta teessüsünü arzuladığımız müsait siyasî şartlar 
içinde Kıbrıs ekonomisine yapacağı katkılar yanında, Devletten hakkını ve 
nasibini alabilecek, sosyal gelişmesini ve refahını sağlayabilecek imkânlara 
kavuşturulması esastır. Cemaatimizin âcil ihtiyaçlarını karşılamak üzere Hü
kümetimizce yapılması kararlaştırılan yardımın bu çerçeve içinde mütalâa 
edilmesi lâzımdır.

Kıbrıs’ta Cemaatler arasında devam etmekte bulunan ve ihtilâfın bü
tün ilg ili taraflar arasında nihaî bir çözüme kavuşturulması yönünde girişi
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lecek çalışmalar için önemli bir malzeme sağlayacağını umduğumuz görüş
melerin, müsait bir fırsat telâkki edilerek, geçmişteki tecrübeler ve geleceğin 
icapları gözöniinde tutularak, verimli sonuçlara ulaştırılm ak suretiyle değerlen
dirilmesini samimiyetle arzu etmekteyiz.

B ildiğiniz gibi, Federal Almanya Şansölyesi Ekselans Kiesinger geçen 
hafta memleketimize resmî bir ziyarette bulunmuştur. Kendileri ile yaptığımız 
görüşmeler ve vardığımız neticeler, yayınlanan ortak bildiride açıklanmıştır. 
Benim bunlara ilâve edebileceğim şey, gerek bu ziyaretten gerek yaptığımız 
görüşmelerden Hükümet olarak duyduğumuz büyük memnuniyeti bir defa 
daha belirtmek olacaktır. Türk-Alman münasebetleri, şimdiye kadar istinat ettiği 
sağlam dostluk zemini üzerinde hızlı ve devamlı bir şekilde gelişmektedir. 
Görüşmelerimizde çeşitli konular üzerinde mevcudiyetini memnuniyetle mii- 
şahade ettiğimiz tam anlayış ve mutabakat havası, iki memleket arasındaki 
münasebetlerin geleceği üzerindeki karşılık lı inancımızı kuvvetlendirmiştir.

Ekim ayı sonunda Fransa Cumhurbaşkanı, değerli Devlet adamı Gene
ral De Gaulle memleketimizi ziyaret edecektir. Bu ziyaretin memleketlerimiz 
arasındaki münasebetlere değerli katkıda bulunacağına kaniiz.»

Başbakan Süleyman Demirel, daha sonra basın mensuplarının sordukları 
suallere şu cevapları vermiştir :

S. : Konsorsiyum, 1968 yılı için talebimiz olan kredinin ancak yüzde 
53’iinü taahhüt etmiştir. Bu durum kalkınma plânına ne ölçüde tesir ede
cektir ?

C : Yüzde 53 rakkamını nereden aldığınızı bilmiyorum. 1968 programı 
dış ticaret dengesindeki durum dolayısiyle herhangi bir şekilde aksamıyacak- 
tır. Yani 1968 programının gerçekleşmesi için dış ticaret dengemizin icab et
tirdiği tedbirler alınmıştır,

S. : Batı Trakya'da adeta hapishane hayatı yaşıyan Türk toplumu hak
kında ne düşünüyorsunuz?

C : Türkiye cumhuriyeti bütün dünyayı idare etmiyor. Türkiye cumhu
riyeti hudutları dışında bulunan Türk soydaşlarımızın başka devletlerin va
tandaşları oldukları bir gerçek. Nitekim, bu, yeni ihdas edilmiş bir durum da 
değildir. Bir imparatorluğun dağılmasından sonra tarihi tekamülün içerisinde 
meydana gelmiştir. İmparatorluğun dağılmasından sonra Türkiye bir istiklâl 
mücadelesi yapmak mecburiyetinde kalmış ve başkalarının elinden kurtara
bildiği vatan parçası ancak bu kadar olmuştur.

Türkiye hudutları dışında yaşıyan başka devletlerin vatandaşı Türk asıllı 
soydaşlarımız içerisinde Kıbrıs meselesinin 15 senelik değişik bir mazisi var. 
Kıbrıs’dan bahsedişim ve diğer yerlerden bahsetmeyişimin sebebi Kıbrıs Tiır-
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kiye’nin bir m illî davası olmuş ve Kıbrıs’da bulunan soydaşlarımıza karşı Tür
kiye andlaşmalarla angajmanlara girmiştir. Her defasında Kıbrıs’dan bahse- 
dişimini sebebi, Türkiye devletinin ve Türkiye hükümetlerinin girmiş olduğu 
angajmanları dolayısiyledir. Türkiye dışında bulunan Türkler meselesinde sor
duğunuz sual sadece Batı Trakya’ya müteveccih ise o hususta cevabım 
şu olacaktır. Batı Trakya’daki soydaşlarımızın başka bir devletin va
tandaşları olduğu bir gerçek. Nitekim memleketimizde de bizim vatandaşımız 
olan ırki münasebetleri başka m illetlere ait kimseler var. Biz Türkiye’de Türk 
kanunları nezdiııdeki her Türk vatandaşını eşit tutmuşuzdur. Ne haklarında 
kısıntı, ne imtiyaz Türkiyede tanınmamıştır. Daha doğrusu kanun düzeni ile 
tanzim edilen haklar manzumesi, Türkiye’de, Türk asıllı olmıyan Türk va
tandaşları için işlemektedir ve bu Türk devletinin teminatı içerisindedir. Türk 
devleti teminat verdiği her meselede yüzlerce yıld ır şerefle hareket etmiştir.

Batı Trakya’daki Türk soydaşlarımız meselesi ile  ilg ili olarak Yunanistan 
hükümeti ile  karşılıklı görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerin basma açık
lanması gereken kısım ları daha evvel açıklanmıştır. Devletler arasındaki mü
cadeleye uygun bir şekilde, devletlerin içişlerine karışmamak prensibine uygun 
bir şekilde hareket etmek durumundayız.

S. : İkili anlaşm alarla ilg ili görüşmeler ne safhadadır?

C. : İkili anlaşm alarla ilg ili olarak yapılan görüşmeler tamamlanmıştır. 
Sadece 3-4 noktada bir mutabakat hasıl olmamıştır. O 3-4 noktada da muta
bakat hasıl olması için bir müddet daha zaman geçmesi lâzım.

S. : M olla M ustafa Barzani’nin Cumhurbaşkanımıza gönderdiği mesa
jına cevap verecek misiniz, veya göndereceği temsilciyi kabul edecek misiniz?

C. : Bir günlük gazetemizin neşriyatından öğrendiğimize göre, Irak’ta 
M olla Mustafa Barzani’ye bir muhabir göndermiş, yakında zannediyorum neş
riyatta yapacaktır.

M olla M ustafa Barzani ile  temas eden muhabir, bana ve devlet başka- 
nımıza iki tane mektup getirmiş, bu mektuplar bize tevdi olunmuştur. Esasen 
mektupların meali de gazetede intişar etmiştir. Bunların hepsi bizim faaliyet
lerimizin dışında cereyan etmiş bir durumdadır.

Irak bizim dostumuz olan bir memlekettir. Dost memleketlerin içişle
rine karışmayız. Dost memleketleri rencide edecek bir takım hareketlere de 
girmeyiz. Bu itibarla, bir çok kimse bize mektup yazar da, bizim devlet olarak 
kimi muhatap alacağımız, kimi almayacağımız orta yerde açıktır, aşikârdır. 
Onun içindir ki bu suali sorarken, bu durumu düşünüp düşünmediğinizi bil
miyorum. Türkiye cumhuriyeti, devlet olarak siyasî manada tanıdığı memle
ketlerle münasebettedir.
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S. : Fransa Cumhurbaşkanı de Gaulle Kıbrıs’da bir federasyon idaresinin 
hakim olması görüşündedir. Bu konudaki sizin görüşünüz nedir?

C : General de G aulle’ün Kıbrıs meselesindeki fikrinin büyük değeri 
var. Yalnız şu anda söylediğiniz kadarı ile mesele üzerinde daha fazla bir kıy
metlendirme yapmaya imkân görmüyorum.

S. : Federal Almanya Şansölyesinin ziyareti ile ilg ili olarak yayınlanan 
ortak bildiride N ato’da, Orta Avrupa’da meydana gelen kuvvet dengesizliği 
sonucu bir tedbir alınacağından bahsedilmektedir. Bu konuda ana muhalefet 
liderinin de ortaya attığı bir görüş bulunmaktadır. M uhalefet liderinin orta
ya attığı bu görüş açısından bildirideki ifadeyi nasıl değerlendirirsiniz?

C. : Tabii ortak bildiri neşrediİirken umumiyet itibariyle muhalefet l i 
derlerinin fikrin i almak mecburiyeti adet değil. M uhalefet liderleri herşeyi 
söylemek durumundadırlar. Binaenaleyh muhalefet liderlerinin bazı fikirlerine 
ortak bildirinin uyması da şart değil. Bu itibarla benim ortak bildirideki fik ir
lerle muhalefet liderinin fikirlerini bağdaştırma gibi bir fonksiyonum da yok. 
Başdaşmıyorsa bağdaşmıyordur. Bana ortak bildirideki hususlar ve Nato’nun 
takviyesi lâzım mıdır diye soruyorsanız, N ato’nun ayakta durması ve güçlü 
olması lâzımdır diyorum. Onun için de bu fikrin sahibi olarak ortak bildiriye 
o şekilde bir beyan konmuştur.

B  E L G E 13 24 Eylül 1968

TÜRKİYE - AET ORTAK PARLAMENTO KOM İSYON U  TOPLANTISI 
SONUNDA YAYINLANAN KARARLAR 

ORTAK BİLDİRİ

Türkiye - AET Karma Parlâmento Komisyonu 6 ıııcı dönem toplantısı
nı 21 - 24 Eylül 1968 tarihinde İstanbul’da TBMM Efeyeti Başkanı ve Ko
misyon Dönem Başkanı Sayın Fethi Tevetoğlu’nun başkanlığında ve Avrupa 
Parlâmentosu Heyeti Başkanı Sayın Emile de Müntehin Eş Başkanlığında yap
mıştır.

Çalışmalara Türkiye - AET Ortaklık Konseyi Dönem Başkanı ve Türki
ye Hükümeti temsilcisi Sayın Zeki Kuneralp, Avrupa Topluluğu Bakanlar 
Konseyi Dönem Başkanı Sayın Franco M alfattti ve Avrupa Topluluğu Ko
misyonu üyesi Sayın Edoardo Martino da katılm ışlardır.

TBM M  Heyeti adına Sayın Mesut Erez ve Avrupa Parlâmento Heyeti 
adına Sayın Kari Halın, Komisyona, Konseyin üçüncü y ıllık  faaliyet raporu 
ve Ortaklığın geçiş dönemine intikal ile  ilg ili problemler konusunda birer ça
lışma belgesi sunmuşlardır.
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Parlâmento Komisyonu, Ortaklık Konseyi, Türk Hükümeti, Avrupa 
Toplulukları Bakanlar Konseyi ve Komisyon Temsilcilerinin beyanlarını din
ledikten sonra, Ortaklık Konseyinin Üçüncü Y ıllık  Faaliyet Raporunu onay
lamıştır. Komisyon, Ortaklığın ilk 3 yılında Ankara Anlaşmasında öngörülen 
hedeflere geniş bir ölçüde ulaştığını ve müteakip gelişmeler için gerekli şart
ların yerine getirild iğini memnunlukla müşahade etmiştir.

Parlâmento Komisyonu, Ortaklığın bütün organlarının çalışmalarına 
hâkim olan ve müstakbel gelişmenin en sağlam teminatını teşkil eden işbir
liğ i ve anlayış havasından dolayı memnuniyetini ifade etmiştir.

Halen inceleme safhasında bulunan bütün meseleler üzerinde ve özel
lik le Ortaklığın geçiş dönemine intikal ile ilg ili hazırlık çalışmaları konusun
da cereyan eden görüşmeler sonucunda Karma Parlâmento Komisyonu, Av
rupa Parlâmentosu ve TBM M  ile Ortaklık Konseyi, Türk Hükümeti ve Av
rupa Toplulukları Konsey ve Komisyonuna ulaştırılan iki Tavsiye Kararını 
kabul etmiştir.

TÜRKİYE  - AET KARMA PARLAMENTO KOM İSYON U  
ORTAKLIĞIN İŞLEYİŞİ İLE İLGİLİ 1 SAYILI TAVSİYE KARARI

Karma Parlâmento Komisyonu,

— Ortaklık Konseyinin 1 Ocak - 31 A ralık 1967 tarihleri arasındaki 
dönemi kapsayan 3. y ıllık  Faaliyet Raporunu inceleyerek,

1. Bu Raporu Onaylar ve kaydedilen gelişmeden duyduğu memnuniye
ti İfade Eder;

2. Ankara Anlaşmasında işaret olunan hedeflere ulaşma bakımından 
ortaklık organları ve özellikle Ortaklık Konseyi ile Karma Parlâmento Ko
misyonu arasında gittikçe artan bir işbirliğini devam ettirmenin önemini Be
lirtir;

3. Konsey ile Karma Parlâmento Komisyonu arasında devamlı ve mun
tazam temaslara imkân vermek üzere, başka usullerin ve özellikle Konseye 
yazılı sual tevcihi müessesesinin ihdası konusunda Venedik toplantısında yap
tığı temenniyi müsbet bir sonuca bağlamasını Ortaklık Konseyine Tavsiye 
Eder.
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TÜRKİYE - AET KARMA PARLAMENTO KOM İSYON U ORTAKLIĞIN  
GEÇİŞ DÖNEMİNE İNTİKAL İLE İLGİLİ 2 SAYILI 

TAVSİYE KARARI

Karma Parlâmento Komisyonu,

— Türk Hükümeti ile Topluluklar Konseyi ve Komisyonunun temsilci
lerinin beyanlarından bilgi edinerek;

— Ortaklığın Geçiş Dönemine Ankara Anlaşmasının 3 üncü maddesinin 
2 inci fıkrasında öngörülen sürenin sonunda intikal etmenin taşıdığı ekonomik 
ve politik önemini bir kere daha belirterek;

1. H azırlık çalışmalarının bitiminde, Ortaklık Konseyinin, 1 Aralık 1968 
tarihinden itibaren, Ankara Anlaşmasına ekli Geçici Protokolün 1 inci mad
desinde sözügeçen usulleri uygulama alanına koyabileceği kanaatini ifade 
eder;

2. Ortaklık Konseyine, Türkiye’nin AET ile ortaklığı çerçevesinde kal
kınması amacını gözönünde tutar, ekonomik ve sosyal alanlardaki özel ihti
yaçlarına cevap veren ve gerçekleri dikkate alan bir Katma Protokol modeli 
hazırlamasını tavsiye eder;

3. Ayrıca, Ortaklık Konseyine, Topluluk üyelerinin ekonomileri ile  ani 
bir karşılaşma neticesinde Türk ekonomisinin zarar görmemesi için, Geçiş 
Dönemindeki vecîbelerin Türk ekonomisinin genel gelişmesine intibak etti
rilmesine itina olunmasını tavsiye eder;

4. Ortaklığın Geçiş Döneminin esas hedefi olan Gümrük B irliğinin ta
mamen gerçekleşmesini engellememek kaydiyle, Türk ekonomisinin hassas olan 
bazı sektör veya maddeleri için uygun tedbirlerin öngörülebileceği kanaatini 
açıklar;

5. Türkiye ile Topluluk arasında, Ortaklık Konseyi çerçevesinde g ittik
çe daha faal hale gelen bir işbirliğinin ekonomik politikaların yaklaştırılma- 
larını kolaylaştıracağı kanaatini belirtir. Bu amaçla :

a. Topluluğun orta vadeli ekonomik politikası ile  Türkiye’nin ekono
mik kalkınma plânları arasında ahenk teminini hedef tutan bir inceleme ya
pılmasını,

b. Türkiye’de ekonomik kalkınma bölgeleri ve sanayi gelişme merkezleri 
kurulmasının gerektirdiği incelemelere Topluluğun katılmasını tavsiye eder.

6. İzmir’de 13 Eylül 1967 de kabul ettiği tavsiye kararı ile Topluluklar 
Konseyi’nin 30 Temmuz 1968 de ald ığı kararı hatırlatarak, Topluluklar üyesi 
memleketlerin Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınma gayretlerine olan 
malî iştiraklerinde devam lılığı sağlamak maksadiyle mevcut malî protokolün
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sona ermesini takiben, yeni bir M alı Protokol uygulamasına derhal başla
ması lüzumunu ısrarla belirtir.

7. Türk işgücünün Topluluk memleketlerine yönelmesi konusunda bun
dan önceki toplantılarda kabul etmiş olduğu tavsiye kararlarım  yeniler ve Or
taklık Konseyi ile Topluluklar Konseyi ve Komisyonunun Türk işgücünün 
Türkiye’nin ve Topluluğun ahenkli ekonomik gelişmeleri çerçevesinde ras
yonel bir şekilde kullanılması şartlarının tesbiti için incelemelerde bulunma
ya davet eder.

B E L G E 14 27 Eylül 1968

BAŞBAKANIN GAZETECİLERLE HASBİHALLÎ

Başbakan Süleyman Demirel, gazetecilerle yaptığı bir sohbet toplantı
sında, Kıbrıs’taki barış gücü ile ilg ili bir soruya şu cevabı vermiştir :

«Kıbrıs, Birleşmiş M illetlerin, ih tilâf çıktığı gündenberi üzerinde hassa
siyetle durduğu belli-başlı bir mes’eledir. Kıbrıs mes’elesi bir çözüme ulaşın
caya kadar, Birleşmiş M illetlerin, der’uhte ettiği mes’uliyetlerde, bu mes’ele- 
ye aksi bir tesiri olacak bir tutum göstermeyeceğini tahmin ve ümit etmek 
yanlış olmaz. Asker azaltılması veya çoğaltılması mevzuubahis olabilir. Bun
lar, paraya bağlı işlerdir. Fakat, atılacak adımların, bu kadar üzerinde duru
lan mes’eleyi kötüye götürecek viis’atte olmasını tasavvur etmeye imkân yoktur.

Başbakan, Avrupa’daki gerginlik, ile ilg ili bir soruya da özetle şu ceva
bı vermiştir :

«A vrupa’daki gergin liğ in  nasıl meydana geldiğini biliyorsunuz. Doğu 
Blokunun bünyesindeki bir iştir ve bu işi, Çekoslovakya’yı işgal etmekle hal
letmiştir.

Avrupa’nın diğer m illetleri ise, bundan kuşkulanmıştır. Şimdi, 3’ncü 
dünya harbi spekülâsyonu yapılmaktadır. Bizim memlekette de diğer mem
leketlerde de.

3’ncü dünya harbi, nükleer bir devrede söz edilmektedir. Nükleer devre 
ise, 3’ncü dünya harbini çok güçleştirmiştir. Harp dediğimiz şey, hesaba-kita- 
ba sığmaz. Dünya idarecileri, hem kendileri, hem başkaları için,-evvelâ ken
dileri, sonra başkaları için,-aklı selimlerini kaybetmezlerse, 2’nci dünya har
binden, 1946’dan bu yana devam eden geniş durumun, bir müddet daha de
vam edeceğini tahmin etmek yanlış bir şey olmaz. Doğu ile Batı arasındaki 
yumuşamanın, gevşemenin, daha ileri merhaleye gitmesi şayan-ı arzudur.
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Nato kollektif bir müdafaa sistemidir. Bir seferberlik halinde üye dev
letlerin gücünü ortaya koyar. Bu da Nato’nun potansiyelini gösterir. Bugün 
üye bütün devletlerin seferberlik haline geçmesi kolaydır. Yalnız bugün bu
nu da, memleketlerin sosyal ve ekonomik mes’eleleriyle beraber düşünmek 
mecburidir. Ekonomiyi alt-iist etmeyecek, müdafaayı zaafa uğratmıyacak ted
birlerin gereğini düşünmek lâzımdır.

Ayrıca, bir pakt içinde bulunan memleketler de, beraber bir müdafaa 
yapmak mecburiyetindedirler. Bunun nasıl işliyeceğiııi, nasıl işbirliği yap ıla
cağını da düşünmek gerekir. Bu, üzerinde durulacak bir ameliyedir. Bir mü
dafaa sistemi ayaktaysa, o sistemi meydana getiren şartlara uyulacaktır. Bu 
sistem canlıysa, mes’ele, bunu daha da güçlendirmekten ziyade, zaafa uğra
tılmaması, parçalanmaması, bölünmemesidir. Parçalanmaz, bölünmezse, gücü 
devam eder.»
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S İ Y A S Î  O L A Y L A R

DIŞİŞLERİ BAKANININ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL 

KURULUNDA KONUŞMASI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Birleşmiş M illetler Gene] 
rulunun 10 Ekim tarihli toplantısında, Türkiye’nin dünya sorunlar* -îıâkkında- 
ki görüşünü aksettiren bir konuşma yapmıştır.

DIŞİŞLERİ BAKANININ TUNUS’U ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, 13-16 Ekim tarihleri arasında 
Tunus’u resmen ziyaret etmiştir.

AVRUPA YATIRIM BANKASININ TÜRKİYE’DEKİ TEMASLARI

Avrupa Yatırım  Bankası İdare Konseyi üyeleri, İstanbul ve Ankara'da 
temaslarda bulunmuşlardır. Bu arada M aliye Bakanı İle aralarında 15 Ekim 
tarihinde iki yeni kredi anlaşması imzalanmıştır.

FRANSA CUMHURBAŞKANININ ZİYARETİ

Fransa Cumhurbaşkanı General de Gaulle, 25-30 Ekim tarihleri arasın
da Türkiye’yi resmen ziyaret etmiştir.
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K Ü L T Ü R E L  O L A Y L A R

Birleşik Arap Cumhuriyeti’ndeıı 100 kişilik bir folklor ekibi, Çocuk Esir
geme Kurumu yararına Ankara’da 8-9 Ekim günleri iki gösteri yapmıştır.

Ekip başkanı, folklor ekiplerinin, ilk  defa yurt dışına çıktığını ve ilk olarak 
da Türkiye’de gösteri yaptıklarını söylemiştir.

Ordu m illetvekili eski Dışişleri Bakanlarından Feridun Cemal Erkin’in 
Türk - Sovyet ilişkileri üzerinde yazmış olduğu fransızca bir eser, kendisinin 
de üyesi bulunduğu Académie des Sciences Morales et Politiques ile  Académie 
Française çevrelerinde ve diğer siyasi çevrelerde büyük alaka ile  karşılanmış
tır. Paris’te 18 Ekim günü Akademiler üyelerinin ve siyasi şahsiyetlerin katıl
d ığı bir davette Feridun Cemal Erkin son eserinden dolayı içten ve hararetle 
tebrik edilmiştir.

Unesco genel konferansındaki Türk heyetine başkanlık eden, Türki
ye’nin Unesco daimî temsilcisi ve bundan önceki Unesco genel konferansının 
başkanı Profesör Bedrettin Tuncel’e 21 Ekim günü Paris’te Unesco altın ma
dalyası verilmiştir. Bu madalya, Unesco’ya büyük hizmetlerde bulunan kimse
lere verilmektedir.

Piyanist İdil Biret, Brüksel’de Ekim sonlarında Belçika M illî Orkestra
sının eşliğinde ve Zagreb Filârmonik Orkestrası Şefi idaresinde Rachmani- 
nov’un 3. konçertosunu çalmıştır. •

Türkiye ve Romanya arasında yapılan anlaşma gereğince 1968 kültürel 
mübadele programı çerçevesinde düzenlenen «Romen H alı ve Kilim Sanatı 
Sergisi» 25 Ekim günü İmar ve İskân Bakanlığı salonlarında açılmıştır.

Sergi 10 Kasım tarihine kadar açık tutulmuş, ve ayrıca, 18-20 Kasım ta
rihleri arasında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi salonlarında da tekrarlan
mıştır.
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EKİM 1968'DE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ 

VE BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





1 Ekim 1968 ÇAĞLAYANGİL -  DEAN RUSK GÖRÜŞMESİ

Birleşmiş M illetler Genel Kurul toplantısına katıl
mak üzere New York’a gelmiş olan D ışişleri Bakanı İh
san Sabri Çağlayangil, Amerika D ışişleri Bakanı Dean 
Rusk ile genel konularda her iki ülkeyi de ilgilendiren 
konuları görüşmüştür.

Toplantıdan sonra Çağlayangil, «samimi bir hava 
içinde geçen görüşme sırasında meselelerin sadece toplu 
olarak ele alındığın ı» söylemiştir.

1 Ekim 1968 İRAN BAŞBAKANININ AFYON KAÇAKÇILIĞI
KONUSUNDA DEMECİ

T ahranda toplanan 37. Enterpol konferansında 
konuşan İran Başbakanı, «UN CTAD » üyelerinden ve 
özellikle «bölgedeki ülkelerden» haşhaş ekimini kontrol 
altına alm alarını istemiş ve bölgede istihsal edilen af
yonun İran sınırlarını aşma yolları bulduğunu söyle
miştir.

Abbas Huveyda, ülkesinin afyon kaçakçılığına kar
şı giriştiğ i mücadeleyi anlattıktan sonra, «bölgede ka
çakçılığın devamı halinde İran’ın da afyon ekimi ile  ilg i
li siyasetini değiştirmek zorunda kalacağın ı» İfade et
miştir.

3 Ekim 1968 MALİYE BAKANININ PARA FONU
TOPLANTISINDA YAPTIĞI KONUŞMA

M aliye Bakanı Cihat Bilgehan, W ashington’da 
toplanmakta olan U luslararası Para Fonu ve Dünya 
Bankası Guvernörlerİnin y ıllık  konferansında yaptığı ko
nuşmada, ticarette ihtiyat para sistemine ek olarak, «k a 
ğ ıt a ltın» kullanılm asını öngören, uluslararası tasarının, 
gelişmekte olan ülkelere yardım yönünde önemli bir 
adım teşkil edeceğini söylemiştir.
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Bilgehan, üye ülkelere U luslararası Para Fonun
dan özel para çekme hakları tanıyan tasarının kabulü 
halinde uluslar arasında likiditeyi kolaylaştıracağını söy
lemiştir.

M aliye Bakanı, Türkiye’nin bu sistemin uygulan
masını beklediğini belirttikten sonra, sistemin bütün 
dünya ülkelerinin yararına olacak şekilde ticareti gelişti
receğini ifade etmiştir.

Gelişmekte olan ülkelerin İktisadî durumlarını ge
liştirmek üzere yeni iç kaynaklar bulmak için ellerinden 
gelen gayreti göstermelerine rağmen halâ dış yardıma 
muhtaç olduklarını işaret eden Bakan, devamlı surette 
azalmakta olan ve şartları hergün ağırlaşan dış yardı
mın, sanayileşmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler ara
sındaki farkı kapatmak için yeterli olmadığını belirt
miştir.

İSKRA TÜRK TELEKOMÜNİKASYON  
ŞİRKETİNİN KURULMASI

«Iskra» m arkalı telekomünikasyon ve sinyalizasyon 
teçhizatının yurt içinde im ali için 16 milyon 418 bin 200 
lira  sermayeli bir şirket kurulacaktır. Şirkete yüzde 49 
hisse karşılığında Yugoslavya’da kurulu United Enterp
rise İskra firması, 8 milyon 144 bin 918 lirayla ortak 
olacaktır.

Iskra Türk Telekomünikasyon Sanayii A. Ş. adım 
alacak şirket, en geç 4 ay içinde kuruluşunu tamamlıya- 
cak, en geç 6 ay içinde de fiilen gerekli inşaata, makina 
ve teçhizatın siparişine başlıyacaktır. En geç iki y ıl için
de de im âlata geçilecektir.

PERU'DA ASKERİ DARBE

. Lima’da yapılan bir askeri darbe sonucunda eski 
Cumhurbaşkanı Fernando Belaunde Terry devrilmiş, 
işbaşına yeni Cumhurbaşkanı General Juan Velasco 
Alvarado yönetiminde askeri bir hükümet geçmiştir.



4 Ekim 1968 ÇAĞLAYANGÎL -  KÎPRÎYANU GÖRÜŞMESİ

4 -1 3  Ekim 1968

4 -1 3  Ekim 1968

4 Ekim 1.968

New York’ta B.M. Genel Kurul görüşmelerine 
katılm akta olan Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan- 
g il, Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Kipriyanu ile Kıbrıs 
konusunda bir buçuk saat süren bir görüşme yapmıştır.

KIBRIS - YUNANİSTAN DAİRESİ GENEL 
MÜDÜRÜ ADNAN BU LAK’İN KIBRIS GEZİSİ

Kıbrıs’ta Türk cemaat meclisi ileri gelenleri ve 
Türkiye Büyükelçiliği mensuplarıyla görüşmelerde bulu
nan D ışişleri Bakanlığı Kıbrıs - Yunanistan Daİresİ Ge
nel Müdürü Adnan Bulak, Kıbrıs’a mûtad gezilerinden 
birini yapmıştır.

LONDRA BELEDİYE BAŞKANININ ZİYARETİ

Londra Belediye Başkam (Lord Mayor of Lon
don) Sir Robert Bellinger ve eşi, Cumhurbaşkanı Cev
det Sunay’m davetlisi olarak memleketimizi ziyaret et
miştir.

CENTO ENDÜSTRİYEL KALKINMA PLANLARI

İngiltere’nin Sussex şehrinde W ilton Park’fa ça
lışm aları sona eren Cento Endüstriyel Kalkınma Semine
rinde İran, Pakistan ve Türkiye’nin endüstriyel kalkın
malarında teşkilatın oynayacağı rol görüşülmüştür.

Seminerde, geçen Mayıs ve Haziran ayları içinde 
üç bölge memleketini dolaşarak sanayiciler ve hükümet 
yetkilileri ile , sermaye piyasasının geliştirilm esi, pazarla
ma, proje planlam a ve uygulam aları gibi pratik sorunları 
incelemiş olan İngiliz ve Amerikalı uzmanların raporu ele 
alınmıştır.

Delegeler, Cento çerçevesi içinde çalışm alarını bu 
dör alana yöneltecek geniş bir endüstriyel kalkınma 
sisteminin kurulmasını hükümetlerine salık vermek hu
susunda anlaşmışlardır.
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J> Ekim 1968

7 -13  Ekim 1968

DENİZCİLİK BANKASI HEYETİNİN SOVYETLER 
BİRLİĞİNDEKİ TEMASLARI

SSCB Denizcilik Bakanlığının daveti üzerine bir süre 
önce Rusyaya giderek incelemelerde bulunduktan sonra 
yurda dönen bir Denizcilik Heyetine Sovyetlerin bazı 
tekliflerde bulunduğu öğrenilmiştir.

Özellikle Odesa’da ve Leningrad’da bazı kuruluş
larda incelemeler yapan ve kendilerine deniz ulaşım ın
da kullanılan modern tesisler gösterilen heyet aynı za
manda Ticaret Filosu Bakanlığını da ziyaret etmiştir.

Elde edilen bilgiye göre, Sovyet yetkilileri Boğaz
lardan geçen her üç gemiden ikisinin Sovyet bandıralı 
olduğuna değinerek «Boğazlarda tekniğin bütün imkân
ların ı kullanarak gem iler için emniyetli bir geçişin sağ
lanm asını» istemişlerdir.

Bu amaçla Sovyet yetkilileri öncelikle İstanbul Bo
ğazında bir radar sistemi ile  telsiz telefon tesislerini kur
mayı üzerlerine alabileceklerini belirtmişlerdir.

AVRUPA KONSEYİ İSKAN FONU TOPLANTILARI

Avrupa Konseyi İskân Fonu idare meclisi ve idare 
komitesi, hükümetimizin daveti üzerine, İstanbul ve An- 
karada 7 - 1 3  Ekim tarihleri arasında toplanmıştır.

Bugüne kadar İskân Fonu tarafından Türkiye’ye 
verilen ödünç m iktarı 4 milyon 172 bin dolardır. Bu 
meblağ ile  aşağıdaki projelerin tahakkuku sağlanm ıştır:

1 — 1957’de N iğde, Muş ve İstanbul T uzluda 
m illi mültecilerin yerleştirilmesi için m isafirhaneler te
sisi,

2 — 1960 yılında Ankara da kurulan Meslekî Ye
tiştirme Merkezi kurulması,

3 — 1963 - 1964 yıllarında, Kars, Van, Hakkâri, 
Muş, Erzurum, M ardin ve Antalya bölgelerinde niimu- 
ne köyler ihdası,

12



7 -14  Ekim 1968

7 Ekim 1968

1 Ekim 1968

4 — 1965’de Adana, Kastamonu, Tokat, Trabzon, 
Bursa, Balıkesir, İstanbul İzmir bölgelerinde ormanlık 
arazilerin İnkişafı yolunda çalışmaları.

Avrupa Konseyi İskân Fonu toplantılarında Kö- 
yişleri Bakanlığı, İmar İskân Bakanlığı ve M illi Eğitim 
Bakanlığı yetkilileri tarafından, meslekî yetiştirme, göç 
hareketleri, m illî mülteciler ve nüfus fazlalık ları konu
ları hakkında bilg i verilmiştir.

9 . TOROS EKSPRESİ KONFERANSI

Türkiye, Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün ve Hicaz 
Demiryollarının katıld ığ ı 9. Toros Ekspresi toplantısı 
İzmir’de yapılm ıştır.

NATO DIŞİŞLERİ BAŞANLARININ NEW  
Y O R K ’TAKİ TOPLANTISI

N ato’nıın Portekiz ve Kanada dışında kalan diğer 
13 üyesinin D ışişleri Bakanlan New York’ta bir araya 
gelerek, Çekoslovakya’nın istilâsı ve bu istilânın ortaya 
çıkardığı askerî sorunlar konularım görüşmüşlerdir.

Nato D ışişleri Bakanları toplantısından önce New 
York’a gelen Batı Almanya D ışişleri Bakanı W illy  
Brandt da bu toplantıya katılm ıştır.

Bir «danışm a» niteliği taşıyan toplantıda, Nato 
Bakanlar Konseyine getirilecek sorunlar tartışılm ıştır.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ  
B. M/DEKİ NUTKUNDA KIBRIS KONUSU

Birleşmiş M illetler Genel Kurulunun oturumunda 
bir konuşma yapan Yunanistan D ışişleri Bakam Paııayotis 
Pipinelis, Kıbrıs konusundaki Türk - Yunan ilişkilerinde 
kendini gösteren «m utlu gelişm eler»i belirtmiş ve de
miştir kİ :

«Türkiye ile Yunanistan’ın, 1930 ile 1952 y ılları 
arasında ik i ülkeye hakim olan anlayışla dünyanın bu 
bölgesindeki eski rollerini yeniden kazanacaklarına bü
yük İnancım vardır. Bu durum uluslararası topluluğun 
ve her şeyden önce iki ülkenin halkların ın yararına ola
caktır.»
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8 Ekim 1968

8 Ekim 1968

KIBRIS GÖRÜŞMELERİ VE DİĞER BAZI 
KONULAR HARKINDAKİ HABERLER İLE 
İLGİLİ DÜZELTME

Bazı gazetelerde, Kıbrıs’da genel bir seçime g i
dilmesi konusunda görüşmelerde mutabakata varıld ığı 
yolunda çıkan haberleri, D ışişleri Bakanlığı sözcüsü Ok
tay îşcen yalanlamış ve «seçim kanunu üzerinde, bir mu
tabakata varıld ığı yolunda çıkan haberler doğru değil
d ir» demiştir.

îşcen bu arada öngörüşmeleriıı bir çıkmaza girdiği 
ve bu sebeple Kıbrıs’a giden Kıbrıs - Yunanistan Dairesi 
Genel Müdürü Adnan Bulak ile Yunanistan Devlet Ba
kanlarından Vovorides’in de ada’ya gelerek, bu anlaş
mazlığın önlenmesi yolunda çabalar sarfettikleri yolun
daki haberleri de yalanlam ış ve «öngörüşmeleri bir çık
mazdan kurtarmak mevzubahis değild ir» demiş, görüş
melerin halen devam ettiğini bildirmiştir. Işçen «Adnan 
Bulak’m Kıbrıs’da bulunuşu yıllık  normal bir ziyarettir» 
demiş ve Türk yetkililerinin, zaman zaman bu şekilde ge
zilerle, gerek Türk sefareti ve gerekse Türk cemaati ileri 
gelenleri ile  görüşmeler yaptığını bildirmiştir.

îşcen, daha sonra, Kıbrıs Türk cemaatinin yıpran
mış bulunan ekonomisini takviye etmek üzere, Türk hü
kümeti tarafından öngörülen yardımın, ne m iktarda ol
duğu yolunda, herhangi bir resmî açıklama yapılm adığı
nı da, bir soru üzerine belirtmiştir.

TÜ R K  - IRAK ORTAK SULAR GÖRÜŞMESİ

Türkiye ile  Irak arasında, ortak sular konusunda 
müzakerelerde bulunacak bir Irak heyeti Ankara’ya ge l
miştir.

B ilindiği üzere, Irak ile Türkiye arasında ortak 
sular konuları arasında, Keban barajı sulama projesi de 
yer almaktadır.
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8 Ekim 1968 YUGOSLAVYA’NIN YENİ TÜRKİYE
BÜYÜKELÇİSİ

9 Ekim 1968

9 Ekim 1968

Belgrad’dan bildirild iğine göre, Yugoslavya’nın 
Türkiye Büyükelçiliğine Yugoslavya Komünist Partİ 
Merkez Komitesi üyesi Muhittin Begiç atanmıştır. U lu
sal Kurtuluş Mücadelesine daha ilk  günden katılan Bü
yükelçi Muhittin Begiç, 2. Dünya Savaşı sırasında önem
li askeri ve siyasi görevler almıştır.

D. P. T. MÜSTEŞARININ DÜNYA BANKASI 
İLGİLİLERİ İLE GÖRÜŞMELERİ

Devlet P lânlam a Teşkilâtı Müsteşarı Turgut Özal 
ve İktisadi Plânlama Dairesi Başkanı Merih Ceiâsun, 
Dünya Bankası ilg ilile ri ile  ihracatı ve döviz gelirlerin i 
arttırıcı proje ve programlar üzerinde görüşmeler yap
mak üzere Birleşik Amerika’ya gitmişlerdir.

Yapılacak görüşmelerde, hayvancılık ve et ma- 
mûlleri, yaş meyve ve sebze, g ıda sanayii mamûllerİnin 
geliştirilm esi ve ihracatının arttırılması, orman mamul
leri ve turizm endüstrilerinin geliştirilm esi programları 
ele alınacağı belirtilm iştir. Ayrıca, petro-kimya ikinci ka
deme tesisleri, tabiî gaz boru hattı ve diğer endüstriyel 
projeler üzerinde de ön görüşmeler yapılacağı b ild iril
miştir.

AMERİKAN DIŞ YARDIM PROGRAMININ  
NİHAİ ŞEKLİ

Amerikan Senatosu, 1 m ilyar 755 milyon 600 bin 
dolarlık yeni malî dış yardım bütçesini kabul ederek ni
haî onay için Beyaz Saray’a göndermiştir.

Kabul edilen miktar, Başkan Johnson’un talep et
tiği 2 m ilyar 920 milyon dolarlık ödeneğin çok altında
dır. Senato Genel Kurulu, Temsilciler Meclisinin «bu
dadığı» bazı fasıllara yeniden 66 milyon dolar eklemiştir.
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10 Ekim 1968 DIŞİŞLERİ BAKANININ B. M. GENEL 
KURULUNDAKİ KONUŞMASI

10 Ekim 1968

10-11 Ekim 1968

12 Ekim 1968

12 Ekim 1968

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, B. M. 
Genel Kurulun oturumunda, genel dünya sorunları üze
rinde bir konuşma yaparak özellikle Kıbrıs, Çekoslovak
ya ve Orta - Doğu sorunlarını ele almıştır (Bk. Belge l ) .

IAEA İLE TÜRKİYE ARASINDA ANLAŞMA

Uluslararası Atom Enerjisi Teşkilâtının (IAEA) 
40 ncı güvenlik tedbirleri anlaşması gereğince Türkiye, 
Amerika İle müştereken yapmakta olduğu atomik faa li
yetlerin, «sadece barışçı m aksatlarla olduğu»nun tesbiti 
için «kontrol yapılm ası»nı kabul etmiştir.

Söz konusu anlaşmayı, memleketimiz adına 
IAEA idare heyetindeki Türk temsilcisi ve IAEA’ya 
Türkiye daimi temsilcisi Büyükelçi Haşan İstinyeli im
zalamıştır.

NATO NÜKLEER PLÂNLAMA GRUBU  
TOPLANTISI

Nato Nükleer Plânlam a Grubu toplantısı Bonn’da 
sona ermiştir. Plânlam a Grubuna dahil ülkeler, Belçi
ka, Danimarka, İtalya, Yunanistan, Federal Almanya, 
İngiltere ve Amerikadır.

EKVATOR GİNESPNİN BAĞIMSIZLIĞINA  
KAVUŞMASI

182 yıl İspanyol hakimiyeti altında kaldıktan son
ra bağımsızlığına kavuşan Ekvator Ginesi, A frika’nın 
Batısında Gabon ile Kamerun arasındadır.

PANAMA’DA HÜKÜMET DARBESİ

Panama’nın U lusal Muhafız Kuvvetleri, 2 Ekim 
1968’de Cumhurbaşkanlığına seçilen Dr. Arnulfo Arias’- 
ın rejimini devirerek yönetime el koymuştur. A lbay Jose 
Marİa Pinilla, 13 Ekim’de kendini Başkan ilân  etmiştir.



12 Ekim 1968 BAŞBAKANIN ÖDEMELER DENGESİ
KONUSUNDAKİ AÇIKLAM ASI

Başbakan Süleyman Demirel, Türkiye’nin ekono
mik durumu hakkında yaptığı açıklamada, ekonominin 
gidişinin sık sık gözden geçirildiğini, plân ve program
lardaki hedeflere yaklaşmak için gerekli tedbirlerin alın 
dığını belirtmiş, dış ticaret konularında İzahat vermiş
tir (Bk. Belge 2).

13 -1 6  Ekim 1968 DIŞİŞLERİ BAKANININ TUNUS’U ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Birleş
miş M illetler Genel Kurul müzakereleri münasebetiyle 
bulunduğu New York’tan, Tunus D ışişleri Bakanı Ha
bib Burgiba Jr .’un Türkiye’ye yaptığı ziyareti iade et
mek üzere Tunus’a gitmiştir. Tunus’a varışında bir de
meç veren Çağlayangil, «Tunus D ışişleri Bakanı ile  ge
rek m illetlerarası problemler konusunda New York’ta 
yaptığımız müzakerelere devam etmek imkânı bulduğu
ma çok memnunum. Bu ziyaretimin, ülkelerimiz arasın
da esasen mevcut dostane ve geleneksel münasebetleri 
daha da takviye edeceğini umarım» demiştir. Türkiye - 
Tunus ortak bildirisi 16 Ekim’de yayınlanmıştır (Bk. 
Belge 3).

14 -15  Ekim 1968 AVRUPA YATIRIM BANKASI İDARE KONSEYİ 
TOPLANTILARI

Avrupa Yatırım  Bankası İdare Konseyi üyeleri İs
tanbul’a gelerek, burada 14 Ekim günü bir toplantı 
yapmışlardır. Toplantıdan evvel gazetecilere bilg i veren 
İdare Konseyi Başkanı Paride Formentİni şunları söy
lemiştir :

«Türkiye’de kalacağım ız bir hafta içinde, memle
ketinizin çeşitli endüstri merkezlerini ziyaret edeceğiz. 
Devlet adamlarım ızla ve Türkiye Sanayi Kalkınma Ban
kası yetkilileri ile görüşmelerde bulunacağız. Avrupa 
Yatırım lar Bankası, 1.964 - 19 69 için Türkiye’ye 175 
milyon dolar kredi vermeyi taahhüt etmiştir. 1964 yı
lından bu yana Banka, hükümetinize her y ıl ortalama 
35 milyon dolar vermektedir.»
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Ertesi günü Ankara’ya giden Avrupa Yatırım  Ban
kası İdare Konseyi ile M aliye Bakanı arasında iki yeni 
kredi anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmalardan biri, 
Bankanın 11 milyon dolarlık bir kredi ile  katıld ığı 
«D evlet Demiryollarının dizelleştirme ve elektrifikas
yon» projesidir. İkincisi ile, özel sektör projelerinin f i
nansmanı için verilecek 7,5 milyon dolarlık anlaşmadır. 
Bu iki kredi ile birlikte, Banka tarafından 5 yıl içinde 
Türkiye’ye verilmesi kabul edilmiş 175 milyon dolarlık 
meblâğdan 128 milyon doların anlaşmaya bağlanmış 
bulunmuştur.

1 4 -2 3  Ekim 1968 MÜŞTEREK SULAR KONUSUNDA TÜRK - 
BULGAR ANLAŞMASI

Türk ve Bulgar heyetleri arasında, müşterek su
lar konusundaki görüşmelerin ilk  safhası, 14 - 18 Ekim 
tarihleri arasında Bulgaristan’ın Elasköy şehrinde yapıl
mıştır. Daha sonra 19 - 23 Ekim günleri İstanbul’da 
devam edilen müzakerelerin sonunda bir anlaşma imza
lanmıştır.

D ışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinden ve
rilen bilgiye göre, bu müzakerelerde, Türkiye ile  Bulga
ristan’ı kateden ve hudut teşkil eden, Meriç, Tunca, 
Rezve ve Değirmendere nehirleri sularından iki ülkenin 
sulama ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması hususunda 
işbirliği yapılması konusu ele alınmıştır.

1 3 -1 9  Ekim 1968 NOBUSUKE KİSHÎ BAŞKANLIĞINDAKİ 
JAPON HEYETİNİN ZİYARETİ

Japonya’nın eski Başbakanlarından NobusukeKishi 
başkanlığında bir Japon parlamento heyeti, Başbakan 
Süleyman Demirel’in daveti üzerine Türkiye’yi ziyaret 
etmiştir. A nkara’dan sonra İstanbul’da da temaslarda 
bulunan ve bu arada kendisine Boğaz .köprüsü çalışma
ları hakkında b ilgi verilen eski Japon Başbakanı, mem
leketimizden ayrılmadan evvel şu demeci vermiştir :

18



«Türkiye’yi ziyaretimiz sırasında Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay tarafından kabul edilmek şerefine ermek
ten başka, Başbakan Demirel, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı, M illet Meclisi Başkanı, İçişleri Bakanı, D ışiş
leri Bakanı, M aliye Bakanı ve Ulaştırma Bakanı, gibi 
Türkiye’nin yüksek devlet adamları ile yakın ve samimî 
görüşme imkânları bizlere bahşedilmiştir.

Bu görüşmelerimizde, Türkiye - Japonya arasın
da mevcud içten gelen karşılık lı saygı ve geleneksel 
dostluk hislerine ilâveten, siyasî, ekonomik ve kültürel 
alanlardaki işbirliğinin geliştirilm esi hususunda büyük 
gayretler gösterilmesi teyid edilm iştir.»

15 Ekim 1968 ORTA - DOĞU İHTİLÂFINDA ARABULUCULUK
KONUSU İLE İLGİLİ DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜNÜN  
AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşcen, bu konu
da aşağıdaki açıklamayı yapmıştır :

«Bazı yabancı basında, Dışişleri Bakanımızın Orta 
Doğu İhtilâfında arabuluculuk yapacağı veya Birleşmiş 
M illetler Genel Kuruluna Orta Doğu ih tilâfı konusun
da bazı devletlerle birlikte bir tasarı sunacağı yolunda 
haberler çıkmakta olduğu görülmektedir.

D ışişleri Bakanımız İhsan Sabri Ç ağlayangil New 
York’ta bulunduğu sırada Orta Doğu meselesi üzerinde 
başta Arap ülkeleri Hariciye N âzırları olmak üzere, bir
çok ülkenin D ışişleri Bakanları ile  fikir teatisinde ve 
istişarelerde bulunmuştur. Bunlar normal temaslar olup 
Bakanımızın arabuluculuk yapması söz konusu değildir. 
Aynı şekilde, Türkiye’nin Genel Kurula Orta Doğu 
ih tilâfı konusunda bir tasarı sunacağı yolundaki haber
lerin de aslı yoktur.

D ışişleri Bakanımızın bu temaslarını, Türkiye’nin 
Orta Doğu bölgesinde barış ve sükûnun bir an evvel 
tesisine verdiği önem çerçevesinde m ütalâa etmek ge
rekir.»

Sözcü ayrıca, esasen Mr. Jarriııg ’in arabuluculuk 
görevine devam etmekte olduğunu ve Güvenlik Konse
yinin mesele ile yakından meşgul bulunduğunu ilâve 
etmiştir.
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15 Ekim 1968 AKDENİZ’DE YENİ BİR NATO KOMUTANLIĞI

15 Ekim 1968

15 Ekim 1968

16 Ekim 1968

N ato’nun N apoli’deki Karargâhından yapılan bir 
açıklamaya göre, Akdeniz’de gittikçe güçlenen Sovyet 
denizaltı filosunun daha yakından izlenebilmesi için ye
ni bir Nato Deniz Komutanlığı kurulacaktır.

RCD SANAYİ KOMİTESİ TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Sanayi 
Komitesi Tahran’da toplanmıştır. Sanayi Komitesi, şim
diye kadar ortak amaçlı teşebbüs olarak gerçekleştiril
mesi kabul edilen ve gerçekleştirilmesi düşünülen pro
je leri görmüştür.

TCDD İLE BİR FRANSA FİRMASI ARASINDA 
ANLAŞM A

Devlet Demiryolları ile  Fransız Traction - Export 
firması arasında 10 yıl vadeli 1 m ilyar lira tutarında 
dizel motör lisansı anlaşması imzalanmıştır.

KIBRIS RUM DIŞİŞLERİ BAKANININ B .M .’DEKİ 
KONUŞMASI

Kıbrıs Rum yönetiminin D ışişleri Bakanı Spiros 
Kiprianu, Genel K urul’da yaptığı konuşmada, «Kıbrıs 
meselesinde henüz yenilmesi gereken güçlükler olmak
la  birlikte son dokuz ay içinde adada durumun hissedi
lir derecede iyiye g ittiğ in i» söylemiştir.

Adada Türk ve Rum cemaat temsilcileri arasında 
karşılık lı görüşmeler yapılmasını «miisbet ve yapıcı bir 
gelişm e» olarak vasıflandıran Kiprianu şöyle devam et
miştir :

«M evcut güçlükleri küçümsemek, gerçekçi bir gö
rüş olamaz. Ancak iyi niyet ve mantık hüküm sürerse, 
gayretler başarıya ulaşabilir. Biz, bu gayretleri teşvik 
edebilmek için elemizden geleni yaptık.
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17 Ekim 1968

17 Ekim 1968

1 7 - 24  Ekim 1968

Kıbrıs meselesine bir çözüm bulmak için hükü
metim, Birleşmiş M illetler mekanizması ve yetkilerin
den azami derecede istifade etmeye çalışmakta ve ya
kın bir gelecekte Birleşmiş M illetler yasası ve kararları
na uygun bir çözüm bulunacağım ümidetmektedir.

Adada durum henüz tamamen normale dönmedi. 
Henüz halledilm esi gereken bir takım meseleler, yenil
mesi gereken güçlükler vardır. Fakat hükümetin tek 
taraflı gayretleri sayesinde, normal duruma avdet yö
nünde kaydedilen önemli gelişmeyi belirtmeden geçe- 
meyiz».

Kıbrıs Rum D ışişleri Bakanı, Kıbrıs’la  ilg ili gö
rüşünü «karşı taraftan müsbet mukabele görmeyi bek
liyoruz» diye bitirmiştir.

B M . TOPLANTISINDAN DÖNEN DIŞİŞLERİ 
BAKANININ DEMECİ

Birleşmiş M illetler 23. Genel Kurul toplantısına 
katılm ak üzere bir süre önce Amerika’ya giden Dışiş
leri Bakam İhsan Sabri Çağlayangil, Tunus’a yaptığı 
ziyaretten sonra yurda dönmüş ve Yeşilköy hava alanın
da keııdisile görüşen basın mensuplarına b ilg i vermiştir 
(Bk. Belge 4 ).

RAUF DENKTAŞTN BASIN TOPLANTISI

Kıbrıs Türk cemaat meclisi Başkanı Rauf Denk- 
taş, Lefkoşe’de verdiği demeçte « ik i toplum arasında 
bir anlaşmanın olması şarttır» demiş ve ancak geliş
melerin bir günde sağlanam ıyacağını belirterek, safha 
safha varılacak bir anlaşma için herkesin çalışması ge
rektiğini söylemiştir (Bk. Belge 5).

ÇEKOSLOVAKYA TİCÂRET HEYETİNİN  
ZİYARETİ

Çekoslovakya Ticaret Odası Başkanı Koutsky, 
beraberindeki heyetle birlikte, Türkiye Odalar B irliğ i
nin davetlisi olarak İstanbul’a geldiğinde şu demeci 
vermiştir :
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«Çekoslovakya şimdiye kadar olduğu gibi, dün
ya ile  iktisadi çalışmalarına devam etmektedir ve ede
cektir.

Dış ticaretimizin yüzde otuzu Batı memleketle
rine, yüzde yetmişi ise sosyalist memleketlere idi. Y e
ni faaliyetlerim izi ayni şekilde yürütmeye çalışıyoruz. 
Dış ticaretimizi ayni şekilde her blokta arttıracağız. 
Olaylardan evvel de Çekoslovakya uluslararası işbir
liğ i için bir geliştirme kararı vermişti. Biz mal mü
badelesi ile  beraber ayni zamanda daha geniş bir İş
b irliği sağlamak arzusundayız. Bu işbirliğinin bir az 
güç olduğunu bildiğimiz halde bunu devam ettirme
ye mecburuz.»

18 Ekim 1968 TÜRKİYE - FEDERAL ALMANYA ASKERİ
YARDIM ANLAŞMASI

Federal Almanya İle Türkiye arasında askerî 
yardım konusunda elli milyon m arklık anlaşma Bonn’
da Büyükelçi Oğuz Gökmen ve Devlet Sekreteri 
Duskwitz tarafından imzalanmıştır. 1965 yılında akde
dilen anlaşmanın üçüncü dilim ini teşkil eden Alman as
kerî yardımı çeşitli askerî araç, mühimmat ve eğitim 
malzemesini kapsamaktadır.

18 Ekim 1968 DÜNYA GIDA PROGRAMININ YARDIMI

Birleşmiş M illetler - FAO (Dünya Gıda Progra
m ın ın ) U rfa ve M ardin köylerine su temini ile Doğu 
Anadolu’da hayvancılığı geliştirme projeleri için toplam 
değeri bir milyon 572 bin dolar tutan çeşitli g ıda ve 
yem yardımı yapacağı açıklanmıştır .

18 Ekim 1968 TÜRKİYE’NİN ARAP MÜLTECİLERİNE YARDIMI

Türk hükümeti, 1967 Flaziran savaşı yüzünden 
yurtlarından olan Arap mültecilerine 100 ton şeker 
vereceğini Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thaııt’a 
bildirmiştir. Bu 100 ton şeker K ızılay aracılığıyla 
50’si Ürdün’e, %  30’u Birleşik Arap Cumhuriyetine ve 
%  20,si Suriye’ye olmak üzere dağıtılacaktır.



18 Ekim 1968 İSVEÇ İNFAZ İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜNÜN
ZİYARETİ

19 Ekim 1968

19 Ekim 1968

İsveç İnfaz İşleri Genel Müdürü Torsten Eriksson,
Adalet Bakanı Haşan Dincer’in davetlisi olarak mem
leketimize gelmiştir.

TÜRKİYE  - AET ORTAKLIĞI İLE İLGİLİ BİR  
KONFERANS

Türkiye Odalar B irliğinin davetlisi olarak Anka
ra’da bulunan Avrupa Toplulukları Komisyonu Sana
yi İşleri Genel Müdürü Robert Toulemon, «T ü rk iye - 
AET ortaklığı gelişme perspektifi içerisinde Türkiye’de 
sanayileşme şartları» konulu bir konferans vermiştir 
(Bk. Belge 6 ).

BOĞAZ KÖPRÜSÜNÜN DIŞ FİNANSMAN 
KONUSU

Avrupa Yatırım  Bankası İdare Konseyi üyelerin
den Başkan yardımcısı Leportz, Gediz sulama projesi 
ile  Antalya çevresindeki turistik tasarıları ile  ilg ili in 
celemelerde bulunduktan sonra Türkiye’den ayrılırken 
verdiği demeçte şunları söylemiştir :

«A nkara’da Başbakan İle yaptığım ız görüşmeler
de Türkiye’nin ikinci beş y ıllık  plânı içinde yer alan 
yatırım  projeleri üzerinde görüşmeler yaptık. Bu arada 
çok önemli projeleriniz arasında olan İstanbul Boğaz 
Köprüsü üzerinde de durduk. Boğaz köprüsünün dış 
finansmanı için uluslararası bir sendika kurulması dü
şünülmektedir. Avrupa Yatırım  Bankasının yönetimin
de kurulması tasarlanan sendikaya Japonya ve İngil
tere’nin katılması da öngörülmektedir.

Şunu da söylemek isterim kİ, Türkiye’ye yap ığı
mız Ziyaret sırasında ülkenizin sınaî kalkınmasının çok 
iyi geliştiğini görmekle büyük memnunluk duyduk. Tür
kiye’nin son yıllarda tüm Avrupa ülkeleri arasında en 
hızlı kalkınan bir memleket olduğunu müşahade etmek 
bizim için ayrı bir zevk oldu.»
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Cento’nun yıllık  Arama ve Kurtarma Tatbikatı 
(N ecat), bu y ıl Güney - Batı İran ve İran Körfezi su
larında yapılmıştır.

1 9 - 2 6  Ekim 1968 CENTO ARAM A VE KURTARM A TATBİKATI

20 Ekim 1968 OECD GENEL SEKRETERİNİN ZİYARETİ

Avrupa İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtının 
(OECD) Genel Sekreteri Thorkil Kristensen, M aliye 
Bakam Cihat B ilgehan’ın davetlisi olarak Ankara’ya 
gelmiştir. Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından da 
kabul edilen OECD Genel Sekreteri, Ankara’daki te
maslarını tamamladıktan sonra İzmir ve İstanbul’u da 
ziyaret etmiştir.

20 Ekim 1968 İSVİÇRE’NİN YARDIMI İLE KURULAN SÜT
FABRİKASININ AÇILIŞI

Başbakan Süleyman Demirel, Süt Endüstrisi Ku
rumu tarafından İsviçre hükümeti ile  işbirliği yaparak 
kurulan İstanbul Pastörize Süt ve M am ulleri Fabrika
sını hizmete açmıştır. Açılış töreninde hazır bulunan 
İsviçre Büyükelçisi M arcionelli, «İsviçre makamları, 
Türk Süt Endüstrisi Kurumu ile  işbirliği tekliflerini 
candan ve yürekten yapmışlardır. M alî yardım lar dışında, 
İsviçreli uzmanlar da verimi arttırma yolunda faydalı 
olm uşlardır» demiştir.

21 Ekim 1968 TÜRKİYE  - FEDERAL ALMANYA ARASINDA
VERGİ ANLAŞMASI

Türkiye ile  Federal A lmanya arasında mükerrer 
vergilemeyi önlemek ve iki memleketi ilgilendiren vergi 
konularının bir rejime bağlanması m aksadıyla yapılan 
müzakereler neticelenmiş ve tesbit edilen anlaşma met
ni Bonn’da Alman hükümeti adına M aliye Bakanlığı 
genel müdürlerinden Debatt’ın ve hükümetimiz adına 
da D ışişleri Bakanlığı U luslararası Ekonomik Kuruluş
lar Dairesi Genel Müdürü Rahmi Giimrükçüoğlu tara
fından parafe edilmiştir.
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24 Ekhn 1968 BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN 23. YILDÖNÜMÜ
MÜNASEBETİYLE YAYINLANAN MESAJLAR

24 Ekim 1968

23 -3 0  Ekim 1968

23 Ekim

26 Ekim

Birleşmiş M illetler teşkilâtının kuruluşunun 23. 
yıldönümü münasebetiyle, Cumhurbaşkanı Cevdet Su
nay, Başbakan Süleyman Demirel ve D ışişleri Bakam 
İhsan Sabri Çağlayangil birer mesaj yayınlam ışlardır 
(Bk. Belge 7 ).

TÜRKİYE’YE YARDIM KONSORSİYUMU  
BAŞKANININ ZİYARETİ

Türkiye’ye mutad y ıllık  ziyaretlerinden birini ya
pan Türkiye’ye Yardım  Korisorsiyum’u Başkanı Kaiser, 
Başbakan Süleyman Demirel tarafından kabul edilm iş
tir. Konsorsiyum Başkanı Kaiser, M aliye Bakanlığı ve 
DPT ilg ilile ri ile  yaptığı temaslarında 1969 program 
ve proje kredi talebleri hakkında b ilg i almıştır.

FRANSA CUMHURBAŞKANININ ZİYARETİ

Fransa Cumhurbaşkanı General de G aulle’ııı Tür
kiye’ye yaptığı altı günlük resmi ziyaret şu şekilde ce
reyan etmiştir :

Fransa Cumhurbaşkanı Esenboğa havaalanında 
Cumhurbaşkanı Cevdet Suııay tarafından karşılanm ış
tır. Fier iki Devlet Başkanı bu vesile ile  birer konuşma 
yapmıştır (Bk. Belge 8 ). Gece Cumhurbaşkanı Sunay, 
Fransa Reisicumhuru şerefine bir ziyafet vermiştir (Bk. 
Belge 9 ). Öte yandan, Fransız televizyonunda da, Baş
bakan Süleyman Demirel’in verdiği özel bir demeç ya
yınlanmıştır (Bk. Belge 10).

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ile General de 
Gaulle arasında resmi görüşmelerin birinci bölümü 
başlamıştır. Görüşmelerin ikinci bölümüne Başkan de 
G aulle’ın İstanbul dönüşünde devam edilmiştir. Baş
bakan D em irel’in verdiği öğle yemeğinden sonra (Bk. 
Belge 11), General de Gaulle İstanbul’a hareket et
miştir.
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27 Ekim

28 Ekim

29 Ekim

30 Ekim

General de Gaulle Galatasaray Lisesinin 100. y ıl
dönümü münasebetiyle yapılan törene katılm ış ve bu
rada bir konşma yapmıştır (Bk. Belge 12). Öğleden 
sonra Savarona gemisiyle Boğaz’da bir gezinti yapan 
konuk Cumhurbaşkanı şerefine akşam Dolmabahçe Sa
rayında Başbakan Demirel tarafından bir kabul resmi 
verilmiştir.

Sabahleyin İstanbul’daki camii ve müzeleri gezen 
Fransa Cumhurbaşkanı öğleden sonra Ankara’ya dön
müştür. General de Gaulle Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay şerefine bir akşam yemeği vermiştir.

Cumhuriyetin 45. yıldönümü münasebetiyle ya
pılan resmi geçitte General de Gaulle de hazır bulun
muştur. De Gaulle, ayrıca Türk m illetine hitaben rad
yoda bir konuşma yapmıştır (Bk. Belge 13). Sabahle
yin de Fransız kolonisini kabul ederken yaptığı konuş
mada De Gaulle, Ankara ve İstanbul’da halkın göster
diği ilg i ve tezahüratı «muhteşem» kelimesiyle ifade 
edemeyeceğini, bunun çok üstünde bir « iltifa ta »  maz- 
har olduğunu ifade etmiştir. General de Gaulle söz
lerine şunları eklemiştir :

«Türklerle münasebetlerimizde yeni gelişmeler 
bekliyoruz. Bu, her iki memleketin de menfaatlerine 
uygundur. Zaten, Türkiye ile Fransa’nın durumları ara
sında büyük benzerlikler vardır. Münasebetlerimizin ço
ğalm ası, menfaatlerim iz icabıdır.»

Türk - Fransız Teknik İşbirliği Anlaşması Dışiş
leri Bakanlığında imzalanmıştır (Bk. Belge 14). Fran
sa Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı Tural taıa- 
fından şerefine verilen akşam yemeğinde bulunmuştur.

Fransa Cumhurbaşkanı Türkiye’den ayrılmıştır. 
Türk - Fransız ortak bildirisi yayınlanmıştır (Bk. Bel
ge 15). D ışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil, Ge
neral de G aulle’m memleketimizi ziyareti hakkında bir 
demeç vermiştir (Bk. Belge 16).

Öte yandan, General de Gaulle, Fransa’ya dönü
şünde, Bakanlar Kuruluna Türkiye’ye yaptığı ziyaret 
hakkında bilgi vermiştir. General de Gaulle, Türkiye’yi, 
bu ülkenin Nato üyesi olmasını önleme, ya da önleme 
teşebbüsünde bulunma gibi bir niyetle ziyaret etmedi-



ğini belirtmiş, «Türkiyenin gayet iyi anlaşılır bir tutu
mu vardır ve mevcut durumda Nato üyesi olarak ka l
ması tamamen normaldir. Türkiyenin durumu Fransa’- 
mnki ile  bir değildir ve bu noktada Fransa’nın Türkiye 
ile  hiçbir görüş ayrılığ ı olmadığı gibi, herhangi bir şe
yi değiştirme isteği de yoktur» demiştir.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonunda, General de 
G aulle’ün konuşması hakkında basına bilgi veren hü
kümet sözcüsü, şöyle demiştir :

«General, ziyareti sırasında, Türklerin m illi şah
siyetlerini muhafaza emelinde olduklarını hissetti ve 
bundan duyduğu hayranlığı kendilerine ifade etti.

General de G aulle’ün Türkiye’ye, yaptığı ziyare
tin amacı geleneği devam ettirmek ve Fransa’nın Tür
kiye’de yeniden psikolojik bir mevki elde etmesini sağ
lamaktı.

General de Gaulle, Bakanlar Kurulunda, bu ama
cın gerçekleştiğini ve ziyaretlerinin son derece verimli 
olduğunu açıklam ıştır.»

Devlet Başkam, ayni toplantıda Fransa’nın çaba 
harcaması gereken teknik ve kültürel ilişkileri de ele a l
mış ve bu vesile ile, Fransa’da Doğu d illeri öğrenimine 
önem verilmesinin lüzumuna işaret etmiştir. General de 
Gaulle, meseleyi yeniden ele almak ve Doğu D illeri Oku
lunu yeni bir şekle sokmak niyetinde olduğunu belirten 
M illi eğitim Bakanı Edgar Faure ile  bu konuyu görüş
müştür.

Fransa Dışişleri Bakanı Michel Debre ise, bu 
konuda ayrıca bir demeç vermiştir (Bk. Belge 17).

27 Ekim 1968 KIBRIS RUM İÇİŞLERİ BAKANININ İSTİFASI

Yunanistan Başbakanı Papadopulos’a suikast ha
zırlam akla suçlanan Kıbrıs Rum hükümeti İçişleri Baka
nı Polikarpos Yorgacİs görevinden istifa etmiştir. Baş
piskopos Makarios, bu istifayı ilk  evvelâ kabul etmemiş
se de, daha sonra m uvaffaka! etmiştir.
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28 Ekim 1% 8

28 Ekim 1968

29 Ekim 1968

30 Ekim 1968

CUMHURBAŞKANI SUNAY’IN CUMHURİYET 
BAYRAMI MESAJI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, cumhuriyetin ku
ruluşunun 45. yıldönümü münasebetiyle yayınladığı me
sajda, dış konulara da yer ayırmıştır (Bk. Belge 18).

AMERİKANIN YENİ TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ

Am erika’nın Güney Vietnam ’da Barışı Kurma 
Programının Müdürü Robert Kornerin Parker H art’- 
dan boşalan Türkiye büyükelçiliğine atandığı Beyaz 
Saraydan açıklanmıştır. Harvard üniversitesi mezunu 
olan Robert Korner 196i ’de, Başbakanın m illî güven
lik  meselelerindeki danışmanı McGeorge Bundy’nin yar
dımcısı olarak Beyaz Saraya girmiş, 1965 de Bundy gö
revinden istifa edince onun yerini almıştı.

YENİ SURİYE HÜKÜMETİ

13 ay önce kurulan Yusuf Zueyn kabinesi, yerini 
eski Devlet Başkam Nurettin El Attasi başkanlığında
ki yeni hükümete bırakmıştır. Yeni kabinedeki başlıca 
değişiklik, Yusuf Zueyn ile D ışişleri Bakam İbrahim 
M akhus’un görev dışı bırakılm aları olmuştur.

DÜNYA BANKASININ KEBAN BARAJI İÇİN  
AÇTIĞI KREDİ

Dünya Bankası Keban Barajı İnşaatı için Türki
ye ’ye 25 milyon dolar kredi açılacağım  bildirmiştir.

25 yıl vadeli ve yüzde 6,5 faizli kredi Batı Alman
ya, İtaya, Birleşik Amerika ve Avrupa Yatırım  Banka
sının dahil olduğu bir grup tarafından temin edile
cektir.

Fırat nehri üzerinde kurulmakta olan Keban pro
jesinin, tamamı 400 milyon dolara mal olacaktır. Şim
diye kadar sadece baraj ve enerji istasyonundan ibaret 
olan ilk  safha finanse edilmiştir.
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30 Ekim 1968

31 Ekim 1968

31 Ekim 1968

Avustralya hükümeti Ticaret Müşaviri B. T. Con- 
nolly, Ankara’da ilg ili Bakanlıklar ve İstanbul’da da 
Türk iş adamları ile  Türkiye - Avustralya arasında ti
cari ilişkiler konusunda görüşmek üzere, İstanbul’a g e l
miştir.

KIBRIS CEMAATLARARAS1 GÖRÜŞMELER 
İLE İLGİLİ DEMEÇLER

Kıbrıs Türk ve Rum yetkilileri arasında dört ay
dan beri yapılmakta olan görüşmelere devam etmek 
üzere haftada bir buluşan Rauf Denktaş ile Glafkos 
Klerides gazeteciler ile konuşmuşlardır.

Rum temsilci Klerides, yakın bir tarihte de gele
cek seçimlerin ve parlamentoda Türklerin temsili soru
nun görüşüleceğini söylemiştir.

Rauf Denktaş ise, «karşılığ ında başka teminatlar 
alındığı takdirde» Türklerin 1960 anayasasıyla kazan
mış oldukları veto hakkından vazgeçebileceklerini söy
lemekle önemli bir taviz vermiştir.

Ancak müzakerelerin bir sonuca bağlanabilmesi 
için hala önemli bir engelin yani gündemin son mad
desi olan Türklerin ne dereceye kadar kendilerine özgü 
bir yönetime sahip olabilecekleri konusunun e l’an mev
cut olduğu bilinmektedir.

RCD 2. GAZETECİLER SEMİNERİ

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) teşkilâtı 
ikinci Gazeteciler Semineri Ankara’da çalışmalarına 
başlamıştır. Seminerde ele alman konular arasında RCD 
ülkeleri basını arasında işbirliğinin arttırılm ası hususu 
üzerinde durulmuştur.

AVUSTRALYA TİCARET MÜŞAVİRİNİN
TÜRKİYEDE’Kİ TEMASLARI
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B E L G E  1 10 Ekim 1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL 
KURULUNDA YAPTIĞI KONUŞMA

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Birleşmiş M illetler Genel Ku
rul Toplantısında yaptığı konuşmada şunları söylemiştir :

«Sayın Başkan,

Genel Kurul Başkanlığına seçilmenizden dolayı duyduğumuz özel mem
nuniyeti herşeyden önce ifade etmek isterim. Teşkilât üyeleri şahsınıza büyük 
bir itibar ve itimad göstermişlerdir. Samimi tebriklerimi sunmak istiyorum. 
Genel Kurul çalışmalarının iyi bir şekilde sonuçlandırılması m illetlerarası me
selelerin m udilliği karşısında, hiç şüphesiz, sizin devlet adam lığı vasıfların ız
dan faydalanmağı icap ettirecektir. Görevinizi yerine getirirken, Hey’etimin 
destek ve işbirliğinden emin olabilirsiniz.

Teşkilâtımız tarihinde muhakkak ki ayrı bir yer işgal edecek olan geçen 
dönemde Genel Kurul toplantılarını vukuf ve ehliyetle idare etmiş bulunan 
bir evvelki Başkan Sayın Manescu’ya takdirlerim izi sunmak istiyorum. Genel 
Kurul Başkanı sıfatile dünya sulhü için bütün bir yıl boyunca sarfettiği son
suz gayretler için kendisine medyunuz.

M illetlerarası münasebetlerin seyrine ve gelişmesine tesir eden çok ciddi 
olayların zihinleri derin bir şekilde meşgul ettiği bir sırada toplanmaktayız.

Benden önce söz alan bir çok hatipler, m illetlerarası siyasî konjonktüre 
bu hadise ve çatışmaların aşıladığı şiddet karşısında duydukları endişeleri 
haklı olarak ifade ettiler. Zaten gayet nazik bir durumda olan m illetlerarası 
istikrara bu hadiselerin yaptığı tesirler üzerinde ne kadar durulsa yeridir. Bir
leşmiş M illetlerde, m illetlerarası camianın hayatını zehirleyen bütün hastalık
ları İyi bir şekilde teşhis ve bunları m illetlerarası ve insanı münasebetler a la
nından uzaklaştırmak gibi moral bir vecibe altındayız. Bugün, apartheid si
yasetinden, arazi fetihleri veya anlaşmazlıkların halli yolunda kuvvete başvu
rulması olaylarına kadar sıkıntı verici bir hayli hadise ve o laylara şahit olmak
tayız. İnsanlık haysiyetine olduğu kadar bağımsız ve egemen ülkeler arasında
ki münasebetleri düzenleyen evrensel prensiplere de indirilen darbeler müşa- 
hade etmek son derece üzüntü vermektedir. Sadece prensipler vazetmekle ye
tinmeyerek, bunlara, aynı zamanda dünyanın her tarafında ve bütün ülkeler
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ce riayet edilmesini sağlamak için, gayret sarfetmemiz lâzımdır. M illetlerarası 
İnsan H akları Y ılı, hareketleri prensiplere uydurmak için duyulan büyük ih
tiyacı bize hatırlatması bakımından iyi bir fırsat teşkil etmektedir. Esaretten 
nefret ettiğimiz kadar, kuvvet veya olup - bittiler yolile iradesini başkalarına 
kabul ettirme teşebbüsleri karşısında da endişeli ve uyanık bulunmalıyız. Teş
kilâtım ız, halen devam eden apartheid siyasetinin ortadan kaldırılm asına da
ima büyük bir ehemmiyet vermiştir. Türkiye, kendisi bakımından bu asil göre
vi, kayıtsız bir şekilde desteklemiştir. Sömürgeciliğin kalıntılarının tasfiyesi, 
Genel Kurulun dikkatini çekmeğe devam edegelen diğer bir konudur. Teşki
lâtımızın bu alanda ısrarlı bir gayret sarfetmesi icap etmiştir. Hedefe ulaşma 
yolunda büyük terakki kaydedildiğini kabul etmek icap eder, fakat bu kâfi 
değildir. Gittikçe büyüyen bir bağımsız ülkeler ailesi teşkil etmekte olduğu
muza göre, emniyet içinde yaşamak ve herkesin menfaatine uygun düşen iliş
k ileri geliştirmek için gerekli m illetlerarası düzeni kurmak gayesile, bu aile
nin bütün üyeleri, kuvvetlerini birleştirmenin zorunlu olduğunu öğrenmeye 
dikkat etmelidirler. Zaten bu sebeple üye devletler, Birleşmiş M illetler Yasa
sının hükümleri gereğince, bütün devletlerin eşit egemenliği, m illetlerarası 
anlaşmazlıkların barışçı yo llarla çözülmesi ve tehdit ve kuvvet kullanma yo
luna başvurulmaması gibi bazı prensiplere hareketlerinde uymayı taahhüd et
mişlerdir. Bu konuda 1965 yılında Genel Kurulca kabul edilen «D evletlerin 
iç işlerine müdahale edilmesinin kabul olunamayacağı ve devletlerin bağım
sızlık ve egemenliklerinin korunması hakkındaki Beyanname»yi hatırda tut
mak icap eder. M aalesef, hareketler daima bu prensiplere uymamaktadır. Bu 
durum, Birleşmiş M illetler Yasasının amaçlarını gerçekleştirme vazifesini yük
lenmiş büyük - küçük bütün devletler için ciddi bir problem teşkil etmektedir.

Genel mahiyetteki bu düşüncelerden sonra hali hazırdaki m illetlerarası 
durumun bariz noktaları üzerinde bazı miişahadelerde bulunmak istiyorum.

Avrupa ile konuya başlamak arzusundayım. Çekoslovakya’daki son ha
diselerin yarattığı durum, bizim özel surette dikkatimizi çekmektedir. Hükü
metim, bu konudaki görüşlerini zamanında ifade ettiği için, bu hadiselerin 
üzüntü verici mahiyeti üzerinde durmak istemiyorum. Bununla beraber, söz- 
konusu gelişmelerin m illetlerarası alandaki tesirleri hakkında endişelerimi de 
ifade etmek İsterim. Avrupa’daki buhranların 20 senelik bir müddet zarfında 
iki dünya harbine ve anlatılması güç kayıp ve ızdıraba sebebiyet verdiğini he
pimiz biliyoruz. İkinci Dünya Harbinin sonu sulh için bir başlangıç teşkil et
medi. Avrupa böylece uzun bir «soğuk harp» devresi yaşadı. Nihayet, bazı 
elverişli am illerin tesirile Avrupa’da gergin liğ in  azalmasına yol açan cere
yanlar ortaya çıkıp vüs’at kazanmağa başlayınca, bu gelişm eleri memnunlukla 
karşıladık.
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Avrupa ülkeleri arasında güvensizlik, yerini yavaş yavaş daha iyi bir 
anlaşmaya terkediyor ve bu husus çeşitli alanlarda gelişen temaslara yol açı
yordu : Doğu - Baı münasebetlerindeki bu mesut gelişmenin uzun vadede 
bir itimat havası yaratması ve bu havanın da Avrupa’da bir sulh nizamına ve 
devamlı bir emniyete yol açarak, halen çözümlenmemiş belli - başlı mesele
lerin halline yardım edeceği ümit edilmekteydi. Genel Kurul 1965 yılında, 
Avrupa ülkeleri arasındaki temasların artmasının ve işbirliği düşüncesinin ge
lişmesinin ehemmiyetini müdrik olarak, sosyal ve siyasî rejim leri değişik Av
rupa devletleri arasında iyi komşuluk münasebetlerinin ıslahını teşvik için bir 
karar kabul etmeyi faydalı görmüştü. Fakat, Çekoslovakya’ya vaki askerî mü
dahale yumuşama havasını ciddi bir şekilde zedeledi. Şimdi Avrupa’da siyasî 
atmosferin kötüleşmesinin, dünyanın diğer taraflarında hal şekli bekleyen 
meselelerin çözümünü daha da güçleştirmesinden korkulmaktadır.

Bu sebeple, bütün Avrupa ülkelerinin ve bölge ve dünya sulhüniin men
faatine olarak, anlayış havasının ve verimli işbirliği münasebetlerinin gelişti
rilmesinin gerçekleşeceğine kuvvetle inanmak istiyoruz. Aksi takdirde, zaten 
çeşitli m illetlerarası ih tilâflar ve önlenmesi güç bir silahlanma yarışının ağır
lığ ı altındaki dünyanın endişelerine ilâveten, Avrupa sahnesine itimatsızlık ve 
anlaşmazlık bir kere daha hâkim olacaktır.

M illetlerarası sulh ve istikrar için vahim tehditler yaratan ih tilâflar ger
çekten çok fazladır. Bu meyanda, geçen senenin Haziran ayında Orta Doğu’da 
harp neticesi meydana gelen durum büyük bir endişe kaynağı teşkil etmektedir. 
Meseleyi sulhcü yollara başvurarak halletmek imkânları ilânihaye söz konusu 
olamayacağı için, bir an evvel bir hal çaresi bulabilmek maksadile gayretleri 
arttırmak zarureti bedihidir. Ateş - kes hattında birbirini takip eden hadiseler, 
mevcut durumun alevlenmeye ne kadar müsait olduğunu göstermektedir. Arap 
topraklarının işgalinin devamı ve Kudüs hakkındaki Genel Kurul kararlarının 
tatbik edilmemesi, dolayısı ile buhranın süregelmesi, bölgenin istikrarı İçin ol
duğu kadar dünya sulhü için de ciddi bir tehlike teşkil etmektedir.

Genel Sekreterin Özel Temsilcisi Büyükelçi Jarring’in gayretleri ve bu
na paralel olarak bazı devletlerin giriştiği teşebbüsler, bugüne kadar başarıya 
ulaşamamıştır. Bu durumun başlıca sebebi, 22 Kasım tarihli Güvenlik Konse
yi kararının tatbik mevkiine konulmasının sağlanmamasıdır. Halbuki bu ka
rar, kabulü sırasında büyük bir ümit yaratmıştı ve Hükümetimin görüşüne gö
re meselenin hallin i sağlayacak en geçerli vesikayı teşkil etmeye devam etmek
tedir. Ayrıca, Arap devletlerinin, gösterdikleri itidal ve anlayışa karşılık ya
pıcı bir cevap alam adıkları görülmektedir. Siyasî bir çözüm yolunun, Büyük
elçi Jarring’in her türlü övgüye lâyık, basiret, feraset ve sebatla ifa ettiği gö
revinin muvaffakiyetine bağlı olduğuna inanıyoruz. Türkiye, bölgede barışın 
ve istikrarın muhafazasını, siyasetinin temel bir hedefi olarak görmekte ve bu 
İstikamette gayret sarfetmektedir. Genel Kurul, toprak ve siyasî avantaj ka
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zanmak için kuvvet kullanılm asına ve oldu-bittiler e başvurulmasına karşı müş
terek muhalefetimizi belirten beyanatlara defalarca şahit olmuştur. Dolayısi- 
le, Orta Doğu ihtilâfım  çözmek ve bölgede istikrarlı barış şartlarını tesis et
meye matuf Güvenlik Konseyi kararının tatbikini sağlamak için bütün imkân
ları kullanmak gerekmektedir.

Şimdi, Türkiye’yi direkt olarak ilgilendiren bir meseleye geçeceğim. Kıb
rıs’tan bahsetmek istiyorum.

Gecen senenin sonunda vukubulan vahim buhrandan sonra, Kıbrıs’ta 
ııısbî bir sükûnet teessüs etmiştir. Genel Sekreterin, A da’da pasifikasyonu 
sağlam ağa matuf çağrıların ı ve arabuluculuk tekliflerini müsait karşılayan 
Türk Hükümeti, bu teşebbüslerin pasifikasyon vetiresini hızlandıracağını ümit 
etmektedir. Türkiye, aynı şekilde, Kıbrıs’ta ik ili temasları da desteklemiştir. 
Halen devam etmekte olan Cemaatlerarası görüşmeler, her iki Cemaatin bir
likte yaşama şartlarını araştırmak hedefine matuftur.

Türkiye, A da’daki her iki Cemaatin meşru hakları ve menfaatlerinin ta
nınması esasına dayanmak şartİle bu müzakerelerin memnuniyet verici netice
ler sağlayabileceğine inanmaktadır. Bu istikşafı görüşmeler başarıya ulaştığı 
takdirde meselenin bütün ilg ili taraflar arasında müzakere sonucunda varı
lan ahenkli bir nihaî çözüme kavuşturulması yolunun açılabileceği düşünce
sindeyiz.

Karşımıza çıkan bu fırsatı kaçırmamaya çalışmamızın son derece önemli 
olduğu görüşündeyiz. Zira, bu barışçı teşebbüsün başarısızlığa uğraması halin
de yerine kaim olabilecek imkânlar son derece sınırlıdır.

Aynı fikir silsilesi içinde, Birleşmiş M illetler Kuvvetlerinin Kıbrıs’taki 
f iilî ve etkili mevcudiyetinin özel bir önem taşıdığına samimiyetle inanıyoruz. 
A da’daki normal şartların korunması yolunda gayret sarfeden Birleşmiş M il
letler makamlarına burada şükranlarımızı belirtmek isteriz. Bu vesile ile, 
(JNFICYP’in muhafazası için katkıda bulunan memleketlere de takdir ve te
şekkürlerimizi ifade ederim.

Güney Doğu Asya’daki durum Vietnam savaşı dolayısile endişe verici 
karakterini muhafaza etmektedir. Dünyanın bu kısmında barış ve istikrarın 
yeniden kurulması için Paris görüşmelerinin Cenevre Anlaşm alarının ruhuna 
uygun olarak bu ihtilâfın  siyasî bir çözüme kavuşması neticesini sağlayacağı 
hususundaki ümidimiz bakidir.

A frika kıtasının bugün karşı karşıya bulunduğu meselelere gelince, bun
ların A frika’nın hudutlarını aşarak bütün insanlığ ı İlgilendiren davalar olduğu 
düşüncesindeyim. Bu sebeple, bu meselelerin çözümüne M illetlerarası Camia
nın maddî ve manevî desteği son derece önemlidir.
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Namibia Konseyi üyesi olmamız dolayısile Delegasyonumu özellikle ve 
ciddi şekilde endişelendirmeye devam eden Namibia meselesinde 22nci dö
nemden beri herhangi bir özlü terakki kaydolunamadığmı esefle müşahade 
ediyorum. Güney A frika Hükümetinin meseleye âcil, âdil ve hakkaniyete uy
gun bir çözüm yolu bulunması hususunda Konsey ile  işbirliğinde bulunmayı 
ısrarla reddi müessif bir tutum teşkil etmekte olup Genel Kurul 22nci dönem 
toplantıları sırasında kabul ettiği bir kararda Güney Afrika Hükümetinin bu 
tutumundan duyduğu ciddi endişeyi belirtmiştir. Alınması zaruri tedbirleri 
tesbit etmek üzere Güvenlik Konseyinin bu tehlikeli durumun incelenmesine 
öncelik vermesi gereklidir.

Hükümetimi endişeye sevkedegelen başka bir konu da Rodezya 
meselesidir. Gerçekten, gayri İnsanî ırk ayırım ı politikası çerçevesinde gayri 
meşru Rodezya rejimi memleketteki çoğunluğu ezmeye devam etmekte, 
Rodezya halkının self-determinasyon hakkını reddeylemekte ve A frika kıta
sının barış ve güvenliğini tehdit edebilecek mahiyette son derece ciddi bir du
rum yaratmaktadır. Rodezya meselesi hakkında kabul edilen kararlan  
daima desteklemiş olan Türkiye, Rodezya rejiminin bu hareket hattı
nın tecviz edilmez bir tutum olduğuna ve Rodezya’ya karşı Güvenlik 
Konseyi tarafından alınan, ihtimamla katılm ayı ihmal etmediği tedbirlerin 
ciddi bir şekilde tatbikinin sağlanması gerektiğine inanmaktadır.

Cİddi intizamsızlıklarla dolu bugünkü m illetlerarası durumda silahsız
lanma meselesi özel bir önem taşımaktadır. Tam ve genel bir silahsızlanma 
sahasında terakki kaydolunamaması keyfiyeti, bu yoldaki gayretlerim izde ce
saretimizi kırmamalıdır. Aksine, talî tedbirlerle ilg ili olarak elde edilen mü
şahhas neticeler hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için sebat etmek yolundaki 
irademizi kuvvetlendirecek mahiyettedir. Nükleer silâhların yayılmasının ön
lenmesi konusunda bir anlaşma hazırlanması hususundaki çalışmaların sonuç
lanmasından Hükümetimin duyduğu memnuniyeti burada ifade etmek isterim. 
Bu anlaşmayı, genel silahsızlanmanın gerçekleştirilmesi yolunda ilerlememizi 
sağlayacak yapıcı mahiyette başka adım ların takip edeceği ümidindeyiz.

Şimdi, kalkınma halindeki memleketlerin İktisadî meseleleri hakkında 
bazı görüşlerimizi ifade etmek istiyorum.

Birinci Birleşmiş M illetler On Y ılı, bu alanda özlü değişiklikler getir
meksizin sonuna yaklaşmaktadır. Kalkınma halindeki ülkelerin İktisadî kalkın
ma hızı arzulanan seviyeye erişmemiştir. İkinci Birleşmiş M illetler Ticaret ve 
Kalkınma Konferansında varılan neticeler de ümit kırıcı olmuştur. Zengin ve 
fakirleri ayıran mesafe, azalacağı yerde genişlemekte devam etmiştir. Dünya
ya şamil bir kalkınma stratejisinin mevcut bulunmaması, bizce, bu durumun 
belli-başlı sebeplerinden biridir.
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Birleşmiş M illetler Organları halen gelecek kalkınma 011 yılının hazır
lık çalışmalarına faal bir şekilde devam etmektedir. İlk on yılın gayet müte- 
vazi neticeleri, kalkınma halindeki memleketlerin az gelişm işliğin çeşitli has
talıklarına karşı yürüttükleri mücadelede şüphesiz kesin bir safha teşkil ede
cek olan bu yeni devrenin politikalarının ve bunların tatbik vasıtalarının teşkili 
konusunda bizleri daha cesur ve daha sarih olmağa zorlamaktadır.

Kalkınma halindeki memleketlerin önemli İktisadî meseleleri arasında 
bazıları özel bir müstaceliyet arzetmektedir. Bu çerçeve içinde, sür’atli nüfus 
artışının, g ıda maddeleri istihsalinin gösterdiği manzara ile  ilg isi yönünden 
doğurduğu endişeleri özellikle belirtmek isterim. Bu endişelerden ayrı olarak, 
noksan beslenme de ciddi problemler ortaya çıkarmaktadır. Bu problemlerin 
Birleşmiş M illetler tarafından dikkatle incelenmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

M alî kaynakları arttırılması gereken Birleşmiş M illetler Kalkınma Prog
ramının faaliyetleri etrafında temerküz eden tekmil teknik yardım ve yatırım  
öncesi yardım programlarından duyduğumuz memnuniyeti de burada ifade 
etmekten zevk duyuyorum.

Her memleketin münferiden sarfedeceği gayretler üzerine kurulması ge
reken ve daha faal bir m illetlerarası işbirliğinin muhtelif kademelerinde bii- 
müzakere kararlaştırılacak birbirine uygun tedbir ve politikaların destekleye
ceği bir stratejinin, yani bir dünya kalkınma stratejisi hazırlanmasının ikinci 
kalkınma on yılının eşiğinde en önemli meseleyi teşkil etmekte olduğuna ka
niiz. Sadece böyle bir politika sayesindedir ki kalkınma halindeki dünyanın 
meselelerinin çözümlenmesine yönelen gayretleri geliştirmek kabil olabile
cektir.

Sayın Başkan,

Konuşmamı iyimser bir hava ile  bitirmek istiyorum. Genel Kurulun bu 
dönemi, Teşkilâtının kuruluşundan beri 23üncü mutad dönemdir. Hepimiz, 
evrensel barış ve güvenliğe susamış bir insanlığın ideallerini tecessiim ettiren 
bu Teşkilâtın gayeye erişmeyi engelleyen meselelerin çözümüne m uvaffat ola
madığını biliyoruz. Fakat, herhangi mudil ve tehlikeli bir durumla karşılaştı
ğımız zaman, nazarlarımızın ister istemez Birleşmiş M illetlere çevrilmesi, bu 
Teşkilâtın âdil ve sürekli bir m illetlerarası düzenin tesisinde oynayabileceği 
role olan sonsuz güvenimizin delilidir. İnsanlığın böyle bir düzenin nimetle
rinden istifade etmeye başlayacağı günü yakınlaştırmak yolunda bütün gayret
lerimizi sarfetmeliyiz.»

( Esas M e t in )

«Monsieur le Président,

x-’ermettez-moi tout d abord de vous exprimer la  satisfaction particulière 
avec laquelle ma délégation a accueilli l ’élection du M inistre des Affaires
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Etrangères du Guatemala,M. Arenales, à la  Présidence de l ’Assemblée générale. 
Je voudrais lui présenter mes chaleureuses félications pour cette marque d’estime 
et de confiance témoignées à son égard par les membres de cette Organisation. 
L ’Assemblée générale aura, sans nul doute, besoin de toutes ses qualités 
d ’homme d’Etat pour pouvoir mener à bien ses travaux et faire face au défi 
que lu i pose la  complexité des différents problèmes internationaux. Je tiens 
à l ’assurer du soutien, de la collaboration de ma Délégation dans l ’accomplisse
ment de sa mission.

J ’aimerais également rendre hommage au Président sortant, M. Manescu, 
qui a guidé nos travaux avec compétence et distinction au cours de la  dernière 
session de l ’Assemblée, qui aura certainement une place à part dans l ’histoire 
de notre Organisation. Nous lu i sommes tous redevables pour les efforts 
inlassables qu’il a prodigués pendant toute une année au service de la  cause 
de la  paix mondiale comme Président de cette Assemblée.

Nous nous réunissons, cette année, l ’esprit profondément préoccupé par des 
événements sérieux, sinon graves, qui caractérisent l ’évolution des relations 
internationales. Plusieurs orateurs qui m ’ont précédé à cette tribune n ’ont pas 
manqué, à juste titre, de souligner leur inquiétude face à la  virulence injectée 
à la  conjoncture politique internationale par ces événements et ces conflits. 
On ne saurait trop insister sur les incidences de ces éeènements sur la  stablité 
internationale qui, de son côté, n’est que trop précaire. Aux Nations Unies, 
nous avons l ’obligation morale de nous pencher sur tous les maux qui enveni
ment la  vie de la  communauté des Nations pour bien les définir afin de 
nous atteler à la  tâche de les extirper du domaine des relations humaines et 
internationales.

Aujourd’hui, nous assistons à une série d’événements et de dévelop
pements fâcheux, allant de la  politique d ’apartheid à l ’emploi de la  force 
pour des conquêtes territoriales ou pour le règlement de différends. Il est 
extrêmement pénible d ’être les témoins universels régissant les relations 
entre pays souverains et indépendants. Nous ne pouvons pas nous contenter 
d ’énoncer des principes. Nous devons également mobiliser nos efforts en vue 
d ’en assurer le respect pour tous les pays et dans tous les coins du monde. 
L’année internationale des droits de 1 homme est une bonne occasion pour nous 
ap p e le r  la  nécessité impérieuse de mettre les actes en harmonie avec les 
principes. Autant l ’esclavage nous répugne, autant doivent nous alarmer les 
tentatives d ’imposer sa volonté aux autres en partant de positions de force 
ou du fait accompli. Cette Organisation a toujours attaché une importance 
capitale à l ’élimination de l ’apartheid là  ou il subsiste encore, et c’est là  
une noble tâche à laquelle mon pays, pour sa part, a accordé un appui sans 
réserve.
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L’élimination des vestiges du colonialisme est un autre sujet qui n ’a 
cessé de retenir l ’attention de cette assemblée et qui a exigé des efforts 
constants de la part de notrs Organisation. Il faut admettre que de grands 
progrès ont été réalisés dans la  poursuite de ces objectifs. Mais cela ne suffit 
pas. A mesure que nous devenons une grande fam ille de pays indépendants, 
il est impérieux de veiller à ce que les membres de cette fam ille apprennent 
à unir leurs forces en vue d ’édifier un ordre international leur permettant 
de vivre en sécurité et de développer des relations avantageuses pour tous.

C’est d’ailleurs la  raison pour laquelle les pays membres se sont engagés, 
aux termes de la  Charte des Nations Unies, à agir conformément à certains 
principes fondamentaux tels que l ’égalité souveraine, de tous les pays, le 
règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques et le 
non - recorurs à la  menace ou à l ’emploi de la  force.

Il est également à noter que l ’Assemblée générale a adopté, en 1965, 
une déclaration sur Inadm issibilité de l ’intervention dans les arraires 
intérieures des Etats et la  protection de leur indépendance et de leur 
souveraineté. Malheureusement, les actes ne sont pas toujours conformes 
à ces principes. Ceci pose un problème sérieux, qui doit faire réfléchir 
tous les pays, grands et petits qui ont souscrit à l ’obligation de promouvoir les 
buts de la  Charte des Nations Unies.

Après ces réflexions d’ordre général, je voudrais faire quelques obser
vations sur les points saillants de la  situation internationale actuelle.

J ’aimerais commercer par l ’Europe. J ’estime que la  situation créée par les 
récents événements en Tchécoslovaquie mérite une attention particulière de 
notre part. Je ne veux pas m ’attardes sur le caractère fâcheux de ces événements. 
puisque mon Gouvernement a, en son temps, exprimé, ses vues à ce sujet. 
Je tiens toutefois à exprimer mes inquiétudes quant aux effets de ces 
développements sur le plan international. Nous savons tous que des crises 
européennes ont provoqué, en l ’espace de vingt ans, deux guerres mondiales 
causant des pertes et des souffrances indescriptibles, et la  fin de la  seconde 
guerre mondiale n ’a pas pour autant signifié le commencement de la  paix. 
L Europe a ainsi connu une longue période de «guerre froide». Quand, enfin, 
sous l ’impulsion de certains facteurs propices, des courants tendant à réduire 
les tensions en Europe ont fait leur apparition et commencé à prendre de 
l ’ampleur, nous avons accueilli ces tendances avec soulagement. La méfiance 
commençait, peu à peu, à faire place à une meilleure compréhension entre 
les pays européens, à la  faveur des contacts accrus dans plusieurs domaines, 
i l  y avait lieu d’espérer que cette évolution heureuse dans les relations est - 
ouest ne manquerait pas, à la  longue, de créer un climat de confiance qui, à 
son tour, permettrait le règlement des problèmes majeurs non encore résolus

40



en amenant un ordre de paix et de sécurité durables en Europe. L ’Assemblée 
générale, consciente de l ’importance de l ’accroissement des contacts et du 
développement d ’un esprit de coopération entre tous les pays européens, avait 
jugé utile, en 1965, d’adopter une résolution pour encourager l ’amélioration 
des relations de bon voisinage entre les Etats européens ayant des régimes 
sociaux et politiques différents. Mais l ’intervention m ilitaire en Tchécoslovaquie 
a sérieusement affecté la  tendance à la  détente. Il est en outre à craindre que 
la  détérioration de l ’atmosphère politique en Europe ne rende encore plus 
difficile le règlement des problèmes qui attendent toujours leur solution dans 
d’autres parties du monde.

Nous voulons par conséquent fermement espérer qu’il sera possible de 
promouvoir la  compréhension et des relations de fructueuse coopération à 
l ’avantage de tous les pays européens et dans l ’intérêt de la  cause de la  paix 
régionale et mondiale. Autrement, la  méfiance et la  discorde domineront à 
nouveau la scène européenne, en ajoutant aux appréhension d ’un monde déjà 
courbé sous le poids de divers conflits internationaux et d ’une course aux 
armements difficile à enrayer. En effet, il n’y a que trop de conflits comportant 
des menaces graves à la paix et à la  stabilité internationales. Parmi ces conflits, 
la  situation créée au Moyen Orient par la guerre du mois de juin de l ’année 
dernière continue d ’être une source de préoccupation majeure. La tâche 
s’impose d’intensifier les efforts en vue de trouver le plus tôt possible une 
solution à ce conflit, d’autant plus que les possibilités de le trancher par des 
moyens pacifiques ne peuvent pas être tenues comme acquises pour toujours. 
Les incidents qui se succèdent sur la  ligne du cessez - le - feu démontrent 
l ’inflammabilité de la  situation actuelle. La continuation de la  crise avec le 
prolongement de l ’occupation des territoires arabes et la  non-application des 
résolutions de l ’Assemblée générale concernant Jérusalem présentent un danger 
serieux aussi bien pour la  stabilité de la  région que pour la  paix mondiale.

Les efforts du représentant spécial du Secrétaire général, l ’Ambassadeur 
Jarring, ainsi que les initiatives parallèles prises par un certain nombre de 
pays, n ’ont pas été jusqu’à présent couronnés de succès. La raison principale 
de cette situation réside dans le fait qu’il n ’a pas été possible d ’assurer la  
mise en oeuvre de la  resolution du 22 novembre du Conseil de Sécurité, qui 
'avait pourtant suscité un grand espoir au moment de son adoption et qui 
forme tojours, de l ’avis de mon Gouvernment, l ’instrument le plus valable 
pour assurer le règlement du problème. Il faut constater en outre que la 
modération et la  compréhension manifestées par les pays arabes n ’ont pas 
reçu la réponse positive qu’elles méritaient. Nous estimons que les chances 
d ’une solution politique résident toujours dans la  réussite de la  mission de 
M. Jarring, dont la sagesse, le tact et la persévérance méritent tous les éloges.
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La Turquie considéré la  préservation de la paix et de la  stabilité dans la 
région comme l ’un des objectifs essentiels de sa politique et ne cesse d ’oeuvrer 
dans ce sens. Cette Assemblée a été maintes fois témoi de déclarations réitérant 
notre double opposition à l ’emploi de la  force et au recours au fait accompli 
pour l ’acquisition de territoires et d’avantage politiques. Il nous faut, par
conséquent mettre tout en oeuvre pour assurer l ’application de la  résolution
du Conseil de Sécurité en vue de résoudre le conflit du Moyen - Orient et de 
créer ainsi des conditions stables de paix dans la  région.

J ’en viens maintenant à une question qui intéresse mon pays directement : 
je voudrais parler de la  question de Chypre.

Après la  grave crise survenue à la  fin de l ’année dernière un calme
relatif a pu être rétabli à Chypre. Le Gouvernement turc qui avait accueilli 
favorablement les appels et l ’offre de bons offices du Secrétaire général 
visant à assurer la  pacification de l ’ile, espère que le processus de pacification 
sera accéléré par cette initiative. La Turquie a également encouragé les 
conctacts bilatéraux à Chypre. Les pourparles intercommunautaires qui se 
déroulent actuellement ont pour but d ’explorer les conditions d’une vie en 
commun pour les deux communautés. La Turquie croit que ces pourparlers 
peuvent aboutir à des résultats satisfaisants à condition qu’ils soient basés 
sur la  reconnaissance des droits légitimes et des intérêts des deux communautés 
de î le .

Nous estimons que le succès de ces pourparlers exploratoires pourra 
ouvrir la  voie à une solution définitive, négociée et concertée, du problème 
entre toutes les parties intéressées. Nous sommes d’avis qu’il est extrêmement 
important de ne pas laisser échapper l ’occasion qui nous est offerte, car si 
cette initiative pacifique venait à échouer, les possibilités qui subsisteraient 
seraient très limitées.

Dans le même ondre d ’idée, nous croyons sincèrement que la  présence 
effective des forces des Nations Unies à Chypre a une importance particulière. 
Nous voudrions, ici, rendre hommage aux autorités des Nations Unies pour leurs 
efforts en vue de la  préservation des conditions normales à Chypre.

A cette occasion, je tiens également à exprimer notre approbation aux 
pays qui contribuent au maintien de la  force des Nations Unies dans l ’île.

La situation en Asie du Sud - Est reste inquiétante en raison de la  guerre 
du Viet - Nam. Nous conservons l ’espoir que les pourparles de Paris aboutiront 
a une solution politique de ce conflit, dans l ’esprit des accords de Genève, 
en vue de rétablir la  paix et la  stabilité dans cette partie du monde.

En ce qui concerne les problèmes auxquels doit faire face actuellement 
le continent africain, j estime qu’ils débordent l ’Afrique et intéressent
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l ’humanité tout entière. C’est pourquoi l'appui tant matériel que moral de 
la  communauté internationale est extrêmement important pour les solutions 
à apporter à ces problèmes.

je  constate avec regret que, depuis la  vingt - deuxième session de 
l ’Assemblée générale, aucun progrès substantiel n’a pu être réalisé dans la  
question de la  Namibie, qui continue à préoccuper sérieusement ma Délégation, 
d’autant plus que la  Turquie fait partie du Conseil pour la  Namibie. Le refus 
persistant du Gouvernement de l ’Afrique du Sud de coopérer avec le Conseil, 
en vue de trouver une solution juste et équitable à cette question constitue 
une attitude déplorable, au sujet de laquelle l ’Assemblée générale a exprimé 
sa vive inquiétude dans une résolution adoptée au cours de la  vingt - deuxième 
session. Il serait nécessaire que le Conseil de Sécurité donne la  priorité à 
l ’étude de cette situation pleine de danger afin d’arrêter les mesures qui 
s’imposent.

Il est une autre question, celle de la  Rhodésie, qui continue à 
donner du souci à mon Gouvernement. En effet, le régime illégal en Rhodésie 
dans le cadre de sa politique inhumaine de discrimination raciale, 
continue à opprimer la  majorité du pays, refuse le droit d ’autodétermination 
au peuple rhodésien, et crée une stiation extrêmement sérieuse de nature 
à menacer la  paix et la  sécurité du continent africain. La Turquie, qui a 
toujours apporté son appui aux résolutions adoptées sur la  question de la  
Rhodésie, considère que c’est une attidude intolérable, et estime qu’il 
est nécessaire d’assurer la  stricte application des mesures arrêtées par le 
Conseil de Sécurité contre la Rhodésie, auxquelles elle n ’a pas manqué 
de se rallier avec empressement.

Dans la situation internationale actuelle, marquée par de graves pertur
bations, la  question du désarmement revêt une importance particulière. 
L ’absence de progrès dans le domaine du désarmement général et complet 
ne doit pas nous décourager dans nos efforts. Au contraire, les résultats 
concrets obtenus en ce qui concerne les mesures collatérales sont de nature 
à renforcer notre volonté de persévérer dans la  poursuite de nos objectifs.

J ’aimerais exprimer ici la  satisfaction de mon Gouvernement à propos 
de l ’aboutissement des travaux pour l ’élaboration d’un traité de non - prolifé
ration des armes nucléaires. Nous espérons que ce Traité sera suivi par 
d ’autres mesures construstives qui ne manqueront pas de nous faire avancer 
dans la  voie de la  réalisation du désarmement général.

Je voudrais maintenant exprimer quelques idées sur les problèmes 
économiques des pays en voie de développement.
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La première décennie des Nations Unies pour le développement touche 
à sa fin, sans apporter de changement substantiel dans ce domanie. Le taux 
de croissance économique dans les pays en voie de développement n ’a pas 
atteint le  niveau désiré. Les résultats de la  deuxième conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement, ont été à leur tour décevants. 
L ’écart séparant les riches et les pauvres, au lieu de diminuer, a continué 
à s’élargir. L’absence d’une stratégie globale de développement a été, à notre 
avis, l ’une des principales causes de cette situation.

Les organismes des Nations Unies poursuivent actuellement l ’examen 
des diverses tâches qu’entraîne l ’élaboration de la prochaine décennie pour le 
développement. Les résultats très modestes de la  première décennie nous 
obligent à être plus courageux et plus clairs dans la  formulation des politiques 
et des mesures de mise en oeuvre de cette nouvelle période, qui représentera 
sans doute une phase décisive dans la  lutte que les pays moins développés 
sont en train de livrer contre les maux du sous - développement.

Parmi les grands problèmes économiques des pays en voie de 
développement, certains se posent avec une urgence particulière. Dans ce 
domaine, je tiens à mentionner spécialement les inquitédus que pose la 
rapide croissance démographique en relation avec la  pserpective de la 
production des denrées alimentaires.

Indépendamment de celles - ci, la  malnutrition pose également des 
problèmes sérieux. Nous pensons que ces problèmes devront être examinés 
attentivement par les Nations Unies. Aussi me ferai - je un plaisir d ’exprimer 
ici notre appréciation pous les programmes intégrés d ’assistance technique 
et d ’assistance aux préinvestissements organisés dans le cadre des activités 
du programme des Nations Unies pour le développement, dont les ressources 
financières demandent à être augmentées.

A  la  veille de la  deuxième décennie du développement, nous estimons 
que la  tâche essentielle demeure de formuler une stratégie globale de dévelop
pement, fondée sur les efforts individuels de chaque pays et soutenue par des 
mesures et des politiques convergentes, négociée aux divers échelons d ’une 
coopération internationale plus active. Ce n ’est qu’an moyen d ’une telle 
politique qu il nous sera possible de faire progresser les efforts destinés à 
résoudre les problèmes du monde en voie de développement.

Avant de conclure, je voudrais exprimer les souhaits sincères de bienvenue 
de ma Délégation à Maurice et au Souaziland, deux nouveaux membres 
de notre organisation. M a Délégation les salue de tout coeur et exprime sa 
satisfaction de voir ainsi s élargir encore davantage notre communauté de 
Nations indépendantes.
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Quelles que soient les déceptions que nous éprouvons de temps en temps,
je préférerais terminer mes propos sur un ton plutôt optimiste. Cette session 
régulière de l ’Assemblée générale est la  vingt - troisième depuis la  fondation 
de notre Organisation. Nous savons tous que cete Organisation, qui incarne 
les idéaux d ’une humanité aspirant à la paix et à la  sécurité universelles, 
n ’a pas réussi à résoudre les problèmes faisant obstacle à la  réalisation de 
cet objectif. Mais le fait que nos regards se tournent immanquablement vers 
les Nations Unies chaque fois que nous nous trouvons en présence d ’une situation 
complexe et dangereuse apporte la  preuve d’une confiance inépuisable dans 
le rôle que cette Organisation est appelée à jouer dans l ’instauration d ’un 
ordre international juste et durable. Nous devons déployer tous nos efforts 
pour nous rapprocher du jour où l ’humanité tout entière commencera à jouir 
des bienfaits d ’un tel ordre.»

B E L G E 2 12 Ekim 1968

BAŞBAKANININ ÖDEMELER DENGESİ KONUSUNDAKİ  
AÇIKLAMASI

Başbakan Süleyman Demirel, Türkiye’nin ekonomik durumu hakkında 
yaptığı açıklamada, ödemeler dengesi konusunda şunları söylemiştir :

«D ış ticaretimizdeki 295 milyon dolarlık açık carî işlemlerin diğer ka
lemlerinden elde edilecek 66 milyon ve dış yardım ve kredileri de ihtiva eden 
sermaye hareketlerinden sağlanacak 259 milyon dolarla karşılanacak ve ayrıca 
30 milyon dolarlık bir rezerv artışı meydana gelecektir.

Sermaye hareketlerinin gelir kalem leri arasında yer alan yardım ların 
214 milyon doları program kredileri, 100 milyon doları da proje kredileridir. 
Çeşitli yardım ve kredi kaynakları ile gerekli temaslar yapılmış ve program 
kredileri hemen tamamına yakın, proje kredileri de 18 milyon dolar fazlasiyle 
taahhüde bağlanmıştır.

İhracatımızın seyrine baktığımız vakit, Ağustos sonu itibariyle ihracatı
mızın 268 milyon dolar olduğunu görüyoruz. İhraç mevsimimiz olan önümüz
deki dönemde yapılacak ihracatla program hedefi olan 540 milyon dolara yak
laşacağımızı tahmin etmekteyiz.

İşçi dövizlerine gelince, geçen sene Eylül sonunda 68 milyon dolar olan 
işçi dövizi, bu sene Eylül sonunda 73 milyon dolara çıkmıştır. Geçen sene aynı 
dönemde, 6 milyon dolar olan turizm dövizi bu sene Eylül sonunda 18 milyon 
doları bulmuştur.
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Görülüyor ki, ithalâtım ızı karşılayacak kaynaklardan yardım ve krediler, 
ihracatımız ve diğer kalem ler tahminlere uygun bir şekilde gelişmekte ve ger
çekleşmektedir.

Ağustos sonu itibariyle f iilî ithalâtım ız 511 milyon dolardır.

Bekleyen transferler vardır. Her sene bu mevsimde bekleyen transferler 
mevcut olmuştur. Bu, ihracatımızın ölü mevsimine rastlamasından, yardım ve 
kredi kaynaklarındaki formalitelerden doğmaktadır. Ama ihracat mevsiminin 
açılması ve formalitelerin ikm aliyle bekleyen transferler, her sene ithalât prog
ram larına göre yapılm akta ve programlar gerçekleşmektedir. Bunlar satın 
alınıp yurda getirilm iş olan m alların bedeli değil, satın alınıp yurda getirilecek 
m alların bedelidir. Bunlar aryere değildir.

835 milyon dolarlık ithalât programımız içinde liberasyon için 360 m il
yon dolar ayrılmıştır.

Birçok kere tezkip edilmiş olmasına rağmen devalüasyon şayialarının 
dolaştırılması, ithalât taleplerini artırmakta ve Merkez Bankası üzerine bir 
hücüm meydana getirmektedir. Bunun açık misali, Eylül ayı içerisinde Merkez 
Bankasına vâki müracaatlarda görülmüştür. Nitekim 1967 Eylül sonunda li- 
bere ithalâtta transfer bekleyen taleplerin yekûnu 45 milyon dolar iken, 1968 
Eylül ayında 94 milyon doları bulmuştur. 1968 sonuna kadar liberasyon için 
ayrılmış 360 milyon dolardan, Ağustos sonuna kadar 208 milyonu fiilen 
transfer edilmiştir. Daha 152 milyon dolarlık bir transfer yapılacaktır. Tak
vim yılı sonuna kadar, İhracat mevsimi olan 4 ay zarfında, bu transferlerin 
rahatça yapılabileceğini tahmin etmek yanlış birşey olmayacaktır.

Y ine bir takım çevrelerin ihracatta çeşitli kurlar tatbik edileceği şeklin
de yaydığı şayialar, bazı ihracat m allarım ızda bir durgunluk meydana getir
miştir. Devalüasyon şayialarının ve ihracatta çeşitli kurlar tatbiki söylentile
rinin doğru olmadığı anlaşıldıktan sonra, bunların meydana getirdiği menfî 
tesirlerin ortadan kalkmış olacağını ümit ediyoruz.

İhracatın geliştirilm esi için yeni tedbirler alınmış ve bu tedbirler 16 Ey
lül 1968 tarihli resmî gazetede ilân  edilmiştir.

Türk ekonomisinin en mühim mes’elesi, dış tediye bilânçosudur. Eko
nomimizin dış yardım lara muhtaç olmadan yeterli bir gelişme hızım devam 
ettirecek duruma gelmesi, ikinci beş y ıllık  plânda bir hedef olarak ortaya kon
muştur. Ancak hedefi ortaya koymak hemen ertesi gün bu hedefe ulaşmak 
mânasına gelmez. Dış tediye muvazenemizdeki açıkların daha bir süre devam 
edeceği ve bunların nerelerden ve nasıl karşılanacağı yine plânda ifadesini 
bulmuştur.
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Dış yardım ların azalma eğilim i gösterdiği, Türkiye’nin açıkları yardım 
ye kredi şeklinde karşılayamayacağı, bu sebeple her sıkıntıya düşeceği iddiala
rına gelince, 1968 senesi için Türkiye’nin her hangi bir sıkıntıya düşmesi mev- 
zuubahis değildir. Çünki biraz evvel izah ettiğim şekilde gerekli tedbirler alın
mıştır. Bu gibi iddiaların Birleşik Amerika Devletlerinin 1968 senesi yardım
larında yaptığı kısıtlamadan ileri geld iğ i tahmin olunabilir. Bu kısıtlama baş
ka kaynaklardan telâfi edilmiştir.

Bundan sonra senelerde Türkiye tediye muvazenesini denkleştirinceye 
kadar dış yardım ve kredi bulmakta güçlük çekebilir diye şimdiden telâşa düş
menin mânası ve faydası yoktur.

Kanun dışı ithalâtın önlenmesi, hükümetimizin hassasiyetle üzerinde 
durduğu ve takip ettiği bir konudur. Bilhassa yatırım m alları veya ham madde 
kisvesi altında tüketim m allarının yurda sokulmaması için lüzumlu murakabe 
en geniş ölçüde yapılmaktadır.

Netice olarak dış ticaret durumumuzda endişeyi tevlit edecek bir hal 
yoktur. 1968 programının öngördüğü şekilde ithalât ve ihracatımız gelişmek
tedir. Piyasalarım ızın malsız, fabrikalarım ızın ham maddesiz kalması mevzuu- 
bahis değildir. Bu husus hükümetimizce gayet dikkatle takip olunmaktadır. 
M al ve ham madde stoklarının vahim ve telâşa kapılarak uzun süre dayana
cak seviyeye çıkarılmasına lüzum yoktur. Bu hususta sanayicilerimizin ve tüc
carlarım ızın anlayış ve itimat içinde hareket etmeleri lâzımdır. İzaha çalıştığım- 
şekilde yürütülmekte olan 1968 programının hedeflerine ulaşmak için ve pi
yasanızda herhangi bir sıkıntıyı önlemek ve istihsal faaliyetlerim izde ham 
madde k ıtlığ ı gibi bir durum yaratmamak için icabeden tedbirler alınmıştır 
ve yenileri de program hedefleri ve memleketin ihtiyaçları gözönünde tutu
larak alınacaktır.»

B  E L G E 3 16 Ekim ¡968

TÜRKİYE - TUNUS ORTAK BİLDİRİSİ

Ortak bildirinin metni şöyledir :

«Tunus Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Habib Bourguiba Junior’un da
veti üzerine Türkiye Cumhuriyeti D ışişleri Bakam Ihsan Sabri Çağlayangil 
13 - 16 Ekim tarihleri arasında Tunus’a bir resmî ziyaret yapmıştır.

Türkiye D ışişleri Bakanına bu ziyaretinde D ışişleri Bakanlığş Araştır
ma ve Siyaset Plânlam a Dairesi Genel Müdürü Özdemir Y iğ it ve Bakanlık 
Özel Kalem Müdürü Tanjii Ü lgeıı refaket etmişlerdir.
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Türkiye Dışişleri Bakanı Tunus Cumhurbaşkanı Habib Bourguiba ta
rafından kabul edilmiştir. Dışişleri Bakam ayrıca Tunus Plân ve Ekonomi ve 
M illi Eğitim Bakanı Ahmet Ben Salah, M illî Savunma Bakanı Mohammed 
M. Zali ve D ışişleri Bakanı Habib Bourguiba Jr. ile görüşmeler yapmıştır.

İki Dışişleri Bakanı Birleşmiş M illetler Genel Kurulunda yapılan mü
zakerelerin ışığında dünyanın politik durumunu gözden geçirmişlerdir. Bu 
münasebetle kendi ülkelerinin Birleşmiş M illetler teşkilâtı yasası prensip
lerine olan derin bağlılık ların ı teyit etmişlerdir. Ayni şekilde, bağımsızlık, 
ulusal egemenlik, hak eşitliği, içişlerine karışmama ve her ulusun politik ve 
sosyal gelişme yolunu serbestçe seçme hakkına saygı göstermek esaslarına 
istinâden, uluslararası işbirliğini geliştirmek amacıyla, her iki Hükümetin 
gayretlerine devam etmek hususundaki azimlerini bir defa daha belirtmiş
lerdir.

Her iki D ışişleri Bakanı, Orta - Doğu’daki durumun ciddiyeti ve bu
nun, gerek bölgesel, gerek uluslararası barış ve güvenlik bakımından yarattığı 
tehlike karşısında duydukları derin endişeyi ifade etmişlerdir. Bakanlar, Or- 
ta-Doğu’daki anlaşmazlığa, bölgede âdil ve sürekli bir barış sağlayacak hak- 
kâniyete müstenîd bir çözüm yolunun bulunması gereğine olan derin inanç
ların ı açıklamışlardır.

Bu konuda Birleşmiş M illetlerde Güvenlik Konseyinin 22 Kasım 1967 
tarihli kararı çerçevesinde sarfedilen gayretlere ve özellikle Jarring misyonu
na desteklerini ifade etmişlerdir.

Ikİ Bakan, Kıbrıs sorununa değinmişlerdir. D ışişleri Bakanı Çağlayan- 
g il T unuslu  meslekdaşına son gelişm eler hakkında etraflı b ilgi vermiş ve 
Tunus Hükümetinin bu konuda Türkiye’yi desteklemesinden Türk Hüküme
tinin duyduğu şükrânı belirtmiştir. Bakanlar, İki m illî cemaatin temsilcilerinin 
aracılığı ile  giriştikleri zemin yoklayıcı temasların bütün ilg ili T araflar ara
sında meselenin müzakereye ve anlaşmaya müstenîd bir çözüm şekline yol 
açması hususundaki dileklerini ifade etmişlerdir.

Her iki D ışişleri Bakanı, iki taraflı ilişk ileri derinliğine incelemişler 
ve bu ilişkileri bütün işbirliği alanlarında daha da güçlendirmek hususundaki 
azimlerini teyîd etmişlerdir. Bu meyanda Türkiye - Tunus ticaret ve kültür 
anlaşmalarında öngörülen karma komisyonların en kısa zamanda toplanma
larını kararlaştırm ışlardır. Her iki Bakan iki memleket arasındaki ilişkilerde 
görülen mesut gelişmenin tarihsel ve kültürel yakın lıklar üzerine kurulu kuv
vet ve dostluk bağları ile mazide ve bugün birbirine bağlı olan kardeş Türk ve 
Tunus halklarının samimi arzularına tekâbiil ettiğini memnuniyetle kaydet
mişlerdir.
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Görüşmeler Türk ve Tunus ilişkilerinin özelliğini teşkil eden derin dost
luk ve samimi kardeşlik havası içinde geçmiş ve ele alınan çeşitli konular 
üzerindeki görüş birliğinin bir defa daha müşahadesine imkân vermiştir«,

Türkiye D ışişleri Bakanı Tunus’da kald ığ ı süre boyunca kendisine gös
terilen İçten karşılama ve sıcak konukseverlik için derin teşekkürlerini ifade 
etmiştir. Türkiye D ışişleri Bakanı Tunus Dışişleri Bakanını Türkiye’ye resmi 
bir ziyaret yapmağa davet etmiştir. Bu davet memnunlukla kabul edilmiştir. 
Ziyaretin tarihi ileride tesbit edilecektir.»

B E L G E 4 17 Ekim 1968

B. M. TOPLANTISINDAN DÖNEN DIŞİŞLERİ BAKANININ  
DEMECİ

New York ve daha sonra Tunus’tan yurda dönen Dışişleri Bakanı İh
san Sabri Çağlayangil, B .M .’deki görüşmeleri ile  ilg ili olarak şunları söy
lemiştir :

«M illetlerarası ilişkilerde Çekoslovakya olaylarının etkileri açıkça gö
rülmekte idi. Aradan birbuçuk yıl geçmesine rağmen Ortadoğunun her an 
ih tilâflar yaratmaya elverişli ve istikrarsız durumuna halâ barışçı, adilane 
bir çözüm yolunun bulunmamış olması da endişeleri arttıran bir unsur olduğu 
unutulmamalıdır. Bu İtibarla Birleşmiş M illetlere bağlı devletlerin dünya barı
şından ve kendi memleketlerinin siyasetlerinden yüksek derecede sorumlu 
olanlarını bir araya toplayan bu toplantılarda zamanla artmakta olduğunu 
görmeğe alıştığımız yakınlaşma ve işbirliği arzularının bu y ıl da aynı hara
retle devam ettiğini iddia etmek korkarım ki aşırı bir İyimserlik olacaktır.

Ancak hemen ilâve etmeliyim ki, burada ümit ve cesaret verici 'bazı 
âmiller, kendimizi kötümserliğe kapılmaktan kurtarmağa yeterli sayılabilir. 
Görülüyor ki, son hadiselerin Avrupa’da bilhassa son y ıllarda gelişen yumu
şama havasına sekte verme ihtimali, birçok devletlerce endişe ile  karşılan
mıştır. M illetler aralarındaki ih tilâfı bir an evvel barışçı yollarla halletmeğe 
bugün daha anlayışlı ve kararlı hale gelmeğe yönelmişlerdir.

Birleşmiş M illetlerde yaptığım konuşmalarda bir Ortadoğu hükümeti 
olarak, Ortadoğu’daki hadiseleri aktif bir şekilde izlediğimizi belirttim .»

Daha sonra Tunus Dışişleri Bakanı Habib Burgiba Jr.un davetlisi ola
rak, Tunus’u ziyaret ettiğini söyleyen Dışişleri Bakanı yurda dönerken İtal
ya’ya uğradığım  ve İtalya hükümetinin Roma’da büyük bir meydana Ankara 
adını vermeği ve bu konuda yapılacak tören programı ve çalışmaları izlediğini 
belirtmiştir.
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■ RAUF DENKTAŞTN BASIN TOPLANTISI

B E L G E  5 : l 17 Ekim 1968

Kıbrıs Türk cemaat meclisi Başkam Rauf Denktaş, bir gazetecinin 
«Kıbrıs Rumları ile  Türkleri arasında en sonunda bir anlaşmaya varılacağı
na inanıyor musunuz?» şeklinde sorusunu şöyle cevaplandırmıştır :

« îk i toplum arasında bir anlaşma olmalıdır. Böyle bir anlaşma için ça
ba sarfetmekten başka çaremiz yoktur. Ayrıldığım ız noktalar çok dikenli 
olabilir. Fakat bizi bir araya getirmiş olan kaderbirliği herşeyin üstündedir. 
Biz kaderin çağırışına karşılık vermek ve bu suretle içerisinde ne korku, ne 
de nefret bulunan, ahlâk ve hukuk kurallarına dayanan bir cemiyet meyda
na getirmeğe yardımcı olmak azim ve cesaretini göstermeliyiz. Böyle bir ce
miyetin meydana getirilmesi her birimizin karşı tarafa uyabilmek için yapa
bileceği karşılık lı fedakârlıklara dayanmaktadır. Karşı tarafın görüşlerini 
anlamayı u lu orta reddetmek, yeni yeni meselelerle eski nefret hislerini körük
lemek, basındaki didişmeler, suçlamalar ve mukabiTsuçlamalar ve bütün bun
ların üstünde demokrasinin sayıca az olanların daima sayıca çok olanların 
tahakkümü altm a girmesi anlam ını taşıdığı f ik rin e . saplanıp kalmak, böyle 
bir cemiyetin kurulmasına yardımcı değild ir.»

Denktaş, daha sonra «bazı alanlarda yürümeğe başlamadan sıçrarsak, 
iy ilik  yerine kötülük yapmış olüruz» demiş ve şunları belirtmiştir :

«İhtiyat ve sağduyu birlikte işlemelidir. Bunu, ortak çıkarlar adına bu 
temasları geliştirmek niyeti izlemelidir. Her son safhaya ulaşma yolu uzun 
ve çetin olabilir. Buna rağmen durmadan çalışmalarım ıza olan . inancımızı 
kaybetmeden yolumuza sebatla devam etmeliyiz. Birbirimizin zorluklarım 
çok basit görmemeliyiz ve görüşlerimizi görmemezlikten gelmemeliyiz. Bütün 
bunlar yapıldığı takdirde sürekli bir anlaşmaya varmamamız için hiçbir se
bep yoktur. »

Rauf Denktaş, «K ıbrıs’ta genel seçimlerin ne zaman yapılacağını tah
min ediyorsunuz?» şeklindeki bir soruyu da şöyle cevaplandırmıştır :

«B u seçimlerin yapılmasının geciktirilmesi her iki taraf için de zarar
lıdır. Fakat şu hususlarda uyuşmak lâzımdır : seçim kanunu ve usulü ile se
çilen Türk ve Rum temsilcilerin birlikte çalışmalarının siyasal yönden im
kânlar içine alınması . . bu da, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmadan ge
nel seçimler yapılmasını beklemenin realist olmayan bir iş olacağı anlamına 
gelm ektedir.»
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B E L G E  6 19 Ekim 1968

Avrupa Toplulukları Komisyonu Sanayi İşleri Genel Müdürü Robert 
Toulemon Türkiye Odalar B irliği kütüphanesinde, «Türk - AET ortaklığı 
gelişme perspektifi içersinde Türkiye’de sanayileşme şartları» konulu bir kon
ferans vermiştir.

Konuşmacı özetle şunları söylemiştir :

«Türkiye ile  Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık kuran 
anlaşmada öngörülen «hazırlık  dönemi» son safhaya girmektedir. Prensip 
itibariyle beş y ıl olarak tesbit edilmiş bulunan bu dönemin süresi, uzatılma
dığı takdirde, 1 A ralık 1969’da dolmuş olacaktır. Türkiye’nin mevcut ekonomik 
şartları itibariyle «geçiş dönemi» ne girmeğe hazır olup olmadığı hususu 
önümüzdeki 1 A ralık 1968 tarihinden itibaren taraflarca İncelenmeğe baş
lanacaktır. Sözkonusu tarihten itibaren, taraflar, Ankara andlaşmasında ön
görülen kademeli gümrük birliği ile  ekonomik politikaların yakınlaştırılm ası 
yolunda alınacak kararlara Türk ekonomisinin, zarara uğramadan, dayanabi
lecek güçte olup olmadığını etraflı araştırmalara davalı olarak tahkik edecek
lerdir.

Geçiş dönemi, esas itibariyle hazırlık döneminden farklı olacaktır. İlk 
dönemin hedefi, Türkiye’nin, müteakip dönemlerde yükleneceği m ükellefi
yetleri yerine getirebilmesi İçin, Topluluk yardımlarından da, faydalanmak 
suretiyle, ekonomisini kuvvetlendirmeğe yönelmesi idi. İkincisinde ise, esas itiba
riyle geçiş devresi olup bu dönemde giirük resimleri, aynı değerde diğer tedbir
ler ve miktar kısıtlam aları gibi ticarî mübadeleler için engel teşkil eden hu
suslar tedricî surette ortadan kaldırılacak, ortak gümrük tarifeleri kademeli 
olarak Türk hükümetince de uygulanacak ve gümrük birliğinin iyi işlemesini 
sağlamak için tarafların İktisadî politikalarında gerekli yakınlaştırm a yapı
lacaktır.

Kanaatimce, hazırlık dönemi her iki taraf için de çok faydalı olmuştur. 
Bu dönemde ekonomik yönden sağlanan imkânlar, m alî yardım lar ve tütün, 
kuru üzüm, kuru incir balık, narenciye, taze üzüm, zeytinyağı, kalite şarabı, 
halı ve bazı tekstil mamulleri gibi Türkiye için özel bir önem taşıyan ürün
lere Toplulukça tanınan ticarî kolaylıklardan ibarettir. Bunlara karşılık Tür
kiye’den herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

Bu devrede, Türk ihraç m allarına Toplulukça sağlanan kolaylıklardan 
başka, hazırlık dönemi, tarafların ilişki ve dostluklarını geliştirm elerine sü
rekli olarak imkân hazırlamıştır.

TÜRKİYE - AET İLE İLGİLİ BİR KONFERANS
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Geçiş dönemine girilm esi yolunda bir karar alındığı takdirde, Ankara 
andlaşmasımn işleyişi ile  yakından ilg ili olup, memleketinizin sanayileşmesi
ni büyük ölçüde etkileyebilecek bazı faktörleri daha yakından ele almama 
müsaadelerinizi rica edeceğim.

Türkiye’nin sınaî kalkınmasında işgücü, en müsait bir faktör olarak 
mütalâa edilebilir. Memleketiniz büyük bir işgücü kaynağına sahiptir, hem 
de en iyi kaliteden, Türk işçilerinin, Topluluk endüstri çevrelerince en fazla 
talep edilenler arasında bulunmaları bu hususu ispat etmektedir. Türk işçile
rinin işlerine candan bağlılık ları ve işyerlerine intibak kabiliyetleri övülmek- 
tedir. Şüphesiz bugün için birçok Türk işçisinin hayatlarını dış memleketlerde 
kazanmak mecburiyetinde kalmış olm aları esef edilecek bir husustur. Fakat 
bundan Türkiye’de sanayileşme şartlarının gelişmesi bakımından faydalar 
sağlanacağı da muhakkaktır. Bu işçiler dış memleketlerde kald ıkları süre 
zarfında, bazı temel ve hattâ ileri seviyedeki yetiştirilme şartlarından fayda
lanmaktadırlar. Bu eğitim, Türkiye’de kurulacak sanayiler için yararlı ola
caktır. Zira, Akdeniz bölgesinde topluluk memleketlerine gelen işçilerin, ken
di memleketlerinde iş bulma imkânı hasıl olur olmaz yurtlarına dönme tema
yülü gösterdikleri tesbİt edilmiştir.

Türkiye ile  Topluluk arasındaki ekonomik bağların kuvvetlenmesi so
nucu olarak, sanayileşmiş Batı Avrupa memleketleriyle Türkiye arasındaki 
Türk işçi hareketlerinin artacağı tahmin edilebilir. Keza, Türkiye’nin sanayi
leşmesi için gerekli işçilerin yetiştirilmesi yolunda Topluluk memleketlerinin 
daha sistemli gayretler harcamaları da düşünülebilir. Mevcut bağları kuvvet
lendirecek bütün İktisadî gelişmelerin temeli olan sanayilşmeyi hızlandıracak 
bu yolun hiçbir, yönünü sizden saklamadığım ı zannediyorum. M uhakkak ki 
bunun riskleri de vardır. Bu riskleri isteme ve yüklenme kararı tamamen Türk 
halkının ve hükümetinin olacaktır.

Gümrük b irliği sadece müdahale manialarının kaldırılm ası ile  değil, fa
kat sanayileşme faaliyetini hızlandırmak için doğurduğu müsait ortam ile izah 
edilebilir. Bu ortam, Topluluğa üye ülkelerde bazı hallerde, iş pazarlara bü
tün gayretlerini teksif etmiş ve m illî sınırlar dışına asla bakmıyan sanayicilerin 
meşgalelerini değiştirmiştir. Ortak Pazarın kuruluşu onları daha uzaklara 
bakmaya mecbur etmiştir, sınırlarının ötesinde yeni müşteriler ararken, yalnız 
müşteri değil fakat ortaklar da buldular. Zayıflıkların ın sebeplerini öğrenip 
daha kuvvetli olmanın yollarını çıkardılar. Rakiplerinin yaptıkları ile  meşgul 
olmaya başlayıp, onları anlamaya çalıştılar. Daha önceden hiç düşünmedikleri, 
sınırlarının ötesiyle teması aradılar. Bu zihnî değişimdir ki AET içinde, son 
10 yılda sınaî ve ticarî faaliyetin artmasını büyük ölçüde mümkün kılm ıştır.

Çok yakında Türk halkı ve hükümeti, 1957 de bizim hükümetlerimizin 
karşılaştıklarına benzer bir tercih karşısında bulunacaktırlar. Bu Türkiye için 
serbest bir tercihdir.»
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B E L G E  7 24 Ekim 1968

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN 23. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE 
YAYINLANAN MESAJLAR

Birleşmiş M illetler teşkilâtının kuruluşunun 23. yıldönümü münasebetiy
le Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Başbakan Süleyman Demirel ve Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil birer mesaj yayınlamışlardır.

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’m mesajı şöyledir :

«Kuruluşunun 23’nçü yıldönümüne erdiğimiz Birleşmiş M illetler teşki
lâtının bu mutlu gününü, insanlığın geçmişine saygı, geleceğine ümit duyarak 
kutluyoruz.

Tarihin en yaygın, en kanlı ve her bakımdan en büyük neticelerini do
ğuran ikinci dünya savaşının, acılarım yaşayan, yaralarını taşıyan ve sıkıntıla
rını paylaşan insanlığın, barışa ve işbirliğine duyduğu özlemi karşılamak ve bu 
ülküleri gerçekleştirmek üzere, daha savaş devam ederken alınan bir kararın 
uygulanması için, aralarında Türkiye’nin bulunduğu 51 devletin teşebbüsü ve 
iştirâki ile  24 Ekim 1954 tarihinde kurulmuş olan Birleşmiş M illetler teşkilâ
tına, hâlen, 125 devlet üyedir.

Böyle bir ihtişama ulaşmış olan Birleşmiş M illetler teşkilâtı, kuruluşun
dan bu yana, dünyanın her köşesinde siyasî, İktisadî, sosyal ve kültürel alan
larda çeşitli ve önemli görevler yüklenmiştir.

Birleşmiş M illetler, büyüklük ve öncelik iddialarına dayanan peşin hü
kümlerin ve siyasî mülâhazaların, mümkün olduğu kadar dışında ve üstünde 
tutulan bu görevlerin, insanlar ve m illetler arasında bir fark gözetilmeden, 
yapılmasında ve ihtilâfların  çözümlenmesinde kiiçümsenemiyecek başarılar 
elde etmiştir.

Teşkilâtın kurucu üyelerinden biri olan memleketimiz ülkülerine inan
d ığı ve prensiplerini benimsediği Birleşmiş M illetlerin bütün çalışmalarına faal 
bir surette katılmakta ve bÖylece hem kendisi faydalı olmakta, hem de kendi
sine faydalar sağlamaktadır.

Bu sebeplerle, Birleşmiş M illetlerin ve teşkilâtın, hürriyet, eşitlik, ada
let, bağımsızlık, m illî egemenlik, içişlere karışmama, m illî kalkınma, dünya 
barış ve güvenliğini birlikte koruma, m illetlerarası dostluk ve İşbirliğini sağ
lama ülkelerini gerçekleştirmek hususunda sarfetmekte oldukları gayretleri 
samimiyetle desteklemeye devam edeceğiz.
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Tarihin attığı temeller ve medeniyetin sağladığı gelişmeler üzerinde, 
dünya m illetlerinin sürekli ve müessir işbirliği ile yükselmesini ve kuvvetlen
mesini yürekten temenni ettiğimiz Birleşmiş M illetler teşklâtının bu gününü, 
karşılıklı inan ve güven birliğ i içinde, kutlamak bütün insanlığın hakkı ve ya
şadığımız insan hakları yılının müşterek vazifesidir.»

Başbakan Süleyman Demirel’in demeci şöyledir :

«Bugün Birleşmiş M illetler teşkilâtının kuruluşunun 23. yıldönümünü 
idrak etmekteyiz.

İnsanlığı harp tehlikesinden sürekli olarak uzak tutmak ve dünya barı
şının hertürlü şekliyle bozulmasını önlemek için kurulmuş bulunan teşkilâtın, 
bu aslî görevinin yanında m illetlerarası alanda egemenlik ve eşitlik ilkelerine 
dayanan dostane ilişkileri geliştirmek, ekonomik, sosyal, fikri ve insani nite
likteki problemlere çözüm yolu bulmak, ırk, cins, dil ve din ayrımı gözetmek
sizin insan haklarına ve ana hürriyetlere riayeti sağlamak, m illetlerinin, bir- 
biriyle ilişkilerinde her yönden etkili bir işbirliğini gerçekleştirmek gibi diğer 
önemli amaçları da vardır.

Devamlı değişiklik gösteren dünya şartları içerisinde, m illetlerarası so
runların ve anlaşmazlıkların arzettiği çok yönlü ve g irift durum gözönünde 
tutulursa yukarıda ana hatlarını belirttiğim  hedeflere ulaşma yolunda Birleş
miş M illetler teşkilâtının her alanda mutlak bir başarı sağladığını söylemek 
mümkün değildir. Ancak, çağımızın baş dündürücü tekonolojik gelişmesi, es
ki ile  kıyaslanamıyacak ölçüde ekonomik ve sosyal alanda kaydedilen ilerle
meler ve nihayet zaman zaman ortaya çıkan bölgesel veya sınırlı silâh lı çatış
maların genişlemesinin önlenmesi bakımından Teşkilâtın oynadığı çok önemli 
rolü küçümsemek de sözkonusu olamaz.

Birleşmiş M illetler bir yandan uyuşmazlıkların arabulma, uzlaşma mü
zakere yollarıyla çözümlenmesine gayret ederken, diğer yandan Birleşmiş M il
letler Barış Güçleri teşkil etmek suretiyle, genişleme istidadı gösteren birçok 
m illetlerarası ihtilâtların önlemesine veya ortadan kaldırılm asına yardımcı ol
muştur. Silâhsızlanma, nükleer silâhların kullanılm asının önlenmesi, uzayın 
barışçı amaçlarla kullanılması gibi önemli konularda Birleşmiş M illetler tara
fından yönetilen faaliyetler sayesinde insanlığın yararına büyük gelişm eler 
kaydedilmiştir.

Dünya m illetlerinin sosyal alandaki ilerlemesini ve daha ileri bir hayat 
standardına kavuşmasını mümkün kılmak için Birleşmiş M illetler ve ona bağ
lı kuruluşlar, gelişmekte olan ülkelere açlık, hastalık, cehaleti yenme, tabii 
ve beşeri kaynakları en iyi şekilde değerlendirme çabalarında yardım etmek 
suretiyle modern ve verimli bir evrensel ekonomi anlayışının yerleşmesine ger
çek katkılarda bulunmaktadır. Teşkilatın bu yoldaki çalışmalarında eskiye nis-
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betle büyük hamleler tahakkuk ettirilmiştir. 1960 - 1970 .yıllarım  kapsayan ve 
Birleşmiş M illetlerce ilân olunan «on yıllık  Kalkınma» programı, geliş
mekte olan ülkelerin Kalkınma hızım 1970 yılına kadar en azından yüzde 
5’e çıkarmayı hedef almaktadır. Bu hedefe ulaşıldığında, dünya devletleri 
arasındaki ekonomik farklılık ların , bütün insanlarm mutlu bir şekilde yaşa
masını mümkün kılacak derecede azaltılmış olacağı şüphesizdir.

Kalkınmanın değişik merhalelerinde bulunan ve değişik ekonomik ve 
sosyal sistemlere sahip ülkeler arasındaki ticareti geliştirmek, gelişmekte olan 
ülkelere bir «kalkınm a program ı» çerçevesi içerisinde yardımcı olmak, eko
nomik gelişimde büyük bir yer işgal eden g ıda ve tarım problemlerinin halli
ne gayret sarfetmek, bölgesel sosyal ve ekonomik sorunları etkili bir teşkilât
lanma yoluyla ortadan kaldırmaya çalışmak yukarıda bahsi geçen hedefe va
rabilmek için Birleşmiş M illetlerin başarılı bir şekilde uyguladığı • metodlardır.

Bu vesile ile, Birleşmiş M illetler prensiplerine bağlılığ ın ı her zaman 
samimiyetle ortaya koymuş bulunan memleketimizin ekonomik ve sosyal alan
da da Teşkilâtın amaç ve metodlarına uygun bir tarzda şuurlu ve p lânlı bir 
kalkınma hamlesi içinde bulunduğunu kaydetmek isterim.

Birleşmiş M illetler insan hakları evrensel beyannamesinin kabulünün 
20. yıldönümü münasebetiyle 1968 yılı, bütün Birleşmiş M illetler üyesi ülke
lerde olduğu gibi, memleketimizde de «m illetlerarası İnsan hakları y ılı»  ola
rak ilân edilmiştir.

İnsan haklarına ve haysiyetine büyük değer veren memleketimizde bu 
y ılın  mana ve önemi çeşitli faaliyet ve törenler düzenlemek suretiyle kutlan
mıştır. Türkiyemizin insan haklarına ve ana hüriyeti erine en ileri şekilde ria
yeti sağlayan bir anayasa sistemine sahip olması ve insanlar arasında hertürlü 
fark gözetiminin karşısında bulunması dolayısiyle bugün 23. yılın ı idrak ey
lediğimiz Birleşmiş M illetler günü bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Bu 
müstesnagüniı kutlarken, Türkiye’nin de daima şerefli bir yer işgal edeceği, 
Birleşmiş M illetler prensip ve amaçlarına bağlı eşitlik ve egemenlik ilkeleri
ne dayanan bir dünya düzeninin güçlenmesi yolunda girişilen gayretlerin ba
şarıya ulaşmasını gönülden temenni ederim.»

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağlayangil’in demeci şöyiedir :

«İkinci Dünya Harbinden sonra insanlığın sürekli bir barış ve güvenlik 
İçersinde yaşamasını sağlamak amacıyla teşkil edilmiş bulunan Birleşmiş M il
letlerin kuruluş tarihi olan 24 Ekim günü dünya ülkelerinde olduğu gibi mem
leketimizde de Birleşmiş M illetler günü olarak kutlanmaktadır.

Çağımızda birçok ülkelerin dış politikalarını dayandırdıkları barış içinde 
beraber yaşama prensibi hukukun üstünlüğü ve güvenlik içinde barış ilkeleri
ni benisemiş teşkilâtlı bir m illetlerarası toplumun varlığ ına bağlıdır.
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Böyle bir toplumun gerçekleşmesi ise m illetlerin egemen eşitliğini sağ
lamak, sosyal ve ekonomik kalkınmalarını mümkün kılmak, İnsanın insan ol
mak hasebiyle sahip bulunduğu hak ve hürriyetlere saygı göstermeyi gerçek
leştirmek, yer yüzünden esareti kaldırmak amaçlarıyla kurulmuş bulunan Bir
leşmiş M illetlerin ilkelerinin bütün devletlerce samimiyetle ve sadakatle uy
gulanması sayesinde mümkün olabilecektir.

Y irm i üç y ıl öncesine nisbetle büyük gelişmeler kaydeden m illetlerarası İliş
kiler ve sorunlar Birleşmiş M illetlere düşen görev ve sorumlulukların öne
mini çok geniş ölçüde arttırmış bulunmaktadır. Bu durumda Birleşmiş M il
letler teşkilâtının her zaman ve her konuda hemen başarı göstermesini bek
lemek elbetteki gerçekçi bir davranış olamaz. Teşkilâtın bazan teknik engel
ler, bazan da üyelerin bencil davranışları yüzünden birtakım görevlerini tam 
yerine getİrmeyişinin hatta, mahdut ölçüde de olsa, başarısızlıklara uğram a
sının nedenlerini bu yönden eleştirmeye tabi tutmak zorunludur.

Karşılaşılan bütün güçlüklere rağmen Birleşmiş M illetler, insanlığın 
daha mutlu geleceğe kavuşabilmek için büyük ümitler bağladığı bir m illetler
arası forum olma niteliğin i muhafaza etmektedir. Uyuşmazlıkların barışçı 
yo llarla çözümlenmesi yolundaki gayret ve faaliyetler, bölgesel veya sınırlı 
askerî çatışmaların genişlemesinin önlenmesi, dünya çapında tam bir silâh
sızlanmanın gerçekleştirilmesi, nükleer silâhların yayılmasının önlenmesi, 
sömürge ülkelerine ve halklarına bağımsızlık verilmesi, okyanusların ve uza
yın araştırılması ve barışçı amaçlarla kullanılm ası, her şekliyle ırk ayrımının 
ortadan kaldırılm ası, insan haklarına ve temel hürriyetlere riayetin temini 
gibi konularda Birleşmiş M illetler Teşkilâtının kaydettiği ilerlemeler, m il
letlerin bu evrensel kuruluşa büyük bir önem atfetmekte ve inanç duymakta 
haklı bulunduklarının açık örnekleridir.

Buna muvazi olarak ekonomik ve sosyal konularda, Birleşmiş M illet
ler teşkilâtı, m illetlerin süratle sanayileşmelerini, tarımsal kalkınmalarını 
başarabilmelerini, m illetlerarası ticari ilişkilerin bütün ülkelerin çıkarlarını 
koruyan âdil esaslara istinad ettirilebilıiıelerin i, dünyanın tabiî ve beşeri kay
naklarını en iyi şekilde değerlendirebilmelerini mümkün kılacak büyük ham
lelere girişmiştir.

Meteoroloji, sağlık işleri, posta ve telekomünikasyon, iş, işçi ve işveren
lerle ilg ili teknik sorunlar ise teşkilâta bağlı özel ihtisas teşekkülleri tarafın
dan olumlu ve üye devletlerin bu alanlardaki kalkınm alarına yararlı olacak 
tarzda ele alınmaktadır.

Birleşmiş M illetler teşkilâtının halihazır m illetlerarası siyasî konjonktür 
içinde karşı karşıya bulunduğu çetin problemlerin halledilm esi, bütün üye 
devletlerin Birleşmiş M illetler Yasası’ndaki ilkelere tam riayet etmesi ve ken
dilerine düşen görevleri gerektiği şekilde yerine getirme azim ve iradesini sa
mimiyetle ortaya koymaları ile  mümkündür.
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Kuvvet ve zor kullanmaksızın uyuşmazlıkların barışçı yo llarla halled il
mesinin savunucuları arasında bulunan memleketimiz insan haklarına ve te
mel hürriyetlere en geniş şekilde saygı gösterilmesinin, ekonomik ve sosyal 
kalkınmanın Birleşmiş M illetler ilkelerine bağlı bir m illetlerarası toplum 
içerisinde yapılacak yakın bir işbirliği ile gerçekleşebileceğine de inanmakta 
ve bütün diğer Birleşmiş M illetler üyesi ülkelerin aynı tarzda hareket etmesi 
sayesinde karşılaşılan güçlüklerin yok edilebileceğine kani bulunmaktadır.

İçinde bulunduğumuz 1968 İnsan H akları Y ılın ın  Birleşmiş M illetler 
prensiplerinin uygulanması bakımından bütün devletler üzerinde uyarıcı et
kiler yapacağı inancı ile  24 Ekim Birleşmiş M illetler Günü’nü candan kut
larım .»

B E L G E 8 25 Ekim 1968

FRANSA CUMHURBAŞKANININ KARŞILAMA TÖRENİNDE 
YAPILAN KONUŞMALAR

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, General de G aulle’ii şu konuşma ile 
karşılam ıştır :

«Sayın Cumhurbaşkanı,

Türkiye’ye hoş geldiniz.

Ziyaretinizden büyük memnuniyet duymamızın çeşitli sebepleri vardır.

Her şeyden önce, dört asırdan fazla zamandır, dostluk ilişkileri idame 
ettiregeldiğimiz, büyük ve asil FRANSIZ m illetini şahsınızdan selâmlamak 
imkânını bulmuş oluyoruz.

İkincisi, Sayın Başkan, sizin gibi gerek asker, gerek devlet adamı olarak 
memleketimizde en derin saygı ile anılmakta olan bir şahsiyeti selâmlıyoruz.

Nihayet, Sayın Bayan de GAULLE’iin size refakat etmekte olmasından 
da sevinç duymaktayız.

Sayın Başkan,

Ziyaretiniz ayni zamanda m illetlerarası siyasî hayatın çetin olaylarla 
dolu özel ve bir önem taşıyan bir devresine rastlamaktadır.

Bütün bu sebepler dolayısiyledir ki, yapmakta olduğunuz ziyaret 
TÜRK - FRANSIZ dostluğunun geliştirilmesi yolunda çok İleri bir merhale 
teşkil edecektir.
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Yüksek şahsiyetinizin ve bu ziyaretin izleri, memleketlerimiz arasındaki 
ilişkilerde daima unutulmaz ve müstesna bir yer tutacaktır.

Sayın Başkan,

Geçen Haziran’da FRANSA’ya yapmış olduğum resmî ziyaret sırasında 
bize, bizzat siz ve muhterem eşiniz, FRANSIZ makamları ve bütün FRAN
SIZ halkı tarafından gösterilmiş bulunan sıcak hüsnükabulün hâlâ taze olan 
hâtırasını her zaman canlı olarak yaşatacağımızı burada tekrar belirtmeyi 
borç bilirim.

Sayın Başkan,

Türk topraklarına ayak bastığınız şu anda, size, Sayın Bayan de GAUILLE’e 
ve sizlere refakat eden saşhiyetlere TÜRKİYE’de iyi günler geçirmelerini 
dilerim.

Yaşasın FRANSA»

(F ransız ca  M e t in )

«Monsieur le Président,

Vous êtes en Turquie, le bienvenu.

Si nous nous réjouissons de votre visite, c’est pour plus d ’une raison.

C’est d ’abord parce qu’en votre personne nous saluons la grande et 
noble nation française, avec laquelle nous entretenons des liens d’amitié 
anciens de plus de quatre siècles.

C’est aussi parce qu’il s’agit de Vous personnellement, Monsieur le 
Président, qui en tant qu’homme d’Etat et soldat éveillez en nous des sentiments 
de la  plus haute estime et considération.

Nous sommes aussi heureux de voir que Madame de Gaulle ait bien 
voulu Vous accompagner.

Votre arrivée coincide avec une période riche en événements d ’une 
importance toute particulière pour la  vie politique internationale.

Pour ces raisons, Monsieur le Président, Votre visite constituera sans 
doute un événement mémorable dans les annales de l ’amitié turco - française 
qui, désormais portera 1 empreinte de votre personnalité et de cette visite.

Je voudrais aussi dire que mon épouse et moi - même, garderons 
toujours vivant en nous le souvenir de l ’accueil sİ chaleureux qui nous a été 
réservé par vous - même, par Madame de Gaulle, par les autorités et le peuple 
français tout entier lors de ma visite officielle en France, en juin dernier.
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Au moment où vous mettez le pied sur le sol turc, je souhaite Monsieur 
le Président, à vous même, à Madame de Gaulle ainsi qu’aux personnalités 
qui vous accompagnent un agréable séjour en Turquie, au cours duquel, 
j ’en suis certain, vous vous sentirez partout entouré d’un peuple qui vous 
accueille avec joie et déférence.

Vive la France.»

Fransa Cumhurbaşkanı General de Gaulle ise, şu mukabelede bulun
muştur :

«Sayın Cumhurbaşkanı,

Sevimli davetinize icabetle burada bulunduğumdan çok mutlu ve mü
şerref oldum.

Uzun zamandan beri Türkiye ile Fransa sıkı münasebette bulunuyorlar. 
İkisinin de her zaman tarihle, yani tecrübe ile karşılaştığından, bu münase
betler olayların ölçüsünde değişen oldu. Ama, ne olursa olsun, iki milletimiz 
birbirini saymaya, birbirini cezbetmeye hiç bir zaman son vermedi.

Biz Fransızlar, bu gün, her zaman olduğu kadar bu durumda bulundu
ğumuza kaniyiz. Filhakika, U lu Atatürk’ün hitabından beri memleketinizin 
ilk  m illî amaç yaptığı geniş sahada modernleşmeyi taktir eder ve bundan 
dolayı ilerlemeye doğru yürüyüş için Fransız - Türk elbirliğini daha fazla 
sıkılaştırmak arzu eyleriz. Ayrıca, şimdiki zor ve tehlikeli dünyada, yekvuciit bir 
halk, sağlam bir kuvvet, teşkilâtlı bir devlet olan Türkiye’nin istiklâl arzu
sunu ve ortasında bulunduğu dünyanın önemli bölgesinde ehemmiyetini bi
lerek, bizim politikamızı onun politikasına yaklaştırmaya mütemayil olmak
tayız.

Demek olur ki, Sayın Cumhurbaşkanı, kendinizle, Başbakan ve hükü
metle müzakerelerimiz ne mühim neticelere erişebilir.

(Türkçe olarak söylenen kısım)

U lu ve yiğit Türk halkına, bütün kalbimle, Fransa’nın selâm larını su
narım.

Yaşasın Türkiye î

(Esas M e t in )

«Monsieur le Président,

Je suis très heureux et très honoré d ’être ici à votre aimable invitation.
Il y a bien longtemps que la  Turquie et la  France sont en relations 

étroites. Comme toutes deux ont toujours été aux prises avec l ’Histoire, c’est- 
à-dire avec l ’épreuve, ces relations furent naturellement variables à mesure
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des événements. Mais, quoi qu’il soit arrivé, nos deux peuples n’ont jamais 
cessé de s’estimer et d ’être attirés l ’un vers l ’autre.

Nous, Français, croyons qu’aujourd hui c’est le cas autant que jamais. 
Nous mesurons, en effet, la  vaste transformation moderne qui est en cours 
chez vous, depuis qu’à l ’appel du grand Atatürk votre pays en a fait son premier 
but national et nous souhations d ’autant plus resserrer la  coopération 
franco - turque pour la  marche vers le progrès. D ’autre part, sachant quelles 
sont, au m ilieu du monde difficile et dangereux d ’à présent, la  volonté 
d’indépendance de la Turquie, - peuple compact, force solide, Etat organisé, - 
et l ’importance qu’elle a dans la  région essentielle du monde où elle se trouve 
située, nous sommes tout disposés à rapprocher notre politique de la sienne.

C ’est dire, Monsieur le Président, quelle peut être la  portée des 
entretiens que nous allons avoir avec vous-même, avec le Premier Ministre, et 
avec le gouvernement.

En toute amité, j ’apporte au grand et vaillant peuple turc le salut de la 
France.

Vive la  Turquie.»

B E L G E 9 23 Ekim 1968

CUMHURBAŞKANI SUNAY’IN GENERAL DE GAULLE 
ŞEREFİNE VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Fransa Cumhurbaşkanı de G aulle şerefi
ne verdiği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Cumhurbaşkanı,

Sözlerime başlarken, FRANSA Cumhurbaşkanının ve Sayın Bayan de 
GAULLE ün TÜRKİYE’yi resmen ziyaretinden büyük şeref duyduğumuzu 
ifade etmek isterim.

Bu ziyaret, memleketlerimiz arasındaki ilişkilerde muhakkak ki ola
ğanüstü bir yer işgal edecektir.

ANKARA ya gelişinizde, yol boyunca birikmiş olan halkımızın, sizi 
karşılamada gösterdiği heyecan TÜRK milletinin, " FRANSA’ya ve onun 
mümtaz Cumhurbaşkanına beslediği sempati ve an’anevî dostluğun içten ge
len bir tezahürüdür.
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TÜRKLER, nesillerce B atıy ı FRANSA vasıtasıyla görmeyi âdet edin
mişlerdir. Geçen asrın başlarında, zamanın ve tarihin yıprattığı büyük bir im
paratorluğun bünyesini, Batı medeniyetinin fikir ve eserlerinden mülhem 
olarak yeniden kuvvetlendirmek gibi cesur bir karar alındığı zaman, TÜRK 
aydınlarının nazarları gene FRANSA’ya yönelmiştir.

B atın ın  kültürel zenginliklerinin TÜRKİYE tarafından benimsenme
sinde FRANSA’nm payı yüksek olmuştur. FRANSA’nın san’at ilim  ve ede
biyatından ilham alarak yetişmiş olan TÜRK’lerin sayısı çoktur.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Şahsınızda, hayatını vatan hizmetine vakfetmiş ve memleketinin zor 
anlarında, cesareti, basireti ve m illetinin büyüklüğüne olan imanı sayesinde, 
mevcut engelleri aşarak, memleketini dirayetle başarı yoluna sevketmesini 
bilen mümtaz bir devlet adamını ve büyük bir m illetin şerefli bir evlâdını da 
selâmlamış oluyoruz.

TÜRK m illetinin ziyaretinize verdiği mâna işte budur. Mazisi zengin 
olan ilişkilerim izin geleceğine bu ziyaretin daha da kuvvet kazandıracağına 
eminim.

Geçen sene FRANSA’ya yaptığımız ziyarette, bütün ikametimiz boyun
ca PARİS’te olsun, güzel memleketinizin diğer yerlerinde olsun, bize gös
terilen sıcak kabulün hatırasını eşimle birlikte daima yâdettiğim izi burada 
ifade etmek isterim. Ziyaretimiz, FRANSA’nın terakki yolunda neler ger
çekleştirmeye muktedir olduğunu daha yakından görmemize imkân vermiş
tir.

PARİS’teki temaslarımızdan bu yana, m illetlerarası alanda çeşitli olay
lar cereyan etmiştir. Bütün bu olayları yakından incelememiz ve şümul ve ne
ticelerini ölçmemiz yerinde olacaktır. Yarın sabah başlayacak olan görüşmeler, 
bize, bütün bu meseleler üzerinde etraflı fikir teatisinde bulunmak imkânını 
verecektir.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Bundan bir müddet önce yaptığınız bir konuşmada : «FRANSA ba
rıştan yanadır, FRANSA’nm barışa ihtiyacı vardır. FRANSA’nm yeniden 
doğması için, kendini yeniden yaratması ve kelimenin en asıl anlam ıyla ge
lişip yayılabilmesi için, barışa ihtiyacı vardır» demiştiniz.

Aynı şey, aynı derecede, barışa bağlı olan TÜRKİYE için de vârittir :

Refah ve gelişmeye mâtuf meşru emellerinin gerçekleştirmesi için, 
TÜRKİYE’niıı devamlı bir barışa ihtiyacı vardır. TÜRKİYE, barışı, emni
yetinin en sağlam teminatı olarak görmektedir. Daha 1931 senesinde ATA-
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TÜRK tarafından ifade edildiği gibi : «TÜRKİYE’nin emniyetini gaye tu
tan, hiçbir m illetin aleyhinde olmıyan bir sulh istikameti bizim daima düstu
rumuz olacaktır». Dış siyasetlerimizdeki bu benzerlik karşılık lı münasebet
lerimizin sağlam temelini teşkil etmektedir.

Memleketlerimiz arasında, kökü geçmişte olan ilişk iler bugün artarak 
çeşitli alanlara yayılm ış bulunmaktadır. Diğer yandan, ik ili ilişkilerim izin ya
nı sıra, m illetlerarası teşekküller çerçevesinde de semereli bir işbirliğini ger
çekleştirmiş durumdayız.

Memleketlerimiz Atlantik Andlaşması İttifakının üyesidirler ve bu 
ittifakın kendi güvenlik ve özgürlüklerinin korunması ve dünya barışının 
idamesindeki fayda ve zarureti üzerinde mutabıktırlar.

Doğu - Batı ilişkilerinde bir normalleşmeyi gerçekleştirmek için Batılı 
devletlerce sarfedilen gayretlere, TÜRKİYE de, bütün samimiyetiyle katıl
mıştır. Bu kadar hararetle arzu edilen yumuşamanın gerçekleşmiş olduğuna 
biz de inanmıştık. Ancak, geçen Ağustos ayında, ÇEKOSLOVAKYA’da ce
reyan eden olaylar, bu alanda tam İyimserliğe kapılmanın henüz erken ol
duğunu göstermiştir. Ümit ederiz ki, en sonunda, aklıselim  yine galebe ça
lacak ve yumuşama yolunda ilerlemeye devam edilebilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanı,

ORTA - DOĞU da, bizim endişemizi çekmeye devam eden bir bölge
dir. Bu konuda en büyük temennimiz, meseleye âdil ve barışçı bir çözüm yolu 
bulunmasıdır.

M illetlerarası meselelerden kısaca bahsettikten sonra, sizce gayet iyi 
bilinen sebepler dolayısiyle, TÜRKİYE için birinci derecede önem arzeden 
KIBRIS meselesine de temas etmek istiyorum. TÜRKİYE, bu ih tilâfa da
ima barışçı yollardan bir çözüm aramıştır. Artık, KIBRIS’ta, geçen Kasım’- 
daki benzer durumların bir daha tekerrür etmeyeceğini ümit etmekte ve ihti
lâfın, bütün İlgili tarafların hak ve menfaatlerini koruyan, barışçı bir sonuca 
bağlanmasını temenni eylemekteyiz.

Sayın Cumhurbaşkanı,

Sözlerimi, memleketlerimiz arasındaki münasebetlere temas ederek bi
tirmek istiyorum. Elalen, türlü alanlarda ve çeşitli konularda mevcut olan bu 
münasebetlerin daha da genişleyeceğinden ve derinleşeceğinden emin bulu
nuyorum. Aramızdaki işbirliğinin gittikçe verim li olması ümidini izhar eder
ken, bunun, sadece memleketlerimizin değil, genel barışın da yararına olaca
ğını ilâve etmek isterim .»
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(Fransızca M et in )

Monsieur le Président,

Permettez - moi, tout d’abord de vous dire combien nous sommes heureux 
d ’avoir le Président de la  République Française et Madame de Gaulle, en 
visite officielle sur la  terre turque.

Votre visite occupera une place exceptionnelle dans les relations entre 
nos deux pays.

L ’enthousiasme spontané de la  foule qui s’est massée le long du parcours 
pour Vous accueillir à Votre arrivée est l ’expression de la  sympathie et de 
l ’amitié traditionnelles que le peuple turc nourrit pour la  France et à l ’égard 
de son illustre Président:

Les Turcs ont depuis des générations pris l ’habitude de voir l ’Occident 
à travers la  France. C’est de nouveau vers la  France que se sont portés les 
regards des intellectuels turcs lorsque ceux - ci, au début du siècle passé, 
ont pris la  couraguse décision de revigorer la structure d’un grand empire, 
usé par l ’âge et l ’histoire, en s’inspirant des idées et des réalisations de la 
civilisation occidentale.

Dans cette assimilation par la  Turquie des richesses culturelles de 
l ’Occident, la  contribution de la  France a été prédominante. Nombreux sont 
les Turcs qui ont formé leurs esprits au contact de la  littérature, la science 
ot Fart français.

Monsieur le Président,

Nous saluons aussi en vous, l ’éminent homme d ’état, le digne fils d’une 
grande nation qui a consacré son existence au service de sa patrie et qui dans 
les moments dramatiques pour son pays a su, grâce à son courage, à sa 
foi dans la  grandeur de son peuple, lui donner l ’impulsion nécessaire pour 
surmonter tous les obstacles et lui ouvrir la voie du succès.

Telle est la  signification que le peuple turc donne à votre visite. Cette 
visite augmentera encore l ’ampleur de nos relations au passé déjà si riche.

Puis - je, à cette occasion, évoquer le souvenir que ma femme et moi - 
même gardons de l ’accueil chaleureux qui nous fût réservé soit à Paris soit dans 
les autres localités de votre beau pays lors de la  visite que nous avons faite 
l ’année passée en France. Cette visite nous a permis d’admirer de plus près 
ce que le France était capable de réaliser dans la  voie du progrès.

Monsieur le Président,

Depuis notre rencontre à Paris, de nombreux et graves événements se 
sont succédés sur la  scène internationale. Ils méritent tous que nous les
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examinions de près et en mesurions la  portée et les conséquences. Les 
conversations qui débuteront demain matin nous permettront d’avoir un 
échange de vue approfondi sur tous ces problèmes.

Vous aviez vous - même, Monsieur le Président, défini la  politique 
étrangère de la  France en disant que celle - ci était pour la  paix, qu’il lui 
fa lla it la  paix, pour renaître vraiment, pour se refaire et pour s’étendre au 
sens le plus noble du terme.

Il en est de même pour la  Turquie qui, elle aussi, est attachée à la  paix.
Cette paix lui est nécessaire pour îéaliser ses légitimes aspirations au 

progrès et à la  prospérité. Elle considère que la  paix est aussi le meilleur 
garant de sa sécurité. Atatürk l ’a déjà reconnu en 1931 lorsqu’il a dit que 
« le  principe qui nous guidera toujours sera la  voie de la  paix dans le but 
d ’assurer la  sécurité de la  Turquie, une voie qui ne va à l ’encontre d ’aucune 
nation». C’est cette sim ilitude de nos politiques étrangères respectives qui 
constitue la  base solide de nos relations réciproques.

En effet ces relations qui ont leur racine dans le passé ne sont pas 
moins vivantes et variées dans le présent. Les liens formels qui unissent la  
Turquie et la  France sont nombreux. Les rapports bilatéraux excellents vont 
de pair avec une fructueuse coopération des deux pays dans les organismes 
internationaux. Tous les deux sont membres de l ’A lliance Atlantique. Ils 
reconnaissent que cette alliance est nécessaire pour la  sauvegarde de leur 
sécurité et de leur liberté et pour le maintien de la paix dans le monde.

La Turquie, elle aussi a participé en toute sincérité aux efforts déployés 
par l ’occident en vue d ’amener une normalisation dans les rapports entre 
l ’Est et l ’Ouest. Nous avons cru, nous aussi, que cette détente tant souhaitée 
était devenue une réalité. Ce qui s’est passé en août dernier en Tchécoslavaquie 
nous a malheureusement montré que l ’optimisme n ’est pas encore de mise 
dans ce domaine. Je souhaite cependant que le bon sens prévale finalement 
et que la  marche vers la  détente puisse être reprise.

Le Moyen - Orient est une autre région qui nous préoccupe vivement. 
Ici de nouveau nous nourrissons l ’espoir qu’il sera possible de trouver une 
solution équitable et pacifique à ce problème.

En terminant ce bref tour d ’horizon politique permettez-moi de 
m’arrêter sur le problème de Chypre qui pour des raisons qui vous sont bien 
connues, revêt pour la  Turquie une importance primordiale. Mon pays a 
toujours cherché à régler ce différend par des moyens pacifiques. La Turquie 
souhaite que le conflit aboutisse à une solution pacifique, sauvegardant les 
droits et intérêts de toutes les parties en cause. Elle espère sincèrement que 
des situations comme celle de novembre dernier ne se répéteront plus jamais.
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Monsieur le Président,

C'est en tournant de nouveau mes regards vers les relations entre nos 
deux pays que je voudrais terminer mon discours. Je suis certain que ces 
relations qui sont déjà si nombreuses et variées gagneront encore en largeur 
et en profondeur, rendant ainsi notre coopération de plus en plus féconde 
et ceci tant bien dans l ’intérêt de nos deux pays que celui de la  paix en 
général.

C ’est animé de ce désir que je lève mon verre en l ’honneur du Général 
de Gaulle, Président de la  République Française, en l ’honneur de Madame 
de Gaulle et en l ’honneur de la France et de l ’amitié turco - française.

Fransa Cumhurbaşkanı ise, şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Başkan,

Nazik davetiniz üzerine yapmak şerefine nail olduğum bu ziyaret, geçen 
sene sizin Fransa’ya yaptığınız ziyaret gibi, büyük ve açık bir mana taşır. Bu
nun sebebi sadece bu ziyaretin tarih yüklü olup bu sıfatla 500 senedir, çok 
zaman mes’ut bazan da acı, fakat herhalükârda herzaman istinaî münasebet
leri bulunmuş olan iki Devletin resmen karşılaşm alarını ifade etmesi değildir. 
Bunun sebebi, sadece iki memleketin bu kadar hadiselerden sonra, birbirleri
ne gösterdikleri saygı da değildir.

Bunun sebebi, aynı zamanda, iki memleketten herbirinin kendi haya
tını yaşadığı bugünkü günde ve dünyada, her ikisinin de, hareketlerini birbi
rine uydurmaya sevkedilmiş olmalarıdır.

Zira bir yandan Türklerin, diğer yandan Fransızların istedikleri ara
sında müşterek olan çok şey vardır : Ekonomik olsun, ilm î, teknik ve kü l
türel olsun, gelişme heryerde, umumî bir emel ve zarurî bir vecibe halin i a l
mış olduğuna göre, hiçbirşey Türkiye ile Fransa arasındaki bir işbirliği kadar 
tabii olamaz. Gerçekten Fransa, geleneksel bünyesinde ve adetlerinde derin 
bir değişiklik yapmakta, eski koruyuculuğunun yerine gittikçe yayılan dış mü
badelelerini koymakta, en önemli faaliyet sahalarında gittikçe artan bir gay
ret sarfetmekte, diğer yandan Türkiye ise, Atatürk’ün ald ığ ı m illî teyitten ve 
verdiği dâhiyane hızdan itibaren, eski kadrolardan çıkmaya, bütün maddî 
kaynaklarını ve bütün insan kapasitelerini seferber etmeye ve diğer Devlet
lerle, kendi yürüyüşünü hızlandırmaya yardım edecek bağlar kurmaya karar 
vermiştir. Oysa, vakıa odur ki, bu sahada, iki m illeti ayıran hiçbir kırgınlık, 
rekabet veya itimatsızlık yoktur. Tam tersine, ekonomilerinin karakterleri, 
birbirine olan tabii sempatileri, seçkin kimseleri arasında olduğu gibi m il
letleri arasında mevcut asırlık ilişkiler, iki memleketi ,ilerleme yolundaki gay
retlerini birleştirmeye sevketmektedir.
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Üstelik, dünyanın mevcut ve gelişmekte olan halinde, Türkiye’nin ve 
Fransa’nın mevkileri onlara politikalarını yaklaştırmak için en güzel sebep
leri bahşetmektedir. İşte, Avrupa ile Ön Asya arasındaki boğazların sahibi, 
üç k ıt’aya değen geniş Anadolu yaylasına yayılm ış olan, dünyanın bu böl
gesinde barışın geçtiği veya savaşın geçebileceği birçok kapıların bekçisi olan, 
bu sebeple geniş ve verim li imkânları elinde tutan fakat aynı zamanda, en 
ağır ihtimallere de maruz bulunan Türkiye, İşte, aynı zamanda A tlantiği, 
Kuzey Denizine ve Akclenize açık olan, kendisiyle birlikte, Ren ve Tuna 
memleketlerinin, Britanya adalarının, İtalyan ve İberya yarımadalarının teş
kil ettiği Batı’nın merkezi olan, Eski dünya ile  Yeni dünya arasında gidip 
gelen, uçan, seyreden herşeyİn kolayca uğradığı ve bu sebepler yüzünden dı
şardan gelecek tazyiklerle, m illî şahsiyetini kaybetmeye zorlanabilen Fransa. 
Tabiat ve tarilı tarafından bunca insanın kaderi konusunda kendilerine bu 
kadar dış mes’uliyet tevdi olunan, Türkiye ve Fransa, işte bu mes’uliyetleri 
bizzat yüklenmeye kararlıd ırlar; diğer bir deyimle, bütünlüklerini ve bağım
sızlıklarını idame ettirmeyi, topraklarını, semalarını, sahillerini, kuvvetlerini 
kimsenin kullanmasına meydan vermeğe, kendi rollerini oynamağa ve ken
dilerini ilgilendiren olayları ve çözümleri bizzat kendi ölçüleriyle tartmaya 
kararlıdırlar.

Hiç şüphesiz, içinde bulundukları farklı coğrafî, stratejik ve ekonomik 
şartlar sebebiyle memleketlerimiz bağlı bulundukları İttifaklara değişik şekiller 
verebilirler. Fakat, herşeyİn üstünde kendilerinin hakimi kalmak ve bütün 
diğer devletlerle kendileri için faydalı ilişk iler yürütmek isterler. Biz, Fran- 
sızlar, Türklerin de iki hegemonya etrafında halen Avrupa’yı bölen ve Doğu 
memleketlerine yayılan iki blok sistemini bizim gibi görmeyi; «détente» a, 
anlaşmaya m illetlerarası işbirliğine bizim gibi yer vermeyi arzu ettiklerini 
zannetmekteyiz. Bütün bunlarda, daha eski devirlerde sizin sultanlarınız ile 
bizim hükümdarlarımızın, Süleyman ve 1. François’nın, Selim ve Napolyon’- 
un, Abdülaziz ve 3. Napolyon’un yapmış oldukları gibi ve yine Paris Hükü
metinin Batı aleminde ilk  olarak yeni Türkiye’ye vucut veren büyük sarsıntı 
sonunda A nkara’yı tanıdığı zaman sizin ve bizim Cumhuriyetlerimizin şevki 
tabiî ile yapmaya Iıazır göründükleri gibi her iki memleketin, siyasetlerini bir
birine uydurmaları için, lüzumlu bütün unsurlar mevcut değil m idir?

Herşey bizi, bundan böyle, beraberce gelişme ve barış için çalışmaya itmek
tedir. Sayın Başkan, Devletlerimizin Başkentinizdeki zirve karşılaşması bu
nun nasıl yapılacağını daha iyi tesbit edebilmemize imkân verecektir. M il
letlerim izin bu zaruretin şuuruna varmış olması ve eskiden beri mevcut dost
luklarının yeniden filizlenmesini görmek arzuları hiç şüphesiz Sizin, Türk 
Hükümetinin ve Ankara halkının bize göstermek lütfunda bulunduğunuz 
fevkalade hüsnü kabulün ilham kaynağı olmuştur. Bu hüsnü kabul için 
kalplerim izin derinliğinden sîzlere teşekkür ederiz.
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Kadehimi Türkiye Cumhuriyetinin Sayın Başbakanının, kendilerine en 
derin saygılarım ızı sunmakla bahtiyar olduğumuz Sayın Bayan SıınayTn, 
Sayın Başbakanın, Türk Hükümetinin ve Fransa’nın, her zamankinden fazla, 
güven ve dostluğunu duyduğu Türkiye’nin şerefine kaldırıyorum.»

(Esas M e t in )

«Monsieur le Président,

La visite, qu’à votre aimable invitation, j ’ai l ’honneur de rendre à la  
Turquie, tout comme celle que vous - même avez faite à la France l’an dernier, 
revêt une grande et claire signification. Don point seulement parce qu’elle 
marque la  rencontre solennelle de deux Etats chargés d’Histoire et qui, à ce 
titre, sont, depuis 500 ans, en rapports souvent heureux parfois douloureux, 
mais toujours exceptionnels. Non point seulement à cause de l ’estime réciproque 
qu’ils se portent sans relâche à travers tant d ’événements. Mais aussi pour 
ce motif, qu’à l ’époque et dans le monde où chacun d ’entre eux mène sa 
vie, tous deux se sentent conduits à concerter leur action.

Car, dans ce que veulent aujourd’hui, d’une part les Turcs, d ’autre part 
les Français, que de choses leur sont communes! Dès lors que le développement, 
économique, technique, culturel, est devenu partout une aspiration générale 
et une impérative obligation, rien n ’est plus indiqué qu’une coopération entre 
la Turquie et la  France. En effet, si celle-ci est en train d ’accomplir une profonde 
transformation par rapport à ses structures et habitudes traditionnelles, de 
remplacer son protectionnisme d ’antan par des échanges extérieurs de 
plus en plus étendus, de déployer un essor grandissant dans les activités de 
pointe, celle-là, de son côté, a choisi, à partir de l ’affirmation nationale et 
de l ’impulsion géniale d ’ATATÜRK, de sortir des cadres anciens, de mettre 
en oeuvre toutes ses ressources matérielles et toutes ses capacités humaines, 
de nouer avec d ’autres pays des rapports qui puissent l ’aider à accélérer sa 
marche. Or, le fait est, qu’à cet égard, il n’est point de griefs, de rivalités, 
de méfiances, qui séparent les deux nations. An contraire, le caractère de 
leurs économies, les sympathies naturelles et les liens séculaires existant 
entre leurs élites aussi bien qu’entre les peuples, les engagent à conjuguer 
leurs efforts pour le progrès.

D ’autant mieux que, dans l ’univers tel qu’il est te tell qu’i 
évolue, les situations respectives de la  Turquie et de la  France leur offrent 
les meilleures raisons de rapprocher leurs politiques. Voici la  Turquie, 
maîtresse des détroits entre l ’Europe et l ’Asie Antérieure, étendue tout au 
long du vaste Plateau d ’Anatolie au contact de trois Continents, gardienne 
de plusieurs des portes par où, dans cette région de la terre, passe la  paix 
ou peut passer la  guerre, par conséquent détentrice de larges et fécondes 
possibilités mais, en même temps, exposée aux plus graves éventualités. Voici
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la  France, ouverte à la  fois sur l ’Atlantique, les Mers du Nord et la 
Méditerranée, centre d ’une Occident que forment avec elle les pays du Rhin 
et du Danube, les îles britanniques, les péninsules italienne et ibérique, à 
portée du tout ce qui va, vient, navigue, vole, entre l ’Ancien et le Nouveau 
Monde, et, en raison de ces conditions, sollicitée de perdre, sous des pressions 
du dehors, sa personnalité nationale. La Turquie et la  France, ainsi investies 
toutes deux par la  nature et par l ’Histoire de tant de responsabilités extérieures 
quant au destin de tant d’hommes, les voici résolues à les porter elles - mêmes, 
autrement dit à maintenir leur intégrité et leur indépendance, à ne laisser 
personne disposer de leur sol, de leur ciel, de leurs côtes, de leurs forces, 
à jouer leur propre rôle et à peser de leur propre poids dans tous les 
événements et dans tous les règlements qui les concernent l ’une et l ’autre.

Sans doute, du fait des conditions géographiques, stratégiques et 
économiques différentes où. elles se trouvent placées, peuvent - elles donner 
des formes diverses à leurs alliances. M ais, par dessus tout, elles veulent 
rester maîtresses d ’elles - mêmes et pratiquer avec tous les autres Etats les 
rapports qui leur sont utiles. A nous, Français, il semble donc que les Turcs 
entendent comme nous voir le système des deux blocs, qui autour de deux 
hégémonies divisent actuellement l ’Europe et se répand sur l ’Orient, faire 
place à la  détente, à l ’entente et à la  coopération internationales. N ’y a t - il 
pas là tout ce qu’il faut pour que les deux pays accordent leurs politiques 
comme en d ’autres temps les avaient accordées vos Sultans et nos souverains, 
SÜLEYMAN et FRANÇOIS lêer, SELİM et NAPOLEON, ABDUL-AZİZ et 
NAPOLEON III et comme d’instinct, votre République et la  nôtre se 
trouvèrent disposées à le faire, quand le Gouvernement de Paris, le premier 
de tout l ’Occident, reconnut celui d ’Ankara après les immenses secousses 
d ’où sortit la  Turquie nouvelle?

Travailler ensemble au progrès et à la  paix, c’est à cela que tout 
concourt à nous pousser désormais. La rencontre au sommet de nos deux Etats 
dans votre capitale va nous permettre, Monsieur le Président, de mieux 
préciser comment il faut faire. Sans doute, la  conscience que nos deux peuples 
ont de cette nécessité et leur volonté de voir refleurir leur ancienne amitié 
inspirent - elles le magnifique accueil que vous - même, le Gouvernement 
turc et la  population d ’Ankara voulez bien nous réserver et dont nous vous 
remercions du fond du coeur.

Je lève mon verre en l ’honneur de Son Excellence Monsieur le 
Président de la  République turque, en l ’honneur de Madame SUNAY à 
qui nous sommes heureux de présenter nos très respectueux hommages, en 
1 honneur de Monsieur le Premier M inistre et du Gouvernement turc, en 
1 honneur de la  Turquie vers qui la France porte, autant que jamais, sa 
confiance et son amitié.
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BAŞBAKANIN FRANSIZ TELEVİZYONUNDA VERDİĞİ DEMEÇ

Başbakan Süleyman Demirel, Gneral de G aulle’ın ziyareti dolayısiyle 
Fransız televizyonuna bir demeç vermiştir.

Başbakan demecinde şunları söylemiştir :

«A tatürk’ün ölüm yılı olan 1938 senesinde Türkiye’nin 17 milyon nü
fusu vardı. 1968 senesinde ise Türkiye’nin 34 milyon nüfusu vardır. Yani ge
çen 30 sene zarfında Türkiye, nüfus bakımından bir kat daha büyümüştür. 
Bir Türkiye, iki Türkiye olmuştur. Bunun dışında bugün Türkiye’de serbest 
seçimle m illetin hür iradesi ile  seçilmiş meclisler var. Serbest seçimle ve m il
letin hür iradesi ile seçilmiş meclislerin güven oyuna dayanan bir hükümet 
var. Türkiye’de müstakil yargı organları var. Hür basın var ve hür sendikacı
lık  var. Bütün bunlara ilâveten şunu ifade etmek isterim ki, geçen 30 sene 
zarfında, daha doğrusu cumhuriyetin kuruluşundan bu yana geçen 45 seneyi 
mütecaviz zaman zarfında Türkiye çok büyük mesafeler kaydetmiştir. Bugün 
1 milyonu aşan fabrikalarda çalışan işçi var. Ayrıca, geçen 30 sene içerisindeki 
kaydettiğimiz mesafeyi ifade ederken, 1938 senesinde bir üniversitesi vardı 
Türkiye’nin. Bugün 8 üniversitesi var. 1938 senesinde bir avuç denebilecek 
üniversite mezunu Türk vatandaşının sayısı bugün 100 binleri aşmaktadır. 
Bugün Türkiye’nin ilkokul çağında 5 milyon çocuğu var ve bunların yüzde 
90’nı ilkokulu gidiyor. Halen icra etmekte bulunduğumuz programlar çocuk
larım ızın yüzde 100’ünün ilkokula gitmesine yönelmiş bulunuyor. 1971 sene
sinde de 6 milyon çocuğumuz olacak ve bunlar ilkokula gidecek. Ayrıca, ge
çen 30 sene zarfında Türkiye İktisadî ve sosyal yapısında büyük gelişmelere 
şahit olmuştur. Memleketimizin alt yapısı tabir edebileceğimiz birçok tesisler 
meydana getirilm iştir ve bu tesislerin meydana getirilmesine de hızla devam 
olunmaktadır.

Türkiye büyük Atatürk’ün işaret buyurduğu muasır medeniyet seviye
sine erişme hedefine doğru hızla ilerlemektedir. Tarımda, endüstride, maden
cilikte, ekonominin diğer bütün sektörlerinde sosyal alanlarda çok büyük de
ğişiklik ler meydana gelmiştir. Birşey daha söyliyeyim, nüfusu 2 misli artan 
Türkiye’nin fert başına düşen m illî geliri de takriben üç mis i artmıştır.

Biz 1965 senesinde bir seçim beyannamesi ortaya koymuşuzdur. Geçen 
3 sene zarfında Türk hükümeti bu seçim beyannamesi içerisinde vazettiğimiz 
hususları yerine getirmeye çalışmıştır. Bunu şunun için söylüyorum : Türki
ye'de çok partili parlamenter denemesinin bütün icaplarına uymaktayız. Bu se
çim beyannamemiz ve buna dayanan hükümet programımız Türkiye nin en 
hareketli bir devresinde vazife almış olan hükümetimiz bakımından bize bü
yük vazifeler yüklemiştir.
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Bildiğiniz gibi Türkiye’de I960 senesinde bir ih tilâ l olmuştur. İhtilâl 
küçük bir hadise değildir. Memleketimizde birçok iç mes’eleler buna bağlı 
olarak meydana gelmiştir. Biz 1965 seçim platformuna çıkarken kırg ın lık ları 
izale etmek, siyasî sebeplerden dolayı kırgın lık lara meydan vermiyecek bir at
mosferi meydana getirmek, daha doğrusu yurdumuzda iç barışı, iç huzuru 
temin etmek ve m illetçe el ele vermek gibi bir politikayı vazettik. Geçen 3 
sene zarfında buna sadık kalmışızdır. Bütün gayretimiz yurdumuzda siyasî, 
iktisadi ve m ali istikrarı kurmak, muhafaza etmek, devam ettirmek olmuştur.

Türkiye, iktisadi sahada başarı gösterdiği takdirde sadece kendi haya
tiyetini, kalkınma gücünü ispatlamış olmıyacak, ayııı zamanda demokrasinin 
gücünü de ispatlamış olacaktır. Yani, demokrasi sadece refah içinde bulunan 
m illetlerin bir idare şekli değil, aynı zamanda refaha kavuşma arzusu içinde bu
lunan m illetlerin bu arzularını gerçekleştirmede en emin ve en doğru yolu 
olduğunu da Türkiye bu suretle ispatlamış olacaktır. Bu itibarla Türkiye’nin 
bugünkü en mühim mes’elelerinden birini sosyal, iktisadi ve kültürel sahada
ki kalkınması teşkil etmektedir.

Topyekun kalkınma dediğimiz bu ameliye ancak siyasî İktisadî ve malî 
istikrarın hakim olduğu bir ortamda meydana gelebilir. Biz 3 sene zarfında 
topyekün kalkınma mes’elesine büyük bir önem atfetmişizdir. Halkımızın, 
m illî gelirim izin çoğalması suretiyle daha çok refaha kavuşması, istihsalimizin 
artması, medenî vasıtalara halkımızın kavuşturulması ve ekonomimizin eııfrast- 
rüktürünü teşkil eden yatırım ların yapılmasına büyük önem atfettik. Esası 
şudur ki mes’eleııin bizim geçen üç sene zarfındaki gayretlerim iz sayesinde 
Türkiye’de İktisadî kalkınma sahasında birçok yatırım ların yapıld ığı devredir. 
3 senede 40 m ilyarın üzerinde bir yatırım yapılabilm iştir. 1968 senesinde baş
layıp 1972 senesine kadar devam edecek olan ikinci beş y ıllık  plân, 119 milyar 
lira lık  bir yatırım, derpiş etmektedir. Burada şunu ifade etmek istiyorum, Tür
kiye bir taraftan siyasî ve İktisadî istikrarını kurup yürütürken diğer taraftan 
bu ortam üzerinde iktisadi gelişmesini, İktisadî büyümesini de gerçekleştir
mekte ve bununla beraber sosyal mes’elelerini çözmeye devam etmektedir. Bi
zim kalkınma plânımız yüzde 7 büyümeyi derpiş etmektedir. Biz geçen 3 sene 
zarfında vasati yüzde 7 ’e yakın bir büyümeyi temin edebildik. Bunun yanında 
genel fİat indeksindeki artış ancak yüzde 4 civarında olmuştur.

Geçen haziran ayında dünyanın diğer memleketlerinde meydana gelen 
üniversite hareketlerine mümasil hareketler memleketimizde de meydana gelmiş
tir. Bunlar karakter itibariyle birbirine çok benzemektedir. Üniversitelerin bir
takım problemleri olduğunu kabul etmek lazımdır. Esasen değişen bir çağın 
içinde bulunuyoruz, hür dünya yeni fikir hareketlerinin içindedir. Hür tefek
kürün hakim olduğu üniversitelerde fikir hareketlerine bağlanabilecek birtakım 
hususlar daima mevcut olacaktır. Ama bunun dışında klasik kontinental üni
versitenin zaman içerisinde birtakım problemleri kendi bünyesinde yarattığı
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bir gerçektir. Bu problemlerin meydana getirdiği masum ve haklı bir atmos
fer üzerinde provokasyonların bulunduğu da yine bir gerçektir. Yalnız bir 
hususu dikkatle belirtmek isterim. Üniversitelerde meydana gelen hareketleri
tüm gençliğe maletmege imkân yoktur. Bizim memleketimizde üniversitelere 
devam eden gençlerin sayısı o yaşta bulunan gençlerimizin takriben yüzde 
3 üdür. Yüz bin üniversite ve yüksek okul öğrencimiz vardır. Üniversite hare
ketleri içinde yer alan öğrenci sayısı ancak yüzde 2 ilâ  3 arasında değişmekte
dir. Bu itibarla üniversitelerde meydana gelen hareketleri tüm gençliğin ha
reketleri imiş gibi vasıflandırm ak doğru değildir. Üniversite hareketleri hür 
dünyaya mahsus sadece bir memleketin mes’elesi olmaktan çıkmış, birçok 
memleketi birden alakadar eden, birçok memlekette aynı zamanda veya birbirini 
takip ederek meydana gelen, birbirine benzer tarafları bulunan beynelmilel bir 
mes’ele haline gelmiştir.

Hükümetimizin dış siyasetinin ana hatları dünyada sulhiin devamını te
min etmek için gayret sarfetmek ve beynelmilel vecibelerimize sadık kalmak, 
bu atmosfer içerisinde dostluklarımızı geliştirmek, ticarî, İktisadî, kültürel 
ilişkilerim izi geliştirmek şeklinde özetlenebilir. Türkiye tarihinde en uzun 
sulh devresini yaşamaktadır. Biz, sulhun hakim olmadığı devirlerin acısını çok 
iyi biliyoruz. Gayet tabiidir ki her ne pahasına olursa olsun sulh düşünülemez. 
Türkiye’nin vazgeçemeyeceği bir takım değerler vardır. Bu değerlerin devam
lılığ ı, bu değerlere hürmetin devam lılığı suretiyle sulh mevzubahistir. Türki
ye hür demokratik sisteminin kendi ülkesinde hayat tarzı olarak devamına karar
lıdır. Keza, istiklâli, toprak bütünlüğü, içişlerine kimseyi karıştırmamak hu
susunda cumhuriyetin kurulduğu gündenberi kararlıdır. Bu şartlar içinde ya
şamak yani başkasının işlerine karışmamak arzusu ile ve Batı medeniyetinin 
meydana getirdiği kendi kültürümüzle kendi m illî harsımızla birlikte meydana 
getirdiğimiz bir çok hâzineleri muhfaza etmek ve bu arada insan haysiyetinin 
en mühim teminatı olan hürriyetleri muhafaza etmek Türkiye’nin dış politi
kasındaki yerini tayin etmiştir.

Bu arada Batı camiası içerisinde Türkiye’nin değerli yerini ifade etmek 
isterim. Biz, bir müdafaa paktı içerisinde kıymet verdiğimiz hususların muha
fazası için birleşmısizdir. Bütün bu ana çerçeve İçinde kalırken gayet tabii ki 
komşularımızla iyi geçinmek, iyi münasebetler kurmak gibi hususlara çok dik
katli ve riayetkârız. Çünkü komşularımızla iyi geçinmek, iyi münasebetler kur
mak problem çıkartmamak demektir ve sulhiin muhafazasına, devamına yar
dım etmek demektir. Esasen komşularımızla İyi geçinmekten, hem bizim, hem 
komşularımızın menfaati vardır. Bu düşünce içerisinde Türkiye bir taraftan 
daha evvel girişmiş bulunduğu taahhütlere sadakatini her şeyin üstünde tuta
rak bunun dışında komşuları ile  iyi münasebetler kurmaya yönelmiştir.

Bu arada Arap dünyası ile iyi münasebetler kurma yolunda mühim adım
lar atmışızdır. Esasen Arap dünyasındaki m illetlerin çoğu ile çok yakın ve ta
rihî, kültürel münasebetlerimiz vardır.
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Bunun dışında da büyük komşumuz Sovyetler B irliği ile  de iyi komşu
luk esasına müstenid ticarî, İktisadî ilişkilerim izi geliştirmek, her iki memle
kete çeşitli faideler sağlayacak bir tutumdur. Buna da gayret etmişizdir. SSCB 
ile iyi münasebetler geliştirmeye büyük önem atfetmişizdir.

Bir-iki kelime ile  de tran sa  ile olan münasebetlerimize değineyim. Fran
sa ile  olan, münasebetlerimiz çok dostanedir. Köklüdür, samimidir, sıcaktır. îk i 
memleketimiz arasında dostluktan başka birşey mevcut değildir. Bu müna
sebetlerin daha da gelişmesi, gayet tabii ki her iki memleketin menfaatinedir. 
Her ik i memleketin menfaatine olacak yönde gelişmesini can-ı gönülden arzu 
ederiz.

Kıbrıs mes’elesi, geçen 15 seneyi mütecaviz bir zaman içerisinde Türki
ye’yi çok yakından ilgilendiren bir mesele olmuştur. Türkiye’nin Kıbrıs me
selesi ile  olan ilg isi, Kıbrıs adası üzerinde yaşayan ve vaktiyle adanın yüzde 
35’ini sahipliğinde bulunduran 120 bini mütecaviz Türk’ün emniyet içinde 
yaşaması ve Kıbrıs’ın ada olarak Türkiye’nin emniyetini tehdit eder bir duru
ma gelmemesidir. Bu husus, uzun seneler münakaşa ve müzakereden sonra, 
bildiğiniz gibi 1960’da bir anlaşmaya bağlanmıştır. Kıbrıs, bu anlaşmaya göre 
müstakil bir cumhuriyet olacak ve cumhuriyeti teşkil eden Türk ve Rum un
suru muayyen haklara sahip olacaktır. Daha sonra 1963 senesinin sonuna 
doğru hadise başka istikamete kaymış ve Kıbrıs’daki Rum unsurunun başı olan 
Makarios hem kendisine, hem Kıbrıs cumhuriyetine meşruiyet veren, mevcu
diyet veren anlaşm aları bir kenara itmiş, Türk unsurunu yok etme çabası içe
risine girmiştir.

Bu çabalar kanlı hadiselerle neticelenmiş, bini mütecaviz masum Türk,- 
içinde kadınlar, çocuklar dahil - öldürülmüştür. Hadise, çok gergin safhalara 
intikal etmiş, Türkiye hükümetleri mes’eleyi çok yakından takip etmek du
rumunda olmuşlardır. H alihazırda Türkiye, sullıûn İdamesinden m esu l bir 
memleket olarak esasen çok nazik olan devrede sulhûn idamesine büyük önem 
atfeden bir memleket olarak ve fakat hukukunu korumaya muktedir, hak
larını korumaya muktedir bir memleket olarak, büyük bir sabırla mes’elenin 
üstüne eğilmiştir.

Şimdi cemaatlar arasında görüşmeler cereyan ediyor. Bu görüşmeler 
şayet çoğunluğu teşkil eden ve hadiseyi çıkaran Rum unsurunun akl-ı selim 
içerisinde mes’eleyi m ütalaa etmesine müncer olursa, ümit ediyoruz ki sulh 
yolu ile Kıbrıs meselesine bir çözüm yolu bulunabilir. Bu beyanı şöylece ge
nişletmek isterim : ada’da Türk ve Rum cemaatleri, ayrı iki cemaattır. Hiçbir 
zaman, bir Kıbrıs m illeti olarak bir arada bulunmamışlardır. Ayrı iki cemaat 
olarak bir arada bulunmuşlardır. Ayrı iki cemaat olarak yaşamak durumun
dadırlar. Biz, Türk cemaatinin hiçbir şekilde Rum cemaati tarafından idare 
edilmesine taraftar değiliz ve taraftar olamayız. Türk cemaatinin emniyet
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içerisinde yaşaması, esasen 1960 andlaşmaları ile  karşılık lı olarak karara va
rılmıştır. Bundan vazgeçilmesine imkân yoktur. Aynı zamanda adanın Türki
ye’nin emniyetini tehdit eder hale gelmesine de göz yummamıza imkân yok
tur. Ümidimiz odur ki, akl - ı selim hakim olsun, taraflar hakkaniyet, haklara 
karşılık lı saygı esasını galip  kılarak, beraber yaşamak hususunda ve şu koy
duğum prensipler çerçevesinde bir anlaşma zemini hasıl olsun.»

B E L G E 11 26 Ekim 1968

BAŞBAKAN DEMİREL’ÎN GENERAL DE GAULLE ŞEREFİNE 
VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Başbakan Süleyman Demirel, Fransa Cumhurbaşkanı de Gaulle şerefine 
verdiği yemekte şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Cumhurbaşkanı,

Mumterem eşinizle birlikte, yemeğimizi şereflendirmek suretiyle, size 
Târk Hükümeti adına yeniden hoş geldiniz demek fırsatını bize bahşetmeniz
den dolayı teşekkürlerimi ifade etmek isterim.

Dışişleri Bakanı Sayın Michel Debre ve zarif Eşlerini selâmlamaktan da 
ayrıca sevinç duymaktayım.

Sayın Başkan,

Yüksek şahsiyetinizin ve icraatınızın memleketimizde takdirle izlenmekte 
olduğunu belirtmek isterim. Memleketinizin tarihinin en güç devirlerinden 
birinde, Fransız halkını zafere ve refaha götürmeyi başardınız. Böylelikle 
fanilere nadiren nasip olan bir hizmeti Fransa’ya yapmış oldunuz.

Fransa yüzyıllardan beri, Türkiye’nin dostları arasında istinaî bir yer 
işgal etmiştir. Memleketlerimiz arasındaki dostluk bağları Kanunî Sultan Süley- 
men ve I. Fransua devrine kadar uzanır.

Aramızdaki bu dostluk nadiren gölgelenmiş ve iki m illetin karşı kar
şıya geldikleri devreler uzun sürmemiştir.

Nitekim, Birinci Dünya Savaşının sonunda, Türkiye, şerefini ve varlı
ğını korumak için Kemâl Atatürk’ün önderliği altında nihaî bir savaşa giriş
miş bulunduğu sırada, Türkiye ile dostluk bağlarını yeniden kuran ilk  devlet 
Fransa olmuştur. Böylelikle ta Kanunî devrinde Şubat 1535 tarihli Anlaşma
da yer alan « . . iyi ve emin barış ve samimi anlaşma . . »  havası yeniden doğ
muştur.
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Büyük Atatürk, «M illetleri, muahedelerden ziyade hisler bağlar» de
miştir. Türkiye ile  Fransa arasındaki disklerin tarihi bu sözün ne kadar doğru 
olduğunu isbat etmektedir. Türkiye aydınları, nesiller boyunca Fransız kül
türünün cazibesiyle kaynaşmışlar, Fransız medeniyetinden geniş çapta ilham 
almışlardır.

Sayın Başkan,

Şimdi de nazarlarım ı yaşadığımız günlere çevirmek istiyorum. Hâlen 
Türkiye ve Fransa, birçok alanlarda sıkı bir işbirliği içindedirler. Bu cümle
den olmak üzere Türkiye’nin ortak üyesi bulunduğu Avrupa Ekonomik Top
luluğunu zikredebilirim. Hâlen, «Ortak Ü ye» Türkiye yeni ve önemli bir dev
reye geçmenin arifesindedir. Fransa’nın Türkiye’ye karşı bugüne kadar gös
terdiği anlayış ve işbirliği ruhunu, önümüzdeki yeni devrede ve buna tekad- 
düm eden hazırlık çalışmalarında da göstereceğinden eminim. Türkiye’nin 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerine verdiği önem kendisini Avrupa 
ailesi ve medeniyeti içinde hissetmesinin tabiî bir neticesidir.

Avrupa Ekonomik Topluluğundan bahsetmek beni, Türkiye ile Fran
sa arasındaki diğer ekonomik ilişkilerden söz açmağa sevketmektedir. Bu 
cümleden olmak üzere, Türkiye’nin ekonomik gelişmesinin finansmanına kat
kıda bulunmak maksadıyla OECD tarafından kurulmuş olan Konsorsiyum’un 
faaliyetlerine Fransa’nın gösterdiği yakın ilgiden dolayı memnuniyetimizi 
ifade etmek isterim. Fransa’nın bugüne kadar bu faaliyetlere vâki önemli iş
tirakinin gelecekte de devam edeceğinden emin bulunuyoruz.

Türkiye ile Fransa arasındaki işbirliği sadece İktisadî alana münhasır 
değildir. Kültürel, teknik ve ilm î alanlarda da mevcudiyetini memnuniyetle 
müşahade ettiğimiz işbirliğinin gelecekte daha da artacağından emin bulunu
yorum. Bu sabah yapmış olduğumuz görüşmeler, bu kanaatimde haklı oldu
ğumu göstermektedir.

Sayın Başkan,

Şimdi de, İkili münasebetlerimizin dışında kalan bazı problemlerden 
bahsetmek istiyorum. M illetlerarası alanda, Türkiyenin politikası, herşeyden 
önce bir barış politikasıdır.

Bu politikaya uygun olarak, Türkiye, Doğu - Batı ilişkilerinde bir yu
muşamanın gerçekleşmesine katkıda bulunmak üzere elinden gelen herşeyi 
yapmıştır. Türkiye, böyle bir yumuşamanın, dünya barışını sağlam  ve de
vamlı temellere oturtmak için bugünkü şartlar altında en vaatkâr vasıta öl
düğüne kanidir.
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Geçen Ağustos ayında Çekoslovakya’da cereyan eden üzücü olaylar bu 
yumuşamanın gerçekleşmesi için bütün barışsever memleketlerce beslenen 
ümitleri zedelemiş bulunuyor. Temenni ederim ki, bahsettiğim olaylardan 
dolayı uğradığım ız hayal k ırık lığ ı, Doğu - Batı ilişkilerin i sağlam laştırma yo
lundaki gayretleri geniş çapta engelleyen bir ortamın yaratılmasına kadar g it
mesin.

Orta Avrupa bugün dünyanın karışık olan yegâne bölgesi değildir. 
Türkiye’yi en yakından ilgilendireni, Orta - Doğu’yu da bu arada zikretmek 
gerekmektedir.

Türkiye geçen yıl Arap memleketleriyle İsrail arasında çıkan harpten 
üzüntü duymuştur. Fakat hâlen Türkiye’nin en derin endişesini mucip olan 
husus, Kasım 1967 tarihli Güvenlik Konseyi kararının hâla tatbik edileme
yişi ve böylelikle, bölgede devamlı bir barış için gerekli şartların sağlanama
yışıdır.

Türkiye’yi birinci derecede ilgilendiren m illetlerarası problemlerden 
bahsederken- Kıbrıs meselesine temas etmeden geçemiyeceğim.

Sayın Başkan,

Bu meselenin nedenlerine ve bu ih tilâf karşısında Türkiye’nin hissiyatı
na Batılı Devlet adamları arasında siz, büyük bir realizmle, daima hususî bir 
anlayış gösterdiniz.

Kıbrıs’taki hava bugün geçmişe kıyasla biraz yumuşamış gözükmekte
dir. Ada’daki iki cemaat arasında hâlen temaslar cereyan etmektedir. Bu temas
lar bir sonuca ulaştığı takdirde, bu ih tilâfa bütün ilg ili tarafların iştirakiyle 
bulunacak çözüm yoluna doğru yeni bir adım atılmış olacaktır.

Türkiye’nin Fransa’ya ve Sayın Başkan, size karşı duyduğu derin dost
luk ve takdir hislerini samimi bir şekilde ifadeye çalıştım. Köklerini uzun ve 
zengin bir geçmişte bulan bu hisler, sıkı bir işbirliğinin eserleriyle dolu ola
rak bugün de yaşamakta ve müsmir gelişmeler vâdeden geleceğe de şamil 
bulunmaktadır. Fransa ile  Türkiye arasındaki dostluk ve ittifak daima sapa
sağlam kalacak ve hiç birşey bunları sarsmayacaktır.»

(Fransızca m e t in )

«Monsieur le Président de la  République,

Je voudrais tout d ’abord vous remercier d ’avoir bien voulu honorer ce 
déjeuner par votre présence et celle de Madame de Gaulle, me donnant ainsi 
l ’occasion de vous souhaiter une fois de plus la  bienvenue au nom du 
Gouvernement Turc.

J ’ai aussi la  joie de pouvoir saluer Monsieur Michel Debré, Ministre 
des Affaires Etrangères et son aimable épouse.
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Monsieur le Président,

Je tiens à mon tour à vous dire l ’admiration que nous autres Turcs 
éprouvons pour votre presonne et votre oeuvre. Dans une des périodes les 
plus difficiles de son histoire vous avez su guider le peuple français vers la 
victoire et la  prospérité. Vous avez ainsi rendu à la  France un service qu’il 
est bien rare qu’un homme puisse rendre à son pays.

La France, depuis des siècles, occupe une place exceptionalle parmi les 
amis de la  Turquie. Les liens d ’amitié et d ’alliance entre les deux pays sont 
bien anciens puisqu’ils remontent à Soliman le M agnifique et François 
Premier.

Rares sont les nuages qui ont jeté une ombre sur cette amitié. Les périodes 
où les deux peuples se sont trouvés dans des camps adverses n’ont été que 
de courte durée.

Ainsi lorsqu’à l ’issue de la  Première Guerre Mondiale le peuple turc, 
conduit par Kemal Atatiirk, s’est trouvé engagé dans une lutte décisive pour 
sauver son honneur et assurer son existence, ce fut la  France qui, la  première, 
renoua des liens d ’amitié avec la  Turquie rétablissant ainsi entre les deux 
peuples l ’atmosphère de «bonne et sûre paix et sincère concorde» dont parie 
le traité turco - français de février 1535.

Cependant, comme l ’a dit Atatiirk : «Plus que les traités, ce sont les 
sentiments que unissent les nations». L ’histoire des relations entre la  Turquie 
et la  France prouve combien cette parole est vraie. Les Turcs ont été de tout 
temps attirés par le rayonnement culturel de la  France et ont trouvé dans la 
civilisation française une de leurs principales sources d’inspiration.

Monsieur le Président,

Laissez - moi maintenant tourner mes regards vers le présent. La 
Turquie et la  France collaborent aujourd’hui étroitement dans nombre de 
domaines. Ainsi, la  Turquie est membre associé de la  Communauté Economique 
Européenne. Aujourd’hui l ’Association se trouve à la  veille de son passage à 
une nouvelle phase d ’importance cardinale. Je ne doute pas, Monsieur le 
Président, que la  France dans cette nouvelle phase et au cours des travaux 
préparatoires qui la  précéderont témoignera vis - à - vis de la  Turquie au 
sein de la  Communauté le même esprit de compréhension et de coopération 
que dans le passé. L ’importance que la  Turquie attribue à ses relations avec 
la  Communauté Economique Européenne provient de ce qu’elle est consciente 
d’appartenir à la  fam ille et à la  civilisation européennes.

Ceci m ’amène tout naturellement à parler des autres rapports 
économiques entre la  Turquie et la  France. J ’en profite pour marquer mon
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appréciation pour l ’apport français aux activités du Consortium créé en vue 
de contribuer au financement du développement économique de la Turquie. 
La participation française à cette oeuvre a été jusqu’à présent considérable. 
Permettez-moi d’exprimer l ’espoir qu’elle le demeurera dans l ’avenir.

La coopération franco turque h ’est pas lim itée au domanie économique. 
Elle prospère également dans les domaines culturel, technique et scientifique. 
Je  suis certain qu’ici aussi elle ira en augmentant. Les conversations que nous 
avons eues ce matin me confirment dans cet espoir.

Monsieur le Président,

Je voudrais à présent parler de certains problèmes qui se situent en 
dehors du cadre des relations bilatérales entre nos deux pays. Dans le 
domaine international la  politique de la  Turquie est avant tout 
une politique de paix. C ’est conformément à cette politique que la  
Turquie a fait tout ce qui était en son pouvoir, pour contribuer à 
réaliser la  détente dans les relations Est - Ouest. Elle est convaincue qu’une 
telle détente représente, dans les conditions actuelles, le moyen qui offre 
le plus de promesse pour placer la  paix mondiale sur des assises solides et 
durables.

Il est vrai que les regrettables événements d ’août dernier en 
Tchécoslovaquie ont porté un coup sévère à l ’espoir nourri par tous les pays 
pacifiques de voir se réaliser un jour cette détente. Cependant la  déception 
que nous avons tous éprouvée du fait des événements auxquels je viens de 
faire allusion, ne doit pas créer un climat de nature à porter atteinte aux 
efforts déployés dans le but d’assainir les relations entre l ’Est et l ’Ouest.

L ’Europe Centrale n ’est pas l ’unique région troublée de notre monde 
actuel. Il convient et mentionner aussi le Moyen - Orient qui intéresse au plus 
haut degré la  Turquie.

La Turquie a déploré la  guerre qui a eu lieu l ’année passée entre les 
pays arabes et Israël. Mais ce qu’elle regrette vivement à l ’heure présente, 
c’est qu’il s’avère impossible d’exécuter la  résolution du Conseil de Sécurité 
de novembre 1967 et de créer ainsi les conditions d’une paix durable dans 
la  région.

Je ne pourrais évoquer 1er problèmes internationaux qui préoccupent 
actuellement au premier chef la  Turquie sans mentionner celui de Chypre. 
Parmi les dirigeants de l ’Occident vous êtes certainement, Monsieur le 
Président, celui qui a toujours fait preuve, avec beacoup de réalisme, d une 
compréhension toute particulière pour les données de ce problème et les 
sentiments qui animent la  Turquie face à ce conflit.
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Aujourd’hui l ’atmosphère est moins lourde que dans le passé. Entre les 
deux communautés des contacts ont lieu. Si ceux-ci aboutissent, un pas vers 
le règlement du conflit entre toutes les Parties intéressées aura été jeté.

J ’espère avoir pu vous dire dans leur intégrité les sentiments de profonde 
amitié et de vive estime que la Turquie éprouve pour la  France et pour 
vous, Monsieur le Président. Ces sentiments sont enracinés dans un long 
passé riche en heureux épisodes, dans un présent fécond en exemples d’étroite 
coopération et dans un avenir prometteur de fructeux développements. 
L ’amitié et l ’alliance entre la  Turquie et la  France demeureront intactes. Rien 
ne pourra leur porter atteinte.

Fransa Cumhurbaşkanı General de Gaulle ise şu konuşmayı yapmıştır :

«Sayın Başbakan,

Bana şimdi Sayın Cumhurbaşkanının huzurunda hitab ettiğiniz sözler, 
beni çok mütehassis ve alâkadar etti. Mütehassis olmam, Fransa hakkında iz
har ettiğiniz duyguların samimiyetinden dolayıdır. A lâkadar olmam da, bir 
Devlet adamının sözlerini işittiğimden dolayıdır. Zaten, ziyaretimin maksadı, 
iki memleketimiz arasındaki bağları sıkılaştırmaktır, siz de onların elbirliğini 
temenni etmektesiniz, N iyetlerim izin bu uygunluğu, istikbal için hayırlı bir 
alâmettir.

Mukadderatın bir eseri olarak, ezelden beri tehlikeli surette yaşayan ve 
uzun zamanlar en korkunç sarsıntılar geçirmiş olan memleketiniz, bu yüzyılın 
ilk  yarısında işlerini sevk ve idare etmek için tarihle boy ölçüşebilen adamlar 
buldu. Birinci dünya harbinin korkunç tecrübelerinin sonunda, Türkiye’nin 
bütün modernleşme problemlerine maruz kald ığı zaman, U lu Atatürk orta
ya çıktı. Teşkilât, hukuk, aile hayatı, eğitim ve iktisat sahalarında, çağımıza 
uygun bir Devlet kurdu. Bilâhare ve son savaşın fırtınasından sonra diğer 
birçok memleketlerin yöneticileri için olduğu gibi, sizin memleketinizin yöne
ticileri için de, ve hemen deruhte ettikleri gibi, doğru değil mi, Sayın Başkan 
İsmet İnönü? en mühim görev, gelişm e görevi, yani bütün halkı açlık, yok
sulluk, bilgisizlik, hastalığa karşı korumayı temin eden ve bunun neticesinde 
kendi haysiyet şartlarını vererek m illete dışarda kendi rolünü oynamaya mü
sait olan iktisat, toplum, kültür, sağlık ilerlemesinin görevi olmaktan ibaretti. 
İşte, Sayın Başbakan, bu anda, bu göreve gayretlerinizi tahsis ve sarf ediyor
sunuz.

Şüphesiz, tabiyatın gösterdiği mâşkilâta rağmen, Türkiye’nin pek büyük 
kabiliyetleri var. Bu, ziraat imkânları için, bir hakikattir. Maden varlıkları 
için de bir hakikattir. Akdeniz Avrupası, Ön Asya, Doğu ve Kuzey Afrikası 
arasındaki ulaştırm aların dörtyolunda bulunduğu için de, bir hakikattir. N iha
yet, belki en mühimmi, Türkiye halkının meziyetlerine gelince de, bir haki-
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kattır. Türkleri teniyiz eden, vaktiyle oldıığu gibi bugün de ünlü bir askerî 
değeri temin eden sağlam lık, sebat ve cesaret, ilerleme için mücadelede de 
revaç buluyor. Hiç olmazsa, her yerde, modern çağlarda, m illî hamuru ka
bartmaya lazım gelen mayayı teşkil eden fen ve teknik kabiliyetlerinin çalış
tırılması icabeder. Zaten, kendi gelişmesinde Türkiye’nin yetiştiği neticeler, 
bütün bunlardan hasıı olmaktadır : barajlar, su enerjisi, elektrik, maden sa- 
nayi’i, petrokimya, mekanik, dokumacılık, çimento, ziraat teçhizatı, hayvan
cılıkla ormancılığın ilerlemeleri Müsaadenizle şunu söyliyeyim ki iki memle
ketimiz arasında, bir çok asırdan beri mevcut olan sempatiden ayrıca, Fransa’nın 
Türkiye’ye karşı izhar ettiği itim atla elbiıdiğine verdiği değeri kendisine te l
kin eden sebep, bu gösteridir.

Zira Fransa da bizz’at tamamiyle yenileşmekte bulunuyor. Özellikle, fen, 
teknik ve onların tatbikatı sahasında. Bu bakımdan, Fransa, ileri giden Tür
kiye’ye, ihtimal, ehemmiyetli bir surette el uzatabilir. Bunu, Türk ve Fran
sız faaliyetlerin i teşrik eden bazı başarılar ispat etmez m i? Bu işbirliği sa
hasının genişletilmesi, müşterek menfaatımıza uygun değil m idir? Bu amaçla, 
bir teknik elbirliği anlaşmasının addedilmesi, bizim için elverişli olamaz m ı? 
Dayanışmamız, bu yüzden takviye edilemez mi ?

İşte, hayat ve mukadderatımız için aslî olan şeylere gelince, sîzlerle biz- 
ler, hiç şüphesiz, dayanışık olmaktayız. Akdenize, Avrupaya ve dünyaya dair 
olsun, hiç bir türlü hegemonya sürmek iddiasında olmayan, fakat kendi ta- 
mamiyet ve istiklâlin i muhafaza etmeğe karar veren Türkiye ile Fransa’nın 
her ikisi de dengeyi istiyorlar. Lâkin, ikisi de, bu dengenin, iki tarafın savaşı 
beklerken birbirlerine ilka ettikleri korkudan değil, ama m illetler arasında 
yatıştırma ve anlaşmadan, barışçıl miinasebat ve mübadelelerinin gelişmesin
den, daha zengin olanların her bir hegemonyadan hariç, daha az tedarikli 
bulunanlara verdikleri yardımdan, sözün kısası, halklar arasında hürriyet, 
müsavat ve kardeşliği tesis etmeğe çalışan uluslararası bir nizamdan netice
lenmesini istiyorlar. Buna göre, meselâ, sizi doğrudan doğruya ve araçsızca i l 
gilendiren Kıbrıs meselesinde, Fransa’nın ald ığı durum, bu meseleye ait her 
çözümün şuna ermesi lâzım geldiğinden ibarettir ki, oradaki Grekler Grek 
olsunlar, oradaki Türkler de Türk kalsınlar. Aynı zamanda, m illetlerin kendi 
kendini yönetme hakkına orada zorla tecavüz edildiği için dünya barışını teh
dit eden facialardan Çekoslovakya meselesi, Orta Doğu çarpışması, Viyet- 
namclaki savaşa dair olsun, sizin politikanızla bizim politikamızın tabiî amaç 
birliği, bundan ileri geliyor.

Sayın Başbakan, Türkiye’de bulunuşum ve şimdiki müzakerelerimiz, es
ki Fransız Türk dostluğunu eskisinden bir kat daha fazla yaratıcı bir hale 
koysun! Aramızda bağladığım ız yeni bağlar, Paris’e yapabileceğiniz ve Fran
sız Cumhuriyetinin memnuniyetle karşılıyacağı ziyaretiniz münasebetiyle, ya
kın zamanda sıkılaştırılsın !
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Cumhurbaşkanı hazretleri ve Sayın Bayan Sunay’a selâm sunarken, Sa
yın Türkiye Başbakanı ve en derin hürmetlerimizi seviçle sunduğumuz Sa
yın Bayan Demirel’in şerefine, Eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü şerefine, Se
nato Başkanı Şerefine, M illet Meclisi Başkanı Şerefine, tazelenen Türkiye ve 
Fransa dostluğunun şerefine kadehimi kaldırıyorum.»

( Esas M e t in )

«Monsieur le Premier Ministre,

Les paroles que vous venez de m ’adresser, en présence de Son Excellence 
Monsieur le Président de la  République, m ’ont ému et intéressé. Emu, en 
raison de la  cordialité des sentiments exprimés vis-à-vis de la  France. Intéressé, 
parce que j ’ai entendu le langage d ’un homme d’Etat. Or, ma visite a pour 
objet de resserrer les liens entre nos deux pays et voici que vous - même 
souhaitez leur coopération. Cet accord des intentions augure bien de l ’avenir.

Le destin a fait que votre peuple, qui, depuis toujours, a vécu 
dangereusement et qui avait longuement subi les pires secousses, trouvât 
pour conduire ses affaires, au cours du dernier demi - siècle, des hommes 
capables de mesurer avec l ’Histoire. A la fin des terribles épreuves de la 
première guerre mondiale et tandis que se posaient à la  Turquie tous les 
problèmes de la modernisation, est apparu le grand ATATÜRK. Dans les 
domaines des institutions, du droit, de la  vie fam iliale, de l ’éducation, de 
l ’économie, il a fondé un Etat adapté à notre époque. Par la  suite et après 
la  tourmente de la  dernière conflagration, la  tâche qui s’imposait aux 
dirigants de votre pays, comme à ceux de beauccoup d ’autres, et qu’ils 
assumèrent aussitôt - n ’est-il pas vrai Monsieur le Président ismet İNÖNÜ? 
-était le développement, c’est-à-dire un progrès économique, social, culturel, 
sanitaire, qui assurât au peuple tout entier la  protection contre la  faim, la 
misère, l ’ignorance, la  maladie, lui apportant, par là  même, les conditions de 
la  dignité, et qui permît à la  nation de jouer au dehors son propre rôle. C ’est 
à cette mission, Monsieur le Premier Ministre, que vous consacrez justement 
vos efforts.

Sans doute, la  Turquie, en dépit des difficultés que lui oppose la  nature, 
dispose-t-elle d ’un potentiel considérable. C’est vrai quant à ses possibilités 
agricoles. C ’est vrai quant à ses ressources minérales. C’est vrai quant à sa 
situation au carrefour des communications entre l ’Europe méditerranéenne, 
l ’Asie Antérieure, l ’Afrique de l ’Est et du Nord. C’est vrai aussi et, peut-être, 
surtout quant aux qualités de son peuple. La solidité, la  ténacité, le courage, 
qui caractérisent les Turcs et qui leur ont assuré jadis et leur assurent 
aujourd’hui une valeur m ilitaire réputée, sont des titres qui ont cours dans 
la  lutte pour le progrès. Encore faut-il que soient mises en oeuvre les 
capacités scientifiques et techniques qui constituent partout, dans les temps
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modernes, le levain nécessaire pour faire lever la  pâte nationale. Or c’est 
bien de tout cela que procèdent les résultats atteints par la Turquie dans son 
développement : barrages, énergie hydraulique, électricité, métallurgie, 
pétrochimie, mécanique, textile, ciment, équipement de l ’agriculture, progrès 
de 1 élevage et de la  forêt. Laissez moi vous dire, qu’indépendamment de la 
sympathie multiséculaire qui existe entre nos deux pays, c’est cette démons
tration qui inspire à la  France la  confiance qu’elle porte à la  Turquie et le 
prix qu’elle attache à sa coopération.

Car la  France, de son côté, est en pleine rénovation. C ’est le cas, en 
particulier, pour ce qui cencerne la science, la  technique et leurs applications. 
Il semble donc qu’elle puisse, à cet égard, prêter un concours notable à la 
Turquie qui marche en avant. N ’est-ce pas déjà prouvé par certaines réussites 
qui associent des activités turques et des activités françaises? Ne serait-il pas 
conforme à notre intérêt commun d’étendre le champ de cette collaboration? 
N ’y aurait-il pas avantage à conclure dans ce but un accord de coopération 

technique? Notre solidarité n ’en serait-elle pas renforcée?

Or, pour ce qui est essentiel à notre vie et à notre destin, vous et nous 
sommes à coup sûr solidaires. Qu’il s’agisse de la  Méditerranée, ou de 
l ’Europe, ou du monde, la  Turquie et la  France, qui ne prétendent 
exercer aucune sorte de domination mais qui sont résolues à sauvegarder leur 
intégrité et leur indépendance, veulent toutes deux l ’équilibre. Mais toutes 
deux entendent que cet équilibre résulte, non point de la  crainte que 
s’inspirent mutuellement deux camps en attendant de se combattre, mais 
bien de la  détente entre les nations, du développement de leurs rapports et 
de leurs échanges pacifiques, de l ’aide portée par les plus riches, en dehors 
de toute hégémonie, à celles qui sont moins bien pourvues, bref, d’un ordre 
international tendant à établir entre les peuples la  liberté, l ’égalité et la 
fraternité. D ’où, par exemple, dans la question de Chypre, qui vous touche 
d ’une façon directe et immédiate, la  position française suivant laquelle toute 
solution doit aboutir à ceci : que les Turcs y restent des Turcs et que les 
Grecs y scient des Grecs. D ’où également, la  convergence de votre politique 
et de la  nôtre au sujet de l ’affaire tchécoslovaque, ou du conflit au Moyen- 
Orient, ou de la guerre du Vietnam, tous drames qui menacent la  paix du 
monde parce que le droit des peuples à disposer d ’eux-mêmes y est violé 
par la force.

Monsieur le Premier Ministre, puissent ma présence en Turquie et nos 
actuels entretiens rendre l ’amitié franco-turque plus constructive encore 
qu’elle n’était! Puissent les liens nouveaux que nous tissons entre nous se 
trouver bientôt resserrés à l ’occasion d’une visite que vous feriez à Paris 
et où la République Française serait heureuse de vous accueillir.
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En saluant Son Excellence M. le Président de la  République et Madame 
SUNAY, je lève mon verre en l ’honneur de Monsieur le Premier Ministre turc, 
en l ’honneur de Madame DEMİREL, à qui j ’adresse mes respectueux 
hommages, en l ’honneur de M. le Président İsmet .İnönü, en l ’honneur de M. 
le Président Sénat, en l ’honner de M. le Président de l ’Assemblée nationale, 
en honneur de l ’amitié renouvelée de la Turquie et de la  France.»

B E L G E 12 21 Ekim 1968

FRANSA DEVLET BAŞTANININ GALATASARAY 
LİSESİNDE SÖYLEDİĞİ N UTUK

Fransa Cumhurbaşkanı de Gaulle, Galatasaray, Lisesinin 100. yıldönü
mü münasebetiyle yapılan törende şu nutku söylemiştir :

«Sayın Bakan

Ekselanslar

Bay Müdür

Bayan ve Bay Öğretmenler

Bayanlar ve Baylar

O layların ne gizli ahenklerİ, Türkiye’ye mukabele etmekle müşerref ol
duğum ziyareti Galatasaray Lisesinin yüzyıldöniimü ile  aynı zamana düşürü
yor? Bu ünlü lisenin tesis tarihi olan 1868 senesinin memleketiniz İçin o ta
rihten yarım asır sonra yenileşmeye doğru yürümenin ne olacağının hazır
lanmasına bir başlangıç olması dikkatimi celbettİ.

Bu muhakkaktır ki daha önce ve uzun süren zamanlarda Türk mede
niyeti parlak bir şaşaa irae etmişti. Sizde 18 inci aşıra kadar muazzam bir im
paratorluğa malik olan, elinde büyük bir ordu bulunan, önemli kanunî ve 
idarî işleri yoluna koyan ulu bir devlet gelişmişti. Aynı zamanda Türkiye her 
fikir sahasında mâstesna bir surette yükseldi. Evliya Çelebi gibi bilgin leri, 
Bakî gibi şairleri, meselâ Sinan gibi m imarları, aynı zamanda matematikçi, 
astronom, gemici, zanaatçıları da ön safta bulunuyorlardı. Hiç şüphesiz 19 
ncu ve 20 nci asırlarda sanayiin hakim olduğu bir medeniyete sıra gelince 
Batı’m ıı başlıca bir rol oynadığı görüldü. Fakat bununla beraber sizde, mii- 
never kimseler memleketinize - onun özel şahsiyetinden hiç vazgeçilmeksizin - 
yeni edinçlerden istifade etmek lâzım gelmesini düşündüler. İşte bu amaçla 
Türkiye bilhassa Fransa’ya göz çevirdi. Bu üstün tutma ezcümle derin ili
şikler, Colbert tarafından Paris’te kurulmuş olan Doğu D illeri Okulu, da
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imî surette yapılan öğrenci ve öğretmen mübadeleleri, ülkenize kabul ettiğiniz 
eğitim ve sağlık Fransız heyetlerinin işi sayesinde, iki memleketi birleştiren 
entelektüel bağları teyit ediyordu.

Sultan Abdiilaziz, Fransa’ya yaptığı tantanalı seyahatten dönüşte G ala
tasaray Lisesini kurduğu zaman bu hususta ald ığ ı kararın aslı işte bu idi. Bu 
müessese Sadrıazam Emin A li Paşa ile  Nazır Fuat Paşa’nın gayretlerinin ne
ticesi olduğu ve bu fırsatla bizim Victor Duruy’nin muaveneti istenildiği de 
unutulmamalıdır. Her iki tarafın büyük devlet adamları, bir vatanın tarih ev
rimine uydurulmasına, önceden yeni düşünce ve yöntemleri çalıştırmaya muk
tedir güzide heyetler meydana getirmek lâzım geldiğini anlamıştılar.

Gerçekten içinde bulunduğumuz büyük evin hizmetiyle vücude gelen ente
lektüel ve tinsel evrimin, Türkiye’nin şimdiki günlerde yaptığı muazzam deği
şiminde, oynadığı rolünün değerini nasıl taktir etmemeli? Atatürk’ün deha ve 
isteği ile  ilerletilen Türkiye’nin, geçirdiği korkunç tecrübelerden canlı ve ateş
li olarak kurtulup önceden olduğu gibi kozmopolit bir imparatorluk halinden 
sağlam m illî bir devlet olup yenileşmenin bütün kaynaklara birden açılmayr 
tam zamanında bilmesi için, git gide siyaset adamı, yönetici, diplomat, asker, 
öğretmen, yazar veya mühendis olacak olan o kadar çok gençler tarafından 
G alatasaray’da alınmış ve yetiştirilmiş mayaların Türkiye’nin çağımızın iste
d iğ i şekli almasına yardım ettikleri zannedilebilİr. Fakat aynı zamanda, Batı 
devletleri arasında ilk olarak Fransa’nın Ankara hükümetini tanıdığı zaman, 
bizde çok tanınmış olan aydın bir zümrenin değeri modern Türkiye’ye bir
den verdiğimiz itimat hususunda mühim bir rol oynadı .

İşte bu gân Fransız - Türk entelektüel el birliği, ekonomiyi etkileyen 
İlmî ve teknik araştırma ve bilginin sonsuz alanlarının açılmasını görüyor. 
Yalnız sizin sayısız gençliğiniz siyah önlük ve beyaz yakalarını görüp te üni
versite binalarınızdan birinin cephesinde «H ayatta en hakiki mürşit ilim dir» 
kelimelerini okurken Türkiye’nin bundan böyle hangi, kaynaktan kendi gele
ceğini çıkardığı fark edilebilir. İşte biliyorsunuzdur ki esasî ilim  ve tatbi
katlarının sahasında şimdiki Fransa size çok yardımda bulunabilir.

Zira Fransa son dünya savaşı yüzünden maruz kaldığı gecikmelere rağ
men bu bakımdan m illetler arasında tekrar elde ettiği mertebeyi muhafaza 
etmek istiyor. Hukuk, edebiyet, siyasî ve İdarî b ilgiler sahasında uzun zaman 
işbirliği yaptıkları için, faaliyetlerinin hiç birinde hiç bir şeyin birbirlerine 
muarız bırakmadığı iki memleketimiz şimdi de bütün sebeplerin onları fen 
ve teknik sahasında işbirliği yapmaya sevk ettiğini biliyorlar. Doğrusunu söy
lemek lâzım gelirse, iki memleketimiz bir çok İnsanî malumatların zirvele
rinde ezcümle atom fiziği veya tıbba gelince hematoloji, imiinoloji ve kardiyo
loji sahasında da daha şimdiden birbirlerine raslıyorlar. Ama meselâ ziraat 
veya su bilimi veya televizyon sahalarında ikisinin araştırıcılariyle mühendis
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lerinin işbirliği ne gibi neticelere varabilecektir. İki hükümetimiz arasında 
teknik elbirliği için akdedilecek bir anlaşma bilhassa fransızca öğretiminin 
gelişmesini ona ilâve etmek istiyeceğiniz taktirde Türkiye ile  Fransa arasın
daki münasebata hakikatte örnek olabilen bir mahiyet verebilecektir.

İki m illetim izin dostluğu, şimdiki halde kendi politikalarının yaklaş
masını kolaylaştırır. Bu dostluk, ilerleme için yapılan gayretlerin birleştirilme
sine yardım etmelidir. İşte Türkiye’ye seyahatimin hakiki amacı bu dur. 
İşte aynı zamanda, bu ünlü lisenin ömür ve başarılarının ikinci yüzyılına 
gird iği zaman G alatarasay’a Fransa’nın dileklerini candan ve samimiyetle 
sunarım .»

(Esas M e t in )

«M onsieur le Ministre,

Excellences,
i '

Monsieur le Directeur,

Mesdames, Messieurs les Professeurs,

Mesdames, Messieurs.

Quelle secrète harmonie des événements fait que la  visite que j ’ai 
l ’honneur de rendre à la  Turquie coincide avec le centenaire de Galatasary? 
J ’en suis d ’autant plus frappé que l ’année 1868, date de la  fondation de cet 
illustre lycée, a marqué pour votre pays le début de sa préparation à ce qui, 
un demi-siècle plus tard, a lla it être la  marche vers la  modernisation.

Il est vrai, qu’auparavant et pendant longtemps, la  civilisation turque 
avait brillé d’un très v if éclat. Jusqu’au XVIIIème siècle, s’était développé 
chez vous un grand Etat, maître d’un grand Empire, disposant d’une grande 
armée et accomplissant une oeuvre législative et administrative considérable. 
En même temps, la  Turquie déployait dans tous les domanies de l ’esprit un 
essor exceptionnel. Ses é r u d i t s, tel Evliya Djelebi, ses poètes, comme 
Baki, ses architctes, par exemple Sinan, mais aussi ses mathématiciens, ses 
astronomes, ses navigateurs, ses artisans, étaient au premier rang. Sans doute, 
aux XIXème et XXème siècles, vit-on l ’Occident, à son tour, jouer un rôle 
capital dans une civilisation que dominait l ’industrie. Mais, chez vous, les esprits 
éclairés n’en jugèrent pas moins que votre pays, sans aucunement renoncer 
à lui-même, devait mettre à profit les acquisitions nouvelles. Or, c’est surtout 
vers la  France que, dans ce but, se tourna la  Turquie. Prédilection qui 
confirmait les liens intellectuels joignant les deux nations, grâce, notamment, 
à leurs affinités profondes, à l ’Ecole des langues orientales fondée à Paris par 
Colbert, à l ’échange constant d ’étudiants et de professeurs à l ’oeuvre des 
missions enseignantes et hospitalières françaises que vous acceptiez sur votre 
territoire.
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Telle fut également l ’origine de la  décision prise, voici cent ans, par le 
Sultan Abdui Aziz, à son retour d ’un solennel voyage en France, quand il 
créa Galatasaray. On ne saurait non plus oublier que cette fondation était 
l ’aboutissement des efforts du grand Vizir Emin A li Pacha et du Ministre 
Fuat Pacha et que le concours de notre Victor Duruy fut requis à cette 
occasion. Des hommes d’Etat éminents avaient compris, de part et d ’autre, que 
l ’adaptation d’une patrie à l ’évolution de l ’Histoire exigait qu’au préalable y 
fût formée une élite apte à mettre en oeuvre les idées et les disciplines nouvelles.

Comment méconnaître, en effet, le rôle qu’a joué, dans l ’immense 
mutation accomplie de nos jours par votre pays, l ’évolution intellectuelle et 
morale à laquelle a contribué la  grande maison où nous nous trouvons ? Pour 
que la  Turquie, entraînée par le génie et la  passion d’Atatürk, ait su, au 
moment voulu, émerger vivante et ardente de ses terribles épreuves, devenir 
un Etat fortemnt national à partir de l ’Empire cosmopolite qu’elle était, 
s’ouvrir d’un seul coup à toutes les sources du renouveau, on peut croire que 
les ferments reçus et cultivés ici par tant de jeunes gens qui devenaient, à 
mesure, hommes politiques, administrateurs, diplomates, soldats, professeurs, 
écrivains, ingénieurs, l ’ont aidée à revêtir la  forme qu’exigeait notre époque. 
Mais aussi, lorsque la  France, la première de tous les Etats d ’Occident, 
reconnut le gouvernement d ’Ankara, il est certain que la  valeur d ’une élite 
bien connue chez nous était pour beaucoup dans la confiance que nous portions 
d ’emblée à la  Turquie moderne.

Voici qu’aujourd’hui la  coopération intellectuelle franco - turque voit 
.s’ouvrir les domaines sans limites de la  recherche et de la  connaissance scienti
fiques et techniques, inspiratrices de l ’économie. Il n’est que de voir les 
sarraus noirs et les cols blancs de votre innombrable jeunesse et de lire au 
fronton d’un de vos bâtiments universitaires que : «Dans la vie, le guide le 
plus sûr est la  science», pour discerner à quelles sources la Turquie, désormais, 
puise son avenir. Or, vous le savez, sur le plan de la  science fondamentale 
et de ses applications, la  France d’à présent peut vous offrir beaucoup.

Car, m algré les retards qu’elle a subis du fait de la dernière guerre, 
elle a repris parmi les nations une place de choix à cet égard. Nos deux pays, 
que rien n ’oppose, bien au contraire, dans aucune de leurs activités, savent, 
qu’ayant longuement coopéré dans le Droit, les Lettres, les Sciences politiques 
et administratives, ils ont toutes les raisons d’en faire autant aujourd hui dans 
les domaines scientifiques et techniques. A vrai dire, ils se rencontrent déjà 
sur bien des sommets des connaissances humaines, notamment en physique 
nucléaire ou en médecine, pour ce qui est de 1 hématologie, de 1 immunologie, 
de la cardiologie, etc. . . Mais quels fruits pourrait porter le travail en commun 
de leurs chercheurs et de leurs ingénieurs, par exemple, en matière cl agriculture, 
ou. d ’hydrologie, ou de télévision! Un accord qui serait conclu entre les deux
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gouvernements pour la  copération technique, surtout si vous vouliez 
l ’accompagner du développement de l ’enseignement du français, imprimerait 
aux relations de la  Turquie et de la  France un caractère vraiment exemplaire.

L ’amitié des deux nations facilite en ce moment le rapprochement de 
leurs politiques. Cette amitié doit les aider à unir leurs efforts pour le 
progrès. C ’est dire quel est l ’objet de ma visite en Turquie. C’est dire aussi 
de quel coeur j ’exprime les scouhaits de la  France à Galatasaray tandis que 
ce célèbre établissement commence le deuxième siècle de sa vie et de ses 
succès.»

B E L G E 13 29 Ekim 1969

GENERAL DE GAULLE’IN TÜRK RADYO - TELEVİZYON’UNDA 
SÖYLEDİĞİ NUTUK

Fransa Cumhurbaşkanı General de Gaulle, Türk m illetine hitaben şu 
mesajı yayınlam ıştır :

«Sevgili Türk Dostlarımız,

Memleketinize, Sayın Cumhurbaşkanınızla, hükümetinizin sevimli da
veti üzerine, Fransa’nın en samimi selâm larını getirmeye geldim. Zira, asır- 
lardanberi m illetinizin kendisi gibi yaşadığını, yani savaşıp umduğunu, ça
lışıp ilerlediğin i, acı çekip başardığını gören Fransız M illeti, asil ve yiğit 
Türkiye’ye karşı büyük bir itibar ve dostluk beslemektedir.

Aynı zamanda, idarecilerinizle iki memleketimizin münasebetlerini sı- 
kılaştırıp, modern ilerlemenin şartı olan fen, teknik, iktisat ve kültür bakı
mından İşbirliğini geliştirmek İçin de geldim . Sizin elinizde engin bir ülkenin 
gücü ile, ulu, çalışkan ve yürekli b il halkın İnsanî kabiliyetleri bulunmaktadır. 
Fransızların elinde ise, mühim maddî imkânlar ve pek önemli fikrî değerler 
vardır. Demek oluyor ki, her şey memleketlerimizi, pratik sahalarda anlaş
maya sevketmektedir. Bunun da ötesinde, memleketlerimizi karşı karşıya 
getiren herhangi bir sorun olmadığı gibi, ortak çıkarları da, denge ve barış
tır; ve her ikisi de herhalükârda, bağımsızlıklarını korumaya kararlıdırlar.

Nihayet, sizleri görmek için geldim. Tabii, bu kadar kısa bir süre içinde 
engin ve çeşitli değerleri olan memleketinizle temaslarım, ancak mevcut im
kânlar içerisinde sınırlı olabildi. Fakat, gördüğüm şeyler bana, m illetinizin 
ebedî hayatiyetini İspat etti, geçmişle ilg ili olarak eski eserlerinizin ortaya 
koyduğu gerçek ve halen yapmakta olduğunuz büyük işler, m illetinizin u lu
luğunu bana göstermiş oluyor. Atatürk’ün öğütlerine sadık olan Türkiye’nin
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modern devletlerin mertebesine eriştiğini, sanayi, ziraat ve ulaştırmanızın da 
ispat ettiği gibi gördüm. Güçlü ve ateşli gençliğinizin eğitime ne büyük umut
la  bağlandığını sezdim. İç düzendeki bu değişikliğin dış dünyaya karşı çok 
sağlam bir ordu tarafından korunduğunu gördüm.

Cömert m isafirperverliğiniz ve büyük bir başkent olan Ankara ile bü
tün şehirler arasında ünlü bir yer tutan İstanbul'da bana gösterdiğiniz hüsnii- 
kabulı dostunuz olan Fransız M illeti üzerinde derin bir tesir bırakıyor; bütün 
bunlar benim şahsım için de unutulmaz birer hatıradır.

Sevgili Türk Dostlarımız, Fransızların adına her birinize ve vatanınıza 
m utlu luk ve bereket dileklerim i sunarım.

Teşekkürler!

Talihiniz açık olsun!

Yaşasın T ürkiye!»

(Esas M et in )

«Chers amis Turcs,

Je suis venu chez vous, à l ’aimable invitation de votre Président et de 
votre gouvernement, pour vous apporter le très cordial salut de la  France. 
Car le peuple français qui, depuis bien des siècles, voit votre peuple, comme 
lui-même, vivre sa vie, c’est-à-dire lutter et espérer, travailler et avancer, 
souffrir et réussir, porte à la  noble et vaillante Turquie beaucoup d’estime 
et d’amitié.

Je suis venu aussi pour resserrer avec vos dirigeants les rapports de 
nos deux pays et, notamment, pour développer leur coopération aux points 
de vue, scientifique, technique, économique, culturel, dont dépend le progrès 
moderne. A cet égard, vous avez pour vous le potentiel d ’un vaste territoire 
et toutes les capacités d’un grand peuple laborieux et courageux. Les Français 
ont pour eux d ’importants moyens matériels et des valeurs intellectuelles 
considérables. C’est dire que tout engage nos deux pays à s’accorder dans 
les domaines pratiques. D ’autant mieux que rien ne les oppose, que leur 
intérêt commun est l ’équilibre et la  paix et que l ’un et l ’autre veulent, dans 
tous les cas, maintenir leur indépendance.

Je suis venu enfin pour vous voir. Certes, en si peu de jours, je 
n’aurai pu prendre qu’un bien rapide contact avec votre pays sİ étendu et si 
varié. Mais ce que j ’ai constaté m ’a démontré l ’éternelle vitalité de votre peuple, 
telle qu’en témoignent, pour le Passé tant de vos anciens monuments et telle 
que l ’atteste à présent l ’immense travail que vous accomplissez. J ’ai discerné 
que la Turquie, fidèle aux leçons d ’Ataturk, accède au rand des Etats moder-
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nés comme le prouve le développement de votre industrie, de votre agriculture, 
de vos communications. J ’ai senti quelles espérances l ’éducation fait ja illir  de 
votre nombreuse et ardente jeunesse. J ’ai vu que votre transformation du 
dedans est couverte, visê-êàê-êvis du dehors, par une très solide armée.

Votre généreuse hospitalité et l ’accueil si émouvant que vous m’avez 
fait, notamement, à Ankara grande capitale, et à Istanbul v ille  illustre entre 
toutes, impressionnent vivement le peuple français, votre ami et me laissent à 
moi - même un souvenir inoubliable.

Chers amis turcs, à chacun de vous, en même temps qu’à votre partie, 
j ’adresse de tout coeur, au nom des Français, mes voeux de bonheur et de 
prospérité.

Merci !

Bonne chance !

Vive la  Turquie !»

B E L G E 14 29 Ekim 1968

TÜRK  - FRANSIZ TENİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye ile  Fransa arasında D ışişleri Bakanlığında bir Teknik ve İlmî 
İşbirliği Temel Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmayı hükümet adına D ışiş
leri Bakam İhsan Sabri Ç ağlayaııgil ve Fransa adına da D ışişleri Bakanı Michel 
Debré imzalamışlardır.

Enformasyon Dairesi Genel Müdürlüğünce verilen bilgiye göre, Te
mel Anlaşma, «Fransa hükümetini, Türkiye tarafından tevdi edilecek pro
jeler için bu projelerin kapsamına giren çeşitli teknik teçhizatın Türkiye’ye 
hibe olarak verilmesini» öngörmektedir.

Anlaşma, bundan başka, Fransız profesör, teknisyen ve eksperlerinin 
Türkiye’de çeşitli alanlarda hizmet görmelerini de içine almaktadır. Bu ara
da, Türk araştırmacıları ve stajyerlerinin Fransa’ya gönderilerek, Fransız İlmî 
ve teknik müesseselerinde bilgi ve tecrübelerini arttırm aları konusu da anlaş
mada yer almaktadır.

Sırasıyla her yıl Paris’te ve A nkara’da toplanacak olan iştişarî mahiyet
te karma bir komisyon, Anlaşmasının tatbikatı ile  ilg ili bütün konulan göz
den geçirmek ve hükümetlerine telkinlerde bulunmakla görevlendirilm iştir.



Fransa ile Türkiye arasındaki bu anlaşmanın imzalanışından önce, 1952 
tarihinde bir kültür anlaşması imza edilmiş ve bu yolda iki ülke arasında tek
nik ve ilm î işbirliği yapılmaktaydı.

İmza edilen yeni anlaşma, proje tevdiini de öngörmek suretiyle Fransız 
hükümetinin Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına daha geniş ölçüde katkıda 
bulunmasına yol açacaktır.

B E L G E 1 5 30 Ekim 1968

TÜRK -FRANSIZ ORTAK BİLDİRİSİ

Bildirinin metni şöyledir :

«Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’m H a
ziran 1967’de Paris’i ziyareti esnasında yaptığı davete icabetle, Madame de 
Gaulle ile  birlikte, 25 - 30 Ekim 1968 tarihleri arasında Türkiye’ye resmî bir 
ziyaret yapmıştır. D ışişleri Bakanı M. Michel Debré bu ziyarete katılm ıştır.

Türk m illeti Fransa Cumhurbaşkanına iki memleket arasındaki gelenk- 
sel dostluğu parlak bir şekilde aksettiren çok sıcak ve heyecanlı bir hüsnüka- 
bul göstermiştir.

Türkiye’deki ikametine Atatürk’ün Anıt Kabrine saygı ziyaretinde bu
lunmak suretile başlamak İsteyen General de Gaulle, Ankara’da ve İstanbul’da 
bugünkü Türkiye’nin çehresini çizmekte olan büyük modern eserleri ve şan
lı bir mazinin izlerini hayranlıkla müşahade etmek fırsatını bulmuştur. Fran
sa Cumhurbaşkanı Cumhuriyetin 45. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Sunay’ı 
tebrik etmiş ve bu münasebetle tertiplenen büyük askerî geçit resminde hazır 
bulunmuştur.

İki dost devletin Balkanlarının bir sene aralık la vukubulan bu yeni bu
luşmaları, iki memleket arasında mevcut birlik ve dostluğu daha sıkı ve daha 
müessir kılma, bütün sahalarda idame edilen işbirliğine yeni bir hız verme 
ve détente ve barış uğrunda Türkiye ve Fransa’nın takibine devamda kararlı 
oldukları hattı hareketi ahenkleştirme yolundaki müşterek arzularına cevap 
vermektedir. General de G aulle’ün İkameti esnasında yapılan ve Türkiye Baş- 
başbakanı Süleyman Demirel’in ve iki memleketin D ışişleri Bakanları İhsan 
Sabri Çağlayangil ve Michel Debré’nin katıld ık ları görüşmeler bu hedeflere 
tamamen tetabük etmiştir.

Cumhurbaşkanı Sunay ve General de Gaulle, barış ve m illetlerarası 
güvenlik yönünden gelişme kaydedilmesinin, devletlerin egemenliği ve içiş
lere karışmama ilkelerine bütün devletlerce saygı gösterilmesini gerektirdiğini
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belirtmişlerdir, ik i Cumhurbaşkanı, bu ilkelerin ih lâ li suretile Çekoslovakya’
nın başka devletlerin kuvvetleri tarafında işgali neticesinde Orta Avrupa’da 
hasıl olan durum üzerine eğilm işlerdir. îk i Cumhurbaşkanı, bu müdahalenin, 
kendilerine, gerçek barışı sağlayabilecek yegâne yol olarak görülen détente 
ümidini ciddi surette haleldar etmiş olduğu kanısındadırlar. Cumhurbaşkan
ları, Çekoslovakya’nın kendi mukadderatını tayin hususunda hür olmasını 
temenni eylemektedirler.

îk i Hükümet, Arap - İsrail ihtilâfın ın  halli konusunda gelişme kayde
dilmemiş olması karşısındaki endişelerini belitmişlerdir. Hükümetler, gergin
liğ in  uzamasının barışın idamesi bakımından ciddi tehlikeler ihtiva ettiği ka- 
naatindedirler. Güvenlik Konseyin 22 Kasım 1967 tarihinde ittifakla kabul 
ettiği kararın mümkün olan en süratli şekilde tatbik mevkiine konulması gerek
tiği fikrindedirler. M. Jarring ’in çabalarını takdirle karşılamakta ve M. 
Jarring’in görevinin anılan karar hükümlerine uygun olarak işgal altındaki 
Arap topraklarının tahliyesini ihtiva eden bir hal çaresine müncer olması di
leğinde bulunmaktadırlar.

Görüşmelerde V ietnam ’daki durum da ele alınmıştır. Savaşın devamı 
karşısında aynı endişeyi paylaşan Taraflar, Paris’te başlayan görüşmelerin en 
kısa zamanda muhasematın durdurulmasını sağlaması ümidini izhar etmiş
lerdir. T araflar ayrıca, bu görüşmelerin 1954 Cenevre Anlaşm alarına dayanan 
barışa avdeti sağlamasını ve Vietnam halkının mukadderatına sahip olmasına 
imkân vermesini de temenni etmektedirler.

Taraflar, Kıbrıs meselesi üzerinde de durmuşlardır. Cumhurbaşkanı Su- 
nay, A da’daki son gelişm eler hakkında bilgi vermiştir. Fransa Cumhurbaşkanı, 
geçen sene Paris’teki buluşmaları sırasında İfade ettiği görüşleri teyid ettik
ten sonra, Fransa’nın bu meseleye atfettiği ilg iy i kaydetmiş ve A da’daki Türk 
ve Rum Cemaatlerinin haklarının teminat altına alınmasını sağlayacak bir hal 
çaresi bulunması hususunda temenni izhar eylemiştir .

Türk - Fransız ik ili ilişkilerin in gözden geçirilmesi, ik i Devlet Başkanı- 
nın muhtelif sahalarda yeni gelişmeler müşahade etmelerine ve bu ilişkilerin in
kişafına munzam bir hız vermelerine imkân sağlamıştır. Cumhurbaşkanları, 
Türkiye ve Fransa arasındaki ticarî münasebetlerin son senelerde kaydettiği 
ilerlemeyi memnuniyetle müşahade ederek, bu münasebetleri yoğunlaştırma 
çarelerini aramak hususundaki müşterek azimlerini İzhar eylemişlerdir.

îk i Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin kalkınma planı çerçevesinde özellikle 
Keban Barajı ve Dalaman Kağıt Fabrikası gibi önemli projelerin gerçekleşti
rilmesi hususunda iki memleket arasında teessüs eden İktisadî ve m alî işbirliği- 
ninin idamesinden sağlanan verim li neticelerden memnuniyetlerini belirtm işler
dir. Taraflar, bir yandan Türkiye’nin devamlı gelişme arzeden İktisadî po
tansiyelinin, diğer yandan Fransız endüstrisinin teknik seviye ve imkânlarının,
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bu işbirliğinin karşılıklı fayda sağlayacak şekilde daha da takviyesini müm
kün kılacak mahiyette olduğu hususunda mutabık kalm ışlardır. Bu zihniyet
le Fransız Hükümeti Türkiye’ye Yardım  Konsorsiyomuna bu yılk i iştirakini 
hissedilir nisbette arttırmıştır. Y ine bu zihniyetledir ki, iki Hükümet, Tür
kiye ile Fransa arasında verimli bir işbirliğine imkân verecek ekonomik faa
liyet sektörlerinin araştırılmasını kararlaştırm ışlardır. Bu maksadı teminen 
yakında eksperler arasında görüşmeler başlayacaktır.

Taraflar, Türkiye ile  Avrupa Ekonomik Toululuğu arasındaki ortaklığın 
kaydetmekte olduğu müsbet gelişme karşısında memnuniyetlerini belirtmişler 
ve bu ortaklık bağlarını takviye maksadile çaba sarfedilmesi zaruretini teyit eyle
mişlerdir.

Taraflar, Türkiye ile Fransa arasındaki İş Gücü Anlaşmasından bekle
nen sonuçların sağlanması için gerekli tedbirlerin incelenmesi hususunda mu
tabık kalm ışlardır.

General de G aulle’ün ziyaret etmekten memnuniyet duyduğu Galatasa
ray Lisesinin bu yıl kutlamakta olan 100. kuruluş yıldönümünü Türkiye ile 
Fransa arasındaki bağların eskiliğine ve canlılığına delil teşkil etmektedir. 
İki Devlet Başkanı, bu m illî Türk Lisesi ile  Türkiye’de Fransızca eğitim yapan 
çeşitli müesseselerde ve Ankara, İstanbul ve İzmir’deki Fransız Kültür M er
kezlerinde iki kültürün değerlerini daha sıkı ve derin surette birbirlerine bağ
layan eğitimden, sayısı gittikçe artan kimselerin faydalanmasını temenni ey
lemişlerdir.

Cumhurbaşkanı Sunay ve General de Gaulle, teknik ve ilm î işbirliği sa
hasındaki faaliyetlere daha sarih bir hukukî çerçeve sağlayacak olan Teknik 
ve İlmî İşbirliği Anlaşmasının D ışişleri Bakanları tarafından imzalanmasın
dan memnuniyetlerini belirtmişlerdir. Bu faaliyetler arasında, 1969’da Ege 
Üniversitesinde kurulacak olan hidrolik laboratuvarı ve 1970’de Ankara H a
cettepe Üniversitesinde kurulacak olan Minerolojİ ve Jeokimya laboratuvarı 
bilhassa yer alacaktır.

İki memleketin idarecileri arasındaki direkt temasların faydasını bu 
ziyaret vesilesile yeniden belirten Türkiye Cumhurbaşkanı ile  Fransa Cumhur
başkanı, zaman zaman bu çeşit istişarelerden yararlanmak hususunda muta
bık kalm ışlardır.

General de Gaulle, Türkiye Başbakanını, resmî ziyarette bulunmak 
üzere Paris’e davet etmiştir. Başbakan Süleyman Demİrel bu daveti memnu
niyetle kabul etmiştir.»
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(Esas M e t in )

COMMUNIQUE CONJOINT FRANCO - TURC

«Répondant à l ’invitation que M. Cevdet SUNAY, Présidant de la 
République de Turquie, lui avait adressée lors de sa venue à PARIS en juin
1967, le Président de la  République française, accompagné de Madame 
de GAULLE, s’est rendu en visite officielle en Turquie du 25 au 30 octobre
1968. M . Michel DEBRE, Ministre des Affaires Etrangères, a participé à 
cette visite.

Le peuple turc a réservé à son hôte éminent un accueil particuüèremnf 
chaleureux et enthousiaste reflétant de manière éclatante l ’amitié tradition
nelle entre les deux pays.

Au cours de ce séjour, qu’il a tenu à ouvrir par une visite d ’hommage 
au Mausolée d’ ATATÜRK, le Général de GAULLE a pu, à Ankara puis 
à Istanbul, admirer les grandes réalisations modernes et les souvenirs d ’un 
glorieux passé qui composent ensemble le visage de la  Turquie d’aujourd’hui. 
Le Président de la  République française a présenté au Président SUNAY ses 
félicitations pour le 45 ème anniversaire de la  proclamation de la République 
et a assisté au grand défilé m ilitaire organisé à cette occasion.

Cette nouvelle rencontre, à un d ’intervalle, des Chefs des deux E’tats 
amis, répondait à leur désir commun de rendre encore plus étroites et plus 
efficaces l ’entente et l ’amitié entre les deux pays, de donner une nouvelle 
impulsion aux rapports qu’ils entretiennent dans tous les domaines et d ’accor
der l ’action que la France et la  Turquie sont également décidées à poursuivre 
en faveur de la  détente et de la  paix. Les entretiens qui ont eu lieu durant 
le séjour du Général de GAULLE et auxquels ont participé le Premier 
Ministre de Turquie, M. Süleyman DEMÎREL, ainsi que les Ministres deş 
Affaires Etrangères, MM. DEBRE et ÇAĞLAYANGİL, ont pleinement 
répondu à ces objectifs.

Le Général de GAULLE et le: Président Cevdet- SUNAY ont souligné 
que tout progrès vers la paix et la  sécurité internationale suppose l ’adoption 
par tous d’une attitude de respect envers la  souveraineté des Etats et de non 
intervention dans les affaires intérieures. Ils ont évoqué la situation qui résulte 
en Europe centrale de l ’occupation de la  Tchécoslovaquie, en violation de ces 
principes, par les forces d’autres puissances. Ils estiment que cette intervention 
a causé un préjudice grave à l ’espoir d ’une détente, laquelle leur apparaît 
comme la  seule voie pouvant conduire à une paix véritable. Ils souhaitent que 
la Tchécoslovaquie soit libre d ’assumer son propre destin. .
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Les deux Gouvernements ont marqué leur inquiétude devant l ’absence 
de progrès vers le règlement du conflit israélo-arabe. Ils considèrent que la
prolongation de la  tension comporte des risques sérieux pour le maintien de
la paix. Ils estiment qu’il importe de mettre en application le plus rapidement 
possible la  résolution votée à l ’unanimité par le Conseil de Sécurité le  22
Novembre 1967. Ils rendent hommage aux efforts de M. JARRING et
formulent le voeu que sa mission conduise à un règlement conforme aux 
dispositions de cette résolution, comportant l ’évacuation des territoires arabes 
occupés.

Les entretiens ont également porté sur la  situation au Vietnam. Les deux 
parties, qui partagent la  même inquiétude devant la  poursuite de la  guerre, 
ont exprimé l ’espoir que des conversations qui se sont ouvertes à Paris mènent 
le plus tôt possible à la cessation des hostilités. Elles souhaitent, en outre, 
que ces conversations assurent le retour à la  paix sur la  base des accords de 
GENEVE de 1954 et permettent au peuple vietnamien de disposer de son 
■destin.

Les deux Parties ont évoqué la  question de CHYPRE. Le Président 
SUNAY a fait un exposé des derniers développements dans l ’île. Le Président 
de la  République française, réaffirmant les vues qu’il avait exprimées au cours 
de la  rencontre des deux Chefs d’Etat l ’année passée à PARIS, a marqué 
l ’intérêt que la  France porte à ce problème et a exprimé le souhait d ’un 
règlement propre à garantir les droits des communautés turque et grecque 
qui cohabitent dans, l ’île.

L’examen des rapports bilatéraux fronco-turcs a permis aux deux Chefs 
d ’Etat de constater de nouveaux progrès dans différents domaines et de donner 
une impulsion supplémentaire au développement de ces rapports. Enregistrant 
avec satisfaction les progrès des relations commerciales entre la  France et la 
Turquie qui ont marqué ces dernières années, ils ont manifesté leur volonté 
■commune de rechercher les moyens propres à intensifier ces échanges.

Ils se sont félicités des fructueux résultats obtenus par la  poursuite de la 
coopération économiques et financière qui s’est nouée entre Jes deux pays dans 
le cadre du plan de développement établi par les autorités turques et notamment 
pour la  réalisation d’importants projets tels que le barrage du KEBAN et la 
Papeterie de DALAMAN. Les deux Parties ont été d ’accord pour estimer 
que le potentiel économique en plein développement de la T urquie, d une 
part, le niveau technique et les capacités de 1 industrie française, d autre part, 
devaient permettre de renforcer encore cette collaboration sur des bases 
mutuellement avantageuses. C ’est dans cet esprit que le Gouvernement 
français a accru de façon sensible sa. participation pour 1 année en cours au 
Consortium d’aide à la  Turquie. C ’est, également dans cet esprit que les deux
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Gouvernements ont décidé d ’explorer les secteurs d’activité économique qui 
se prêteraient à une fructueuse coopération franco-turque. Des conversations 
d ’experts s’ouvriront prochainement à cette fin.

Les Parties ont exprimé leur satisfaction du développement positif de 
« l ’association» entre la  Turquie et la  Communauté Economique Européenne 
et ont confirmé la  nécessité de déployer des efforts afin de renforcer ces liens 
d ’association.

Les deux Parties sont enfin convenues d ’étudier les moyens propres à  
améliorer les résultats attendus de la  Convention franco-turque de main - d’ 
oeuvre.

Le centenaire célébré cette année de la  création du Lycée Galatasaray, 
que le Général de GAULLE a eu plaisir à visiter, témoigne tout à la  fois de 
l ’ancienneté et de la  vitalité des relations culturelles entre la  France et la  
Turquie. Les deux Chefs d ’Etat ont fait des voeux pour que ce Lycée National 
turc ainsi que les Etablissements d ’enseignement français en Turquie et les 
Instituts d’Etudes françaises d ’Ankara, d’Istanbul et d ’Izmir, dispensent à un 
nombre toujours croissant de bénéficiaires un enseignement qui associe de façon 
sans cesse plus étroite et plus profonde les valeurs de ces deux cultures.

Le Général de GAULLE et le Président SUNAY se sont fécilites que leur 
rencontre ait été marquée par la  signature, par les Ministres des Affaires 
Etrangères des deux pays, d ’un accord de coopération technique et scientifique 
qui donnera aux actions menées en commun dans ce domaine un cadre juridique 
plus précis. Au nombre de ces actions figureront notamment, en 1969, la 
création d ’un laboratoire d ’hydraulique à la  Faculté d ’Izmir, et, en 1970, 
celle d ’une laboratoire de minéralogie et de géochimie à l ’Université Hacettepe 
d ’Ankara.

Ayant une fois encore, à l ’occasion de cette visite, vérifié l ’intérêt des 
contacts directs entre dirigeants des deux pays, le Président de la  République 
française et le Président de la  République de Turquie sont convenus de faire 
régulièrement usage de telles consultations. Le Général de GAULLE a invité 
le Premier Ministre de Turquie à se rendre en visite officielle à PARIS. 
Monsieur Süleyman DEMÎREL a accepté avec plaisir cette invitation.»

B E L G E 16 30 Ekim 1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ DE GAULLE İN ZİYARETİ 
H A RKINDA Kİ DEMECİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil Fransa Cumhurbaşkanı Gene
ral de G aulle’ün memleketimizi ziyareti hakkında verdiği demeç şöyledir :
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«Fransa Cumhurbaşkanı sayın General de G aulle’ün memleketimize 
yapmış olduğu resmî ziyaret hiç şüphe yok muhtelif bakımlardan önem taşı
maktadır.

B ilindiği gibi, Fransa ile geleneksel ilişkilerim iz bir kaç asır geriye ka
dar uzanmaktadır. Bugün de Fransa ile gerek ik ili gerek çok taraflı çerçeve 
içinde yaygın ve yakın münasebetlerimiz mevcuttur. Ancak, bu münasebetlerin 
mevcut bütün imkânlar kullanılm ak suretiyle en yüksek seviyeye ulaştırıla- 
bildiğinİ ifade etmek yakın zamanlara kadar pek de mâmkün değildi.

Geçen yıl sayın Cumhurbaşkanımızın Fransa’ya yapmış oldukları ziya
retten bu yana Türk - Fransız münasebetlerinin yeni bir canlılık kazandığı 
görülmektedir. Memleketimize bir Fransız Cumhurbaşkanı tarafından tarihte 
ilk  defa yapılmış olması hasebiyle ayrıca önem taşıyan General de G aulle’ün 
bu ziyaretinin, münasebetlerimizdeki canlanışa büyük bir katkı sağladığına 
şüphe yoktur.

Ziyaret münasebetiyle değerli meslekdaşım M. Debre ile  hükümetlerimiz 
adına imzaladığımız teknik ve bilimsel işbirliği anlaşması, aynı ittifak içinde yer 
alan ve demokrasi ideallerin i beraberce paylaşan Türkiye ile  Fransa arasındaki 
bağlara yeni bir inkişaf getirmiştir. Bu arzunun her iki tarafça paylaşıld ığını gör
mek, ayrıca memnuniyet verici bir olaydır. Türkiye hummalı bir şekilde yürüt
mekte olduğu kalkınma çabalarına Fransa’nın gösterdiği ilg iy i memnunlukla 
karşılamaktadır. Bu alanda iki ülke arasındaki işbirliğinin geniş çapta geliş
tirilmesine imkân verecek bir zeminin yaratılm ış olmasından ayrıca bahti
yarlık duyuyoruz. İktisadi, teknolojik ve kültürel konularda mevcut işbirliği 
imkânlarının tüm olarak kullanılm ası, iki taraf arasında bu ziyaret münase
betiyle yapılm ış olan görüşmelerde beliren mutabakat noktalarından en önem
lisi olmuştur.

Ayrıca üzerinde durduğumuz bir nokta da iki hükümet arasındaki işbir
liğinin tamamiyle eşit haklara ve mütekabiliyet esasına dayanması konusuna 
tarafların beraberce gösterdiği dikkat ve itina olmuştur.

General de G aulle’ün ziyareti iki memleket idarecilerine m illetlerarası 
durum üzerinde geniş bir fikir teatisinde bulunma fırsatı da sağlamıştır. B il
hassa Avrupa’daki durumun yeni ve kararsız bir devreye g ird iği şu günlerde 
bu görüşmelerin her iki taraf için de çok verimli ve faydalı olduğu kanısın
dayım.

Avrupa’da barış ve istikrarın hâkim olmasını ortak bir hedef olarak pay
laşan Türkiye ve Fransa Doğu - Avrupa’daki son birkaç aylık olayların bu 
hedef istikametinde sarfedilen gayretler için ağır bir darbe teşkil ettiğinde 
hemfikirdirler. Detente politikasının takibini kolaylaştıracak şartların doğ
ması her iki ülkenin ortak dilekleridir.
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M illetlerarası durum gözden geçirilirken bittabi Kıbrıs meselesi üze
rinde de durulmuştur. Fransa’nın bu meselede davamıza büyük anlayış gös
terdiğini bu münasebetle belirtmek isterim.

İki memleket arasında en yüksek seviyede yapılan bu kabil temasların 
ne derece faydalı olduğunun General de G aulle’ün ziyaretiyle bir kere daha 
subuta vardığını belirterek sözlerimi tamamlamak istiyorum.»

B E L G E 17 30 Ekim 1968

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANININ DE GAULLE’ÜN TÜRKİYE’Yİ 
ZİYARETİ KONUSUNDAKİ DEMECİ

Fransa Devlet Başkanı General de G aulle’le birlikte Türkiye’yi ziyaret 
eden Fransa D ışişleri Bakanı Michel Debre Paris’e dönüşünden sonra tele
vizyona verdiği bir demeçte şunları söylemiştir :

«Türkiye’deki görüşmelerimiz sırasında, iki heyet, ortak çıkarları ilg i
lendiren siyasî sorunları gözden geçirdiler ve İkili ilişk ilerle ilg ili sorunları 
incelediler.

Gerek Fransa, gerekse Türkiye’yi Avrupa olayları, özellikle geçtiğimiz 
yaz mevsimindeki olaylar, Akdeniz olayları, İsrail ile  Araplar arasında uza
yıp giden çatışma aynı ölçüde ilgilendirmektedir. Bunlara Türkiye için Kıb
rıs konusu da katılmaktadır. Her iki tarafın yaptıkları açıklam alar çok sami
mî olmuştur ve hemen hemen her noktada birbirine son derece yakın görüş 
noktalarının desteklediği tam bir anlayışın hakim olduğu söylenebilir».

Fransa Dışişleri Bakanı, ik ili sorunlarla ilg ili olarak, iki ülke arasında 
çok eski bir geleneğin, Fransa’nın Türkiye’deki eğitim geleneğinin bulunduğunu 
hatırlatmış, bu konunun daima tazeliğini muhafaza ettiğini ve iki tarafın da 
«bu eğitimin kalitesini övdüklerini» bildirmiştir.

Bakan sözlerine devamla demiştir ki :

«Kültür ilişkilerinin yanı sıra, Türkiye gibi tam bir kalkınma içinde 
olan bir ülke için, teknik, bilimsel işbirliği ve m alî yardım sorunu da önemli 
bir yer tutmaktadır. Fransa, bu alanda daima küçümsenmeyecek yardımlarda 
bulunan ülkelerden biri olmuştur. Ancak gerek biz, gerekse Türk dostlarımız, 
teknik ve İktisadî işbirliğinin kuvvetlendirİlmesinin yararlı, hattâ bazı yön
lerden zorunlu olan niteliğin i belirttik. Fransa’nın uzmanları, profesörleri, 
teknisyenleri, mühendisleriyle Türkiye’nin gelişmesine önemli bir unsur ka
tabileceği çeşitli endüstri kesimlerini ve araştırma alanların ı gözden geçir
dik».
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Fransa Dışişleri Bakanı Michel Debre, bu teknik ve bilimsel işbirliği 
çabasının gelecekte daha çok artması amacıyla Ankara’da iki Dışişleri Bakanı 
tarafından görüşmeler sonunda bir anlaşma imzalandığını belirtmiş ve de
miştir ki :

«Önümüzdeki günlerde, üniversiteler ve endüstri temsilcileriyle bir 
arada, bu işbirliğinin ne olabileceği konusunda bir bilanço çıkarmaya çalışacağız. 
Bu işbirliğinin Türkiye’nin gelişmesinde olduğu kadar iki ülke arasındaki 
ticaretin artmasında da önemli bir rol oynayacağını umuyoruz».'

Michel Debre, öte yandan General de G aulle’ün Türkiye’de hararetli 
ve heyecanlı bir şekilde karşılanışı üzerinde de durarak demiştir ki :

«General de G aulle’ün Türkiye’yi ziyareti başlı başına bir olay olmuştur. 
Devlet Başkammızın büyük itibarının yanı sıra, Türkiye’yi Fransa’ya bağlayan 
duyguların derinliğini de görebilmek fırsatını bulduk».

B E L G E 18 28 Ekim 1968

CUMHURBAŞKANI SUN A T IN  CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, cumhuriyetin 45. yıldönümü dolayısiyle 
yayınladığı mesajda, m illetlerarası münasebetler konusunda şunları söyle
miştir :

«Bâyük bayramımızı bütün vatan sathında ve milletçe kutlarken m illet
lerarası münasebetlerde vuku bulan endişe verici gelişmelerden de bahiste 
bulunmak ihtiyacını duyuyorum.

İnsanlığı öteden beri düşündüren ve muzdarip eden, aynı zamanda 
dünya barış ve güvenliği için tehlikeler doğuran birçok mesele ve ihtilâfın 
bir çözüm şekline bağlanmadan sürüp gittiğ i bir devrede, Avrupa’da da, bü
tün dünyaya üzüntü veren olayların cereyanına şahit olduk.

Doğu ve Batı Avrupa memleketleri arasında daha iyi anlayışa ve kar
şılıklı itimada dayanan münasebetler geliştirilmesi yolunda sarf edilen gay
retlerin olumlu neticeler vermeğe başladığı bir sırada başgösteren siyasî ve 
askerî olaylar, Avrupa k ıt’asını ne kadar süreceği belli olmayan ciddî ve 
kararsız bir duruma sokmuştur. K ıt’anın, bugünkü bölünmüş halini, uzun 
vadede bertaraf edeceği ve bütün Avrupa memleketleri için adil bir barış ve 
sürekli bir güvenlik nizamının yardımcı olacağı hususunda büyük ümitler 
beslenen yumuşama havası, son olaylardan büyük zarar görmüştür.



Barış ve güvenlik sağlayıcı nizama giden yolda öncelikle gerginliklerin 
azaltılmasından başka bir çare bulunmadığını biliyor ve bu sebepledir ki, 
yumuşama politikasının yeniden güç kazanmasına imkan sağlayacak şartların 
kısa zamanda doğmasını diliyoruz.

Böyle bir devrede, memleket içindeki havaya m illî birlik ve dayanış
ma duygularının hakim olması yanında, mensubu bulunduğumuz ittifaklar 
çerçevesinde müştereken gösterilecek tesanüt, teyakkuz ve dost memleketlerle 
mevcut olan bağlar ve Kıbrıs meselesinin barışçı yollardan, ilg ili bütün taraf-' 
lan  tatmin edecek bir çözümle bir an önce sonuçlandırılması yolunda sar- 
fedilen gayretler, özel bir önem kazanmaktadır.

Memleketimiz, içerde sağlam bir bünyeye, dışarıda da güvenilir itti
faklara ve dostluklara sahip bir ülkedir. Memleketimiz, bugünlerde böyle bir 
müttefik ve dost ülkenin Devlet Başkanına ev sahipliği yapmaktadır. Büyük 
bayramımızı kutladığım ız bir sırada, Fransa Cumhurbaşkanı mümtaz devlet 
adamı ve büyük asker General de G aulle’ün aramızda bulunmasından duy
duğumuz bahtiyarlık büyüktür.

Büyük tarihine ve ikinci dünya harbinden beri tekevvün etmekte olan 
genel ve özel durumlara göre, varlığın ı savunmak ve geleceğini teminata a l
mak için gerekli kesin kararını daha o zaman vermiş ve Birleşmiş 
M illetler beyannamesinin telkin ve derpiş ettiği mahiyetteki müşterek savunma 
andlaşmalarına bağlanmış olan Türkiye cumhuriyeti, vaki olan hadiseler kar
şısında irkilmeden, kalkınma gayretlerini azaltmadan ve durmadan geliş
tirmekte olduğu m illî güvenliğini gevşetmeden, m illî hedeflerine ulaşarak 
m illî b irlik ve bütünlüğünü ve m illetlerarası dayanışmalarını daha da kuv
vetlendirmek azminde ve m illetlerarası münasebetlerini artırmak ve türlü 
alanlarda ve çeşitli konularda sıkı ve sürekli işbirliği yapmak yolundadır.
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T. C
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı 

B E L L E T E N İ

Kasım 1988 Sayı : 50

A N K A R A





A Y İ N  O L A Y L A R I





SİYASÎ OLAYLAR

K ıbr ıs

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, 22 Kasım tarihinde, Kıbrıs’ta devam etmek
te olan cematlararası öngörüşmeler konusunda şu beyanatta bulunmuştur : 
«Cemaatler arasındaki görüşmelerin çıkmaza g ird iği yolundaki haberler asıl
sızdır. Bu görüşmelerde, bazı sahalarda cemaatler, daha yakın paralelde gö
rüş b irliği içine girmişlerdir. Şüphesiz her sahada bu beklenemez. Ama, bun
dan kötümser bir sonuç çıkarmak doğru olmaz».

N ato Bakanlar K o n s e y i

Nato Bakanlar Konseyi, Çekoslovakya olaylarını görüşmek üzere mu- 
tad kış toplantılarını öne alarak 1 5 - 1 6  Kasım tarihlerinde Brüksel’de bira- 
raya gelmişlerdir.

R om an ya  D ış iş le r i  Bakanının Z iya re t i

Romanya Sosyalist Cumhuriyeti D ışişleri Bakanı Corneliu Manescu, 
22-28 Kasım tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret etmiştir.
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KÜLTÜREL OLAYLAR

Atatürk’ün ölümünün 30’uncu Yıldönümünde Londra’da özel bir an
ma programı hazırlanmıştır.

Londra Büyükelçiliğince hazırlanan tören için Londra’nın merkezinde 
W igm ore H all salonu kiralanmıştır. Tören önce Londra Büyükeliçimiz H a
lûk Bayiilken’in yaptığı bir konuşma ile açılmış, daha sonra Avam Kamarası 
Başkanı Horace King konuşmuş ve bunu Prof. Bernard Lewis ile tarihçi Dr. 
Arnold Toybee’nin Atatürk hakkındaki anıları izlemiştir.

Ayrıca, 22-30 Kasım tarihlerinde Londra’nın meşhur British Museum’- 
un kütüphane salonunda bir «A tatürk ile  ilg ili k itap lar» sergisi açılmıştır.

Ankara’da ise, Pakistan Büyükelçisi İftikhar A li, D il ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesinde düzenlenen anma töreninde bir konuşma yapmış ve Ata
türk’ün gerçekleştirdiği kültür devriminin, yeniden doğmakta olan Asya ve 
Afrika ülkelerine de örnek olmaya devam etmekte olduğunu söylemiştir.

Ankara’daki Endonezya Büyükelçiliği mensuplarının çocuklarından ku
rulu Endonezya H alk Dansları Ekibi, 16 Kasım akşamı Sivas Orduevinde, 
Kimsesiz ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar yararına başarılı bir dans gösterisi 
yapmıştır.
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KASIM 1968’DE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ VE 

BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





1 K a s ım  1968 KUZEY VİETNAM’DA BOMBARDIMANIN  
DURDURULMASI

1 K a s ım  1968

4-8 K a s ım  1968

Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı Johnson, Ame
rikan radyo - televizyonlarında yaptığı bir konuşmada, 
1 Kasım’dan itibaren Kuzey Vietnam’ın karadan, ha
vadan ve denizden bombardımanına tamamiyle son 
verileceğini bildirmiştir.

D ışişleri Bakanlığı sözcüsü Oktay İşcen konu ile 
ilg ili olarak şunları söylemiştir ;■ «Türkiye, Vietnam’
da harbin son bulması ve barışın bir an önce sağlan
ması yolundaki her gelişmeyi memnunlukla karşılar.»

RCD 2. GAZETECİLER SEMİNERİ ÇALIŞMALARI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) ülkeleri 
nin kamu oyuna daha iyi tanıtılması ve üç üye ülke ba
sını arasında işbirliği imkânlarının geliştirilm esi ama
cıyla düzenlenen seminerin iki gün süren çalışmaları 
sona ermiştir. Seminerde bu gayeye matuf bazı tavsiye 
kararları alınmıştır.

TÜRKİYE  - BULGARİSTAN DİREKT DEMİRYOLU  
GÖRÜŞMELERİ

Türkiye - Bulgaristan arasında direkt demir yolu 
bağlantısı kurmak üzere, evvelce Filibe’de başlayan 
görüşmeler, 4 - 8 Kasım arasında İstanbul’da devam 
etmiş ve tam bir anlaşma ile sonuçlanmıştır.

Türkiye ve Bulgaristan arasında direkt demiryo
lu ulaşımı yapılması konusunda 3 Kasım 1967 tarihin
de, Türk ve Bulgaristan U laştırm a Bakanları arasında 
anlaşma imzalanmıştı. Buna göre, 1 Ocak 1969 tari
hinde başlanarak 1 Ocak 1971 tarihinde tamamlana
cağı bildirilen direkt demiryolu hattının detayları tes- 
bit edilmektedir.
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4 K a s ım  1968

5 K a s ım  1968

9 K a s ım  1968

9 K a s ım  1968

TÜRKİYE  - ARNAVUTLUK VETERİNER 
SÖZLEŞMESİ

Türkiye ile  Arnavutluk arasında T iran’da bir 
Veteriner Sözleşmesi imzalanmıştır.

DIŞİŞLERİ BAKANININ SENATO’DA İKİLİ  
ANLAŞMALAR KONUSUNDA BİR SÖZLÜ 
SORUYA CEVABI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Sena
to’da ik ili anlaşmalar konusunda sorulan bir sözlü so
m ya cevap vermiştir (Bk. Belge l ) .

AMERİKA’DA CUMHURBAŞKANLIK SEÇİMLERİ

Cumhuriyetçi Partisi namzeti Richard Nİxon, Bir
leşik Amerika’nın 37. Cumhurbaşkanı olmuştur.

YUGOSLAVYA DIŞİŞLERİ BAKANININ  
BALKANLAR’DA İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ DEMECİ

Yugoslavya Dışişleri Bakanı Marko Nikeziç 
Tanjug ajansına verdiği bir demeçte, Balkan ülkeleri ara
sında işbirliği ve anlayışın büyük önem taşıdığını belir
terek, şöyle devam etmiştir :

«Bu bölge ülkeleri arasında iki taraflı ve düzenli 
münasebetler bulunması lâzımdır. İşbirliği hakkında bir 
takım genel mahiyetteki formüller, iki taraflı ve dü
zenli münasebetlerin yerini tutamaz. İkİlİ münasebetler
deki zayıflık böyle formüllerle belki bir süre saklana
bilir. Fakat bu da uzun sürmez. Bu bakımdan her Bal
kan devletinin, diğerleri ve özellikle bütün komşuları 
ile, karşılık lı saygı ve eşitlik esasına dayanan ik ili mü
nasebetlerde memnunluk verici bir safhaya ulaşmasının 
önemi çok büyüktür.»
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NI 2 K a s ım  1968

9 K a s ım  1968

6 K a s ım  1968

6 K a s ım  1968

İran, Pakistan ve Türkiye’de şartların incelendiği 
Cento Nüfus İstatistikleri Sempozyumu Karaşi’de ya
pılmıştır.

CENTO AİLE PLANLAMASI PROGRAMLARININ  
İNCELENMESİ

Cento ülkelerine mensup bir heyet, CENTO A ile 
Plânlaması İnceleme Gezisine başlamak üzere, Raw al
pindi’de toplanmışdır. İnceleme gezileri sırasında, he
yet, dünyanın çeşitli bölgelerinde sekiz ilâ  on ülkenin 
aile plânlaması kuruluşlarında ilg ilile r ile  görüşmüş
lerdir.

TÜRKİYE  - İRAN DOSTLUK CEMİYETİNİN  
BİLDİRİSİ

Türkiye - İran Dostluk ve Kültür Cemiyeti Genel 
Kurulu, Çanakkale m illetvekili Cihat Baban’ın başkan
lığında toplanarak Türk - İran münasebetleri üzerinde 
durmuş ve son zamanlarda iki dost ve kardeş m illet 
arasındaki ilişkileri bozucu nitelikte polemikler yapıl
dığı sonucuna vararak, yayınladığı bildiride şu hususu 
hatırlatm ıştır :

«Büyük ve ölmez Atatürk’ün şu sözlerini hatır
latmak isteriz : «Türkiye - İran siyasi münasebetlerine 
bakılırsa bu ik i memleketin dostluğuna hale l getirecek 
bir hadise olduğu zaman yaşama şartları çok zorlaş
maktadır. Halbuki milletlerim izin tabii temayülleri ve 
yüksek menfaatlerine göre bu dostluk münasebetleri 
kuvvetli ve takviye edilmiş olduğu zaman ise her iki 
m illet refah ve huzur içinde olmuştur.»

AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİNİN TÜRK  
İŞÇİLERİ İLE İLGİLİ BİR AÇIKLAMASI

Avustralya’nın Ankara Büyükelçiliğinin, Avust
ralya’ya çalışmak üzere giden Türk işçileri hakkındaki 
açıklamasında, özellikle şöyle denilmektedir :

CENTO NÜFUS İSTATİSTİKLERİ SEMPOZYUMU
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«İk i hükümet arasında imzalanmış ve yürürlüğe 
girmiş bulunan anlaşmanın adı Türklerin Avustralya’da 
ikamet ve çalışmaları hakkında Avustralya M illetler 
Topluluğu hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti hüküme
ti arasında anlaşmadır. Anlaşma tetkik edildiği zaman 
görülür ki, Tiirklere is bulma mes’delerinde Avustral-O y J'
ya ’lı vatandaşlara tanınmış olan bütün haklar verilmiştir. 
Hiçbir kimseye Avustralya’da yerleşmek için zorlamaya 
mevzuatımız müsait değild ir.»

6 K as ım  1968 BELH VALİSİNİN ZİYARETİ

Dışişleri Bakanlığının m isafiri olarak yurdumuz
da bulunan Afganistan’ın Belh şehri valisi Ekrem Ka
sım, Belh ile  kardeş şehir olan Konya’ya gelmiştir.

6 K a s ım  1968 AKDENİZ NATO MANEVRALARI

Nato deniz ve hava kuvvetlerinin Akdeniz’de müş
terek olarak yaptıkları «Cennet Elması» deniz ve hava 
harekâtı, M üttefik Kuvvetler Güney Avrupa Başkomu
tanı Am iral Luciano Sotgin yönetiminde başlamıştır. Ha
rekâta, İngiltere, İtalya, ABD, Yunanistan ve Fran
sa’ya ait 50’den fazla gemi katılm ıştır.

7 K as ım  1968 CEZAYİR BÜYÜKELÇİSİNİN DE GAULLE’lN
ZİYARETİ İLE İLGİLİ DEMECİ

Cezayir’i Ankara ve Bağdat hükümetleri nezdin- 
de temsil eden Büyükelçi Tevfik El Medani, General 
de G aulle’ün Türkiye’yi ziyareti vesilesiyle A nkara’ya 
geldikten sonra Bağdad’a dönüşünde verdiği demeçte, 
şunları söylemiştir :

«Fransa Cumhurbaşkanının Türkiye’yi ziyareti 
Arap davası bakımından mükemmel sonuçlar vermiştir. 
Ziyaret sonunda yayınlanan bildiri, Fransa ve Türki
ye’nin Arap davasını desteklediklerini açıkça göstermek
tedir.»

Tevfik El Medani, Ankara’da bulunduğu sırada, 
Türkiye D ışişleri Bakanına 1969 yılının ilk  ayları için
de Cezayir’i ziyaret etmesi hususunda yapılmış olan dâ- 
veti tekrarlamıştır.
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7 Kasım. 1968 FRANSA İŞVERENLER SENDİKASINA AİT  
BİR HEYETİN ZİYARETİ

Fransa M illî İşverenler Ortadoğu ve Yakın - Do
ğu İnceleme Komitesinden bir hey’et, Türkiye ile  Fran
sa arasındaki ekonomik işbirliği çerçevesinde temaslar
da bulunmak üzere Türkiye’ye gelmiştir.

Fransa’da kurulu çeşitli kimyevi mamuller, elekt
rik, elektronik kimyasal maddeler mesleki kuruluşları
nın temsilcilerinin dahil bulunduğu hey’et, Türk iş 
adamları ve sanayicileri ile işbirliği ve teknik yardım 
imkânlarını araştırmıştır.

8 K a s ım  1968 DIŞİŞLERİ BAKANININ NÎXON ’UN SEÇİMİ 
İLE İLGİLİ SÖZLERİ

. D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, basın 
mensuplarının, Richard N ixon’un Amerika Birleşik 
Devletleri Başkanlığına seçilmesini Türkiye’nin nasıl 
karşıladığı yolundaki bir sorusuna şu cevabı vermiştir :

«H er gerçek demokraside olduğu gibi, çetin bir 
seçim mücadelesinden sonra Amerikan m illetinin ira
desi tecelli etmiş bulunuyor. Mr. Nixon, büyük tecrübe 
sahibi, dirayetli bir devlet adamıdır. Deruhte edeceği 
ağır ve önemli görevi büyük bir başarı ile  yürüteceğine 
eminiz. Hürriyet ve demokrasi cephesinde aynı idealle
ri paylaşan Türkiye ile  Amerika Birleşik Devletleri ara
sında, gücünü karşılıklı saygı ve menfaatlerden alan 
yakın ve dostane ilişkilerin artarak gelişeceğinde şüphe 
yoktur.

Seçim sonucunun gerek Amerikan m illeti gerek 
dünya barışı için hayırlı ve uğurlu olması halisane di
leğim izdir.»

8 K a s ım  1968 BAŞKAN M OBUTU’NUN ÖZEL 
TEMSİLCİSİNİN ZİYARETİ

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başkanı Mobu- 
tu’nun özel temsilcisi Marcel Langemans A nkara’ya 
gelmiş ve Cumhurbaşkanı Sunay tarafından kabul ed il
miştir. Özel temsilci, Mobutu’dan getirdiği bir mesajı 
da Cumhurbaşkanımıza sunmuştur.
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8 K a s ım  1968

10 K a s ım  1968

11-15 K a s ım  1968

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU MADDELERLE 
MÜCADELE TEŞKİLÂTININ TÜRKİYE  
H ARKINDAKİ SÖZLERİ

Cenevre’deki U luslararası Uyuşturucu M addeler
le  Mücadele Teşkilâtı Başkanı, komisyonun y ıllık  çalış
malarından sonra bir basın toplantısı yapmış ve bu ara
da Türkiye’nin durumu ile ilg ili olarak bilgi vermiştir.

Başkan, Türkiye’nin 1964’te 28 bin hektar arazi
ye haşhaş ekerken 1968’de bunu 20 bin hektara indir
diğini, Lübnan’ın ise kenevir üretimini hemen hemen 
%  50 oranında azalttığını ve kenevir ekilen arazinin 5 
bin hektardan 2.200 hektara düştüğünü söylemiştir.

Komisyon başkanı, «bu iki başarı, komisyonun 40 
yıldan beri ilâç imal eden ülkelere elde ettikleri miktarı 
kontrol altında tutmaları için yapmakta olduğu baskı
nın İki aşaması olmuştur» demiştir.

MC GHEE’NİN ZİYARETİ

A. B. D .’nin eski Ankara büyükelçilerinden Mc 
Ghee, İstanbul’dan başkente gelmiş ve 11 - 12 Kasım 
tarihlerinde hükümet ilg ilileriy le  temaslarda bulun
muştur.

ATLANTİK ASAMBLESİ TOPLANTISI

Nato ülkeleri parlamento üyelerinden müteşekkil 
olan Atlantik Asamblesi Brüksel’de toplanmıştır. Tür
kiye’yi, Kasım Giilek başkanlığında Azmi Erdoğan, Os
man Gümüşoğlu, Esat Daloğlu, M uslihittin Gürel, Ca
hit Karataş, Nahİt Menteşe, Nurettin Ok, Fakih Özfa- 
kih, Celâl Sungur ve Ekrem Dikmen’den kurulu bir he
yet temsil etmiştir.

Asamble’nin gelecek döneminin başkanlığına, ba
ğımsız Adana m illetvekili Kasım Gülek seçilmiştir.
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11-18 K a s ım  1968 IRAK GENELKURMAY BAŞKAN IN IN  ZİYARETİ

Irak Genelkurmay Başkanı Tümgeneral İbrahim 
Faysal El Ansari, Genelkurmay Başkanlığının davetlisi 
olarak Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Irak Genelkurmay 
Başkanı, memleketimizden ayrılmadan önce verdiği de
meçte özetle şunları söylemiştir :

«Dost ve kardeş Türkiye’yi ziyaretimden çok mem
nun olarak ayrılıyorum. Ziyaretim sırasında, Türk or
dusunun bütün alanlarda büyük ilerlem eler kaydetmiş 
olduğunu görmekten zevk ve şeref duyuyorum.»

11-17 K a s ım  1968 YUGOSLAV PARLAMENTO HEYETİNİN  
ZİYARETİ

Yugoslavya Federal Meclis Başkanı M ilentije 
Popoviç’in başkanlığında bir parlamento heyeti, M illet 
Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli’nin davetlisi olarak 
memleketimizi ziyaret etmiştir. Yugoslav Parlamenter
leri, Ankara’daki temas ve ziyaretlerini tamamladıktan 
sonra sırasıyla İzmir, İstanbul ve Bursa’yı ziyaret et
miştir.

11-16 K as ım  1968 DÜNYA GIDA PROGRAMINCA ONAYLANAN 
TÜRK PROJELERİ

Bir süre önce hükümetimiz tarafından Birleşmiş 
M illetler Dünya Gıda Programına tevdi edilmiş olan 
22.751.900 dolar tutarındaki 3 projemiz, 11-16 Kasım 
1968 tarihleri arasında Roma da yapılan Dünya Gıda 
Programı l4 .cü Hükûmetlerarası Komite toplantısın
da müzakere edilerek kabul olunmuştur.

Bu projeler İmar ve İskan Bakanlığı tarafından 
uygulanacak olan 10.341.000 dolarlık gece kon
du ve afet işleri projesi, M illi Eğitim. Bakanlığı tara
fından uygulanacak olan 8.876.000 dolarlık parasız ya
tılı okullar projesi ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından 
uygulanacak olan 3.534.000 dolarlık çiftçi eğitim kamp
ları projesidir.
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11 K a s ım  1968 T Ü R K  - YU N A N  KA RM A  K Ü L TÜ R  K O M İSY O N U
İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinin bu 
konudaki açıklaması şöyledir :

«Türkiye ile  Yunanistan arasında 1951 yılında 
imzalanan Kültür Anlaşmasının öngördüğü Karma 
Kültür Komisyonu 21 Ekim - 9 Kasım 1968 tarihleri 
arasında A nkara’da toplanmıştır.

Karma Kültür Komisyonu özellikle karşılık lı azın
lık ların  eğitim iyle ilg ili meseleler hakkında her iki Hü
kümetin temsilcilerinin hazırlamış oldukları raporda 
yer alan tavsiyelerin uygulama şeklini gözden geçir
miştir.

Komisyon, çalışmalarında karşılık lı azınlıkların 
eğitim imkânlarının geliştirilmesinin her iki Hüküme
tin müşterek arzusu olduğunu da gözönünde bulundur
muştur.

Ankara toplantısının yararlı olduğu gözönünde 
bulundurularak Komisyonun gelecek toplantısının pek 
yakında A tina’da yapılması hususunda mutabık kalın
m ıştır.»

12 K a s ım  1968 DIŞİŞLERİ BAKANININ NATO TOPLANTISINA  
KATILMADAN ÖNCE VERDİĞİ DEMEÇ

Nato Bakanlar Konseyi toplantılarına katılmak 
üzere Brüksel’e hareket eden D ışişleri Bakanı İhsan 
Sabri Çağlayangil, Yeşilköy havaalanında bu konuda 
bir demeç vermiştir (Bk. Belge 2 ). D ışişleri Bakanı, 
Brüksel’e varışında da kendini karşılayan gazetecilere 
bir demeç vermiştir (Bk. Belge 3 ).
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12 K a s ım  1968 İRAN DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRK  - İRAN 
İLİŞKİLERİ KONUSUNDA DEMECİ

İran D ışişleri Bakam Ardeshir Zahidi, İtalya’ya 
yaptığı bir ziyaretten Tahran’a döndüğünde Roma ha
vaalanında bir gazetecinin, Türk ve İran basınında son 
günlerde meydana gelen karşılık lı itham larla ilg ili bir 
sorusuna karşılık şunları söylemiştir :

«Türk - İran ilişkileri son derecede mükemmel
dir. Bu ilişkiler geçmişte olduğu gibi, dostluk, kardeş
lik  ve işbirliği esaslarına müstenid olarak devam et
mektedir.»

12 K a s ım  1968 RCD ULAŞTIRMA VE MUHABERE KOMİTESİ

RCD Ulaştırma ve Muhabere Komitesinin ikinci 
toplantısı İslâmabad’da yapılmıştır.

12 K a s ım  1968 EKVATOR GİNESFNİN B. M/E ÜYELİĞİ

İspanya’nın idaresinde iken 12 Ekim 19ö8’te ba
ğım sızlığını kazanan Ekvator Ginesi Birleşmiş M ille t
ler Genel Kurulunun 12 Kasım oturumunda Teşkilâtın 
126. üyeliğine kabul edilmiştir.

12 K as ım  1968 CENTO DENİZ TATBİKATI

İran, İngiltere ve A.B.D. deniz kuvvetlerinin ka
tıld ığı, Cento’ııun M idlink kodu ile anılan deniz tatbi
katı, 12-21 Kasım tarihleri atasında İran körfezi ve 
Umman denizi sularında yapılmıştır.

12 K a s ım  1968 TÜRK  - İRAN HUDUT KOM İSYON U  
ÇALIŞMALARI

Türk - İran Yüksek Hudut Komisyonunun bir 
süredenberi T ahranda yapmakta oldukları toplantılar 
sona ermiş, taraflar, müşterek hudut konularıyla ilg ili 
olarak iki ülke arasında işbirliğinin arttırılm asını ön
gören yeni bir protokol imzalamışlardır.
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12-22 K a s ım  1968

12 K a s ım  1968

13 K a s ım  1968

13 K a s ım  1968

Türkiye M alları Sergisi, Japon Dış Ticaret teşki
lâtının işbirliğiyle Tokyo’da açılmıştır.

RCD’NİN KADINLARIN STATÜSÜ KONULU  
SEMİNERİNE DIŞİŞLERİ BAKANININ  
YOLLADIĞI MESAJ

RCD Ülkelerinde Yürürlükte Bulunan Kanunlar 
Çerçevesinde Kadınların Statüsü konulu seminer, An
kara’da D ışişleri Bakanı Ç ağlayangil’in yolladığı bir 
mesaj ile  açılmıştır.

DIŞİŞLERİ BAKANININ BRÜKSEL’DEKİ 
TEMASLARI

Nato Konseyi toplantısı dolayısiyle Brüksel’de 
bulunan D ışişleri Bakanı Çağlayangil, sabahleyin Ame
rika D ışişleri Bakanı Dean Rusk ile iki saat süren bir 
görüşme yapmıştır. Samimi ve yapıcı bir hava içinde 
geçen görüşmede D ışişleri Bakanı Çağlayangil Ameri
ka D ışişleri Bakanına Kıbrıs konusunda son gelişmeler 
hakkında bilg i vermiştir. D ışişleri Bakanlığı Enformas
yon Dairesi Genel Müdürü Oktay îşcen’in görüşme 
hakkında yaptığı açıklamaya göre, iki Bakan, ik ili an
laşm alar konusundaki müzakerelerin nihaî safhasını da 
gözden geçirmişler ve Türk - Amerikan ik ili münasebet
leri üzerinde genel müzakerelerde bulunmuşlardır.

D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, daha 
sonra Yunanistan D ışişleri Bakanı Pipinelis ile  Kıbrıs 
konusunda bir görüşme yapmıştır. Bakanlar, görüşme
den sonra basma birer açıklamada bulunmuşlardır (Bk. 
Belge 4 ) .

NATO ASKERİ KOMİTESİ TOPLANTISI

Nato Askeri Komitesi, Genelkurmay başkanları 
seviyesinde Brüksel’de toplanmıştır. Bu toplantıya Or
general Cemal Tural da katılm ıştır.

T O K Y O ’DA AÇILAN T Ü R K  MALLARI SERGİSİ
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14 K a s ım  1968 NATO SAVUNMA PLANLAMA KOMİTESİ VE 
NÜKLEER SAVUNMA İŞLERİ KOMİTESİNDE 
TOPALOĞLU’NUN YAPTIĞI KONUŞMALAR

M illî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, Nük
leer Savunma İşleri Komitesinde yaptığı konuşmada, 
Nükleer Planlama Grubunun bugüne kadarki mesaisi 
hakkında Hükümetinin görüşlerini açıklamış ve N ük
leer silâhların kullanılm asında istişarenin önemine işa
ret ettikten sonra bu hususta Nükleer Planlam a Gru
bundaki çalışmaların hızlandırılmasını temenni etmiştir.

Daha sonra toplanan Savunma Planlam a Komi
tesinde Çekoslovak olaylarının yarattığı durumun gö
rüşülmesi sırasındaki konuşmasında ise Ahmet Topa
loğlu, Türkiye’nin, bilhassa savunma yönünden, duru
mu nasıl değerlendirdiğini izah etmiştir.

Topaloğlu konuşmasında, İttifakın bir imtihan 
devresi geçirdiğini, zira müessir bir savunma teşkilâtı 
olarak hayatiyetini idame edebilmesinin, alınacak ka
rarların isabetine ve bunların tatbikine gösterilecek te- 
sanüd zihniyetine bağlı olduğunu söylemiş, olayların 
yarattığı durumun askerî yönden bir izahını yaptıktan 
sonra, Avrupa’da ortaya çıkan güvensizliğe ve itimad 
buhranına nazarı dikkati çekmiştir. Topaloğlu .konuş
masına devamla durumun uzun vadeli bir perspektiv 
içinde mütalâa edilmesi gerektiğini ifade etmiş, Türki
ye’nin, savunma tertiplerinin tesbitinde daima gerçekçi 
bir görüşü savunmuş olduğunu hatırlatm ıştır.

M illî Savunma Bakanı daha sonra askerî denge-O
nİıı Önemine İşaret etmiştir

«Şunu bilmemiz gerekir ki, İttifak içinde her bi
rimizin güvenliğinde gene her birimizin menfaati var
d ır» diyen Topaloğlu bu münasebetle yardım lar me
selesine de temas etmiş, Türkiye ve Yunanistan’a âcil 
yardım yapılması hususundaki A ralık 1966 kararının 
halen yürürlükte olduğunu, bu karar gereğince bazı üye 
devletlerin gösterdiği ilğ i ve gayreti belirtmiş, sözlerini 
bu konunun artan önemine nazarı dikkati çekerek bitir
miştir

19



15-16 K a s ım  1968 N A TO BAKANLAR KON SE Yİ

NATO Bakanlar Konseyi, bu dönem Konsey Baş
kanı W illy  Brandt’ın konuşmasıyla çalışmalarına baş
lamıştır.

Konseyde önce Çekoslovak olaylarının inikasları 
konusu ele alınmıştır. D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ- 
layangil bu münasebetle yaptığı konuşmada Türk Hü
kümetinin görüşünü izah etmiştir (Bk. Belge 5).

Konsey, çalışmalarının sonunda bir bildiri yayın
lam ıştır (Bk. Belge 6 ).

16 K a s ım  1968 BAŞBAKANIN 12. BASIN TOPLANTISI

Başbakan Süleyman Demirel, 12. basın toplantı
sında ele ald ığ ı dış konular arasında, Nato İttifakı
nın devamı ve Fransa Cumhurbaşkanı de G aulle’ın zi
yareti üzerinde durmuştur (Bk. Belge 7 ).

18 K a s ım  1968 DIŞİŞLERİ BAKANININ MİLLİYET
GAZETESİNİN NATO TOPLANTISI 
H A RKIN DA Kİ SORULARINA VERDİĞİ 
CEVAB

D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Nato 
toplantısı ile  ilg ili olarak M illiyet gazetesinin kendi
sine sorduğu sualleri cevaplandırmıştır (Bk. Belge 8).

18 K a s ım  1968 İNGİLTERE’NİN BOĞAZ KÖPRÜSÜ İÇİN
AÇTIĞI KREDİ

İstanbul Boğaz köprüsü dış finansman giderleri
n i karşılam ak amacıyla ve Türkiye’ye Yardım  Konsor- 
sİyomu çerçevesinden İngiltere’nin Türkiye’ye açacağı 
275 bin sterlinglik ve faizsiz kredi ile  ilg ili anlaşma 
yürürlüğe girm iştir. Kredinin ödenmesi 1 Ekim 1970 
yılında başlayacak, taksitlerle ödenecektir.
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18 K a s ım  1968 BELÇİKA’N IN  YENİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ

Nato toplantıları dolayısiyle Brüksel’de bulunan 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Belçika’nın 
yeni Ankara Büyükelçisi W endelen’i kabul etmiştir.

18 K a s ım  1968 CENTO’NUN UYUŞTURUCU MADDELER 
KONTROLÜ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARI

Cento Dış Münasebetler Dairesi bu konuda şu 
bilgiyi vermiştir : «İran, Pakistan ve Türkiye’den ge
ziye katılacak memurlar, bu ülkeler hükümetlerince, 
uyuşturucu madde kaçakçılığının önlenmesinde görev
li jandarma ve polis teşkilâtları arasından seçilmiştir. 
Bu projenin finansmanı, İran, Pakistan, Türkiye, İn
giltere ve Birleşik Amerika’nın katıld ık ları Cento çok 
taraflı teknik işbirliği fonundan karşılanm aktadır.»

18 K a s ım  1968 CENTO TARIM ALT KOMİTESİ TOPLANTISI

Cento’ııun, Tarım, Hayvan Üretimi ve Hayvan 
Sağlığ ı A lt Komitesinin y ıllık  toplantısı Tahran’da 
başlamıştır.

19 K as ım  1968 DIŞİŞLERİ BAKANININ NATO TOPLANTILARIN
DAN DÖNÜŞÜNDE VERDİĞİ DEMEÇ

D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Nato 
Bakanlar Konseyine iştirak etikten sonra, yurda dönü
şünde bu konuda bir demeç vermiştir (Bk. Belge 9.)

19 K as ım  1968 MALİ’DE ASKERİ DARBE

Başkan Modibo Keita yönetimi, askeri bir darbe 
ile devrilmiş ve iktidarı bir askeri kurtuluş komitesi 
ele almıştır.
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19 K a s ım  1968 İTALYA’DA KABİNE BUHRANI

Genel seçimlerde uğradıkları kayıplar yüzünden 
Sosyalistlerin koalisyona katılmaması kararı üzerine 
kurulan Hristiyan Demokrat azınlık kabinesi Başbaka
nı Giovanni Leone, beş aylık bir süre işbaşında kaldık
tan sonra istifasını sunmuştur. Cumhurbaşkanı Saragat, 
yeni bir Merkez - Sol koalisyon hükümeti kurulması 
için temaslarına başlamıştır.

19  K a s ım  1968 K IT A  ÇİN’İN  BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE 
ALINMASI KONUSU

B.M. Genel Kurul toplantısında M illiyetçi Çin’in 
Birleşmiş M illetler üyeliğinden çıkarılmasını ve 
Taywan’ın yerini Pekin’in almasını öngören bir tasarı, 
44’e karşı 58 oyla reddedilmiş, 23 ülke çekimser kal
mıştır. Türkiye, tasarının aleyhine oy kullanmıştır.

20 K a s ım  1968 MALİYE BAKANININ BRÜKSEL DÖNÜŞÜ  
VERDİĞİ DEMEÇ

Nato Bakanlar Konseyi toplantısına katılan M a
liye Bakanı Cihat Bilgehan, yurda dönüşünde Brüksel’
de bulunduğu sırada Avrupa Ekonomik Topluluğu 
yetkilileri ile  yaptığı görüşmeler konusunda bilgi ver
miştir (Bk. Belge 10).

20 K a s ım  1968 B.A.C. DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRK GAZETE
CİLERİNE VERDİĞİ DEMEÇ

Birleşik Arap Cumhuriyetinin davetlisi olarak 
M ısır’da bulunan bir Türk basın heyeti, D ışişleri Ba
kanı Mahmud Rİad ile  özel bir görüşme yapmıştır 
(Bk. Belge İ l ) .
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21 K a s ım  1968 AKDENİZ’İ GÖZLEYECEK YENİ NATO  
KUVVETİ

Akdeniz’i gözleyecek ve bölgede keşifte bulunacak 
yeni Nato deniz - hava kuvveti resmen kurulmuştur.

Nato’nun Akdeniz’i daha sıkı gözetlemesine 
bu bölgedeki Sovyet gemilerinin sayısının gittikçe art
ması yol açmıştır. Akdeniz’deki Sovyet deniz kuvveti 
geçen Eylül ayında içinde füze - atar bir kruvazör ile 
bir denizaltı da bulunan 46 parçaya yükselmişti. Akde
niz’deki üslerde bulunan Amerikan, İngiliz ve İtalyan 
devriye gemileri ile  uçaklardan kurulu deniz - hava 
kuvveti N apoli’deki yeni Güney Avrupa M üttefik De
niz Kuvvetleri komutanlığına bağlı olacaktır.

Yunanistan ile  Türkiye’nin de daha ilerde Komu
tanlığın faaliyetlerine katılm aları beklenmektedir.

21 K as ım  1968 TÜRK - ROMEN KONSOLOSLUK VE ADLİ 
YARDIM ANLAŞMALARI

Romanya D ışişleri Bakanlığında cereyan eden mü
zakereler neticesinde, Türkiye Cumhuriyeti ile  Roman
ya Sosyalist Cumhuriyeti arasında bir konsolosluk an
laşması ile  hukuk ve ceza alanında bir ad lî yardım an
laşması parafe edilmiştir. Bu anlaşmaları Türkiye na
mına D ışişleri Bakanlığında Umum Müdür Celâdet Kı
yası, Romanya namına D ışişleri Bakanlığından Müdür 
lon Angel parafe etmiştir.

21 K a s ım  1968 AVUSTURYA’NIN YENİ ANKARA 
BÜYÜKELÇİSİ

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Çankaya K öşkü
nde, itimatnamesini sunmaya gelen Avusturya’nın yeni 
Ankara Büyükelçisi Dr. Frantz Herbatschek’i kabul 
etmiştir.
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22-28 K a s ım  1968 ROM AN YA DIŞİŞLERİ B A KA N IN IN  ZİYARETİ

Romanya D ışişleri Bakanı Corneliu Manescu, 22 
Kasım akşamı Ankara’ya varışında, ziyareti ile ilg ili şu 
kısa demeci vermiştir :

«Ü lkelerim iz arasındaki iyi komşuluk ilişk ileri
ni ve barışçı İşbirliğini takviyet etmek konusunda, sa- 
nimî bir arzu ile dolu olarak Türkiye’ye geliyorum. Bu 
ziyaretimin, Türkiye İle Romanya arasındaki ilişki
lerin daha da gelişmesi yönünde, yeni bir ilerleme kay
nağı olacağım ümid ediyorum.

Ankara’da ik ili görüşmelerimiz sırasında, iki ü l
keyi ilgilendiren konuları ve günümüzün uluslararası 
meseleleri etrafında fikir teatisinde bulunacağız.»

Türk - Romen görüşmeleri 23 Kasım’da başla
mıştır. Buarada, 25 M art 1968 tarihinde yapılan ek 
protokolla, değeri 13 milyon doları bulan Türk -Ro
men ticaretini arttırmak imkânı araştırılmış ve bazı 
sanayi mamûİlerimizin Romanya’ya İhraç edilmesi ko
nusu ele alınmıştır. D ışişleri Bakanı Çağlayangil, ay
ni akşam meslekdaşı şerefine bir yemek vermiştir (Bk. 
Belge 12). 25 Kasım pazartesi günü tekrar başlayan 
resmî görüşmeler, iki heyet arasında bir Konsolosluk 
ve A dli Yardım  Anlaşması imzası ile  sona ermiştir. 
Belirtildiğine göre bu iki anlaşma, ayni zamanda Ro
manya ile akdedilen vize muafiyeti anlaşmasının ta
mamlayıcı bir unsuru olmuştur. Romanya D ışişleri Ba
kanı, 25 Kasım akşamı İstanbul’a hareket etmiş ve 28 
Kasım günü memleketimizden ayrılm ıştır. Türkiye - 
Romanya ortak bildirisi ayni gün yayınlanmıştır (Bk. 
Belge 13).

22 K as ım  1968 KIBRIS’TAKİ CEMAATLARARAS1 GÖRÜŞMELER 
İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Kıbrıs’ta Türk Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Denk- 
taş ile Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Glafkos Kleri- 
des arasında zemin yoklama niteliğindeki öııgörüşmeler 
hususunda, D ışişleri sözcüsü Oktay îşcen şunları söy
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lemiştir : «Cemaatler arasındaki görüşmelerin çıkmaza 
gird iği yolundaki haberler asılsızdır. Bu görüşmelerde, 
bazı sahalarda cemaatler, daha yakın paralelde görüş 
birliğ i içine girmişlerdir. Şüphesiz her sahada bu bek
lenemez. Ama, bundan kötümser bir sonuç çıkarmak 
doğru olmaz».

İşcen, Brüksel’de yapılan son Nato Bakanlar Kon
seyi toplantısında D ışişleri Bakanı Çağlayangil ile Y u
nanistan D ışişleri Bakanı Pipinellis’in yaptıkları gö
rüşme konusunda şunları ifade etmiştir :

«H er ik i Bakan, bu görüşmelerinde, Kıbrıs mese
lesinin çözümünün bugün, her zamankinden daha mü
sait bir ortamda olduğu noktasında görüş birliğine var
mışlardır. Bakanlar ayrıca, cemaatler arasında yapılan 
görüşmelerin de faydalı olduğu noktasında birleşmiş 
ve bugüne kadarki görüşmelerin ümit verici olduğunu 
teyit etm işlerdir.»

22 K as ım  1968 TÜRKİYE  - BELÇİKA KREDİ ANLAŞMASI

Türkiye’ye Yardım  Konsorsiyomu çerçevesi için
de, Belçika’nın Türkiye’ye 50 milyon Belçika frangı tu
tarında m alî yardımda bulunmasını öngören bir anlaş
ma Paris’te imzalanmıştır.

Bu miktarın ödenmesini mümkün olduğu kadar 
kolaylaştırmak üzere, borcun ödenmesine başlama za
manı 5 yıldan 7 y ıla  çıkarılmıştır. Faiz miktarı %  3 ola
rak tesbit edilmiştir.

Bundan başka, Belçika Türk borçlarının ödene
bilmesi konusundaki 13 Eylül 19ö5’te imzalanmış olan 
anlaşma çerçevesinden olmak üzere Türkiye’ye 12 m il
yon Belçika frangı verecektir.
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22 K a s ım  1968 ONLAR GRUBU TOPLANTISI

Avrupa borsalarında başgösteren buhranı dağıtmak 
maksadiyle toplanan Onlar Grubu, Bonn’da yaptıkları 
İstişareler sonunda bir bildiri yayınlamışlardır. B ildi
ride, Fransız frangının devalüasyonu konusuna temas 
edilmeksizin, Fransa’ya 2 m ilyaı dolar tutarında kredi 
ko laylığı sağlandığı açıklanmıştır.

Fransa Cumhurbaşkanı tarafından, ertesi günü yapı
lan bir açıklamaya göre, Fransız frangının değerinin dü
şürülmeyeceği bildirilm iştir.

25 K a s ım  1968 GÜNEY AFRİKALILARIN EĞİTİMİ İÇİN
TÜRKİYE’NİN BAĞIŞI

Türkiye, Birleşmiş M illetler Güney A fr ik a lıla 
rın Eğitim Fonuna beş bin dolar bağışta bulunacağını 
açıklamıştır.

2Ü K as ım  1968 NATO GÜNEY KANADI YILLIK TOPLANTISI

Atlantik İttifakı Güney Kanadı Askerî Komutan
lığın ın  y ıllık  toplantısına A tiııada başlanmıştır. Türkiye 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal Türabın baş
kanlığındaki bir askerî heyet de bu çalışmalara katıl
mıştır.

2Ü K as ım  1968 NATO «ORİENT EKSPRES S» TATBİKATI İLE
İLGİLİ BİR AÇIKLAMA

Cumhuriyet gazetesinde çıkan «Orient Ekspress» 
Nato tatbikatına Türkiye İzin vermemiş adlı makale hak
kında tevcih edilen sorulara, D ışişleri Bakanlığı söz
cüsü Oktay İşcen şu cevabı vermiştir : «Kuzey Atlantik 
teşkilâtına üye memleketler arasında senenin muayyen 
zamanlarında ortak askerî tatbikatlar yapılması mu- 
tacldır. Bu nevi tatbikatların yeri ve zamanı mevcut şart
lar dikkat nazarına alınarak İttifak için müştereken tes- 
bit olunur. Orient Ekspress diye adlandırılan ortak 
tatbikat da bu usul çerçevesinde İttifak içinde görüşül
müş ve böyle bir tatbikatın daha uygun bir zamana bı
rakılması kararlaştırılm ıştır.»
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27 K a s ım  1968 İRAN BAŞBAKANININ ANKARA’D A N  GEÇİŞİ

İran Başbakanı Abbas Hüveyda, Türkiye’den tran
sit geçerken Esenboğa havaalanında Başbakan Demirel 
ve Dışişleri Bakanı Çağlayangil ile  35 dakika süren 
bir görüşme yapmıştır. Görüşme hakkında Başbakan Sü
leyman Demirel şöyle konuşmuştur :

«Dost bir komşu devletin değerli Başbakanının 
memleketimizden geçmesi dolayısıyla kendisiyle mem
leketlerimiz arasındaki mes’elelere ait çok kısa da olsa 
görüşmüş olmaktan büyük bir memnuniyet duydum.»

27 K as ım  1968 RCD KOORDİNASYON KOMİTESİ TOPLANTISI

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) teşki
lâtı Koordinasyon Komitesi, Ankara’daki çalışm aları
na başlamıştır.

Koordinasyon Komitesi, Endüstri, Petrol ve Pet- 
ro-kim ya, Ticaret, N akliye ve Ulaştırma, Teknik işb ir
liğ i ve Amme İdaresi, ve Sosyal İşler Komiteleri rapor
ların ı incelemiştir.

Koordinasyon Komitesi, 2-3 A ra lık ’ta Ankara’da 
toplanan Bölgesel Plânlam a Konseyi için bir rapor 
hazırlamıştır.

27 K asım  1968 TÜRKİYE’NİN DOST ÜLKELERE ASKERÎ
YARDIM YAPILMASINI ÖNGÖREN KANUN  
TASARISI

Silâhlı Kuvvetlerde kadro dışı edilen veya ihtiyaç 
fazlası olan silâh ve araç - gereçlerde, malzemelerin sa
tılması, devredilmesi veya hibe olunmasını öngören 
kanun tasarısı, M illet Meclisi M illî Savunma Komisyo
nunda kabul edilmiştir.

Komisyon Başkanı K ırklareli m illetvekili Orhan 
Türkkan’ııı verdiği b ilgiye göre Genelkurmay Başkan
lığ ı tarafından tespit edilecek bu nev’i askerî malze
meler Türkiye Cumhuriyeti’nin dış siyasetine ve ıııen-
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faallerine aykırı olmamak şartıyla Bakanlar Kurulu ka
rarıyla dost ve müttefik ülkelere hibe ve yardım şek
linde verilebileceği gibi, talep karşılığında satılabile
cektir.

Aynı şekilde, m illî kurum ve müesseselere de ve
rilecek bu malzemelerin satışlarından elde edilecek gelir, 
harp sanayiinde harcanmak üzere M illî Savunma Ba
kanlığı adına bir fonda toplanacaktır.

27 K as ım  1968 AMERİKA'NIN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ 
MASRAFLARINA YARDIMI

Amerika’nın Birleşmiş M illetler Kıbrıs barış gücü 
m asraflarının karşılanması için beş milyon dolar bağış
ta bulunduğu açıklanmıştır.

27 K a s ım  1968 SAVAŞ SUÇLARININ ZAMAN AŞIMINA 
UĞRAMASI KONUSUNDA TÜRKİYE'NİN  
TUTUMU

Birleşmiş M illetler Genel Kurulu, Nürenberg 
U luslararası Mahkemesi statüsünde belirtilen savaş suç
ları ve insanlığa karşı işlenen suçların «zaman aşımına 
uğr ayam ayacağını» ilân eden bir sözleşme tasarısını 7 
aleyhte ve 36 çekimsere karşı 58 oyla kabul etmiştir.

Avustralya, Salvador, Honduras, Portekiz, Güney 
Afrika, İngiltere ve A.B.D. tasarı aleyhinde oy kul
lanmışlardır.

Türkiye, Afganistan, Arjantin, Avusturya, Belçika, 
Bolivya, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Dani
marka, Ekvator, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Guate
mala, Güyan, Haiti, İzlanda, İrlanda, İtalya, Jamayka, 
Japonya, Laos, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, 
N ikaragua, Norveç, Panama, Peru, İspanya, İsveç, Tay
land, Uruguay ve Venezuela çekimser kalm ışlardır.
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27 K a swz 1968 NAPOLİ’DEKİ YENİ NATO KARARGÂHI İLE 
İLGİLİ SOVYET SÖZLÜ NOTASI

Akdenizin havadan gözlenmesini sağlamak üzere 
N apoli’de yeni bir Nato karargâhı kurulmasının, dün
yanın bu bölgesinde mevcut gergin liği daha da artırdığını 
ileri süren sözlü bir Sovyet protestosunu Amerika D ı
şişleri Bakanlığı reddetmiştir.

Amerika D ışişleri Bakanlığı tarafından yayım la
nan bir bildiride, «Amerika, Sovyetlerin iddiasının ak- 

. sine, Akdeniz bölgesine gerginliğin azalmasına herşey- 
den çok önem vermektedir. N apoli’de yeni bir Nato ka
rargâhı kurulması, yeni komutanlığın esasını teşkil eden 
üç ülkenin, Amerika, İngiltere ve İtalya’nın almış olduk
ları basit bir ihtiyat tedbirinden başka birşey değild ir» 
denmektedir.

Sovyetler B irliğinin sözlü notasını 18 Kasımda Sov
yetlerin W aşington Büyükelçisi Anatol Dobrinin, D ı
şişleri Bakan yardımcısı Nicholas Katzenbach’a iletmiştir.

28 K a s ım  1968 TÜRKİYE’NİN YENİ VATİKAN BÜYÜKELÇİSİ

Vatikan Biiyükelçiğine tayin edilen eski Deniz Kuv
vetleri Komutanı emekli Oramiral Necdet Uran yeni 
görevine başlamak üzere Roma'ya gitmiştir.

28 K a s ım  1968 TÜRKİYE’NİN İRLANDA NEZDİNDE 
BÜYÜKELÇİ IŞIK TARAFINDAN TEMSİL 
EDİLMESİ

Paris Büyükelçisi Haşan Esat Işık’ın, aynı zamanda 
İrlanda devleti nezdinde de Büyükelçi sıfatıyla Türki
ye’yi temsil etmesi kararlaştırılm ıştır. Bakanlar Kuru
lunun bu konudaki kararı Resmî Gazetede yayım lanarak 
yürürlüğe girmiştir.
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28 K a s ım  1968 A.B.D.’NİN YENİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİNİN  
GÖREVE BAŞLAMASI

Amerika Birleşik Devletleri yeni Ankara Büyükel
çisi Robert W . Komer’in A nkaıa ’ya gelerek göreve baş
laması dolayısiyle yayınlanan beyanatı şöyledir :

«Türkiye’ye Büyükelçi olarak atanmak büyük bir 
şereftir. Türkiye’de yeniden bulunmak - sadece Türkiye 
ile Birleşik Amerika arasındaki diplomatik ilişkilerin 
yürütülmesine iştirak değil, aynı zamanda resmî ve gay
ri resmî kişisel ilişkileri yenilemek fırsatına sahip ol
mak - bir mazhariyettir.

Gelişen başkentinize ve ülkenize tekrar gelebil
mekten çok memnunum. Tıpkı Atatürk’ün başkent yap
masından beri Ankara şehrinin gösterdiği geniş geliş
me ve değişiklik gibi, ülkeniz de bir bütün olarak, ge
lişip değişmiştir. Örneğin, 1956’da ilk  buraya gelişim 
den beri, bilhassa ekonomik gelişme bakımından, bu
günkü Türkiye Cumhuriyetinin ne kadar gelişmiş oldu
ğunu görmek etkili olmaktadır. Barış içindeki bu kalkın
ma diğer ülkeler için izlenecek ve erişilmeğe çalışıla
cak ileri bir örnek meydana getirmiştir.

Türkiye ve Birleşik Amerika ortak birçok men
faate sahiptir. İkimiz de ulusal bağımsızlığa büyük de
ğer veriyoruz, İkimiz de, bu bağımsızlığın ortak savun
ması için bir araya gelmiş hükümran üyelerin bölgesel 
bir ittifakı olan N ato’ya ortağız. M addî gelişme kadar 
sosyal ve aydın gelişmeyi sağlamak ve kişisel hürriyeti 
korumak için en iyi yolun demokratik hükümet şekli 
olduğuna inanıyoruz. Birleşik Am erika’da biz, dost ve 
müttefik olarak Türkiye ile  sahip olduğumuz uzun iliş
kiden gurur duyuyoruz. Aramızda mevcut bağların de
vamına ve kuvvetlendirilmesine, elimden gelen her şe
kilde, iştirak edebilmeyi ümİd ediyorum.»
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AVRUPA PARLAMENTOSUNDA AET - TÜRKİYE  
KARMA KOM İSYON U RAPORUNUN  
GÖRÜŞÜLMESİ

Strasburg’da toplanan Avrupa Parlamentosu AET- 
Türkiye Karma Parlamento Komisyonunun geçen 24 
Eylül’de kararlaştırdığı tavsiyeleri tasvip eden ve des
tekleyen bir karar tasarısı kabul etmiştir. Avrupa Parla
mentosunun kararında ayrıca, Ankara anlaşması amaç
larının, ortaklığın ilk  üç yılında geniş ölçüde gerçekleş
tirilmiş ve bundan sonraki ilerlemelere kapıyı açmış ol
masından duyulan memnunluk da belirtilmektedir.

Ankara anlaşmasının birinci aşamasından ikinci 
aşamasına geçiş konusunda 1 A ralık ’ta açılacak müza
kereler, bu yeni ileri adım lar arasına girmektedir. Av
rupa Parlamentosu, Türk ekonomisinin Ortak Pazar 
üyesi ülkeler ekonomileriyle ansızın karşı karşıya k a l
maması için, Türkiye’nin kaydettiği gelişmenin bugün
kü durumunun ve geleceğe ait tahminlerin, ortaklığın 
devamını sağlıyacak olan ek protokolde kaydedilmesini 
temenni etmiştir.

Kararda, Türkiye’de sınaî kalkınma bölgeleri ku
rulması ile ilg ili etüdlere Topluluğun da katılması tav
siye edilmekte ve Ortaklık Konseyi, gelecek y ıl sona 
erecek malî protokolün yenilenmesi sorununu zamanın
da incelemeye çağrılmaktadır.

Karar metninde, ayrıca, «T ürk işçilerinin yaban
cı ülkelerde çalışmalarının, Türkiye’nin ödeme denge
sinde oynadığı önemli ro l»e değinilmekte ve «do layı
sıyla, Ortaklık Konseyinin, Türk işçilerinin meslekî eğ i
tim ve istihdamı konusunda uzun vadeli ve yapıcı bir 
siyasetin tesbİtini sağlayacak şartları bir araya getirmek 
amacıyla işçi piyasası ve meslekî eğitim alanlarındaki 
en son araştırmalara dayanılarak alınması gereken ted
birleri incelemesi» istenmektedir.



28 K a s ım  1968 RCD ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'DE KURULACAK 
FABRİKA İLE İLGİLİ ANLAŞMA

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği teşkilâtı çerçeve
sinde Türkiye’de kurulacak «Tungsten Karbit Sert M a
den ve Takım Fabrikası» anlaşması Ankara’da imza
lanmıştır.

B ilindiği gibi, RCD Bakanlar Konseyi ortak 
amaçlı bu fabrikanın kurulmasını kararlaştırmıştır.

Ortak amaçlı teşebbüs, 4,5 milyon lira sermayeli 
bir şirket tarafından gerçekleştirilmiştir. 1969 yılı orta
larında tek vardiya halinde işletmeye geçecek olan fab
rika, 24 bin kilogram sert maden ve takım imal ede
cektir. Fabrika işletmeye geçtikten beş yıl içinde Tür
kiye, Pakistan ve İran’ın bütün ihtiyaçlarını rahatlıkla 
karşılayacaktır.

30 K a s ım  1968 ARJANTİN OKUL GEMİSİ LİBERTADTN 
İSTANBUL’U ZİYARETİ

Arjantin okul gemisi Libertad, İstanbul limanı
n ı 30 Kasım - 5 A ralık tarihleri arasında ziyaret et
miştir.
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B E L G E  1 5 K a s ım  1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ SENATO’DA İKİLİ ANLAŞMALAR 
KONUSUNDA BİR SÖZLÜ SORUYA CEVABI

Cumhuriyet Senatosunun birleşiminde sözlü sorular görüşülürken, D ı
şişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Senato tabiî üyesi Suphi Gürsoytrak’ın 
ik ili anlaşmalara dair Başbakandan sözlü sorusunu cevaplandırmıştır.

Bir İstanbul gazetesinde, ik ili anlaşm alarla ilg ili fotokopilerin yayın
lanması üzerine, bir önerge vererek, bu konuda bilg i isteyen tabîi üye Suphi 
Gürsoytrak’ın bu sorusuna D ışişleri Bakanı Çağlayangil özetle şöyle cevap 
vermiştir :

«Sayın Gürsoytrak, bu sorusunu belirli bir gazetenin, muayyen neşriyatına 
atfen vermiş bulunuyor. Bu haber, gazetede çıktıktan bir gün sonra 8 Mart 
tarihinde, hükümet adına Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bir açıklama yaparak, 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri makamları 
ile  bu mahiyette bir anlaşma olmadığına göre, açıklanan belgelerin Dışişleri 
Bakanlığı arşivlerinde bulunabilmesinin de bahis konusu olamıyacağını söy
lemiştir.

Bu açıklama, 8 M art tarihinde yapıld ığı halde, sayın Gürsoytrak, 18
Mart tarihinde bu sözlü sorusunu veriyor.

Şunu ifade edeyim ki, AP, sayın Suat Hayri Ü rgüplü’nün başbakanlığı sı
rasında, ve iktidara geld iği 19&5 seçimlerinden sonra tek başına, bugüne kadar 
hiç bir hükümetle, askeri ik ili anlaşma yapmamıştır.

Sorulara gelince, Akşam gazetesinde yayınlanan belgeler devlet arşivin
de mevcut mudur? Cevabı : Hayır, değildir.

Türkiye’de karışıklıklar olduğu zaman, Amerika Birleşik Devletlerinin 
Türkiye’de bulunan askerî kuvvetlerine, Türkiye’nin bilgisini almadan askeri 
tesisleri ve bazı bölgeleri işgal için, yetki verilmiş m idir? Hayır, verilmemiştir.»

Çağlayangil’den sonra, soru sahibi Gürsoytrak konuşmuş, böyle bir an
laşmanın Mondros mütarekesi ve Sevr anlaşmasını hatırlattığını, bunu kabul 
etmemiş M ustafa Kemal’in memleketinde böyle bir anlaşma olamıyacağını 
ifade etmiştir.

İkinci defa söz alan D ışişleri Bakam, soru sahibinin bir Amerikan aleyh
tarlığ ı içersine ve malûm hadiselerin tenkidi mahiyetinde önceden hazırlanan
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bir metni okumasından üzüntü duyduğunu kaydederek özetle şunları söyle
miştir :

«Arkadaşlarım ız, iki dudaklarının arasından çıkan sözün kanun olduğu 
devrede ik ili anlaşmalar meselesini halledebilirlerdi. Y a iki maddelik bir ka
nun çıkartır veya bir deklarasyon yayınlayarak işin içinden çıkabilirlerdi. Bu
nu yapmıyorlar, şimdi kalkıp bizi Amerikan uyduluğu ile itham ediyorlar. Bu, 
en azından insafsızlıktır.

Kendileri gayet iyi bilirler kİ, bu anlaşmalar sadece Türkiye ile  yap ıl
mamıştır. İran’la  Pakistan’la  da yapılm ıştır. İkili anlaşmadaki dolaylı saldırı 
tabiri dahili teşevvüşe şamil değildir. Bir imayı, bir şüpheyi davet eden tarafı 
ve tatbikatta da emsali yoktur ve olmaz.

Biz işe başladığımızdan bu yana çetin ve titiz bir çalışma içine girdik. 
Temel anlaşmalarda ilerlemiş çalışmalarımız vardır. Bu temel anlaşmaları ya
kında huzurlarınıza getireceğiz.»

İkili işbirliği anlaşmasının Türkiye’den başka hiç bir Nato üyesi devletle 
yapılm adığı iddiasını tekrarlayan Gürsoytrak, M illi B irlik Komitesinin ik ti
darda kald ığ ı 16 aylık süre zarfında, biçok meseleyi hallettiğin i, ik ili anlaşma
ların hangi hükümet tarafından olursa olsun ele alınmasının bir m illi görev 
olduğunu kaydetmiştir.

M illi B irlik Komitesi zamanında sekiz ik ili anlaşma imzalandığını, an
cak Komitenin memleket aleyhine hiç bir anlaşmaya imza koymadığını ve ge
rekirse bu konuda daha geniş b ilg i verebileceğini sözlerine eklemiştir.

Son olarak söz alan D ışişleri Bakanı Çağlayangİl, M illi B irlik Komitesi 
zamanında imzalanalı anlaşmaların mahiyetini bu kürsüde açıklamak istemedi
ğini, ancak, hangi en tehlikeli anlaşmaya imza koyduklarını Gürsoytrak’a özel 
olarak söyleyeceğini bildirerek konuşmasını bitirmiştir.

B  E L G E 2 12 K a s ım  1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ NATO TOPLANTISINA KATILMADAN  
ÖNCE VERDİĞİ DEMEÇ

D işileri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangİl, Brüksel’e hareketinden evvel 
gazetecilere şu demeci vermiştir :

«N ato Bakanlar Konseyi toplantılarına katılm ak üzere M illi Savunma 
Bakanı sayın Ahmet Topaloğlu ve M aliye Bakanı sayın Cihat Bilgehan ile  
b irlikte Brüksel’e gidiyoruz.



Bildiğiniz gibi Nato Bakanlar Konseyinin kış toplantılarının A ralık ayın
da yapılması mûtad iken Orta Avrupa’da cereyan eden olaylar üzerine hasıl 
olan durumu ve bunun neticelerini görüşmek maksadı ile bu seferki toplantının 
öne alınmasına karar verilmiş idi. Bu durumda Konsey toplantısındaki görüş
melerin ağırlık  noktasını hangi konuların teşkil edeceği kendiliğinden ortaya 
çıkmaktadır.

Türkiye’nin Çekoslovak olayları karşısındaki görüş ve tutumu ile bu 
olayları nasıl değerlendirdiği hükümet adına yapılan muhtelif beyanlarda 
ve ortak bildirilerde açıkça ifade edilmiş bulunuyor.

Türkiye barış dâvası bakımından, bir taraftan, détente siyasetinin uzun 
bir vade içinde yegâne çıkar yol olduğu görüşünü muhafaza etmekte, diğer 
taraftan N ato’nun bir savunma sistemi olarak bugünkü şartlar altında Avru
pa’da bir istikrar unsuru olduğunu akıldan çıkarmamaktadır. Biz barış ve gü
venlik için gerekli şartların tahakkukuna kadar İttifakın müessiriyetinin de
vamına büyük önem vermekteyiz. Toplantılarda son olayların ve neticelerinin 
bir tah lil ve muhasebesi yapılacak ve bunlardan, ortak görüşler ortaya çıka
rılmaya çalışacaktır.»

B E L G E 3 12 K a s ım  1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ NATO TOPLANTISINDAN EVVEL 
BRÜKSEL’DE VERDİĞİ DEMEÇ

Nato Bakanlar Konseyine katılm ak üzere Brüksel’e gelen D ışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayangil, hava alanında basına aşağıdaki demeci ver
miştir :

«Çekoslovakya olayları Orta Avrupa’da yeni bir durum yaratmıştır. Bü
tün mesele, güvenliğe halel getirmeden «détente» siyasetine devam İmkânları
nı araştırmaktır. Avrupa’da olayların bundan sonraki gelişmesinin «détente» 
siyasetinin takibine imkân verecek bir konjoktür, takip etmesi samimi d ileğ i
mizdir. Ancak, bunun bir taraftan détente’i yaşatmaya ve yürütmeye elverişli 
bir siyasî iklim i ortadan kaldıracak hareketlerden kaçınıi masına, diğer taraf
tan, büyük ölçüde, İttifakın gaye ve hedef gözden kaçırılmadan dayanışma ve 
işbirliği halinde kararlı bir tutum içerisinde bulunmasına bağlı olduğunu unut
mamak icap eder. Konsey toplantılarında yapılacak görüşmeler ve varılacak 
sonuçlar, Avrupa’da barışın idamesi ve ittifakın amaçlarına uygun bir haya
tiyeti muhafaza etmesi yönünden büyük önem taşıyor. Kimse, Avrupa’da, 
soğuk harp havasının hakim olduğu günlere dönülmesini istemiyor. Ancak, 
son yıllara hakim olan nisbi sükûnet havasının da her şeyden evvel Avrupa’da 
kurulan bin dengeye istinat ettiği bilinen bir gerçektir.»
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Konuşmanın yapıld ığı Fransızca metni şöyledir :

«Les événements de Tchécoslovaquie ont créé en Europe centrale une 
situation nouvelle. Notre problème consiste à recheicher les possibilités de 
continuer la  politique de la détente sans pour autant causer préjudice à notre 
sécurité.

Nous espérons sincèrement que le développement dans l ’avenir de la 
situation en Europe suive une conjoncture permettant la  partique de la  politique 
de détente, Cependant, il ne faut pas oublier que ceci est lié d ’une part, à la  
nécessité d ’éviter toutes actions susceptibles de troublei l ’atmosphère politique 
propice à maintenir en vie et à faire fonctionner la  détente, et dépend d’autre 
part, tout particulièrement du maintien de la solidarité et de la  coopération 
au sein de l ’A lliance, dans une attitude résolue, tout en gardant en vue son 
but et ses objectifs.

Les discussions qui vont avoir lieu et les résultats qui seront atteints au 
cours de la  réunion du Conseil seront très importants du point de vue de leurs 
répercussions sur le maintien de la  paix en Europe et sur le maintien de la 
vigueur de l ’Alliance, d ’une façon conforme à ses objectifs. Personne ne désire 
que l ’on retrouve les jours où la  guerre froide régnait en Europe. Cependant, 
il est incontestable que l ’atmosphère politique relativement calme des dernières 
années était basée avant toute chose sur l ’équilibre établi en Europe.»

B E L G E 4 13 K a s ım  1968

ÇAĞLAYANGİL - PİPÎNELÎS GÖRÜŞMESİ 
HAKKINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Brüksel’de Yunanistan Dışiş
leri Bakanı Pipinelis ile yaptığı görüşmeden sonra basına aşağıdaki demeci 
vermiştir :

«Y unanlı meslekdaşım Ekselans Pipinelis ile yaptığım ız konuşmada 
başlıca temas ettiğimiz konular Kıbrıs, ik ili ilişkiler ve bölgemizi ilgilendiren 
mes’elelerdir. A da’da iki cemaat arasında cereyan etmekte olan görüşmelerin 
bugünkü safhasını beraberce gözden geçirdik. Bu ihtilâfın  barışçı yo llarla 
h alli için diğer zamanlara kıyasan daha uygun bir ortam içinde bulunduğu
muz ve bundan azami şekilde faydalanmak icap ettiği hususunda görüş bir
liğ i halindeyiz. Cemaatler arası müzakerelerin neticesi hakkındakİ kötümser 
yorumlarla mutabık olmadığımız neticesine vardık. îk ili ilişk ilerle ilg ili mes’- 
eleler üzerindeki konuşmalarımızın muhtevası hakkında tafsilât vermeyi doğ
ru bulmuyorum. Bu hususdaki görüşmelerimizin neticeseleriııi verim li ve her 
ik i tarafın yararına bulduğumu söylemekle yetineceğim.»
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Öte yandan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Pipinelis de, basına yaptığı 
açıklamada, Kıbrıs’da görüşmelerin çıkmaza gird iği yolundaki haberlerin 
doğru olmadığını söylemiştir. Pipinelis, Kıbrıs’da yürütülmekte olan cema- 
atlerarası görüşmelerin ne kadar sürebileceği ve sonucun ne olabileceği yo
lundaki sorulara karşılık demiştir ki : «Görüşmeler konusunda peşin birşey 
söylemek imkânsızdır. Ancak, iyi niyetle ifade etmek isterim ki, görüşmeler 
olumlu yolda gelişecektir. Şimdiki sonuçlar henüz belli bir konferansa g i
dilmesi için yeterli değildir. Gelişmeler tahakkuk ettiğinde elbetteki bir beşli 
görüşmeye gid ileb ilir.»

Pipinelis Türkiye ile  Yunanistan arasındaki ik ili ilişkilerle ilg ili bir so
ruyu da şöyle cevaplandırmıştır : «Ben iyi niyetliyim. Aramızdaki ilişkilerin 
iyi yönde gelişmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.»

B E L G E 5 16 K a s ım  1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ NATO BAKANLAR KONSEYİNDE 
YAPTIĞI KONUŞMA

NATO Bakanlar Konseyi, Konsey Başkanı W illy  Brandt’ın konuşma
sıyla çalışmalarına başlamıştır.

D ışişleri Bakanı İhsan Sabrİ Çağlayangil, yaptığı konuşmada 
Konsey toplantısının öne alınmasının İttifakın tarihinde önemli bir ha
dise teşkil ettiğini söylemiş, dünyada bütün nazarların şimdi Brüksel’e dön
müş bulunduğunu ve İttifakın gelişen olaylar karşısında nasıl bir tutum it
tihaz edeceğinin merakla beklendiğini beyan etmiştir.

Çağlayangil Avrupa’daki durumla ilg ili olarak hazırlanan Konsey ça
lışmalarına temasla, «Şimdi mesele bunlardan İttifakın güvenliğinin gerek
tirdiği neticeleri çıkarmaktır» demiştir.

D ışişleri Bakanına göre, İttifak şu üç temel konu üzerinde tutumunu 
belirtmek durumundadır :

1. O layların yarattığı tereddüt ve kararsızlık karşısında İttifakın tu
tumunun tayini;

2. Detente politikasına ne dereceye kadar ve hangi şartlar tahtında de
vam olunabileceğinin tesbiti;

3. İttifakın geleceği konusu.

Çağlayangil Çekoslovakya’ya vaki müdahalenin huzursuzluk yarattığı yo
lundaki umumi görüşü Türkiye’nin de paylaştığını ifade etmiş, güvenliği teh
dit edici her hareketin gerektireceği mukabil tedbirleri her hangi bir tahrik 
unsuruna kapılmadan almaya ittifakın kararlı bulunduğunu göstermesinin 
önemini işaret eylemiştir.
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Dışişleri Bakam daha sonra, Hükümetinin detente siyaseti konusundaki 
görüşünü açıklamış ve şu mealde konuşmuştur.

Detente’ın geliştirilmesi yolundaki ümitlerimizde uğradığım ız sukutu 
hayale ve bu yoldaki gayretlere indirilen darbeye rağmen Batının el üstünde 
tuttuğu değerlere uygun yegâne politik hedef Doğu ile Batı arasında sağlam 
ve barışçı ilişkiler aramaktır. M eselâ makul bir detente politikası takibine im
kân verecek şartların, bu hususta izlenecek yolun tesbiti ve buna göre hare
ket olunmasıdır. Detente’a tamamen sırt çeviren bir tutum bahis konusu ol
madığı gibi hem ne pahasına olursa olsun detente istiyen bir politika elbette 
düşünülemez.

Üçüncü konuya gelince D ışişleri Bakanı, üyelerin müessir bir savunma 
ve detente aracı olarak İttifaka duydukları inancın belirtilmesinin İttifakın 
geleceği bakımından taşıdığı öneme işaret etmiş, son olayların bu inancı tak
viye etmiş bulunduğunu söylemiş ve «N ATO ’nun kuruluşunun 20. Y ıldönü
müne yaklaşmakta olduğumuz şu günlerde, bu inancın geleceği hakkında 
inandırılmak istenen her türlü şüphe ve tereddütleri bertaraf edecek şekilde, 
ilân edilmesi isabetli olacaktır» demiştir.

D ışişleri Bakanı Çağlayangil Çekoslovak buhranı ile  ilg ili exposesinde 
ifade ettiği tereddüt ve kararsızlık havası karşısında Akdeniz’de son zaman
larda ortaya çıkan yeni durum ve gelişmelerin önemine işaret etmiş mes’ele
nin bir tahlilini yaparak Hükümetinin bu konudaki görüşlerini açıklamıştır.

Çağlayangil, bu konu ile ilg ili olarak Orta - Doğu ihtilâfın ın sürüp g it
mesinin taşıdığı vahim tehlikelere nazarı dikkati çekmiş, ihtilâfın  en kısa bir 
zamanda âdil bir çözüme ulaşması yolunda herkesin elindeki bütün imkân
larla gayretlerini arttırması gerektiğini söylemiştir.

Çağlayangil, Konseyin Akdeniz’deki gelişmelerden daima haberdar edil
mesinin isabetini tebarüz ettirdikten sonra, m ahallî kuvvetlerinin savunma mües- 
siriyetinin geliştirilm esi konusuna değinmiştir.

D ışişleri Bakanı, Kıbrıs konusuna ve Türk - Yunan ilişkilerine 
de değinmiştir : Geçen yıl Kasım ayında cereyan eden elim olayların y ıl
dönümüne rastladığını ifade ettikten sonra cemaatlar arası görüşmelere de
vam olunduğunu ve bu görüşmelerin devamının A da’daki barış ve sükûne
tin idamesine yardımcı bulunduğunu, Türkiye’nin görüşmelerin âkibeti ko
nusunda iyim serliğini muhafaza etmek istediğini, cemaatlerin mevcut fırsat
tan istifade ederek karşılık lı meşru hak ve menfaatlere dayanmak kaydı ile 
Devlet idaresinin ihyasına yol açacak şekilde hareket etmeleri gerektiğini 
söylemiştir.

Türk - Yunan münasebetleri konusunda ise Çağlayangil karşılık lı azın
lık lar m eselesinde ve özellikle eğitim m eselelerinde bazı gelişmeler kaydedil
diğini belirtmiştir.
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B E L G E 6 16  Kasım 1968

NATO BAKAN LAR KONSEYİ TOPLANTISI ORTAK BİLDİRİSİ

Bildiri şöyledir :

«1. NATO Konseyi 15-16 Kasım tarihlerinde Brüksel’de bakanlar sevi
yesinde toplanmıştır. Toplantıya Dışişleri, Savunma ve M aliye Bakanları katıl
mışlardır. Konsey, Çekoslovakya’ya vaki silâhlı müdahale ve bu memleketin 
Sovyetler B irliği ve onun Varşova Paktına dahil müttefiklerinden dördü ta
rafından işgali neticesinde meydana gelen ciddi durumu Bakanların müzakere 
etmelerine İmkân vermek için A ralık ortasındaki mutad sene sonu toplantısını 
Öne almıştır.

2. Bakanlar, Sovyetler B irliği dahil her memleket tarafından bir çok 
vesilelerle tekrar edilen bütün m illetlerin bağımsızlığı ve binaenaleyh bir dev
letin başka bir devletin işlerine müdahalesinin kanunsuzluğu prensibinin ih
lâ l edilmezliğini teyid etmişlerdir.

Bu prensibin Sovyet liderleri tarafından müttefiklerinden dördünün 
desteği ile bilitizam ih lâ l edildiğini kayıt etmişlerdir. Çekoslovak Hükümeti
nin ve halkının arzusuna rağmen vukubulan bu silâh lı müdahale Dünya halk 
efkârını derinden sarsmıştır. İttifakın bütün üyeleri barış ve m illetlerarası dü
zeni tehlikeye düşüren ve Birleşmiş M illetler Yasasındaki prensiplere darbe 
İndiren bu kuvvet istimalini kınamışlardır. Bütün diğer m illetler gibi Çekos
lovak M illeti de geleceğini dış müdahale olmaksızın tayin etmekte serbest ol
malıdır. İşgal kuvvetlerinin tazyiki altında yapılan anlaşmalar bu temel mef
huma meydan okunmasını muhik kılamaz.

3. Sosyalist camia diye teşmiye olunan camiaya dahil telâkki edilen dev
letlerin işlerine bir müdahale hakkının mevcut olduğu konusundaki Sovyet l i
derlerinin iddiası, Birleşmiş M illetler yasasının temel prensiplerine aykırı ol
duğu gibi, Avrupa güvenliği için tehlike arzetmekte ve ister istemez ciddi en
dişeler yaratmaktadır. Bu iddia başka ahvalde de kuvvet kullanılabileceği en
dişesine yol açmaktadır.

4. a) Sovyetlerin sözde «Sosyalist Camiası» doktrininden çıkardıkları 
siyasetin Alm anya’ya uygulanması, Almanya’nın iki kısmının yaklaşmasına ve 
nihai birleşmesine yeni engeller yaratmaktadır. Ayrıca bu siyaset A lm anya’nın 
tümüne m üteallik dört devlet Anlaşmasının lâfzına ve ruhuna da aykırı dü
şecektir.

b) Bu durum muvacehesinde ve A.B.D., Birleşik K rallık ve Fransanın 
özel sorumluluklarını göz önünde tutarak, Bakanlar A lmanya meselesinin İt
tifakın Alman halkının serbest kararına ve Avrupa güvenliğinin menfaati
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ne müsteniden barışçı bir hal şekline ulaşmasına yardımcı olmak hususundaki 
gayretlerine sebatla devam etme azmini teyid etmişlerdir. Üye hükümetler 
Alman Demokratik Cumhuriyetini tanımamaktadırlar ve Alman halkının rı
zası h ilâfına Alm anya’nın bölünme halini devamlı kılmaya matuf her türlü 
iddiayı reddetmektedirler.

c) 25 Haziran 1968 tarihinde Reykjavik’de yayınlanan bildirilerine atıf
ta bulunan Bakanlar, üç devletin Berlin’in güvenliğini muhafaza etmek ve 
şehre serbest giriş - çıkışı idame ettirmek hususunda ilân etmiş oldukları 
azimkâr tutumu hükümetlerinin desteklediğini teyid etmişlerdir. Bakanlar, 
Kuzey Atlantik Konseyinin Berlin hakkındakİ 16 A ralık 1958 tarihli beyan
namesini ve Berlin’in güvenliği ve tealisi için her üye devletin yüklendiği so
rum luluğa atıfta bulunmuşlardır. Şehrin hayatiyetini İdame ettirmek husu
sunda Federal Almanya Cumhuriyeti tarafından Berlin’in statüsüne uygun 
olarak alman önemli tedbirleri memnuniyetle kaydetmişlerdir. Berlin’in te
alisi ve hayatiyetinin idamesi hususunda Federal Hükümetin meşru alâkası 
ve bunun neticesi olarak halen yürürlükte bulunan tertipler çerçevesinde Ber
lin ile Federal Hükümet arasındaki bağlar konusunda üç devletin tutumuna 
Bakanlar katılmaktadırlar.

d) Bakanlar, Berlin hakkındakİ dörtlü anlaşm alara ve bu anlaşmalara 
uygun olarak, A.B.D., Fransa ve Birleşik K rallık tarafından alınan kararla
ra saygı gösterilmesi için üç devlet tarafından Sovyetler B irliğine yapılan çağ
rıya katılm aktadırlar.

5) Son Sovyet davranışlarından doğan yeni kararsızlıklar Akdeniz Böl
gesine de yayılmaktadır. Bu durum M üttefiklerin bu bölgede, karşılık lı iş
b irliği ve anlayış olduğu kadar, istikrarı ve adil ve haklı bir barışı geliştirme 
hususundaki gayretlerine, mevcut bütün im kânlarla devam etmelerini gerekli 
kılmaktadır. Sovyet deniz kuvvetlerinin artan mevcudiyeti dahil Akdeniz’deki 
Sovyet faaliyetinin genişlemesi, İttifak güvenliğini koruma bakımından mü- 
teyakkiz olmayı icab ettirmektedir.

6) İttifak üyeleri Sovyetler Birliğinden dünya barışının menfaatine ola
rak kuvvet kullanılmasından ve başka devletlerin işlerine müdahaleden im ti
na etmesini beklemektedirler. Ü lkelerinin hürriyet ve bağımsızlığını koruma
ya azimli olarak, güvenliklerini tehlikeye koyan her hangi bir gelişmeye i l 
gisiz kalamazlar. Avrupa veya Akdeniz’deki duruma doğrudan doğruya veya 
dolayı şekilde tesir edecek her hangi bir Sovyet müdahalesinin vahim ne
ticeleri m illetlerarası buhran yaratacağı aşikârdır.

7. Sovyet liderleri kuvvet politikasını benimsedikleri müddetçe, bu ka
rarsızlıklar devam edecektir. M üttefikler tecavüzün ve diğer baskı şekilleri
nin vukuunu önlemek için aralarındaki siyasî dayanışmanın devamı zarureti
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ne kanidirler. Herşeyden ziyade ortak sorumluluklarını karşılam ağa ve and- 
laşmaya uygun olarak ittifak üyelerini herhangi bir silâhlı tecavüze karşı ko
rumaya tamamen azimlidirler.

8. Bu itibarla, N ato’nun birleşik savunma programına katılan mütte
fikler, Savunma durumlarını yeniden değerlendirmek mecburiyetinde ka l
mışlardır. Son olaylar neticesinde husule gelen durumun müşterek bir karşı
lığ ı icap ettiği kanaatindedirler. Mümkün olan en ileri hatta savunma kabili
yetini daha arttırmak maksadıyle Nato kuvvetlerinin evsaf, müesseriyet ve 
konuşlandırılması personel ve teçhizat bakımından İslah edilecektir. Yedek 
kuvvetlerin evsafı da islâh edilecek ve bunların süratle seferber olmak kabili
yeti artırılacaktır. Kanatlar için takviye kuvvetleri sağlanması ve oradaki ma
halli kuvvetlerin güçlendirilmesine daha fazla bir alâka gösterilecektir. Nato- 
nun taktik hava kuvvetlerinin konvansiyonel kabiliyeti artırılacaktır. Nato 
Başkumandanlarına bazı ilâve m illî birlikler tahsis edilecektir. N ato’nun kon- 
vonsiyonel kabiliyetini islâh etmek üzere, bu kategorilere dahil faaliyetler çer
çevesinde muayyen tedbirler tasvip edilmiştir.

Bakanlar bu tedbirlerin işbirliği halinde tatbik mevkiine konulmasının 
ve bunları desteklemeğe kifayetli bütçe kaynaklarının temini konusunun Ocak 
1969 ayında sunulacak 1969 - 73 Nato Kuvvet Plânlarının bir parçasını teş
kil etmesi hususunda mutabık kalm ışlardır. Bakanlar ayrıca, bilhassa müş
terek savunma için yapılan eskerî masrafların yarattığı tediye muvazenesi 
açığından neş’et eden m alî yükleri hafifletm ek maksadile üyeler arasında 
işbirliği yapılmasının İttifakın dayanışmasını kuvvetlendirileceğini teslim et
mişlerdir.

9. Geçen sene Bakanlar, ittifakın müstakbel görevleri hakkındaki rapor
da, her hangi bir mütecavizin cesaretini kırmak için gerekli askerî kuvveti ve 
siyasî dayanışmayı muhafaza edereken İttifakın, bir detente siyasetini geliş
tirmeye çalışması gerektiğini ifade etmişlerdir.

Çekoslovakya’ya vaki Sovyet müdahalesi elan Avrupa Kıtasını ve A l
manya’yı bölen belli başlı meselelerin çözümlenmesine ve Avrupa’da barış ve 
güvenliğin tesisi ümitlerine ciddi bir darbe vurmuş ve detente alanında şim
diye kadar ulaşılm ış olan neticelerin bazılarını tehlikeye düşürmüştür. N ite
kim Varşova paktının beş üyesinin giriştikleri hareket dolayısıyle müttefikler, 
bu devletlerle olan temaslarının şümulünü ve seviyesini azaltmak zorunda 
kalm ışlardır.

10. Özellikle karşılık lı muvazeneli kuvvet indirim i im kânları ciddi şe
kilde gerilemiştir. Bununla beraber müttefikler, verim li müzakereler için ha
vanın daha müsait olacağı bir zamana intİzaren bu konudaki inceleme ve 
hazırlıklarına yakın bir istişare içinde devam etmektedirler.



11. Her hal ve kârda Doğu ile Batı arasında emin, barışçı ve karşılıklı 
olarak faideli münasebetler tesisi, Batı değerlerine uygun siyasî hedefi teşkil 
etmeğe devam etmektedir. M ütefikler bu hedefi, detente’ı aramanın, İttifa
kın parçalanmasına müncer olmasına imkân verilmemesi zaruretini gözönünde 
bulundurarak takip etmeye kararlıdırlar. Barışın aranması, hayati silâhsızlan
ma ve silâhların kontrolü sahalarında Batı’nın güvenliği ile  kabili telif te
rakkiyi ve Doğu ile Batı’yı ayıran temel meselelerin halli için devamlı gay
retler sarfedilmesini gerekli kılmaktadır.

12. Kuzey Atlantik İttifakı, güvenliğin vazgeçilmez teminatçısı olmaya 
ve Avrupa uzlaşmasının takibi için başlıca temel teşkil etmeye devam edecek
tir. Yasası gereğince süresiz bir ittifaktır. Son olaylar mevcudiyetinin deva
mının her zamankinden daha fazla lüzumlu olduğunu bir kerre daha göster
miştir. Fransa D ışişleri Bakanı kendileri bakımından, önümüzdeki yılların 
olayları Doğu - Batı ilişkilerinde köklü bir değişiklik meydana getirmedikçe 
Fransız hükümetinin İttifakın lüzumlu görüldüğü müddetçe devam etmesi 
gerektiği görüşünde olduğunu hatırlatm ıştır.

13. Konseyin gelecek Bakanlar toplantısı 10 ve II Nisan 1969 tarihinde 
W ashington’da yapılacaktır.

14. 14 Kasım’da Bakanlar seviyesinde toplanan Savunma Plânlam a Ko
mitesi, gelecek Bakanlar toplantısını Brüksel’de 16 Ocak 1969 da yapacaktır.»

B E L G E 7 16 K a s ım  1968

BAŞBAKANIN 12. BASIN TOPLANTISI

Başbakan Süleyman Demirel, Nato İttifakı ve Fransa Devlet Başkanının 
ziyareti konularını ayrı ayrı ele alarak şunları söylemiştir :

«A şırı sol ideolojilerin bütün dünya siyaset pazarlarına bir kalp para 
gibi süregeldikleri bu emperyalizm edebiyatına göre, Türkiye’nin NATO it
tifakına katılm akla bağımsızlığını kaybettiği, Amerikan emperyalizminin em
rine gird iği iddia olunmaktadır.

B ilindiği gibi, emperyalizm; sınırları dışındaki m illetler üzerinde, bu 
m illetlerin kabul etmek istemediği bir kontrol ve tahakkümü tesis etmek is
teyen devletlerin politikasına verilen isimdir. Emperyalist devletler fütuhat 
ve istilâ yoluyla hâkimiyet sahalarını genişletmek yahut başka devletler üze
rinde nüfuz kurmak, bilhassa onların dış politikalarını kontrol altına almak 
yoluna giderler. Birçok hallerde emperyalizmin başlıca hedefi iktisadidir. 
Böylece gelişmemiş veya az gelişmiş bir ülkenin siyasetini, kontrol ederek 
kendi mamullerine pazar veya sermayedarlarına emin yatırım sahası bulma
ya çalışırlar. Bütün bu hallerde emperyalizm, bir devletin gücünün diğer bir 
devlet veya devletler zararına genişlemesini ifade eder.
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Türkiye bağımsızlığını ne İktisadî sahada, ne de dış politikada hiç bir 
büyük devlet lehine feda etmiş olmadığına göre Türkiye’nin Amerikan em
peryalizmine alet olduğu nasıl iddia edilebilir?

Türkiye, kendisine gelebilecek tehdit ve tehlikelere karşı Batının it
tifak ve işbirliğini NATO çerçevesi içinde sağlamışsa, bu, çok taraflı ve 
üyeleri arasında eşitlik esasını kabul etmiş kolektif güvendik tertibini, bir 
emperyalizm oyunu olarak göstermenin manası nedir?

Türkiye, bugünkü modern dünyada harp vasıtaları teknolojisinin mu
azzam gelişmeleri karşısında kendisini Batı aleminin dayanışması içinde te
minata bağlam akla bağımsızlığını, bizden toprak isteyen malum emperyalist 
yayılm a hareketine karşı en iyi şekilde korumuştur. Bağımsız devletlerin ge
rek siyasî, gerek ekonomik alanda kendi emniyet ve refahları için karşılık lı 
taahhütlerle bağlanm aları ise, bugün en büyük ve kuvvetli devletlerin de ba
zı fedakârlıklarla dahil olmakta fayda umdukları dayanışmanın bir neticesi 
olan karşılık lı bağlılık , interdependencedir. Bunun, bağımsızlığı eksiltmek 
şöyle dursun, onu her cephesinden takdir eden, tamamlayan ve bir nevi te
minata bağlayan bir kuvvet kaynağı teşkil ettiğine şüphe yoktur.

Fakat komünist emperyalizmin esası olan M arxist - Leninist ideolojinin 
büyük Batı devletlerini işçi ihtilâline hazırlamak üzere zayıf düşürmek ve 
İçeriden çökertmek için, az gelişmiş ülkelerdeki m illiyetçi cereyanları sömüre
rek, onların bağımsızlığının şampiyonu görünerek takibettiği malum tatkik 
budur. Türkiye’de Atatürk’ün manevî mirasına lâyık Batı medeniyetçiliği ve 
bağımsızlık ülkelerine inanmış hakikî m illiyetçi iktidarlara karşı, malum em
peryalizmin hizmetinde olanlardan beklenen propaganda da başka türlü ola
maz.»

«Fransız Cumhurbaşkanı General de G aulle’ün memleketimize yap
tığı ziyaret ve bunun iç ve dış basındaki akisleri üzerinde de biraz durmak is
tiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen sene Fransa’ya vaki ziyaretlerine bir 
karşılık teşkil eden bu ziyaret 500 yıllık  Türk-Fransız münasebetleri ve gele
neksel dostluğu bakımından tarihî ehemmiyet taşıyan bir hadisedir. Bu ba
kımdan ziyaretin ehemmiyeti ölçüsünde geniş akisler uyandırması tabiîdir. 
Ancak basındaki yorumlarda Devlet Başkanlarımn ziyaretlerinden beklene
bilecek neticeler dışında bir takım tahminlere yer verildiği görülmektedir. 
Türklerin Fransa Devlet Başkanından umduklarını elde edemedikleri, buna 
mukabil General De G aulle’ün de Türkiye’yi kendi tarafına çekemediğinden 
dolayı hayal k ırıklığına düştüğü, ziyaretin his tarafının kuvvetli, iş tarafının 
zayıf olduğu gibi m ütalâalar gerek dış ve gerek iç basındaki yazılarda ortaya 
atıldı.
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Devlet Başkanları seviyesinde yapılan ziyaretlerden ne beklemek icap 
eder? Bu ziyaretler iki memleket arasındaki dostluğu kuvvetlendirmeye, iliş
kileri daha ileriye götürmeye elverişli ortamın teessüsüne hizmet eder. Devlet 
Başkanları bir araya gelince mutlaka bir ittifak anlaşması imza etmeleri icap 
etmez. Etmedikleri takdirde de bu ziyaretler değerinden bir şey kaybetmez.

D iğer taraftan, Türkiye dış münasebetlerinde şu veya bu memleketten 
mutlaka bir şeyler elde etmek emelinde olan bir memleket değildir. Bu itibar
la, bu gibi ziyaretler için asla düşünülmeyen hedefleri mevcut farz ederek ve 
bu hedeflere eşirilmemiş olduğunu ileri sürerek bir takım neticeler çıkarmak 
çok yanlış bir değerlendirme olur.

Şunu da unnutmamak lâzımdır ki, Türkiye, dış politikasında kararsız 
şekilde m uallâkta duran, şu veya bu tarafa çekilmek için yapılacak teklifleri 
bekleyen bir memleket değildir. Türkiye, takip edeceği istikameti vuzuhla, 
sarahatla tayin etmiştir.

Şunu katiyetle söyleyebilirim ki General De G aulle’ün bu ziyareti bi
zim dış politikamız bakımından mühim bir ziyaret olmuştur. Y apılan görüş
meler iki memleket arasındaki siyasî, İktisadî, kültürel ve teknik münasebet
leri takviye edecek mahiyette cereyan etmiştir. Bu arada Fransa’nın değerli 
ve mümtaz Devlet Başkanı ile  tanışmış olmaktan ve kendisiyle hem dünya 
meselelerini ve hem de memleketlerimiz arasındaki münasebetlerin geleceği
ni müzakere etmiş olmaktan büyük bir memnunluk duyduk.

İşaret ettiğim bazı yorumlar dışında bu ziyaretin dünya basınındaki 
akisleri memleketimiz bakımından çok müsbet ve faydalı olmuştur. Bilhassa 
Fransız basınında memleketimiz hakkında çıkan dostane yazıların bugünkü 
Türkiye’nin batı dünyası içinde işgal ettiği mevkii belirterek çeşitli sahalarda
ki meselelerimizi ve imkânlarım ızı tanıtıcı bir mahiyet ve bir genişlik göster
miş olduğunu memnuniyetle kaydetmek isterim. Ayrıca Fransa Devlet Baş
kanı ile  yapılan görüşmeler neticesinde yayınlanan ortak bildiride de açıklan
dığı üzere, dünya meseleleri karşısında iki memleketin birbirine çok yakla
şan anlayış içinde bulundukları tespit edilmiş, aramızdaki işbirliğinin karşılık
lı fayda sağlayacak şekilde takviyesini mümkün kılacak ekonomik faaliyet 
sektörlerinin araştırılması kararlaştırılm ış, teknik ve İlmî işbirliği sahasındaki 
faaliyetleri düzenlemek amacıyla bir teknik ve İlmî işbirliği anlaşması imza
lanmıştır. Görülüyor ki Fransız Cumhurbaşkanının memleketimizi zivareti 
karşılık lı tanışma ve m illetlerim izi birbirine yaklaştıracak iklim in yaratılm a
sı gibi manevî veçhesi yanında maddî ve teknik sahalarda da verim li netice
ler sağlam ıştır.»

Başbakan daha sonra, basın mensuplarının suallerini cevaplandırmıştır :

Soru : Türkiye’ye yeni tâyin edilen Amerikan Büyükelçisi hakkında ya
pılan neşriyatla ilg ili düşünceleriniz nelerdir?
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Cevap : Amerikan hükümetinin veya başka bir hükümetin Türkiye’ye 
tâyin ettiği elçi, Türk hükümetini sadece agreman seviyesinde alâkadar et
mektedir. Onun dışında, her hükümet, istediği kimseyi istediği memlekete e l
çi gönderir. Her halde elçi göndermenin sebebi, iki memleket arasındaki dost
luğu zedelemek değil - ki her memleket öyle düşünür - takviye etmektir. Bu
nun aksini düşünmek, eşyanın tabiyatma aykırıdır. Biz, Amerika’nın Anka
ra’ya tâyin ettiği yeni elçiye agreman verirken, gayet tabiî ki, mazideki bi
yografisine bakarız. Biyografisi bize verilm iştir ve agreman vermişizdir.

B E L G E 8 18 K a s ım  1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ MİLLİYET GAZETESİNİN NATO  
NATO TOPLANTISI HA KKINDA Kİ SORULARINA VERDİĞİ CEVAP

Soru : 1 — Brejnev doktrinine mukabil N ato’da bir doktrin ortaya atıl- 
m ışmıdır? Bu suretle Nato’nun başka bir devlete müdahalesi sözkonusu ola- 
bilecekmidir ?

Cevab : 1 — Konsey toplantısında başka bir devlete veya başka bir dev
letin iç işlerine herhangi bir müdahale, ne düşünülmüş, ne ortaya atılmış, ııe 
de konuşulmuştur. Kollektif bir savunma ittifak ve teşkilâtı olan NATO’nun 
kuruluş gayesi sarihtir. NATO’nun, barışı koruma ve güvenliği temin görevi
ni müessir bir şekilde yerine getirebilmesi için kendi müşterek cephesini teh
likeye düşüren, tehdit teşkil eden, savunma imkânlarını baltalayan teşebbüs
leri görmemezlikten gelmesine imkân yoktur. Müşterek savunmayı öngören 
beşinci madde ise sarihtir. Aksi takdirde NATO’nun bir mana ve değeri ka l
maz. Bu tutum NATO’ııun gaye ve mevcudiyetinin tabii bir icabıdır, yeni bir 
doktrin ortaya atılmış değildir. Konsey toplantısı sonunda neşrolunan ortak 
bildiriyi dikkatle incelemek ve objektif ölçülerle değerlendirmek lâzımdır. 
Bildiride sarahatle görüleceği üzere, Konsey çalışmalarına ve varılan neticeye 
iki ana fikir hâkim olmuştur : Bunlardan birincisi NATO’nun savunma gü
cünü sağlam ve gerekli müessiriyeti haiz bir seviyede tutmak. İkincisi ise in 
sanlığın bütün ümidini üzerinde toplayan détente siyasetinin devamını müm
kün kılacak şartlar üzerinde birleşmek ve bu hususta çağrıda bulunmak. Bu iki 
mülahaza birbirini tamamlar mahiyettedir. NATO’nun müessiriyetİnin ve ya
rattığı istikrarın Avrupa’da nisbî bir barışın devamında en başta gelen âm il
lerden biri olduğu bilinen bir gerçektir. NATO, bu noktadan hareketle dé
tente politikasına devam arzusu taşıdığını ilân ve ifade etmiş oluyor. NATO’- 
ııun değer ve lüzumu bir kere daha anlaşılmıştır. Konsey toplantısı sonuçları
nın dünya kamu oyunda olumlu karşılanmış olmasının sebebi budur.
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Soru : 2 — Türkiye’nin munzam askerî mükellefiyetler yüklenmesi söz- 
konusumudur ?

Cevap : 2 — Türkiye, gerek öz savunmasının, gerek müşterek savunma
nın icaplarım gözönüne alarak, İktisadî imkânları çerçevesinde, kendine düşeni 
en yüksek ölçüde yerine getirmektedir. Bu bakımdan Türkiye’nin munzam 
askerî mükellefiyetlere girmesi söz konusu değildir. Esasen ortak bildiride, «k a
natlardaki m ahallî kuvvetlerin güçlendirilmesine daha fazla bir alâka gös
terilmesinden» bahsedilmektedir. Bildiğiniz gibi bu husus bir kaç senedir NA
TO içinde kurulmuş bulunan özel bir komisyonda ele alınan bir konudur.

Soru : 3 — W illy  Brandt ile  görüşürken yardım meselesi ele alındım ı?

Cevab : 3 — Türkiye ile  Federal Almanya arasında her sahada köklü 
ilişkiler mevcuttur. Şansölye Kiesinger’in memleketimize vâki ziyareti sırasın
da, bu ilişkileri bütün im kânlarla arttırmak hususunda iki ülke arasında 
mutabakata varılm ıştır. îşte M. W illy  Brandt ile yaptığım  görüşmede bu ko
nudaki çalışmaları gözden geçirdik ve çalışmaların hızlandırılması hususun
da mutabık kaldık. A lm anya’nın Türkiye’ye sağladığı yardım lar da bu ara
da elbette söz konusu oldu.

Soru : 4 — Ortak Pazar’a girmemiz faideli mi olacaktır?

Cevap : 4 — Ortak Pazar kurulduğu zaman Türkiye bu Topluluğa kar
şı tutumunun ne olması lâzım geld iği hususunda, memleketin, uzun bir vade 
içinde, temel ve köklü menfaatlerine en uygun düşecek bir prensip kararı 
almak durumunda kalmıştır. Derin incelemelerden sonra Türkiye bu kararı 
almış ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ile nihaî hedefi tam üyelik olan bir 
Ortaklık Anlaşması yapmak yoluna girmiştir. Memleketin geleceği bakımın
dan büyük önem taşıyan bu kararın alınmasında temel saik şu olmuştur : 
Türkiye 200 seneden beri hayat felsefesi itibarile Batı’ya yönelmiştir, ona ye
tişmenin ve onun bir paçrası olmanın çabası içindedir. Cumhuriyetten sonra 
Atatürk Inkilâpları ile  bu husustaki tutum kesin bir hal almıştır. 
İnkılâplarım ızın bütün felsefesi buna dayandığı gibi A tatürk’ün mu
asır medeniyet seviyesine erişmekten bahsederken kasdettiği de bu olmuştur. 
İkinci Cihan harbinden sonra Batı Avrupa camiasında çeşitli alan larda iş
b irliğin i öngören bir çok kuruluş meydana çıktı. Bunların içinde köklü ve şu- 
m ullii bir İktisadî ve siyasî entegrasyonu derpiş eden en müessir teşekkül Or
tak Pazar olmuştur. İşte Türkiye, Batı Avrupa’da tam bir birleşmenin nü
vesini teşkil eden böyle bir hareketin dışında kalmak istememiştir. Türkiye 
kendi istikbalini, istikbalin güçlü ve birleşmiş bir Avrupasında görmektedir. 
Türkiye Ortak Pazar konusundaki kararını beş sene evvel vermiştir. Şimdi 
mesele ekonomimiz bakımından en sarsıntısız bir şekilde Ortak Pazara nasıl 
intibak edebileceğimizi tesbittir. İlk beş y ıllık  hazırlık devresinde Ortak Pa
zardan sadece bazı İktisadî, ticarî ve m alî avantajlar temin etmiştik. Önü



müzdeki aylarda intikal devresinin nasıl bir plân ve program tahtında tedri
cen gelişeceğini müzakere edeceğiz. Bu devrenin ilk  beş yılında da yüklenece
ğimiz mükellefiyetler, sağlıyacağımız imkân ve avantajlara nisbetle, kalkın
ma plânımızın esasen derpiş ettiği ölçüde, pek cüz’î olacaktır. Bu güne ka- 
darki ilişkilerim izde Ortak Pazar’dan büyük bir anlayış ve müzaharet gördük. Bü
tün işaretler bize karşı bu tutumun önümüzdeki y ıllarda artarak devam ede
ceğini gösteriyor. Burada şu noktaya önemle temas etmek isterim. Ortak Pa
zar ile  artan ilişkilerim iz tarım ve endüstrimizin bazı alanlarında ürünleri
mize geniş sürüm imkânları açacaktır. Buna mukabil bazı sanayi dallarında, 
yüksek gümrük duvarlarının arkasına sığınmanın ve kapalı bir ekonominin 
verdiği bazı avantajların intibak çerçevesinde gözden geçirilmesi gerekecektir. 
Hükümetin vazifesi bu sanayi dallarının zarar görmemesi için, makûl kolay
lık ların  neler olduğunu araştırmak, bulmak ve temin etmektir. Bundan sonra 
daha verimli bir şekilde çalışmak ve gelişmek için iş âlemimizin gerekli adap
tasyon kabiliyetini göstermesi lâzımdır. M illetim izin hakikî refahı buna bağlı 
olduğu gibi, muasır medeniyet seviyesine erişmek ancak şuurlu ve verim li bir 
çalışma ile mümkündür.

B E L G E 9 19 K a s ım  1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ NATO TOPLANTILARINDAN  
DÖNÜŞÜNDE VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Brüksel’de yapılmış olan Nato 
Toplantıları hakkında basma şu bilgiyi vermiştir :

«N ato Konseyi toplantılarına katılmak üzere İstanbul’dan hareketim sı- 
arasında ve Brüksel’e vardığımda basına verdiğim demeçlerde Avrupa’da bugün
kü siyasî hava muvacehesinde toplantının ve varılacak sonuçların barışın İda
mesi ve İttifakın amaçlarına uygun bir hayatiyeti muhafaza etmesi yönünden 
büyük önem taşıdığını söylemiştim. Bizim en önemli meselemiz, güvenliğim ize 
halel getirmeden détente siyasetine devam imkânım araştırmaktır. Bu da ga
ye ve hedeflerden fedakârlık yapmadan Nato üyelerinin danışma halinde ve 
kararlı bir tutum içerisinde bulunmasına bağlıdır. Aklı selim bizi, bir taraftan 
détente siyasetinin insanlığın huzur ve barış içinde yaşaması için gerekli siyasî 
iklimin doğmasına müncer olacak yegâne çıkar yol olduğu neticesine götürmek
tedir. D iğer taraftan, ancak şerefli ve haysiyetli bir barış, bir gaye olabilece
ğine göre, kollektif savunmanın müessiriyetiııi idame için şartların gerektirdi
ği güvenlik tedbirlerinin alınmasını ihmal edemiyeceğimiz de açık bîr ger
çektir.
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İşte Konsey toplantısına bu iki ana fikir hakim olmuştur. Konsey 
toplantılarının seyri ve Konsey’de yaptığım konuşmaların esasları üzerinde ba
sma geniş izahat verdim. Bunları tekrarlamak istemem. Ancak şunu ifade ede
yim ki, çalışmalara faal bir şekilde katıldık ve hükümetimizin görüş ve tutu
munu açık bir şekilde izah ettik. V arılan  neticeyi olumlu ve tatminkâr bulu
yoruz. Dünya kamu oyunda da neticenin bu şekilde değerlendirildiğini görmek
ten memnuniyet duyuyoruz. Bu münasebetle bir noktayı tasrih etmek isterim : 
Nato’nun müessiriyetinin arttırılmasından bahsedilirken memleketimizin 
munzam mükellefiyetlere girmesi söz konusu olmamıştır. Türkiye’nin gerek 
m illî savunmasının icapları, gerek müşterek güvenlik konularında uhdesine 
düşen vazifeyi kendi İktisadî imkânları içerisinde yapageldiği müttefiklerimiz 
ve Nato askerî makamları tarafından bilinen ve teslim edilen bir keyfiyettir.

Brüksel’de NATO ile ilg ili çalışmalar dışında başka temaslarımızda ol
du. Amerikan Hariciye Nazırı Mr. Dean Rusk, Yunan Hariciye Nazırı M. 
Pipinellis, Alman Hariciye Nazırı M. W illy  Brandt. Fransa Hariciye Nazırı 
M. Debre, Belçika Hariciye Nazırı M. Harmel ile  görüşmeler yaptım. Bu te
maslarımın mahiyeti hakkında zamanında basınımıza bilg i vermiştim.

Brüksel’de bulunmamızdan bilistifade M aliye Bakanımız Sayın Cihad 
Bilgehan ile birlikte Ortak Pazar nezdiııdeki Daimî Delegeliğim izden tertip
lenen toplantıya katıldık. Avrupa Toplulukları Konsey ve Komisyonu’nun, 
Karma Parlâmento Komisyonu’nun ve Avrupa Y atırım lar Bankasının Başkan 
ve Yardım cıları ile  görüşmek fırsatını bulduk. Bütün bu temas ve görüşmele
rimiz faide!i ve verimli oldu.

Netice itibariyle söyliyebilirim ki NATO Konseyi çok önemli bir top
lantı yapmıştır. Bu münasebetle NATO’nun faidesi ve barış ve güvenlik da
vasındaki hayatî önemi bir kere daha anlaşıldı. Aynı idealleri paylaşan üye
lerin şuurlu bir dayanışma hissi içinde bulundukları ortaya kondu. Dileğimiz 
varılan sonucun barış ve güvenlik davasına hayırlı olm asıdır.»

B E L G E 10 20 K a s ım  1968

MALİYE BAKANININ BRÜKSEL DÖNÜŞÜ VERDİĞİ DEMEÇ

M aliye Bakam Cihat Bilgehan, Brüksel’de iken Avrupa Ekonomik Top
luluğu yetkileri ile  yaptığı görüşmeler hakkında şu demeci vermiştir :

«NATO Konseyinin y ıllık  toplantısına katılm ak üzere Brüksel’de bu
lunduğum sırada D ışişleri Bakanı Sayın Ç ağlayangil’le birlikte Türkiye’nin 
Ortak Pazarla ilişkileri konusuna da temas ettik ve Topluluklar Konseyi, Ko
misyonu ve Avrupa Yatırım  Bankası ilg ilileri ile  görüşmelerde bulunduk.
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Bildiğiniz gibi, Ortak Pazar kendi İçinde gümrük birliğini 1 Temmuzda 
gerçekleştirmiş ve üye memleketler arasındaki hudutlar fiilen ortadan kalk
mıştır. Bu netice yalnız Avrupa ölçüsünde değil, dünya ölçüsünde bir başarı 
teşkil etmekte ve böylece iki büyük kuvvet yanında üçüncü bir büyük İktisa
dî güç vücuda gelmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki çalışmalar, İktisadî bir
liğin gerçekleşmesine ve bunu daha ileri götürerek bir siyasî birlik haline ge
tirilmesine yönelmiştir.

Ortak Pazar ile  memleketimiz arasındaki münasebetlere gelince, Avru
pa Ekonomik Topluluğu ile  1963 yılında imzalanan ve 1964 yılında yürür
lüğe giren Ankara Anlaşmasına göre, halen içinde bulunduğumuz hazırlık 
döneminin dördüncü yılı son bulmak üzeredir. Bu dört y ıllık  müddet zarfın
da Avrupa Ekonomik Topluluğu ile münasebetlerimiz genel olarak olumlu 
bir gelişme göstermiştir.

Ticari alanda Ortak Pazar memleketlerine olan ihracatımızı arttırmak 
için kabul edilen sürüm kolaylıkları neticesinde tütün, kuru üzüm, kuru in
cir, fındık, narenciye, su ürünleri, şarap, tekstil, yaş üzüm ve halı gibi mahsul 
ve mamûllerimizin ihracatında hissedilir artışlar görülmeye başlamıştır.

M alî alandaki ilişkilerim ize gelince, Anlaşma çerçevesinde, Avrupa Y a
tırım Bankasınca beş y ıl içinde sağlanması öngörülen 175 milyon dolarlık 
kredinin şimdiye kadar 128 milyon dolarlık kısmı mukaveleye bağlanmıştır. 
Bankanın finansmanına iştirak ettiği, çeşitli dallara ait projeler arasında Ke
ban, Gökçekaya, Devlet Demiryolları dizel lokomatifleri gibi alt yapı pro
jeleri ile  özel ve resmî sektöre ait çeşitli sanayi projeleri mevcuttur. Şimdiye 
kadar bu çerçeve içinde kamu sektörüne sağlanan finansman imkânı 98 m il
yon doları, özel sektöre sağlanan miktar ise 30 milyon doları bulmuştur.

Ortaklık Anlaşmamızda dördüncü yılın  sonunda ikinci döneme geçişle 
ilg ili müzakerelere başlanması öngörülmüştür. Bu maksatla geçen yıl içinde 
başlayan hazırlık çalışmaları şimdi son safhasına gelmiş bulunmaktadır. Ge
çiş döneminin ana hedefi Türkiye ile Ortak Pazar arasında tedrici şekilde 
bir gümrük b irliğ i kurulmasıdır. Bizim bakımımızdan üzerinde durulması 
gereken en önemli husus, Türkiye’nin İktisadî bünyesi ile  realitelerine uygun 
bir gümrük b irliği modelinin gerçekleştirilmesi ve özellikle sanayimizin Or
tak Pazar şartları içinde gelişmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasıdır. An
laşmanın bu bakımdan gerekli her türlü himaye tedbirlerini ihtiva edeceğine 
şüphe yoktur. Partönerlerimizin de bize beklediğimiz anlayışı göstereceklerin
den eminiz. Bu şekli ile Ortak Pazarla münasebetlerimizin ikinci safhasına 
geçmek hiç şüphesiz ki İktisadî kalkınmamızı köstekleyen değil, aksine ona 
önemli bir katkıda bulunan bir unsur olacaktır.
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İkinci Beş Y ıllık  Plân çerçevesi içinde İktisadî kalkınmamızı yürütür
ken, bu konudaki gayretlerim izi arızasız bir şekilde gerçekleştirmek için da
ha bir müddet dış kaynaklara muhtaç olduğumuz malûmdur. Bu açıdan Or
tak Pazarla olan münasebetlerimiz bizim için ayrıca önem arzetmektedir. Bu 
husustaki ön temaslarımız da olumlu netice vermiş ve Avrupa Y atırım Bankası 
ile olan münasebetlerimizin hazırlık dönemi sonunda kesilmeden devamı için 
Bakanlar Konseyi şimdiden prensip mutabakatına varmış bulunmaktadır. Y e
ni dönemde sağlanacak finansman imkânının m iktarı müzakereler sonunda 
belli olacaktır. Bu konuda yapılacak çalışmalarda şimdiye kadar elde ettiği
miz neticelerin de gözöniinde bulundurulacağına şüphe yoktur.»

B E L G E 11 20 K a s ım  1968

B.A.C. DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRK  
GAZETECİLERİNE VERDİĞİ DEMEÇ

Birleşik Arap Cumhuriyeti D ışişleri Bakanı Mahmud Riad, Orta - Doğu 
buhraniyle ilg ili olarak Türk gazetecilerine bir demeç vermiştir.

Türk gazetecilerinin Başkan Nasır ile  Amerika Cumhurbaşkanı Nixon 
arasında teati edilen son m esajlarla ilg ili sorularına Mahmud Riad şu ce
vabı vermiştir :

«Bu mesajlarda her iki tarafın da ilişk ileri geliştirme niyetlerini açık
lam aları faydalı olmuştur. N ixon’un cumhurbaşkanlığına seçilmesinin Or
ta - Doğu daki durum üzerinde olumlu bir etki yapmasını temenni etmekteyiz. 
Şunun bilinmesinde fayda vardır ki Siyonistlerin Amerikan politikası üzerin
deki etkilerinden büyük zarar görmekteyiz,gerçekten Sİyonistler Amerikan 
idare mekanizmasında gayet önemli mevkiler işgal etmektedirler. Amerika 
cumhurbaşkanı Ortadoğu mes’eleleri üzerinde kendisiyle müşaverede bulu
nacak bir komitenin kurulmasını istediği zaman bu komitede dünyaca tanın
mış üç Siyonist yer almıştır. Bunlar Goldberg ve Rostow kardeşlerdir. Hiç 
şüphe yok ki böyle bir komitenin tavsiyeleri Siyonistlerin lehinde olmuştur. 
Yeni başkan seçimiyle bu durumun değişmesini ve Siyonist etkilerinin orta
dan kalkmasını temenni etmekteyiz.»

Mahmud Riad Ortadoğu’da bugünkü durumun bir tah lilin i yaparak şöy
le demiştir :

«Bugün duruma baktığımız zaman bir çıkmazla karşı karşıya olduğu
muz açıkça görülür. Birleşmiş M illetler temsilcisi Jarring teşebbüslerinde bir 
ilerleme kaydedilmektedir. Zira biz kendisine Güvenlik Konseyinin 22 K a
sım 1968 tarihli kararında yer alan taahhütleri yerine getirmeğe hazır oldu
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ğumuzu söylediğimiz halde İsrail bunları kabul etmemektedir. Bu sebeple 
bir y ıl önceki durumda herhangi bir değişiklik yoktur. Buna rağmen bir ne
tice alınmasından biz halâ ümidi kesmiş değiliz.

Barışçı bir çözüm yolu bulunması için elimizden geleni yapacağız ve 
ümid ediyoruz ki İsrail mantığını kullanarak tecavüz, yayılm a siyaseti ve top
rak ilhakı üzerinde ısrar etmekle barışın elde edilemiyeceğini anlıyacaktır. 
Yİne İsrail görecektir ki daha önce yaratılm ış birbuçuk milyonluk bir Arap 
mülteci kitlesine, Ürdün’de yarım milyonluk bir kitle daha eklemek ve bu 
davayı çözümlemekten kaçınmak barışı sağlamayacaktır. İsrail işgal ettiği 
topraklardan çekilmeyi mültecilerin hakların ı tanımayı ve yayılm a politi
kasından vazgeçmeyi reddettiği sürece bu buhran devam edecektir.

İsrail’e göre, Güvenlik Konseyinin bu kararı uygulanması gereken bir 
karar değil sadece bir müzakere gündemidir. Bize göre ise Konseyin kararı 
çözüm yolu gösteren bir karardır. Bunun içindir ki Newyork’ta bu konu 67 
gün müzakere edilmiştir. Bundan başka İsrail bizimle doğrudan doğruya mü
zakere edilmiştir. Bundan başka İsrail bizimle doğrudan doğruya müzakere
ye girişmekte İsrar ediyor, bu İsrarın hedefi hudutlar üzerinde bir anlaşmaya 
varmaktır. Bu demektir ki İsrail Arap devletlerinin hudutlarını bir müzakere 
konusu yapmak istemektedir. Buna rıza gösterdiğimiz takdirde hudutlarımız 
üzerinde taviz vermeğe hazır olduğumuzu kabul etmiş oluruz. Ayrıca İs
rail Kudüs’ün Yahudi devletinin bir parçası olduğunu da iddia etmiştir. 
Jarring kendilerine sizin hudutlarınız hangisidir bana bunları bir harita üze
rinde gösteriniz dediği zaman, İsrail temsilcileri cevap vermekten kaçınmış
lardır. Bunun sebebi bir Birleşmiş M illetler temsilcisine yeni topraklar ilhak 
etmek niyetinde olduklarını açıklıyamamalarıdır. Fakat meselâ Ürdiinle ikili 
müzakereye otururlarsa bunu rahatlık la ortaya atabileceklerdir.

Levi Eşkol’un 5 Kasım’da yaptığı açıklamaya bakarsanız göreceksiniz, 
gerçek şudur : İsrail kendisine iki çeşit hudut çizmeğe çalışmaktadır. Şeria 
nehri onlar için emin hududu teşkil edecek bir de ayrıca siyasî hudutları bu
lunacaktır. Başka bir deyimle Kudüs’ün tamamını ilhak edecekler ve nehrin 
Batı kıyısının kontrolünü ellerinde bulunduracaklardır. D iğer taraftan Sina’
nın bazı bölgelerinden çıkmayacaklarım da söylemişlerdir. Bütün bunlar İs
ra il’in meseleye barışçı bir çözüm yolu aramadığını, yayılma politikasında ıs
rar ettiğini açıkça göstermektedir. Bu davanın en önemli noktası bence şudur :

İsraili yaratmış olan Siyonist hareketi İsrail devletinin hudutlarını çiz- 
memiştir. Böylece ona her fırsatta genişleyebilecek elâstiki hudutlar tanı
mıştır. Aslında İsrail’in Birleşmiş M illetlerce tanınmış tek hududu 1947 tak
sim plânının çizdiği huduttur.»
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Ortadoğu buhranının çözümlenmesi için Türkiye’nin sarf ettiği çabalar
la  ilg ili bir soruyu da cevaplandıran Mahmud Riad «Sayın Çağlayangil Bir
leşmiş M illetlerde Ortadoğu buhranına çözüm yolu bulunması için elinden 
geleni yapmış ve davamızı desteklemiştir» demiştir. Riad devamla, «Türk - 
Arap ilişkileri gayet olumlu bir yönde gelişmektedir. Hiç şüphe yokki dostum 
ve meslektaşım Çağlayangil’in Birleşik Arap Cumhuriyetine yaptığı ziyaret 
bu ilişkilerin kuvvetlenmesinde önemli bir unsur olmuştur. Ben de Türkiye’yi 
ziyaret etmekten büyük memnunluk duyduğumu belitim ek isterim. O tarihten 
bu yana ülkelerimiz daha sıkı işbirliği yapmakta ve aralarındaki bağları kuv
vetlendirmektedir.»

B E L G E 12 23 K a s ım  1968

ÇAĞLAYANGİL’İN  ROMEN DIŞİŞLERİ BAKANI ŞEREFİNE 
VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil, Türkiye’yi resmen ziyaret eden 
Romanya Dışişleri Bakanı Corneliu Manescu şerefine verdiği yemekte şu ko
nuşmayı yapmıştır :

«Zatı devletlerinin ve mümtaz Romen heyetinin üyelerini memleketimiz
de selâmlamaktan büyük bir memnuniyet duymaktayım. Şahsınızda sadece 
dost bir memleketin D ışişleri Bakanını değil, aynı zamanda Birleşmiş M illet
ler Asamblesinin 22. oturumunda parlak bir şekilde deruhte eylediği yüksek 
görevi sırasında, şahsı üzerinde herkesin hürmetini kazanan büyük çapta bir 
diplomatı da selâmlıyoruz. Davetimizi kabul ederek şu anda aramızda bulun
manız ülkelerimiz arasındaki münasebetlerin son zamanlarda kaydettiği te
kâmülün ve şahsi temasların bu tekâmüldeki rolünün bariz bir ifadesidir. Tür
kiye, komşusu Romanya ile esasen mükemmel olan ilişkilerin i geliştirm eği sa
mimiyetle arzu etmektedir. Türk m illetinin bu arzusunun Romen halkı tara
fından da paylaşıldığına eminim. Bu gelişmenin bölgemizde olduğu kadar 
dünyada da barış ve istikrararın kuvvetlenmesine yardım edeceğine inanıyoruz.

Sıklaşan karşılıklı temaslar ve bunun neticesi olarak memleketlerimiz 
arasında girişilm iş işbirliği ve genellik le ilişkilerim izin mesut gelişmesi bu 
münasebetlerin geleceğinin en güzel teminatıdır. Bu münasebetle müşterek 
gayretlerim izde son yıllar zarfında bir çok sahada kaydettiğimiz müsbet neti
celer üzerinde kısaca durmak isterim : gittikçe gelişen İktisadî ilişkilerim iz, ilim 
ve sanat sahalarındaki mübadeleler memleketlerimiz arasındaki aktedilmiş 
olan sivil hava ulaştırması anlaşması, turizm anlaşması, karayolu nakliyat an
laşması, vizelerin karşılık lı olarak kaldırılm ış olması, kısa zamanda daha da 
gelişen dostluk münasebetlerimizin ve aramızdaki yapıcı işbirliği zihniyeti
nin nişaneleridir.
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Öbürgün imzalayacağımız konsolosluk ve hukuk ve ceza alanında adlî 
yardım andlaşmaları, Türk - Romen ilişkileri zincirinin yeni halkların ı teşkil 
edeceklerdir.

Bu münasebetle şunu belirtmek isterim ki, Türkiye ile  Romanya arasın
daki ilişkilerin bu müsbet gelişmesi fark lı sosyal ve siyasî rejimlere sahip ü l
keler arasındaki işbirliğinin cesaret verici bir örneğini teşkil etmektedir. Bu 
işbirliğinin daha da gelişeceğine ve bölgemizde ve dünyada barışın ve istikrarın 
takviyesine değerli katkılarda bulunacağına inancımız vardır.

Geçen yıl Başbakanımızla birlikte Romen hükümetinin nazik daveti 
üzerine memleketinize vaki ziyaretimizin ve orada bize gösterilen m isafirper
verliğ in  güzel hatırasını daima muhafaza edeceğiz.

Ziyaretimiz sırasında çalışkan ve azimkâr Romen m illetinin ve onun de
ğerli idarecilerinin memleketlerinin kalkınması için ne büyük gayretle çalış
tıklarını yakından müşahade ettik. Bu yolda sizlere en samimi başarı dilek
lerimizi sunarım.

Günümüzde m illetlerarası alanda halledilmemiş bir çok meselenin mev
cut olduğu bir vakıadır. Kıtamızda deteııte’ın tahakkuku için sabırla sarfet- 
tiğİmiz gayretlerin son aylar zarfında Orta Avrupa’da meydana gelen hadise
ler dolayısiyla darbe yediğini esefle müşahade ettik. Buna rağmen m illetler
arası ih tilâfların  barışçı yo llarla ve içişlerine âdemi müdahale, hak eşitliği, 
karşılıklı hürmet ve İtimat, m illetlerarası taahhütlere riayet prensipleri çer
çevesinde hal imkânı bulacağı hususundaki ümidimiz devam etmektedir.

Birçok defalar beyan etiğimiz gibi İyi komşuluk ilişkileri, birleşmiş m il
letler ideal ve prensiplerine dayanan dış politikamızın ana unsurunu teşkil 
etmektedir.

Kıbrıs’ta iki cemaat arasında araştırıcı nitelikteki görüşmeler devam et
mektedir. Bu görüşmelerin Kıbrıs’daki müsait havanın devamına ve bütün 
ilg ili taraflar arasında nihai çözüm yolunun araştırılmasına yardımcı olma
sını temenni etmekteyiz.

M illetlerarası hayat iniş ve çıkışlarla seyrini takip etmektedir. Yarının 
ne getireceğini bilmediğimiz bu atmosfer İçinde, bölgemizdeki memleketlerin 
karşılık lı ilişkilerin i geliştirmek üzere ellerinden geleni her zamandan çok 
sarf etmelerinin ve böylece m illetlerarası barış ve istikrara yardımcı olm aları
nın gerektiğine inanıyoruz.»

D ışişleri Bakanı Corneliu Manescu, bu konuşmaya cevaben, « ik ili ilişk i
lerden duyduğu memnuniyeti» belirterek «b ilind iğ i gibi, Romanya Sosyalist 
Cumhuriyeti, öncelikle ideoloji ve yaşayış tarzlarını paylaştığı ülkelerle ilişk i
lerini geliştirmekte ve güçlendirmektedir» demiştir.
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M isafir Dışişleri Bakanı, daha sonra «Romanya’nın aynı zamanda sos
yal ve politik rejim leri ne olursa olsun bütün ülkelerle ilişkilerini genişlet' 
tiğ in i» açıklamış ve özetle küçük ve büyük bütün ülkelerce aynı ölçüde tat
bik edilmesi gereken ve uluslararası ilişkilerde etkili olması gereken prensip
leri» tekrarlamıştır.

B E L G E 13 28 K a s ım  1968

TÜRKİYE  - ROMANYA ORTAK BİLDİRİSİ

Bildiri şöyledir :

«Türkiye D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in Türk Hükümeti 
adına yaptığı davet üzerine, Romanya Sosyalist Cumhuriyeti D ışişleri Bakanı 
Corneliu Manescu, 22 - 28 Kasım 1968 tarihleri arasında Türkiye’ye resmî 
bir ziyaret yapmıştır.

Ziyareti sırasında, D ışişleri Bakanı Corneliu Manescu, Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel tarafından kabul edilmiştir.

Türkiye’deki ikametleri sırasında yüksek Romen m isafir ve beraberin
deki hey’et, İstanbul’u da ziyaret etmişlerdir .

Türkiye D ışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ve Romanya Dışişleri 
Bakanı Corneliu Manescu, yaptıkları görüşmelerde ik ili ilişkilerin gelişmesi 
konusunu gözden geçirmişler ve m illetlerarası münasebetlerin halihazır du
rumu üzerinde geniş bir görüş teatisinde bulunmuşlaıdır.

Tam bir samimiyet ve karşılık lı anlayış havası içerisinde geçen bu görüş
melere Türkiye Tarafından, Dışişleri Bakanlığı Gene] Sekreteri Zeki Kune- 
ralp, Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Kâmuran Gürün, D ışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Sadi Eldem, Genel Sekreter Siyasî İşler Yardımcısı Dâniş Tuııalıg il, 
Genel Sekreter İktisadî İşler Yardımcısı V ekili Tevfik Saraçoğlu ve Dışiş
leri Bakanlığının yüksek memurları, Romanya Tarafından, Romanya Sosya
list Cumhuriyetinin A nkara’daki Büyükelçisi Dr. Grigore Geamanu, Dışiş
leri Bakanlığında Genel Müdür Iuliu Dobroiu, Türkiye’deki R.omanya Bü
yükelçiliği İktisadî İşler Müsteşarı Petre Turcu katılm ışlardır.

İki Bakan, Türk - Romen ilişkilerinin, dostluk ve iyi komşuluk havası 
içinde, iki m illetin ve barış davasının yararına, müsait bir şekilde geliştiğini 
memnuniyetle müşahade etmişlerdir. İki Bakan, Romanya Sosyalist Cumhuri
yeti Başbakanı Ion Glıeorghe M aurer’İn Türkiye’yi, Türkiye Başbakanı Sü
leyman Demirel in Pvomanya’yı ziyaretlerinin, Hükümet seviyesindeki diğer 
ziyaretlerin ve aktedilmiş olan İki taraflı anlaşma ve sözleşmelerin, Tür
kiye ile  Romanya arasındaki münasebetlerin devamlı gelişmesine mühim bir 
katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir.
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Dışişleri Bakanları, İktisadî işbirliği, sahasında kaydedilen gelişmeler
den dolayı memnuniyetlerini ifade etmişler, ticarî mübadelelerin arttırılması 
maksadile gayret sarfına devam olunması lüzumunu belirtmişlerdir. Bakan
lar, İktisadî, ticarî, sınaî, teknik, İlmî sahalarda ve san’at alanındaki münase
betlerin devamlı gelişmesinin iki memleketin menfaatlerine hizmet edeceğine 
olan .inançlarını teyit etmişlerdir.

İki Bakan, Hükümetleri adına, 25 Kasım 1968 tarihinde, Türkiye İle 
Romanya arasında bir Konsolosluk Anlaşması ile hukuk ve ceza alanlarında 
bir A dlî Yardım  Anlaşması imzalamışlardır.

M illetlerarası durum üzerinde görüş teatisinde bulunan iki Bakan, ilk 
önce, ülkelerinin dünya barışı davasına olan derin ve samimi bağlılık ların ı 
teyit etmişler, bu konuda, m illetlerarası ilişkilerin, bir bütün olarak yegâne 
sağlam temelini teşkil eden, egemenlik, m illî bağımsızlık, hak eşitliği, iç iş
lere ademi müdahale ve karşılık lı menfaat gibi cihanşümul prensiplere saygı 
gösterilmesinin önemine işaret eylemişlerdir.

Bakanlar, m illetlerarası işbirliği ve barış vasıtası olarak Birleşmiş M il
letler Teşkilâtının rolünü bir kere daha belirtmişler ve Birleşmiş M illetler 
Yasasında derpiş edilen prensiplere dayanılarak bu Teşkilâtın müessiriyetinin 
arttırılması hususundaki görüşlerini teyiden ifade etmişlerdir.

ik i Bakan, müessir bir m illetlerarası kontrol altında gerçekleştirilecek 
genel silahsızlanmanın, dünyada devamlı bir barış İçin gerçek bir teminat 
olacağı hususundaki inançlarını teyit etmişlerdir.

V ietnam ’daki durum hakkında endişelerini ifade eden iki Bakan, Paris 
görüşmelerinde, bu anlaşmazlığa, 1954 Cenevre Anlaşm aları esas alınarak 
ve Vietnam halkının kendi kaderini serbestçe tâyinine imkân verecek şekilde, 
en kısa zamanda bir hal çaresi bulunması ümidini izhar etmişlerdir.

Orta Doğu buhranının devamının sebep olduğu tehlikeli durum hak
kında endişelerini teyit eden iki Bakan, Güvenlik Konseyinin 22 Kasım 1967 
tarihli kararı gereğince halen sarfedilen gayretlerin, gecikmeden bu ihtilafa, 
bölgeye haklı ve âd il bir barış getirecek şekilde, barışçı bir hal çaresi İle ne
ticelenmesi ümidini izhar eylemişlerdir.

Kıbrıs meselesi üzerinde görüş teatisinde bulunan iki Bakan, bu bölge
deki barışın takviyesi için meselenin, bütün ilg ili tarafların meşrû menfaat
lerine uygun olarak barışçı yo llarla halledilmesi gerektiği hususunda mutabık 
kalm ışlardır.

Bakanlar, bu ziyaretin ve neticelerinin, Türkiye Cumhuriyeti ile  Roman
ya Sosyalist Cumhuriyeti arasındaki münasebetlerin takviyesine yeni bir kat
kıda bulunduğunu memnunlukla belirtm işlerdir.»
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(Esas M e t in )

Communiqué Conjoint Turco - Roumain

«Sur l ’invitation du Ministre des Affaires Etrangères de la  République 
de Turquie, Monsieur İhsan Sabri Çağlayangil, adressée au nom du 
Gouvernement turc, le Ministre des Affaires Etrangères de la  République 
Socialiste de Roumanie, Monsieur Corneliu Manescu, a fait une visite 
officielle en Turquie du 22 au 28 novembre 1968.

Lors de sa visite, le Ministre des Affaires Etrangères Monsieur Corneliu 
Manescu, a été reçu par le Président de la  République de Turquie Monsieur 
Cevdet Sunay et par le Premier Ministre, Monsieur Süleyman Demirel.

Au cours de leur séjour en Turquie, l ’éminent hôte roumain et les 
membres de la  délégation qui l ’accompagnaient ont également visité la  ville 
d’Istanbul.

Le Ministre des Affaires Etrangères de Turquie Monsieur İhsan Sabri 
Çağlayingil et le Ministre des Affaires Etrangères de Roumanie, Monsieur 
Corneliu Manescu ont eu des entretiens durant lesquels ils ont examiné 
l ’évolution des relations bilatérales et ont procédé à un large échange de 
vues sur l ’état actuel des relations internationales. Un esprit de parfaite 
cordialité et de compréhension mutuelle a marqué ces entretiens auxquels 
ont participé du côté turc Monsieur Zeki Kuneralp, Secrétaire Général du 
Ministère des Affaires Etrangères, Monsieur Kamuran Gürün, Ambassadeur 
de la  République de Turquie à Bucarest, Monsieur Sadi Eldem, Secrétaire 
Général Délégué, Monsieur Daniş Tunahgil, Secrétaire Général Adjoint pour 
les Affaires Politiques, Monsieur Tevfik Saraçoğlu, Secrétaire Général Adjoint 
a. i. pour les A ffaires Economiques et les hauts fonctionaires du Ministère 
des Affaires Etrangères, du côté roumain Monsieur le Professeur Dr. 
Grigore Geamanu, Ambassadeur de la  République Socialiste de Roumanie à 
Ankara, Monsieur Iuliu Dobroiu, Directeur au Ministère des Affaires 
Etrangères, Monsieur Petre Turcu. Conseiller Economique auprès de 
l ’Ambassade de la  République Socialiste de Roumanie à Ankara.

Les deux Ministres ont constaté avec satisfaction que les relations rouma- 
no - turques se développent favorablement, dans une atmosphère d ’amitié et 
de bon voisinage, dans l ’intérêt des deux peuples et de la  cause de la  paix. 
Ils ont souligné que la  visite en Turquie du Président du Conseil des Ministres 
de la  République Socialiste de Roumanie, Monsieur Ion Gheorghe Maurer, 
la visite en Roumanie du Premier Ministre de la  République de Turquie, 
Monsieur Süleyman Demirel, ainsi que d’autres visites au niveau gouvernemen
tal, les accords et conventions bilatéraux conclus, avaient apporté une 
contribution importante au développement continu des relations entre la 
Roumanie et la  Turquie.
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Les Ministres des Affaires Etrangères se sont félicités des progrès 
enregistrés dans le domaine de la coopération économique. Ils ont souligné la  
nécessité de continuer les efforts en vue d ’intensifier les échanges commerciaux. 
Ils ont réitéré leur conviction que le développement continu des relations dans 
les domaines économique, commercial, industriel, technique, scientifique et 
artistique servirait les intérêts des deux pays.

Un accord consulaire et une convention d'entraide judiciaire entre la  
Turquie et la  Roumanie en matière civile et pénale ont été signés le 25 
novembre 1968 par les deux Ministres au nom de leurs gouvernements.

Au cours de l ’échange de vues sur la  situation internationale, les deux 
Ministres ont reaffirmé en premier lieu le profond et sincère attachement 
de leur pays à la  causé de la  paix dans le monde. Ils ont tenu à souligner à 
cet égard l ’importance du respect des principes universels de la  souveraineté, 
de l ’indépendance nationale, de l ’égalité en droits, de la  non - ingérence dans 
les affaires intérieures et de l ’intérêt mutuel qui constituent ensemble la  seule 
base saine des relations internationales.

Les Ministres ont souligné une fois de plus le rôle de l ’Organisation des 
Nations - Unies en tant qu’instrument de la paix et de la coopération 
internationale et se sont prononcés de nouveau pour l ’accroissement de 
l ’efficacité de cette Organisation sur la  base des principes inscrits dans la 
Charte.

Les deux Ministres ont réaffirmé leur conviction que la  réalisation du 
désarmement général, sous un contrôle international efficace, serait une 
garantie réelle pour une paix durable dans le monde.

En exprimant leur inquiétude devant la  situation au Vietnam, les deux 
Ministres ont formulé l ’espoir que les conversations de Paris assurent le plus 
tôt possible le règlement du conflit sur la  base des Accords de Genève de 
1954 et permettent au peuple vietnamien de disposer librement de son destin.

Réaffiirmant leurs préoccupations analogues au sujet de la  situation 
dangereuse résultant de la continuation de la  crise au Moyen - Orient, ils 
ont formulé l ’espoir que les efforts déployés à l ’heure actuelle conformément 
à la  résolution du Conseil de Sécurité du 22 novembre 1967 aboutiront sans 
tarder à un règlement pacifique de ce conflit en amenant une paix juste et 
équitable dans la  région.

Les deux Ministres ont eu un échange de vues sur la  question de 
Chypre. Ils ont été d’accord que dans l ’intérêt du renforcement de la  paix 
dans cette région, le problème devrait être solutionné par des moyens 
pacifiques, conformément aux intérêts légitimes de toutes les parties en 
cause.

Les Ministres ont souligné avec satisfaction que la visite et ses résultats 
constituent une nouvelle contribution au renforcement des relations entre 
la  République de Turquie et la  République Socialiste de Roumanie.»
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S İ Y A S Î  O L A Y L A R

K i B R I S

Kıbrıs Türk ve Rum toplulukları arasında cereyan etmekte olan öngörüş- 
melerin ikinci safhası 27 A ra lık  tarih inde sona ermiştir. Bu arada A nkara hü
kümeti ile görüşmelerde bulunm ak üzere Türkiye'ye gelen Kıbrıs Türk Cem aat 
AAeclisi Başkanı Rauf Denktaş, görüşmelerin seyri hakkında şu bilg iyi verm iştir: 
«M üzakereler ne çıkm aza girm iştir, ne an laşm a olmuştur. Bölgesel muhtariyet 
konularında onlar bize, biz onlara taleplerim izi verm iş bulunuyoruz. Karşılıklı 
talep ler üzerinde bir mukayesenin yap ılm ası, görüşmelerin üçüncü safhasında 
olaca ktır.»

Öte yandan , Birleşm iş M illetler G üvenlik  Konseyi, Kıbrıs barış gücünün 
görev süresini, 10 A ra lık 'ta  yaptığı bir toplantıda altı ay  daha uzatm aya karar 
verm iştir.

RCD 9. BAKANLAR KONSEYİ

Kalkınm a için Bölgesel İşbirliğ i (RCD) teşkilâtı 9. Dışişleri Bakan ları Kon
seyi 4 - 6 A ra lık  tarih lerinde A nkara 'da toplanmıştır.

AVUSTURYA DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARETİ

Avusturya Dışişleri Bakanı Dr. Kurt W aldheim , 6 - 9 A ra lık  tarih lerinde 
Türkiye’yi resmen ziyaret etmiştir.
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TÜRKİYE - AET ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu O rtaklık  Konseyi, 9 - 1 0  A ra lık  ta 
rihlerinde Brüksel'de toplanm ıştır. Toplantıda alınan kararlara  göre, Türki
ye ’nin ortaklık an laşm asın ın  öngördüğü geçiş dönemine intikali hususunda ge
rekli müzakerelere derhal başlanm ası için O rtaklık  Komitesi vazife lend irilm iştir.

RCD ZİRVE TOPLANTISf

Kalkınm a için Bölgesel İşbirliğ i (RCD) teşkilâtı devlet ve hükümet başkan- 
ları seviyesinde yap ılan  2. zirve toplantısı, 25 - 27 A ra lık , tarih lerinde K araç i’de 
yapılm ıştır.
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KÜLTÜREL OLAYLAR

Birleşik A rap  Cumhuriyeti Başkanı Cemal Abdülnasır'ın  25 müslüman ü l
keye Ram azan do layısiy le  yo llad ığ ı, Nafız-ı Kur’andan Türkiye'ye Şeyh M us
tafa İsm ail'i göndermiştir.

Ram azan boyunca ve Bayram da İstanbul’da kalan Şeyh M ustafa İsm ail 
her gün bir cam ide kur’an okumuştur.

* *

Turizm ve Tanıtma Bakanlığ ının him ayesinde V iyan a 'd ak i «Konzerthaus'- 
un büyük salonunda 5 A ra lık  akşam ı tertiplenen ikinci senfonik Türk müziği 
konseri, büyük başarı kazanm ıştır.

Avusturya «Tonkuster» orkestrasının A nkara konservatuarı profesörlerinden 
Lessing'in yönetim inde icra ettiği bu konserde, İlham U slanbaşun «İstik lâl sa 
vaşı ad ına senfonik bölümü» onu takiben Ulvi Cemal Erkin'in piyano ve orkest
ra için «konçertant senfonisi» çalnmış ve bu parçayı tanınmış p iyanistim iz İdiİ 
Biret çalm ıştır. Üçüncü ve son parça o larak  çalılan Necil Kâzım  A kses’in «sen
foni 1966» adlı eseri ile konser sona ermiştir.

*  *  *

M uzaffer İlka r başkanlığ ında Türk müziği sa t’atçılarından 22 k işilik  bir 
grup, 5 A ra lık  tarih inde C ezay ir ’e gitmiştir.

C ezay ir’de düzenlenen müzik festiva li'ne  katılan Türk sa t’atçıları, bu a ra 
da Cezayir radyo ve televizyonunda da konserler verm işlerdir.

*  *  *

Paris ’te ilk defa , Büyükelçi Haşan Esat Işık'ın him ayesinde bir «Türk filim  
Haftası» düzenlenm iştir. 9 A ra lık  tarih inde başlayan  Türk filim  haftasında Ha- 
Iit Refiğ ’ in «Harem de dört kad ın», Lütfü A ka d ’ın «K ızılırm ak - Karakoyun», 
Metin Erksan ’ ın «Y ılan la rın  öcü» ve «Sevmek zam anı» ile A tıf Y ılm az'ın  «Ah 
güzel İstanbul» filim leri gösterilm iştir.

*  *  *

Atatürk'ün plâstikten (m umdan), orijinal ölçüsüne uygun, heykeli Şubat 
1969 ayı sonlarına doğru ünlü kişilerin heykellerinin teşhir edild iği Londra'daki 
M adam e Tussaud ’s müzesinde yerin i alacaktır.

ilg ilile rin , AAadame Tussaud ’s müzesi yetkilileri ile yaptık ları tem aslar 
olumlu sonuç verm iş ve A tatü rk ’ün heykelinin yap ılm ası kabul edilm iştir.
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Romanya Devlet Folklor (Perlnitza) Topluluğu Türkiye'de tem siller verm iştir.

Perinitza Topluluğu ile birlikte İstanbul'a gelen Romanya Kültür ve S a 
nat İşleri Bakanı Kültür Yardım cısı Saceanu bu münasebetle şunları söylem iştir. 
«Dost Türkiye topraklarında bulunm aktan sevinç içindeyiz. Türk halkına karşı 
takd ir ve sempati duyuyoruz. Türkiye ’de vereceğim iz tem sillerle iki memleket 
arasındak i ilişkilerin kuvvetleneceğine inanıyoruz. Sanat’ ın b irbirim izi daha iyi 
tan ım aya yardım cı olmasını arzu ediyoruz.»

Türk - Fransız kültür an laşm ası çerçevesi içinde, kendi yazdığ ı Y a z  adlı 
eseri A nkara 'd a  sahneye kaym ak üzere Türk iye ’ye davet edilen ünlü Fransız 
tiyatro sanatçılarından Romain W eingarten, 20 A ra lık  tarih inde A n k a ra ’ya ge l
miştir.

Fransızlara Türk San ’at ve fo lklor müziğini tanıtm ak am acı ile Paris ’te 
ses ve saz sanatçılarından kurulu bir gurubun katıldığı bir Türk gecesi düzenlen
miştir.



ARALIK 1968’DE TÜRKİYE’NİN DIŞ İLİŞKİLERİ 

VE BAŞLICA MİLLETLERARASI OLAYLAR KRONOLOJİSİ





1 Aralık 1968 BAŞBAKANIN ADALET PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞINA
SEÇİLMESİ

2 Aralık 1968

2 - 3  Aralık 1968

2 Aralık 1968

Adalet Partisinin dördüncü Genel Kongresinde ya p ı
lan seçim sonunda Başbakan Sülyem an Demirel yeniden 
A dalet Partisi Genel Başkanlığ ına oyb irliğ iy le  seçilm iş
tir.

BOZBEYLİ BAŞKANLIĞINDAKİ PARLAMENTO 
HEYETİNİN LÜBNAN’I ZİYARETİ

M illet Meclisi Başkanı Ferruh Bozbeyli başkan lığ ın
daki parlam ento heyeti, Lübnan M illet M eclisi Başkanı 
Sabri Ham ade'nin daveti üzerine Beyrut'a gelm iştir. Y a p 
tığı tem aslar sırasında heyet, Lübnan Cum hurbaşkanı 
Charles Helou tarafından da kabul edilm iştir.

RCD BÖLGESEL PLANLAMA KONSEYİ

Kalkınm a için Bölgesel İşb irliğ i (RCD) Bölgesel P lân
lam a Konseyi, A n k a ra ’da top lanarak  6 İhtisas Kom itesi
nin (Ticaret, Sanay i, Petrol ve Petro - K im ya , U laştırm a 
ve Haberleşm e, Teknik İşbirliğ i ve Sosyal İşler) raporları
nı incelemiş ve bu İncelemenin sonucunu tek rapor ha
linde 4 A ra lık ’ta toplanan Bakan la r Konseyine sunm uş
tur.

BEYRUT’TAKİ İNSAN HAKLARI BÖLGE TOPLANTISI

Beyrut’ta başlayan  İnsan Hakları Bölge Top lan
t ıs ın a  Türkiye'de müşahit o larak  katılm ıştır. Toplantıda 
Türkiye ’y i,'B e y ru t Büyükelçiliği başkâtib i temsil etmiştir.

10 A ra lık  1968 tarih ine kadar süren İnsan H ak la 
rı Bölge Toplantısına, A rap  memleketlerinden başka V a 
tikan , Kıbrıs ve Pakistan 'da katılm ışlard ır.
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2 - 7 Aralık 1968

2 Aralık 1968

3 Aralık 1968

3 A ra lık  1968

ULUSLARARASI ELEKTROTEKNİK KOMİSYONU 
TOPLANTISI

U luslararası Elektroteknik Komisyonu Türk Standart
ları Enstitüsü’nde, Enstitütü Başkanı ve Beynelmilel Stan
dardizasyon Teşkilâtı (ISO) Başkanı Faruk Sunter’ in açış 
konuşması ile çalışm alarına başlam ıştır.

Kom isyonda, 5 - 6 yıldan beri yap ılm akta olan bey
nelmilel buzdolabı standardının hazırlanm ası konusun
daki ça lışm alara devam edilm iştir.

ARJANTİN OKUL GEMİSİ LİBERTAD KOMUTANININ 
BASIN TOPLANTISI

30 Kasım  - 5 A ra lık  tarih leri arasında İstanbul’u 
ve 7 - 12 A ra lık  tarih leri arasında İzm ir’ i ziyaret eden 
A rjantin  okul gem isinin Kom utanı, bu yılk i gezi program 
larına Türk iye ’yi özellikle a ld ık ların ı, A rjantin 'in  Türki
ye ile mevcut dostluğunu kuvvetlendirm ek arzusunda ol
duğunu ve 10 A ra lık ’tcı Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora- 
m iral Eyice'yi A nkara 'd a  ziyaret ederek, kendisine A r
jantin deniz kuvvetleri kurucusu Am iral Brov/n'ın kılıcının 
bir örneğini takdim- edeceğini söylem iştin

PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANPNÎN DEMECİ

RCD B akan la r Konseyi toplantılarına katılm ak üze
re A n k a ra ’ya gelen Pakistan Dışişleri Bakanı A rşad Hü
seyin , bu m ünasebetle verdiği demeçte, «RCD'nin üç 
ülke arasında ekonomik ve dostane münasebetleri d a 
ha da geliştireceğini» ifade etmiş ve «Cum hurbaşkanı Cev
det Sunay ile Başbakan Süleym an Dem irel’e Pakistan 
Cum hurbaşkanı Eyüp H an ’ın dostluk m esajların ı getird i
ğini söylem iştir.

YENİ AMERİKAN BÜYÜKELÇİSİNİN İTİMAT NAMESİNİ 
SUNMASI
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Am erika Birleşik Devletleri'nin yeni A nkara  Büyükel
çisi Robert Korner, Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay'cı itimat- 
nam esi’ni sunmuştur.



3 ÂraSik 1968

4 Aralık 1968

4 - 6  Âraiık 1968

NARÜ ADASININ İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞUNA 
KATİLMÂS1

Geçen O cak ayında bağım sızlığ ına kavuşan Orta 
Pas ifik ’teki 6 bin nüfuslu küçük Naru ad ası, İng iliz U lus
lar Topluluğu içine alınm ıştır.

DÜNYA BANKASININ TARSUS SANTRALI İÇİN AÇTIĞI 
KREDİ

Dünya Bankası tem silcileri ile Çukurova Elektrik Ş ir
keti yetkilileri arasında yeni krediler konusunda, A d a n a ’- 
da yap ılan  görüşmeler olumlu sonuca bağlanm ıştır.

Ö ğrenild iğine göre, Dünya Bankası tem silcileri, Ta r
sus çayı üzerinde 55 bin kw  gücünde bir hidroelektrik 
santralı ile yardım cı tesisler için Şirkete onbir milyon 500 
bin do larlık  kredi kabul etm işlerdir. İlg ilile r, Ceyhan neh
ri üzerinde sel önleme, sulam a ve 126.000 kw  enerji üret
me gibi üç gayeli A rslantaş barajın ın kredi konusunun, 
Temmuz 1969 tarih inde hazırlanacak kat'i projenin ted- 
kikine kadar ertelendiğini söylem işlerdir.

RCD 9. BAKANLAR KONSEYİ

Kalkınm a için Bölgesel İşbirliğ i (RCD) teşkilâtı 9. 
Bakan la r Konseyi A n ka ra ’da toplanm ıştır. Konseyin aç ı
lış oturumunda ilk evvelâ Cum hurbaşkanı Cevdet Su- 
nay'ın toplantıyg mesajı okunmuş (Bk. Belge 1), daha son
ra Başbakan Süleym an Demi re I açı i ış konuşmasını y a p 
mış, (Bk. Belge 2] ve bunu takiben de Dışişleri Bakanı 
Ç ağ layang il, İran Devlet Bakan ı'H üsey in  Kazem zade, Dı
şişleri Bakanı A rşad Hüseyin ve RCD Genel Sekreteri Hüse
yin Züberi konuşm alar yapm ışlard ır. (Bk. Belge 3).

RCD Bakan la r Konseyi, ça lışm alarına 5 - 6 A ra lık  
sabahları devam  etmiş ve toplantı Dışişleri Bakanı Çağ- 
la ya n g il’İn bir konuşması ile kapanm ıştır (Bk. Belge4). 
RCD 9. Bakan la r Konseyinin ortak b ild irisi 6 A ra lık  ta 
rihinde yayın lanm ıştır. (Bk. Belge 5).
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5 Aralık 1968 U THANT'IN KIBRIS İLE İLGİLİ RAPORU

Birleşmiş M illetler Genel Sekreteri U Thant, Kıbrıs 
ile ilg ili o larak  Güvenlik  Konseyine sunduğu raporun- 
a a , Kıbrıs barış gücü görev süresinin 15 Haziran 1969'a 
kadar yeniden uzatılm asını istemiştir.

U. Thant, raporunda şöyle demektedir :

«Hem hayatî bir önem taşıyan hem de yapıcı olan 
bu devrede, barışçı bir çözüm için tara fla rın  harcadığı 
va a tkâ r çaba ların , Birleşmiş M illetler mevcudiyetinin 
kald ırılm ası ya da tam am en değişm esi halinde m eyda
na gelecek kararsızlıktan ne şekilde olursa olsun zarar 
görmesi yaz ık  o lacaktır. Son altı ay  K ıbrıs'ta barış b a
kım ından çok iyi olmuştur. K ıbrıs'ta yum uşam anın de
vam  ettiğini ve ağ ırlığ ın çatışm alardan m üzakerelere 
geçtiğini G üvenlik  Konseyine bildirilm ekten büyük bir 
memnunluk duym aktayım .»

Kıbrıs’ lı Türkler ile K ıbrıs’h Rumlar arasındaki gö
rüşmelere «titiz bir düzen ve d ikkatle» devam  ed ild i
ğini belirten rapor, çeşitli noktalarda kaydedilen bazı 
ya k la şm a la ra  ve her iki tarafın  gösterdiği iyi niyet ve 
sabra rağmen «buzların büyük çapta çözülm ediğini» 
ve görüşmelerin «b ir süre daha» devam  etmesinin ge
rektiğini ifade ediyor. U Thant, «Kıbrıs sorununun güç
lükleri ve karm aşık lık ları do lay ısıy la  bunun çok tabii 
olduğunu da ayrıca belirtiyor.

Genel Sekreter, Kıbrıs'ta durumun iyileşm esi do la
yıs ıy la  barış gücü mevcudunda % 25 oranında bir in
dirim e g id ileb ild iğ im  faka t bu indirim e rağmen barış 
gücü bütçesindeki açığın endişe verici o lduğunu, bu 
açığın 15 A ra lık 'ta  8 .090 .000  do lar do lay larında o la 
cağını ifade ediyor.

5 Aralık 1968 ÇALIŞMA BAKANININ İSTİFASİ

Çalışm a Bakanı A li N aili Erdem görevinden istifa 
etmiştir. Yerine, 16 A ra lık  tarih inde Köyişleri Bakanı 
Turgut Toker getirilm iştir. Toker’den boşalan Köyişleri 
Bakan lığ ına da Samsun AP . M illetvekili Selâhattİn Kılıç 
atanm ıştır.
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5 Aralık 1968

6 - 9  Aralık 1968

YENİ VATİKAN BÜYÜKELÇİMİZİN İTİMATNAMESİNİ 
SUNMASI

Türkiye ’nin V atikan  yeni büyükelçisi Necdet Uran, 
itim atnam esini Papa V I. Paul'a sunmuştur. Papa, bu 
m ünasebetle şu konuşmayı yapm ıştır •.

«Ekse lansları, lütûfkâr konuşm alarında, Katolik  
kilisesi ile Türkiye arasındaki sam im î ve dostça ilişk i
lerin mükem m elliyetini gösteren ve İstanbul, Efes ve 
İzm ir'de gördüğüm üz tab iî güze llik leri, san ’at hâzineleri 
ve d in î hatıra ları ile haklı bir şöhrete sahip bir ülkeye 
duyduğum uz hayran lığa tanık olan tarih î ziyaretim izi 
hatırlattılar. Ekselansları Cum hurbaşkanı ile saygıdeğer 
hükümet üyelerinin bize göstermiş o ldukları büyük ve 
sam im î kabulün güzel hatırasını sevg iyle m uhafaza edi
yoruz. Modern Türk iye ’nin, kâm il ve ileri görüşlü devlet 
adam ların ın  çaba lan  sayesinde gösterdiği gelişm e, bizde 
derin bir İz bıraktı.

Katolik  kilisesin in ülkenizdeki durumunu müdrik 
o larak  k ilisenin , an ayasan ızda kaydedilen özgürlükler
den ve yetkililerin tam güveninden daim a istifade ede
ceğine inanıyoruz, zira Katoliklerin arzusu , ulusun top
lumsal ve ruhanî m enfaatlerine daha cömertçe katkıda 
bulunm aktadır.»

AVUSTURYA DIŞİŞLERİ BAKANININ ZİYARETİ

Türk iye ’yi resmen ziyaret etmek üzere A n k a ra ’ya 
gelen Avusturya Dışişleri Bakanı Dr. Kurt VValdheim ,, 
havaa lan ında basına verdiği demeçte, elli seneden beri 
Türkiye'ye gelen ilk  Avusturya Dışişleri Bakanı olduğunu 
söylem iştir. Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il, ko
nuk Bakan şerefine ayni akşam  bir yem ek verm iştir (Bk. 
Belge 6). İki Bakan arasındak i resmî görüşmeler 7 A ra 
lık tarih inde yap ılm ıştır. Avusturya Dışişleri Bakanı A n 
ka ra ’dan ayrılm adan evve l, Anadolu A jansına da b ir de
meç verm iştir (Bk. Belge 7). 8 - 9 A ra lık  tarih lerinde İzm ir 
ve İstanbul’u gezen konuk Bakan 9 A ra lık  akşam ı Bey
rut'a hareket etmiştir.

Türkiye - Avusturya ortak bild irisi aynı gün yay ın lanm ış
tır (Bk. Belge 8).
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6 Aralık 1968 PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRKİYE - İRAN - PA
KİSTAN İLİŞKİLERİ KONUSUNDAKİ DEMECİ

RDC Bakan la r Konseyi toplantısına katıld ıktan son
ra A nkara 'dan  ayrılan  Pakistan Dışişleri Bakanı Arşad 
Hüseyin, havaa lan ında verdiği demeçte, Türkiye - 
İran - Pakistan işb irliğ in i ve ayrıca Orta - Doğu sorunu 
hakkındaki görüşlerinde fik ir b irliğ in i belirtm iştir (Bk. 
Belge 9).
I .. - x

Öte yandan , RCD Bölgesel Plân lam a Konseyi top
lantısına katılan Pakistan P lân lam a Bakanı M. Ahm ed, 
Türkiye'den ayrılm adan önce verd iğ i demeçte şunları 
söylem iştir :

;; «Yarın  Büyükelçim izin im za layacağ ı bir an laşm a
lie Türkiye'den Pakistan ’a 9 milyon do lar tutarında yol- 
cu vagonu ihraç edilm esi karara bağlanm ış o lacaktır. 
Bundan başka im za lanacak  olan ikinci an laşm a ile de 
Türk iye ’de istihsal edilen şekerin tüketim inden arta k a 
lan fa z la lığ ı Pakistan a lacaktır . Bu şeker-an laşm ası RCD 
çerçevesinde tarım ürünleri ticareti tüketim faz la lığ ı a la 
nında ilk an laşm a o lacaktır.»

6 Aralık 1968 MERİÇ KIYILARINDAKİ YATAKLARIN KAPATILMASI
KONUSU

M illet M eclisinde gündem dışı bir konuşma yap an , 
Enerji ve Tab î K ayn ak la r Bakanı Refet Sezgin, Edirne 
m illet vek ili Türkan Seçkin'in Türk - Yunan hududunda 
an laşm azlık  konusu olan «Se lv iad a» hakındaki sözlerini 
cevap land ırm ış, «Türk - Yunan hudut ih tilâ fı ile ilg ili h a
disenin tesbiti doğru, hükümetin meseleye önem verm e
diği yo lundaki sözleri ise doğru değ ild ir demiştir.

Refet Sezgin , Yunan lıların  Meriç nehri suları içinde 
bulunan Selvi a d a ’nın kendilerine a it olan kısmının k ıy ıla 
rında tesisler yap ıp , nehrin akışın ın Türk topraklarına 
kaydırıld ığ ını ve bunun topraklarım ızda ya ta k la r açtığını 

V. Y j ,  ileri sürmüş, bu yatak ların  kapatılm ası için hükümet ta 
rafından ça lışm alara başlan ıld ığ ın ı b ild irm iştir.

fi ıy r  Bakan Türk Toprakları za ra r gördüğü için, meselenin
Edirne ve Dedeağaç-valileri arasında görüşüldüğünü, ayrı-
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ca, Türk - Yunan su işleri ilg ilileri tarafından da gözden 
geçirild iğ ini söylemiş ve konuşmasını şöyle bitirm iştir :

«Bu görüşmelerden sonra meselenin halli için bir 
karm a komisyon kurulm asına karar verilm iştir. Kom is
yonun kurulm asından sonra, iklim  şartları m üsaade et
tiği müddetçe ça lışm alara hemen başlanacaktır» .

İTALYAN TİCARET HEYETİNİN TEMASLARI

Türkiye - İtalya arasındaki ticarî ilişkileri geliştir
mek üzere İstanbul'a gelen bir İta lyan ticaret heyeti, 
Türk iş adam ları ile tem aslarda bulunmuştur.

MONTREUX ANLAŞMASI HUSUSUNDAKİ GAZETECİLERİN
SORULARINA DIŞİŞLERİ BAKANININ CEVABI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il, Karade- 
nize geçecek Am erikan muhripleri konusunda gazeteci
lerin sorularını cevaplandırm ıştır. Bakan , «Karadenize  çı
kacak iki A .B .D . savaş gem isinde nükleer başlık  ta ş ıy a 
bilen torpido füzeler bulunduğunun iddia ed ild iğ i, M on
treux A ndiaşm asında ise böyle bir kayıt o lm adığı» şek lin
deki bir soruya karşılık «B iz, Monteux m ukavelesin i tefsir 
eder durumda değiliz, Montreux'de ne kayıt va rsa , o n la
ra riayet ediyoruz» demiştir.

Konu ile ilg ili o larak  Am erika B irleşik Devletlerinin 
Ankara Büyükelçiliğinden de bir açık lam a yap ılm ıştır. 
Büyükelçilik Basın ve Kültür İşleri Müsteşarı Lincoln, iki 
Am erikan destroyerinin Karadeniz'i z iyaretin in , Am erikan 
gemilerinin yıllardanberi Karadeniz'e  yaptık ları peryo- 
d ik ziyaretlerin bir benzeri olduğunu b ild irm iş, Pravda 
gazetesinin itham larının hiçbir mesnedi bulunm adığını 
söylem iştir.

Lincoln, destroyerlerin Karad en iz ’e açılm ası konu
sunda Montreux andlaşm ası şartlarına uyulduğunu ve 
m utasavver beş günlük gezi için, Montreux andlaşm a- 
sına uygun o larak  evvelden Türkiye 'ye haber verild iğ in i 
belirtm iştir.

Am erikan destroyerleri 9 A ra lık  sabahı Bo ğazlar
dan geçerek Karaden iz ’e çıkmış ve 12 A ra lık  günü A k 
deniz'e dönmüşlerdir.



7 Aralık 1968 VAGON SATIŞI KONUSUNDA TÜRKİYE - PAKİSTAN
KREDİ ANLAŞMASI

7 Aralık 1968

9 - 1 0  Aralık 1968

RCD çerçevesi içinde, Türk iye ’nin Pakistan 'a yolcu 
vagonu ihracına a it kredi an laşm ası A nkara 'da im za lan
mıştır. A n laşm a , Türkiye hükümeti ta ra fından , Pakistan 
hükümetine satılacak yolcu vagonları için yüzde 4 fa iz  
ve 15 yıl vade ile 9 milyon 137 bin dolar tutarında bir 
kredi açılm asını derpiş etmektedir.

İNGİLTERE’NİN KIBRIS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA 
YARDIMI

İngiltere'nin K ıbrıs'taki Birleşmiş M illetler barış 
gücünün m asraflarına 354 .100 sterlinle katılm aya karar 
verdiği açıklanm ıştır.

TÜRKİYE - AET ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISI

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu O rtaklık  
Konseyi 9. toplantısını Brüksel’de yapm ıştır. Toplantıda, 
Konsey Başkanı ve İtalya Dışişleri Bakanı Medici bir ko
nuşma yapm ış, bundan sonra Türkiye heyeti başkanı Dı
şişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il de konuşmuştur 
(Bk. Belge 10). Toplantıda alınan kara rla r, m üzakerelerin 
sonunda açıklanm ıştır. Konseyin ald ığ ı karara göre, geçiş 
dönemine intikal konusunda gerekli m üzakerelere derhal 
başlanm ası için O rtak lık  Komitesi vazife lend irilm iş ve 
bu Komitenin 1969 N isan ayın ın  ikinci yarıs ına kadar ça
lışm aların ın sonucunu bir raporla açık lam ası istenmiştir. 
Ayni zam and a , üye devletlerle Türkiye arasında yeni 
bir m alî protokolün tesisi İçin m üzakere açılm ası öngö
rülmüştür.

D ışişleri Bakanı Ç ağ layan g il, bu açık lam adan son
ra yaptığ ı bir konuşm ada şunları söylem iştir :

«Az evvel Konsey Başkanı İta lyan Dışişleri Bakanı 
M edici’nin açık lad ığ ı g ib i, bu konuda derhal m üzakere
lere geçilmesine karar verilm iştir. Türk hükümeti O rtak Pa
zarla  ilişkilerim izin  kesin bir dönemini teşkil eden bu ge
çişe büyük önem verm ektedir. Güm rük birliği çerçevesi



9 Aralık 1968

9 Aralık 1968

9 - 1 2  Aralık 1968

içinde Türk iye ’nin a ltıla rla  olan ihracatında yeni pazarın 
açılm ası konusunda a lınacak  tedbirlerin , esasen gelişme 
halinde bulunan Türk ekonomisine yeni bir güç sağlıya- 
cağı kanısındayız.

Öte yandan , a ltıla r b irliği ile ilişkilerim izin  güçlen
mesi Türkiye'n in A vru p a ’daki m evkiinin önemini açıkça 
ortaya koyacak ve şu anda lüzumu her zam ankinden kuv
vetle hissedilen A vru p a ’nın birliği hareketine daha büyük 
bir güçle im kân hazırlam asın ı kabil k ılacaktır.»

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANININ İSTİFASI

Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin istifa etmiş 
ve yerine Aydın M illetvekili Nahit Menteşe tayin  ed il
miştir.

KIBRIS’TAKİ CEMAATLARARASI ÖNGÖRÜŞMELERİN 
İKİNCİ BÖLÜMÜ SON TOPLANTILARI

K ıbrıs’ta , Rauf Denktaş ile G lafkos Klerides arasında 
yap ılm akta olan «zemin yoklam a niteliğindeki öngörüş- 
meler»în ikinci bölümü sona ermekteyken yap ılan  bu top
lantıda «Türk bölgelerine tan ınacak ayrı yönetim konu
sunda belgeler» teati edilm iştir. Türk Cem aat M eclisi Baş
kanı Rauf Denktaş, öngörüşmelerle ilg ili son gelişm eler 
hakkında bilgi verm ek üzere bir kaç gün sonra A n k a ra ’ya 
hareket etmiştir.

VENEZUELA’NIN YENİ CUMHURBAŞKANI

Hrİstİyan Demokrat Partinin Cum hurbaşkanı adcıyı 
Rafael Caldera , 1969-1974 dönemi için Venezuelcı Cum 
hurbaşkanlığ ına seçilm iştir. H ristiyan Demokrat Paıtin in  
program ı, esas itibariy le , özgürlük ve özel m ülkiyete sa y 
gı göstermek suretiyle m arksizm  ile kap italizm  arasında 
üçüncü bîr yol aram aktad ır.
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9 Aralık 1968 BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE TÜRKİYE’NİN DE KATILDIĞI
ARAP MÜLTECİLERİ LEHİNDE BİR KARAR TASARISI

Iran , Pakistan , Senegal ve Türkiye delegeleri Genel 
Kurulun Haziran ay ındaki savaşta evlerinden ayrılan  Arap 
mültecilerinin memleketlerine dönmeleri için gerekli ted
birlerin vak it kaybetmeden alınm asın ı İsra il'den isteyen 
bir kararına , özel s iyasî komisyonunun dikkatin i çekm iş
lerdir. Bu ülkelerin sundukları bir karar tasarısında Genel 
Sekreterin kararın uygulanm asını denetleyerek bu konu
da Genel Kurula bir rapor sunması öngörülmektedir.

10 Aralık 1968 CUMHURBAŞKANININ İNSAN HAKLARI GÜNÜ
DOLAYİSİYLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE MESAJI

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay, insan hakları evren
sel beyannam esi’nin 20 ’ inci yıldönümü do lay ıs ıy la , B ir
leşmiş M illetler Teşkilâtı 23'üncü Genel Kurul Başkanı 
Em ilio A renales C a ta la n ’a bir kutlam a mesajı gönder
m iştir (Bk. Belge 11).

10 Aralık 1968 KIBRIS BARIŞ GÜCÜNÜN GÖREV SÜRESİNİN
UZATILMASI

Birleşm iş M illetler G üvenlik  Konseyi, Kıbrıs barış gü
cünün görev süresini altı ay  daha uzatm aya oybirliğ i ile 
kara r verm iştir.

Konsey, K ıb rıs’11 Türk ve Rumları adada hasıl olan 
an lay ış havası içinde gayretlerin i olumlu bir yo lda birleş
tirerek dâva ların ı çözmeye teşvik etmiştir.

Konsey, 3700 mevcutlu barış b irliğ inin altı a y  daha 
görev başında kalm asın ı onaylarken , bu süre içinde n i
hai çözüme doğru gelişm e kaydedileceği ve barış gücü 
mevcudunun çekilm esi ya da önemli ölçüde aza ltılm a
sına im kân hasıl o lacağı ümidini belirtm iştir. Kararda 
Kıbrıs Türk ve Rumlarının meselelerini barışçı m üzakere
lerle çözümleme gayretleri de övülmüştür.

Sovyet delegesi M endeleviç, G üvenlik  Konseyinde 
Kıbrıs barış gücünün görev süresini uzatm ak için cere
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yan eden m üzakereler sırasında söz a la ra k , hükümetinin 
Akden iz ’ i bir barış denizi haline getirmek için çalıştığ ı
nı, Nato ülkelerinin ise K ıbrıs’ta Nato üsleri kurma g a y
reti içinde bulundukların ı ve K ıb rıs’ ı Akdeniz'in  ortasında 
batm az bir nükleer roket taşıyıcısı haline geirm ek için 
adada barışın sağlanm asını önlediklerini iddia etmiştir.

10- 11  Aralik 1968 BOĞAZ KÖPRÜSÜNÜN DİŞ FİNANSMANI
KONUSUNDAKİ TOPLANIŞ

Avrupa Yatırım lar B ankası’nın Boğaz asm a köp
rüsü finansm anı konusunda ilk defa Lüksem burg’ta bir, 
toplantı düzenlenm iştir. Toplantıda Türk iye ’yi Devlet P lân
lam a Teşkilâtı müsteşarı başkanlığ ında bir heyet temsil 
etmiştir.

10 Aralık 1968 YUGOSLAVYA’DA MALLARI MİLLİLEŞTİRİLEN TÜRK
VATANDAŞLARINA TAZMİNAT ÖDENMESİNE DAİR 
KANUNUN KABULÜ

Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyetince m illileşti
rilm iş bulunan, m al, hak ve m enfaatlerinden ötürü Türk 
vatandaşlarına tazm inat ödenmesini isteyen kanun ta 
sarısı Cumhuriyet Senatosunda da kabul edilm iştir.

Tasarı gereğince, Yugoslav cumhuriyeti tarafından 
5-12-1946 ve 28 .4 .1948 tarih lerinde yap ılan  m illileştir
me ve sa ir tedbirler do lay ısiy le  m al, hak ve m enfaatle
rine el konulan Türk vatandaşla rına  bunun karşılığ ında 
tazm inat ödenecektir. Ancak, ag rar ve kolonizasyon ka
nunlarına göre m illileştirilm iş o lan larla  ikinci dünya sa 
vaşında m alları za ra r gördüğü gerekçesi ile tazm inat 
verilm esini isteyenler ve 13 Temmuz 1956 tarih inden 
sonra Türk vatandaşlığ ına kabul edilenler bu tazm i
nattan ya rarianam ıyacak lard ır.

Bu tazm inatların karşılığı o larak  bugüne kadar Y u 
goslav hükümetinden 29 milyon lira tahsil ed ild iğ i be
lirtilm iş, geri kalan 4 milyon liranın ise, önümüzdeki 
Mart ayında alınacağı tasarıda belirtilm iştir. M illet AAec- 
lisinden gelen şekliyle  kabul edilen tasarı bu suretle ka 
nunlaşm ıştır.
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11 Aralık 1968 BİR VATİKAN HEYETİNİN TARSUS’U ZİYARETİ

V atika n ’ın Orta-Doğu ve Anadolu temsilcisi baş
kanlığ ında bir V atikan  d inî hey’eti, Tarsus’a gelm iş ve 
Sen Paulus kuyusunu ziyaret etmiştir.

V atikan  hey’eti, Tarsus Belediye Başkanı ile «Sen 
Paulus kuyusu'nun restore edilm esi» konusunu görüş
müştür.

11 Aralık 1968 İSVEÇ’İN KIBRîS BARIŞ GÜCÜ MASRAFLARINA YARDIMI

Birleşm iş M illetler merkezinden b ild irild iğ ine göre, 
İsveç'in 1969 Tem m uz'una kadar K ıb rıs’taki Birleşmiş 
M illetler barış gücünün m asrafla rına katkısı 180.000 do
lardır.

12 Aralık 1968 MALİYE BAKANININ BÜTÇEYİ TAKDİM KONUŞMASI

M aliye Bakanı Cihat B ilgehan, T .B .M .M . Bütçe ve 
Plan Karm a Kom isyonunda yaptığ ı 1969 bütçesini ta k 
dim konuşm asında, Türk ekonomisinin durum unu, dış 
gelişm eler bakım ından da açık lam ıştır (Bk. Belge 12).

12 Aralık 1968 YENİ İTALYAN KABİNESİ

İta lyan hükümetini kurm akla görevlendirilen M a
rino Rumor, H ristiyan-Dem okrat, Sosyalist ve Cum huri
yetçileri kapsayan  25 k iş ilik  merkez-sol kabinesini kur
muştur. 23 gündür süregelen kabine buhranına son ve
ren yeni hükümetin sağ ve sol kanat arasında tam bir 
denge kurduğu söylenm ektedir.

Sosyalist lider Pietro Nenni Dışişleri Bakan lığ ı’na 
atanm ıştır.
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1 3 - 1 4  Aralık 1968 AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ TOPLANTISI

Avrupa Konseyi Bakan la r Komitesinin Paris ’te y a 
pılan 4 3 ’ncü toplantısında, toplantı gündeminin en önem
li m addeleri olan «Avrupa Konseyinin Doğu memleket
leri ile ilişkileri»  ve «Teknolojik işb irliğ i» konularının mü
zakeresi sırasında Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayan- 
gil de söz a la ra k  bu konulardaki hükümetimiz görüşünü 
açıklam ıştır.

Ç ağ layang İl, Avrupa Konseyinin Doğu ülkeleri ile 
ilişkilerine değinen konuşm asında özellikle «detente» me
selesi üzerinde durarak Çekoslovakya ’nın işgali o layının 
detente’ in sağlanm ası yolunda sarf edilen gayretleri o lum 
suz bir şekilde etkilem iş bulunduğunu ifade etmiştir. Bu 
üzücü o lay lara  m uvazi o la rak , Orta Doğu buhranını ve 
Akdeniz'deki son gelişm elerin de bir detente po litika
sının idamesi bakım ından ciddi endişeler yarattığ ına işa 
ret eden Dışişleri Bakan ı, bütün bu engellere rağmen 
detente’ın devam lı bir barış düzenine u laşılm asında ta 
kip edilebilecek yegâne ve en salim  yol o lduğunu, bu
nun tahakkukunun da ta ra fla r arasında karşılık lı İyi n i
yete ve gayrete ihtiyaç gösterdiğini ve ancak realist bir 
zemin üzerinde hareket edilm ek şartı ile detente’ın ve 
rimli sonuçlara ve uzlaşm aya yol açabileceğin i belirt
miştir. Avrupa Konseyinin , Doğu ve Batı ülkelerinin ik i
li tem asları yanında çok tara flı İşb irliğ ine de im kân h a
zırlanm ası bakım ından detente politikasına hem bir mes 
net teşkil etiğini hem de bu politikanın tahakkukunu ko
laylaştırd ığ ın ı kaydeden Çağ layang İl Türkiye ’nin Doğu 
ülkeleri ile ve özellikle kom şularıyla iyi ilişkilerin in  ge
liştirilm esine verdiği büyük önem üzerinde durmuştur.

Teknolojik işb irliğ i konusunda da , bu meselenin 
Avrupa ölçüsünde arz ettiği özellikten bahseden D ışişle
ri Bakanı konunun, bir taraftan  Am erika ile A vrupa a ra 
sındaki teknolojik açık lık  yönünden incelenmesine geçi
lirken, diğer taraftan  Avrupa memleketleri a rasında da 
mevcut fark lar giderici ve iyi niyetli işb irliğ i ça lışm a ları
na ihtiyaç duyulduğunu gözönünde bulundurulm ası ge
rektiğini ifade etmiştir.

14 A ra lık  günü, Avrupa Asam blesi parlam enterle
rinin iştiraki ile yeni Doğu-Batı münasebetleri konusun
da yap ılan  bir Kollok ile ça lışm alar sona ermiştir.
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13 Aralık 1968 RAUF DENKTÂŞ’SN ANKARA’YA GELMESİ
DOLÂY1SİYLE VERDİĞİ DEMEÇ

Türk hükümeti ile son durum hakkında görüşm eler
de bulunm ak üzere Lefkoşe’den A n ka ra ’ya gelen Kıbrıs 
Türk Cem aat Meclisi Başkanı ve Geçici Türk Yönetim i Y ü 
rütme Kurulu Başkanı Yardım cısı Rauf Denktaş, Klerides 
ile yap ılan  görüşmeler hakkında basına şunları söyle
miştir :

«M üzakereler ne çıkm aza g irm iştir, ne an laşm a o l
muştur. Yak laşm a ve sondaj tem aslarım ıza devam  ed i
yoruz. Bölgesel m uhtariyet konularında on lar bize, biz 
onlara taleplerim izi verm iş bulunuyoruz. Karşılıklı ta lep
ler üzerinde oturup bir m ukayesesini yapm ad ık , bu, gö
rüşmelerin üçüncü safhasında o lacak. Görüşmelerin üçün
cü safhası da 15 veya 21 O cak ’ta baş layacak»

13 Aralık 1968 NATO GENEL SEKRETER BAŞYARD1MCSÜĞİNÂ BİR
TÜRK DİPLOMATIN ATANMASI

Türk iye ’nin Yeni Delhi Büyükelçisi Osm an O lcay , 
Nato Genel Sekreter Başyardım cılığ ına getirilm iştir. O s
man O lcay , 1954'de Kuzey A tlantik  Paktı An laşm ası Teş
kilâtı nezdinde Türkiye daim i delegeliğ inde bulunmuş, 
1960’da Nato M erkez Dairesinde Genel M üdürlük ya p 
mış ve 1963'de Genel Sekreter Nato işleri yard ım cılığ ına 
getirilm işti.

13 Aralık 1968 YENİ UNCTAD GENEL SEKRETERİ

B.M . Genel Kurulu , Birleşm iş M illetler Ticaret ve 
Kalk ınm a Konferansı (UNCTAD) başkan lığ ına Venezuelak 
Dr. M anuel Perez Guerrero ’nun getirilm esini oy birliği 
ile kabul etmiştir. Guerrero M art ayında UNCTAD G e
nel Sekreterliğini A rjan tin ’li Dr. Raul Prebisch'ten dev- 
ra laca ktır.



14 Aralık 1968

16 Aralık 1968

16 Aralık 1968

1 6 - 1 9  Aralık 1968

Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanların ın  Paris'teki 
toplantısı do layısiy le  Fransa başkentinde bulunan Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il, Türkiye ’nin Paris 
büyükelçiliğ inde, Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı 
K ip riyanu ’yu kabul etmiş ve kendisi ile Kıbrıs konusun
da 3 saat süren bir görüşme yapm ıştır.

DIŞİŞLERİ BAKANIMIN TÜRKİYE - AET VE AVRUPA 
KONSEYİ TOPLANTILARI HAKKINDA VERDİĞİ DEMEÇ

Türkiye - AET O rtak lık  Konseyi ve A vrupa Konseyi 
Bakan la r Komitesi toplantılarına katıld ıktan sonra yurda 
dönen Dışişleri Bakanı İhsan Sabrİ Ç ağ layan g il, Y e ş il
köy havaalan ında bu konuda bir beyanat verm iştir (Bk. 
Belge 13).

TÜRK - FRANSIZ MALİ PROTOKOLÜ

Türkiye ile Fransa arasında m ali bir protokol im 
zalanm ıştır. İktisadi İşbirliğ i ve Kalk ınm a Teşkilâtı 
(O .C .D .E.) nezdindeki Türk hey'eti Başkanı ile Fransa H a
zine Genel Müdürü yardım cısı tarafından im za lanan bu 
protokole göre, Fransız hüküm eti, O .C .D .E . nin Türkiye'ye 
yardım  konsorsiyumu çerçevesinde, kalkınm a planım ızın 
uygulanm asını ko laylaştırm ak için 1968 yılında Türk iye ’
ye mali İm kânlar tanım aktad ır.

Fransa İktisat ve M aliye Bakanlığ ın ın  yay ın lad ığ ı 
b ild iriye göre, bu protokol, 1968 O cak ’da im zalanan bir 
an laşm anın devam ı m ahiyetindedir. Bu an laşm a hüküm 
lerine göre, Fransa'ya 1968 yılında çok m iktarda 
donatım malzemesi ısm arlanm ıştır.

ADALET BAKANININ ULUSLARARASI HUKUK 
İNCELEMELERİ ENSTİTÜSÜ KONGRESİNE KATILMASI

A dalet Bakanı Haşan Dinçer, Birleşm iş M illetler in 
san Hakları Evrensel Beyannam esinin 20. yıldönüm ü 
do lay ısiy le , U luslararası Hukuk incelemeleri Ensîitüsü’nün 
Roma'da düzenlediği kongreye Enstitünün davetlisi o la 
rak katılm ış ve açılış töreninde bir konuşma yapm ıştır.
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1 7 - 1 8  Aralık 1968 TÜRKİYE’YE YARDIM KONSORSİYUMU TOPLANTISI

M aliye Bakanı bu konuda 25 A ra lık  tarih inde şu 
açık lam ayı yapm ıştır :

«1969 yılı programının ve dış finansm an ihtiyacı
nın tanıtılm ası ve ha lihazır ekonomik durumun gözden 
geçirilm esi am acıy la  yap ılan  bu taahhüt öncesi top lan
tısında, mem leketim izi Bakanlığ ım  Müsteşarı Fahri Tiğ- 
rel başkan lığ ında, bir heyet temsil etmiştir.

Y ap ılan  görüşm elerden, 1968 y ılında GSM H’da bek
lenen 6.8 oranındaki artışın , Konsorsiyum üyelerince 
memnuniyetle karşıland ığ ı, ayrıca , ihracatın geliştirilm e
si ile ilg ili o larak  alınan tedbirlerin de memnuniyetle 
m üşahade edild iği görülmüştür.

Vergi gelirlerini arttırm ak konusunda son defa te
vessül olunan tedbirler de üyelerce çok olumlu o larak  
nitelendirilm iştir.

Üyelerden bir kısmı bu top lantıda, 1969 yılına ait 
taahhütlerin i kati şekilde, bir kısmı da parlementolarının 
tasvib i şartına m uallak  o larak  bild irm işlerd ir.

Bütün taahhütlerin kati m iktarı, 1969 yılı M art ayı 
sonlarında veya N isan ayı başlarında yap ılm ası karar
laştırılan taahhüt toplantısında belli o lacaktır.»

17 Aralık 1968 YENİ BELÇİKA BÜYÜKELÇİSİNİN İTİMATNAMESİNİ
SUNMASI

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay, itim atnam esini su
nan Belçika'n ın A nkara  yeni Büyükelçi André J . A 
W endelen’i kabul etmiştir.

18 Aralık 1968 BAŞBAKANIN DENKTAŞ İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME

Başbakan Süleym an Demirel ile İstanbul'da yaptığ ı 
ve Dışişleri Bakanı Ç ağ layan g il'in  de hazır bulunduğu 
görüşmeden sonra, Kıbrıs Türk Cem aat lideri Rauf Denk- 
taş verd iğ i demeçte özetle şunları söylem iştir :
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«Sayın Başbakana Kıbrıs konusundaki görüşmeler 
hakkında bilgi verdim  ve cem aat o larak  bundan böyle 
izlem ek istediğim iz tutumu açıkladım .

Ekonomik dertlerim izi de anlattım . Büyük bir an 
layışla  karşılad ıla r. 1969 yılı İçin p lânlad ığ ım ız k a l
kınma program ım ıza elden gelen yardım ı yapm ayı va- 
dettiler.

Yarın  A n k a ra ’da Dışişleri Bakanı ile son bir top
lantı yaptıktan sonra cuma günü a d a ’ya dönmüş o la 
cağım .»

Rauf Denktaş, «Türk halkının bilmesi gereken gö
rüşmeler hakkında bazı noktaları aç ık lam an ız mümkün 
o lab ilir m i?» sorusuna da şu cevabı verm iştir :

«Şim dilik  g iz lilik  teminatı ile bağ lıyım . Onun İçin 
bir şeyler açıklıyam ıyorum . A ncak, iki kadem eli bir idare 
düşünüyoruz. Birincisi m ahalli hükümet kadem esi, İk in
cisi de m ahalli idarelerd ir. Bu iki kademe arasında 
Türk cem aatinin m enfaatlerini koruyan ad il bir denge 
bulm aya çalışıyoruz.»

19 Aralık 1968 DIŞİŞLERİ ENFORMASYON DAİRESİNİN AMERİKAN
GEMİLERİNİN KARADENİZ’E GEÇİŞİ İLE İLGİLİ 
AÇIKLAMASI

Açıklam a şöyledir :

«10 A ra lık  1968 tarih li bir İstanbul gazetesinde 
Dışişleri Bakanlığ ı sözcüsünün, Boğazlar'dan Karadeniz'e  
geçen Am erikan gemileri ile ilg ili o larak «bu bir tah
rik değil, jesttir» dediği yolunda ç kan haber ertesi gü
nün mutad basın toplantısında tekzip olunmuştur.

Bu habere müstenİd yorum ların devam  etmesi 
karşısında Dışişleri sözcüsünün böyle bir demeç verm e
diği g ib i, sözkonusu gemilerin geçişi do layısı ile her
hangi bir yorum da bulunulm adığının bir kere daha ta v 
zihinde fayda m ülâhaza olunm uştur.»
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19 Arahk 1968 YUNAN BAŞBAKANININ TÜRK - YUNAN İLİŞKİLERİ İLE
İLGİLİ SÖZLERİ

Yunan radyo ve televizyonlarından ulusuna hitap 
eden Başbakan Papadopulos, dış politika konusunda 
konuşurken Türkiye ile ilg ili o larak , «dost Türkiye İle 
ilişkilerin  gelişm e yolunda olduğunu söyleyeb ilirim . Bu 
ilişk ile r, askıdaki konuların ha lliy le  daha da iyileşecek
tir» dem iştir .

Yunan Başbakan ı, Kıbrıs konusunda, bir tara ftan , 
cem aatlerarası görüşmelerde rastlan ılan an lay ış , öbür 
taraftan da görüş ayrılık ların ın  dostane ve barışçı bir 
şekilde ha llin in , mevcut ilişkileri bir kere daha geliştire
ceğine inandığını söylem iştir.

20 Aralık 1968 TÜRK - YUNAN KARMA KÜLTÜR KOMİSYONU
PROTOKOLÜ

Türk - Yunan Karm a Kültür Komisyonu çalışm aları 
ile ilg ili o la rak , A nkara ve A tina 'da  aynı zam anda a şa 
ğ ıdaki açık lam a yayın lanm ıştır :

«1951 tarih li Türk - Yunan Kültür Anlaşm ası'n ın  
öngördüğü karm a komisyon her iki hükümet ta ra fın 
dan kendisine verilen görev uyarınca 21 Ekim - 9 K a
sım 1968 tarih leri arasında A nkara 'd a  ve 11 - 20 A ra 
lık 1968 tarih leri arasında A tin a ’da toplanm ıştır.

İki hüküm etin, karşılıklı az ın lık la rına  daha iyi ve 
modern bir eğitim sağ lam ak hususundaki arzu larından 
kuvvet a lan  komisyon ça lışm a ları, açık bir sam im iyet ve 
dostâne işb irliğ i an lay ışı içinde cereyan etmiştir.

Kom isyon, azın lık  öğretim inin İyi yürütülmesi için, 
özellik le  az ın lık  d ilin in  ku llan ılm ası, ders k itap ları, okul 
k itap lık ları, eğitim araç ları v .s . gibi birçok sorunları dü
zenleyen bir protokol hazırlam ış ve im zalam ıştır.

Komisyonun ça lışm aları, her İki hükümetin, karşı
lıklı o larak  taşıd ık ları iyi niyet ve müşterek an lay ışı gös
termelerine m üşahhas bir vesile  teşkil etmiştir.»

Konu ile ilg ili o la rak , Dışişleri Bakanlığ ı Enform as
yon Dairesinden ayrıca aşağ ıd ak i açık lam a da yap ılm ış
tır :
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«Yunan istan ’la olan ilişkilerim izin  geniş ölçüde 
karşılıklı az ın lık la r konularına dayandığ ı bir gerçektir. Ba
tı T rakya 'daki Türk azın lığ ı ile İstanbul’daki Rum az ın 
lığının karşılıklı o larak  özel bir statüye sahip o lacakları 
Lozan Andlaşm asında belirtilm iştir. Tanınan bu statünün 
ana am acı her iki Cem aatin m illî kültür varlık ların ı ko
ruyabilm elerine im kân sağ lanm asıd ır.

Karşılık lı az ın lık la r konusunda ortaya çıkan bazı 
güçlükleri g iderebilm ek üzere iki Hükümet zam an zam an 
çareler araştırm ışlard ır. Bunlardan sonuncusu her iki Hü
kümetin birer temsilci seçerek 1968 yılı M art - M ayıs a ra 
sında ik ili meselelerin yeniden gözden geçirilm esi yo lun
da a ld ık ları -tedhir olmuştur Bu -görüşmtrîerlrV anu konu
sunu ise azın lık  meseleleri teşkil etmiştir.

İki temsilcinin 1 Haziran 1968 tarih inde V iy a n a ’da 
hazırlad ık ları ve Hükümetlerin tasvib ine sundukları ra
porun en önemli kısmı, eğitim konusunda alınab ilecek 
tedbirler hakkındaki tavsiyeleri kapsam aktad ır. Bu ta v 
siyeler iki Hükümetçe uygun görülerek uygulanm ası ka 
bul edilm iştir. Uygulam a esasların ı tesbit için de, iki ü l
ke arasında 1951 yılında im zalanm ış bulunan Kültür A n 
laşm asının öngördüğü Karm a Kültür Komisyonunun top
lanm ası hususunda görüş b irliğ ine varılm ıştır .

Karm a Kültür Komisyonu 21 Ekim - 9 Kasım ta rih 
leri arasında A n k a ra ’da , 11 A ra lık  - 20 A ra lık  tarih leri 
arasında da A tin a ’da toplanm ıştır. Kom isyon, her iki az ın 
lığa daha iyi ve modern bir eğitim in gerektirdiği im kân 
ve vasıta ların , V iyana  M utabakatında öngörüldüğü şe
kilde sağ lanm ası için yap ılacak  uygulam aları ka ra rla ş
tırmıştır. V iyana M utabakatiy le  tavsiye  olunan ve Karm a 
Kültür Komisyonunca ele alınan tavsiye ler, oku llarda az ın 
lık dilin in ku llan ılm ası, ders araçların ın  ve ders k itap la
rının azın lık  eğitim ine cevap verecek şekilde ku llan ılm ası 
im kânının sağ lanm ası, az ın lık  eğitim inde m illî kültür ve 
m illî tarih i zedeleyecek hareketlerden kaçınılm ası ve eğ i
timde yeterli öğretmenlere yer verilm esi gibi hususları 
kapsam aktad ır.»
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20 Aralık 1968 TÜRKİYE’NİN YENİDEN B.M. GIDA PROGRAMINA ÜYE
SEÇİLMESİ

Türkiye, Birleşmiş M illetler Dünya G ıda Programı 
Hükûmetlerarası Komitesine üç y ıllık  bir süre için tekrar 
üye seçilm iştir.

Kuruluşundan beri üyesi bulunduğum uz Dünya G ı
da Program ından bugüne kadar çeşitli projelerim iz için 
40 m ilyon doları aşan gıda yardım ı sağlanm ış bulun
m aktadır.

21 Aralık 1968 B.M. GENEL KURULUNUN 23. DÖNEM TOPLANTISININ
SONA ERMESİ

Birleşm iş M illetler Genel Kurulu , 23. dönem top
lantısında alınan başlıca kara rla r şun lard ır :

Genel Kurul, izledikleri ırk ayrım ı ve sömürge s iy a 
seti yüzünden Portekiz, Güney A frika ve Rodezya, 5 ’e 
(B rezilya , M a la v i, Peru, Portekiz ve Güney A frika ) kar
şı 83 oyla yeniden takbih etmiştir. Genel Kurul ay rıca , 
Güney A frika 'd a  özgürlüğük uğruna çarp ışan ların  mü
cadelelerinde haklı o ldukların ı ve bunların 1949 Cenev
re an laşm ası uyarınca savaş esiri o larak  kabul ed ilm ele
ri gerektiğini belirtm işdir.

Genel Kurul ayrıca , İs ra il'in , işgal a ltındaki toprak
larda yaşıyan  A rap  halkına ne şekilde m uam ele ettiğini 
incelemekle görevli üç üyeli bir komite kurulm asına ka 
rar verm iştir. K ara r 37 çekim ser ve 22 aleyhte oya karşı 
60 oyla kabul edilm iştir. Fransa çekim ser kalm ıştır. Ko
mite üyeleri, genel kurul başkanı G uatem ala tem silcisi 
Acgena Cata lan  tarafından tesbit edilecektir.

Genel Kurul, bir aleyhte ve altı çekim sere karşı 100 
o yla , Filistindekİ A rap  mültecilerinin durum larını düzelt
menin en iyi yolunun, bunların ülkelerinin İsrail kuvvet
lerince işgalinden önce bulundukları yerlerde iadeleri o l
duğuna karar verm iştir. Genel Kurul, İsra il'den , bu m ül
tecilerin Haziran 1967 savaşından önce yaşad ık la rı böl
gelere dönmelerini sağ lam ak üzere derhal etkili tedbir
ler alm asın ı istemiştir.
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Genel Kurul, bunlardan başka , u luslararası K ızılhaç 
teşkilâtın ın , hangi yoldan olursa olsun siv il ha lka karşı 
girişilen sa ld ırıları takbih İlkesine katıldığını bir çekimsere 
karşı 95 oyla belirtm iştir. Genel Kurulun bu kararı, özel
likle nükleer, bakterio lo jik ve b io lo jik s ilâh ları hedef a l
m aktadır.

Genel Kurul, Güney A fr ik a ’nın aleythte oyuna karşı
lık 111 lehte o y la , ırk fa rk lılığ ına m üsam aha gösterme
mek, tedhiş ve insanların özgürlük hakların ın kaba kuv
vetle ih lâline dayanan nazİlik , ırkçılık, ırkların ayrı y a şa 
ması ve bunlara benzer ideolojileri bir defa daha takbih 
-etmiştir-___________________ _________ __

Genel Kurul, Güney A frika  ve Portekiz'in aleyhte 
oylarına karşı 110 lehte o y la , Güney A frika 'd ak i s iyasî 
m ahkûm lara ve tutuklu lara yap ılan  işkence ve insanlık  
dışı muam eleleri takbih etmiştir.

Genel Kurul bütün nükleer denemelerin durdurul
ması çağrısında bulunmuştur.

Genel Kurulun bu konudaki karar tasarısı sıfıra karşı 
109 oyla kabul edilm iş, beş üye çekimser kalm ıştır. T a 
sarıda , Cenevre silâhsızlanm a konferansının yer altı nük
leer denem elerinin yasak lanm ası konusunda acele mü
zakerelere başlanm asın ı sağ lam ası ve bu yo lda kayde
dilen gelişm eler hakkında gelecek yıl Genel Kuru l’a bir 
rapor sunması öngörülmüştür.

Genel Kurul Birleşmiş M illetler'in Kore'deki mevcu
diyetini ve Kore'de Am erikan askerî kuvvetleri bulunm a
sının meşru olduğunu yeniden teyit etmiştir.

Genel Kurul, 3 çekimsere karşı 114 oyla , Isp an ya 'y ı, 
İfni ve İspanyol Sahrasında sömürgeciliğe son verm eye 
çağırm ıştır. Vesayet Komisyonunun ou konudaki kararına 
uyan Genel Kurul, Isp an ya ’y ı, İfn i’de sömürgeciliğe son 
verme işlem ini h ızland ırılm aya ve yetkilerin devri hu
susunda Fas hükümeti ile görüşmeye çağrılm ıştır. İspan
yol sahrası hususunda, M adrid hükümeti, M oritanya , Fas 
ve diğer ilg ili ta ra fla rla  görüşmeye çağrılm ıştır.

Genel Kurul, İngiltere'nin 1 Ekim 1969 tarih inden 
itibaren Cebelûtarık'ı terketmesini öngören Vesayet Ko
misyonu kararını da onaylam ıştır. Karar, 18'e karşı 67
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oyla alınm ıştır. 34 üye çekimser kalm ıştır. A ncak, İng il
tere, karara uym ayacağın ı genel kurulda açıklam ıştır.

Genel Kurul, sömürge topraklarında askerî üsler 
kurulm ası ve bulundurulm asının «derin endişeye» sebep 
olduğunu ifade eden bir karar tasarısın ı da kabul et
miştir.

Genel Kurul, 1970 y ılında başlayacak  on y ıllık  u lus
lararası denizdibi araştırm alarında ilk  adım  o la rak , 42 
üyeli bir Denizdibi A raştırm aları Komisyonu kurmuştur.

21 -2 7  Arai.k 1963 APOLLO - 8 UZAY UÇUŞU

Apollo - 8 uzay uçuşu başarılı bir şekilde ayın et
rafında devir ya p ara k  dünyaya geri dönmüştür.

22 Aralık 1968 BAŞBAKANIN ANKARA BAYRAM GAZETESİNİN
SORULARINA CEVABI

Başbakan Süleym an Demire!, A nkara Bayram  g a 
zetesinin sorularını ve bu arada Orta - Doğu meselesi ve 
Kıbrıs sorunu konularındaki suallerin i cevaplandırm ıştır 
(Bk. Belge 14).

23 Aralık 1968 TÜRKİYE - ARNAVUTLUK TİCARETİ PROTOKOLÜ

Bir süredir T iran 'da bulunan Ticaret Bakanlığ ı müs
teşarı ile A rnavutluk Ticaret Bakan yardım cısı a rasın da , 
Türkiye ile A rnavutluk arasındak i 1969 yılı ticari müba- 
delel erin tanzim i hususunda Tiran 'da bir protokol im za
lanmıştır.

25 - 27 Aralık 1968 RCD ZİRVE TOPLANTISI

Başbakan Süleym an Demirel, Türkiye, İran ve Pa
kistan devlet ve hükümet başkan ları seviyesinde akd ed i
len RCD toplantısına katılm ak üzere K a ra ç i’ye hareket 
ederken şu demeci verm iştir: «Türkiye - İran - Pakistan
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arasındaki dostluğun kıymetini Türk, İran ve Pakistan m il
letlerinin büyük bir takd irle  karşılad ığ ı herkesin m alûm u
dur. Bu dostluğun daim a güçlü ve kudretli tutulması her 
üç m illetin m enfaatinedir. Birbirine tarih î bağ larla  bağlı 
olan üç m illetin , ik tisad i, sosyal kalk ınm asında siyasi m e
selelerde olduğu gibi fayd a lı o lm aların ı aram ışızd ır» .

25 A ra lık  günü yap ılan  zirve toplantısının ilk  günü 
çalışm aları sonunda, Başbakan Anadolu A jansına şu 
demeci verm iştir :

«Geçen yıl İran 'da Ram sar’da Türkiye, İran ve Pa
kistan devlet ve hükümet başkan ları seviyesinde bir z ir
ve toplantısı akdedilm işti. Bu toplantının sağ lad ığ ı fa y 
dalı sonuçlar muvacehesinde ilk fırsatta tekrar bir a raya  
gelebilm ek hususunda m utabık kalm ıştık.

Geçen yıldan bu yana vaki m illetlerarası büyük ge
lişm eler olmuştur.

M em leketlerim izin içinde bulunduğu ortadoğu böl
gesindeki gergin hava devam  etmektedir.

Karaçi toplantılarında gelişm eler üzerinde fayd a lı 
fik ir teatisinde bulunm ak im kânı elde etmiş o lacağ ız. D i
ğer yandan Türkiye, Pakistan ve İran a ras ın d a ,savu n m a
dan ticarete, ortak am açlı teşebbüslerden kültürel m üna
sebetlere kadar çeşitli konulan içîne a lan  çok ta ra flı bir 
işbirliğ i mevcuttur. Bunların sonuçlarını gözden geçir
mek, Karaçi toplantısında üzerine eğileceğim iz diğer bîr 
husus o lacaktır.»

Pakistan Cum hurbaşkanı Eyüp Han, İran Şehinşahı 
ve Türkiye başbakanı şerefine 25 A ra lık  akşam ı bir ye 
mek verm iştir (Bk. Belge 15.)

Görüşm eler, 26 A ra lık  akşam ı sona ermiştir. Baş
bakan Demirel, Mersin havalisinde m eydana gelen sel 
felâketi do layısiy le  Türkiye ’ye avdetini öne a la ra k , Kara- 
ç i’den 27 A ra lık  sabahı ayrılm ıştır.

RCD Zirve Toplantısı ortak b ild irisi 27 A ra lık ’ta y a 
yın lanm ıştır (Bk. Belge 16). Başbakan Süleym an Demirel 
de, yurda dönüşünde toplantı hakkında bir demeç ver
miştir (Bk. Belge 17).
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25 Aralık 1968 MİLLİ SAVUNMA BAKANININ PLAN VE BÜTÇE
KOMİSYONUNDA YAPTIĞI KONUŞMA

M illi Savunm a Bakanı Ahmet Topaloğlu, Plan ve 
Bütçe Karm a Kom isyonunda Bakanlığ ının bütçesini tak 
dim ederken, Türkiye'nin m illi güvenlik politikasının iza
hını yapm ıştır (Bk. Belge 18).

27 Aralık 1968 YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ KIBRIS
HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

A skerî idarenin bir y ıllık  bir blânçosunu, Akra- 
polis gazetesinde yay ın lad ığ ı bir yaz ıd a , yap an  Dışiş
leri Bakanı Pipînelis Kıbrıs konusuna temas ederek şun
ları yazm ıştır :

«N ihayet Kıbrıs konusunun dem agoji spekü lasyon
larından kurtarıla rak  bu büyük m illi davan ın  barışçı çö
zümüne elverişli yeni ve tehlikesiz bir yo la sokulm ası ve 
ülkenin periyodik savaş krizlerinden çıkarılm ası sağ lan
mıştır. Y unan istan ’daki durumu yakından  bilenler bu
nun normal parlam enter şa rtla r altında başarılab ileceğ i
ni hiçbir zam an iddia edem eyeceklerdir.»

30 Aralık 1968 BEYRUT HAVAALANININ İSRAİL TARAFINDAN
BOMBALANMASI HADİSESİ KONUSUNDA DIŞİŞLERİ 
SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığ ı sözcüsü O ktay İşcen İsrail kuv
vetleri tara fından  Beyrut hava lanm a karşı girişilen son 
askerî hareket konusundaki bir soruyu şöyle cevap lan
dırm ıştır : « İsra il kom andoları tarafından Beyrut h a va
a lan ına karşı g irişilen tahrip  hareketin i, bir m isilleme 
çerçevesi içinde m ütalâa etmeye im kân yoktur. Orta - Do
ğu ihtilâ fına barışçı bir hal şekli buim ak yo lundaki g a y
retlere bir darbe teşkil eden bu tecavüzi hareket, Tür
k iye ’de esef ve endişe ile karşılanm ıştır.»
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31 Aralık 1968 BEYRUT HAVAALANINA YAPILAN TECAVÜZ HAKKINDA
TÜRKİYE’NİN GÖRÜŞÜ

İsra il kom andolarının Beyrut havaa lan ına  yaptığ ı 
hücumla ilg ili o larak  basın mensuplarının vak i soru ları
na, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il şu cevabı 
verm iştir :

« İsra il kom andoları tarafından Beyrut havaa lan ına 
karşı yap ılan  sa ld ırıya bütün dünyada gösterilen sert tep
ki, tecavüzün veham etini ortaya koym ağa kâfid ir. Hare
keti haklı göstermek için ileri sürülen id d ia la r, bir dev
lete karşı bu derece açık bir şekilde kaba kuvvete m üra
caat edilm iş olm asını m âruz gösterecek mahiyette o lm ak
tan çok uzaktır. Bu gibi sa ld ırıların  ancak Orta - Doğu 
ihtilâ fına barışçı bir hal şekli bulunmasını arzu etmeyen
leri ve bu yolda çalışan ları sevindirm ekten başka bir 
netice vermesi beklenemez. Türkiye bu nedenlerle Bey
rut havaa lan ına karşı girişilen sald ırıy ı takbih etmekte
dir.»

31 Aralık 1968 ÇAĞ lAYANGİL - SMİRNOV GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç a ğ layan g il, Sovyet- 
ler B irliğ i'n in  A nkara Büyükelçisi A leksandr Sm irnov ile 
bir görüşme yapm ıştır.

Ç ağ layang il, daha sonra görüşme hakkında şun la
rı söylem iştir :

«Rus Büyükelçisi, mem leketim izden ayrılm ak  üze
redir» O itibarla ziyaretim e geldi ve gerek u luslar a ra 
sındaki meseleler, gerekse ikili ilişK iler üzerinde bir gö
rüşme yaptık »

31 Aralık 1968 MAKARİOS’UN CEMAATLARASI GÖRÜŞMELER İLE
İLGİLİ DEMECİ

M akarios yılsonu dolay isiyle verdiği bir demeçte 
şunları şöylem iştir :
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«İki topluluk arasında altı ay önce başlayan görüş
melere rağmen Kıbrıs sorunu bir durgunluk döneminde 
bulunm aktadır.

Adanın bölünmesine ya da bir federal çözüme v a 
racak hiç bir teklifi as la  kabul etmeyeceğiz.»

Başpiskopos, Kıbrıs sorununun önümüzdeki yılın ilk 
ya rıs ından , hatta 1969 yılının sonundan önce çözüme 
ulaşm asını beklem ediğini söylem iştir. M akarios, öte ya n 
dan Kıbrıs'ta önümüzdeki yaz  1959’dan bu yana p arla 
mento için ilk  genel seçimlerin yap ılacağ ın ı b ildirm iştir.



B E L G E L E R





B E L G E  1 4 Aralık 1968

Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay, RCD Bakan la r Konseyi toplantısına gön
derdiği m esajda şunları söylem iştir :

«Dünyam ızın önemli o lay lara  sahne ve yeni meselelere şahit o lm ağa de
vam  ettiği bir dönemde, Kalkınm a için Bölgesel İşbirliğ i dokuzuncu Bakan la r 
Konseyi'nin açılış oturumunu akdetm ek üzere burada toplanmış bulunuyorsu
nuz.

İlim ve teknoloji a lan ların da son y ılların  göz kamaştırıcı ilerlem esine kar
ş ılık , insanın siyasi o lgunluğunda, buna benzer bir gelişm enin vuku bulm am ış 
o lm ası, bazı s iyas i, İktisadî ve sosyal sorunların başıboş bir şekilde hayatım ıza 
girmesine yol açmıştır.

Bu sorunların birbiri üzerindeki çeşitli etkileri günümüzdeki devam lı hu
zursuzluk ve kargaşalığ ın  başlıca am ili o larak  görülm ektedir.

Günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir şekilde bu sorunların çö
zümlenerek insanların kalkınm ası ve m utlulukların ın sağ lanm ası, insanlığ ın kar
şılaştığı en önemli görevi teşkil etmektedir. Bu görevdeki başarım ız, son y ı l
ların İlm î ve teknolojik gelişm elerin i, gelecekteki barışın köklü bir şekilde ye r
leşmesine hizmette değerlendirm ekle mümkün olabilecektir.

İnsanlık tarih in in böyle kritik bir geçiş devresinde, hızla değişen dünya
mızın meselelerine d inam ik bir cevap teşkil eden RCD, İran , Pakistan ve Tür
kiye arasındaki tarih î temelini bundan dört buçuk yıl önce atm ıştır.

RCD, kendi kendine yardım  felsefesi üzerine kurulmuş ve bölgedeki h a lk 
ların ekonomik ve sosyal kalkınm asına yöneltilm iş bir teşebbüstür. RCD, aynı 
zam anda, mevcut bölgesel kaynakların  daha ahenkli ve verim li bir şekilde kul
lan ıla rak  iktisadi gelişm e temposunu daha dcı h ızlandırm a yolunda üye ü lke
lere tutulan bir ışıktır. Müreffeh bir gelecek için ümit verici bir hedeftir. Buna eriş
mek için bizlerden sabır ve sürekli gayretler istemektedir.

Geçen kısa zam an içerisinde kaydedilen önemli ilerlem eler ve bunun bir 
neticesi o larak , dünyada birçok çevrelerde bölgesel işb irliğ in in  kendisini kabul 
ettirmiş o lm ası, takd irle  kaydedilm elid ir. Bu İtibarla , RCD'nin teşekkülü, büyük 
kurucuları İran Şehinşahı M ajeste Aryam ehr Muhammed Rıza Pehlevi, Pakistan 
Cum hurbaşkanı Mcıreşe! Muhammed Eyüp Han ve sab ık Cum hurbaşkanım ız

CUMHURBAŞKANININ RCD BAKANLAR KONSEYİNE MESAJI
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merhum Cemal Gürsel'in şerefleri ile mütenasip basiret ve ileri görüşlülüklerinin 
bir eseri olmuştur. RCD bölgede daha müreffeh bir hayatın gerçekleştirilm esi ve 
daha sıkı ilişkilerin  tesisi yolunda halklarım ızın  ümit ve arzu ların ı uyandırm ıştır.

Bu ümit ve arzu ların  tatmini için, RCD am açların ın gerçekleştirilm esinde, de
ruhte ettiğiniz görevin başlangıcın ı başarı ile ikm al etmiş bulunuyorsunuz. Fakat, 
işb irliğ i yolunda yeni ve daha birçok önemli meseleler sîzleri beklem ektedir. Bu 
meselelerin çözümlenmesi, halk larım ız için, haklarım ız tarafından daha büyük 
gayretleri zorunlu k ılm aktadır.

Geçmişteki başarıların  verdiği can lılık , yarın ların  vaad  etiği daha mükem
mel ve iyi bir hayatın kuvvetli cazibesi, beraberce ilerlem em izi mümkün k ılacak
tır. RCD, kardeşlik  m ünasebetlerinin ve devam lı kalkınm a yolu ile barışın par
lak bir örneği o larak  günden güne güç kazanacaktır.

Çalışm alarım ızın , asil m illetlerim ize fayd a lı olm asını d ilerim .»

B E L G E 2 4 Aralık 1968

BAŞBAKANIN RCD BAKANLAR KONSEYİNDE YAPTIĞI AÇIŞ KONUŞMASI

Başbakan Süleym an Demirel, RCD B akan la r Konseyini açış konuşm asında 
şunları söylem iştir -.

«RCD dokuzuncu Bakan la r Konseyi m ünasebetiyle m em leketim izde bulu
nan Pakistan ve İran ’ın mümtaz Bakanların ı ve kendilerine refakat etmekte olan . 
seçkin heyet üyelerini kendi ad ım a ve Türk hükümeti adına selâmlamakla bah 
tiyarım.

Kısaca RCD diye andığ ım ız, Kalk ınm a için Bölgesel İşb irliğ i, takriben dört 
buçuk yıl önce, basiretli ve ileri görüşlü devlet Başkanlarım ızın  İstanbu l’da ak- 
teyledikleri bir zirve konferansında kurulmuştur. A radan geçen ve tereddütsüz 
kısa d iye vasıfland ırab ileceğ im  zam an zarfında hızla gelişen RCD'nin verim li 
faa liye t ve çalışm aların ı başlang ıcından beri büyük bir d ikkat ve memnuniyetle 
izlem ekteyim .

İkinci dünya harbini tak ip  eden y ılla rd a  hızla gelişen teknik ve teknolojiye 
paralel o larak  dünya m îlletlerinde uyanan yeni fik irle r ve yeni em eller, İçinde 
yaşad ığ ım ız çağın özelliğ in i teşkil etmektedir. Dünyada ekonomik gelişmenin 
tak ip  etiği süratli seyir, hepinizin malumu bulunan sebeplerle sanayileşm iş ül
kelerle ekonomik kalkınm a yolunda olan ülkeler arasında esasen mevcut farkın 
büyümesine sebep olmuştur. Bugün, bu durum dünya sulhünü dahi tehdit eden 
unsurlardan birini teşkil etmektedir.

Dünya ülkeleri arasında görülen ekonomik eşitsizliğ in kendi bölgemizde 
g iderilm esi bakım ından , İran , Pakistan ve Türkiye ’ye büyük sorum luluklar düş-
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mektedir. Halklarım ızın hayat seviyesini yükseltm ek, lây ık  o ldukları müreffeh 
bir ortamda yaşam aların ı temin etmek hedefim izdir. Bu sorum lulukları müdrik 
olan hüküm etlerim iz, m illi a landa gerçekleştirmeğe çalıştık ları p lânlı ka lk ın 
ma gayretlerinin yan ıs ıra , tarih î, kültürel ve sosyal a lan la rd a  müşterek b ağ la r
la b irliklerine bağlı olan üç ülkenin, içinde bulundukları bölge çapında da 
kalkınm a için işbirliğ i yapm aların ın  bir zaruret olduğuna inanm ışlar ve bunu 
bir ihtiyaç o larak  duym uşlard ır. İşte, İstanbul zirve konferansında alınan  ta ri
hî kararın temelini teşkil eden hâkim  fik ir  budur.

RCD’nin bugüne kadar elde ettiği ink işa f ve vard ığ ı neticeler bize bu teş
kilâtın bir dönüm noktasına vasıl olduğunu göstermektedir. N itekim , RCD çer
çevesinde gerçekleştirilen işb irliğ in in önemli m ihraklarından biri olan Sanayi 
Komitesinin çalışm alarında artık yavaş ya va ş  etüd ve p lân lam a safhası tam am 
lanm akta ve uygulam a dönemine g irilm ektedir. Ü lkelerim iz arasında mevcut 
ve müesses karşılıklı güvenin bir sonucu o larak  kamu ve özel sektörlerim iz ü l
kelerim iz üzerinde gerçekleştirilen ortak am açlı tesisler f iili serm aye iştirakine 
başlam ışlard ır.

Geniş bir a lana yay ılan  ve çeşitli faa liye t kollarını kapsayan bu ortak te
şebbüslerin p lân lanan zam anda gerçekleştirilm eleri mümkün o lursa , ü lke lerim i
zin benzer iktisadi yap ıla rında belirli bir ihtisaslaşm a sağ lan acak  ve bölge içi 
ticaretin gelişm esinde önemli ad ım lar atılab ilecektir.

RCD’nin en önemli hedeflerinden biri de bölge için alt yapın ın  süratle ta 
m am lanm asıd ır.

Dost ve kardeşlik İnişleriyle meşbu bulunan halklarım ızın  daha tesirli bir 
şekilde yakın laşm aların ı ve daha içtenlikle temas kurabilm elerin i temin edecek 
olan kara ve demiryolu bağlantıların ın biran evvel tam am lanm ası ve bu sa 
hada tesbit olunan hedeflere öngörülen zam anda varılm ası üye hükümetlerin 
başlıca görevini teşkil etmelidir. Genel o larak  bir memleketin İktisad î ve sosyal 
gelişm esinin, d iğer unsurlar m eyanında, dış ticaretinin de vüs'at kazanm asına 
bağlı olduğu bir vak ıad ır. Bu hususun bizim bölgemiz için de varid  olduğuna 
inanıyoruz. Bu sebeple, RCD’nin kuruluşu ile beraber bölge için ticaretin g e liş
tirilm esi yolunda gayret sarfına başlanılm ıştır. Bu müşterek gayretlerin yakın  
zam anda müsbet sonuçlar vereceğine inanıyoruz.

Burada b ilhassa şu noktayı belirtmek istiyorum : RCD’nin dünyanın çe
şitli yerlerinde teessüs etmiş bulunan bölgesel işb irliğ i teşkilâ tlarından  ve bun
ların göstermekte o ldukları faaliyetlerden fa rk lı bir yönü mevcuttur. Bizim RCD 
çerçevesinde gerçekleştirmeye çalıştığım ız bölgesel işb irliğ i sadece ekonom ik, 
ticarî veya sınaî a lan la ra  mahsus ve m ahsur değild ir. B iz, müştereken p ay laş
makta olduğumuz inançların , sahip bulunduğum uz geniş kültür hâzinesin in de 
geliştirilm esini ve müşterek bir m iras haline getirilm esini am aç edinm işizd ir.
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Ayni hasletlere sahip halklarım ızın  bu vasıfların ı daha yakından tan ım a
larını ve değerlendirm elerini temin am acıyla ileri tekniğin her türlü im kân ların
dan istifade etmemiz ve kültürel işb irliğ i program larım ızı başarıy la  yürütm e
miz gerekmektedir. Bu hedefe varılm asın ı teminen bölgesel kültür faa liye tle  
rinin bir enstitü eli ile yönetilmesi için esasen gerekli tedbirler alınm ıştır.

«Dört buçuk yıl evvel rüşeym halinde bir fik ir iken bugün İran , Pakistan 
ve Türkiye arasındak i ilişkilerin  d inam ik bir m uharriki olmuş bulunan RCD, ha lk
larım ızın sevgi ile benim sedikleri bir va rlık  hüviyetini kazanm ıştır. B iraz evvel 
de belirttiğim gibi bu müşterek eser, kısa zam anda hüküm etlerim iz arasında, 
çeşitli saha larda verim li ve örnek bir işb irliğ in in  tahakkuku im kânını sa ğ la 
mıştır. Böyle o lm akla beraber, hâlen önümüzde, cesaretle ele a lam am ız gere
ken önemli işler mevcuttur.

Bunları başarm ak ve öngördüğümüz hedefe u laşab ilm ek için, daha da 
çok çalışm am ız gerekmektedir.

Geçmişteki başarılarım ızdan ald ığ ım ız cesaret, kazandığ ın ız kuvvet, ile ri
de de başarıya u laşacağın ızın  en sağlam  tem inatıdır. Buna sam im iyetle inan ı
yoruz. Böylece, RCD’yi kurm akla güttüğümüz gaye , gelişm iş ve müreffeh bir 
bölgede en iyi ifadesin i bulacaktır.

Toplantıların ızı açarken çalışm aların ızda b aşarıla r d ilerim .»

B E L G E  3 4 Aralık 1968

RCD BAKANLAR KONSEYİ AÇILIŞINDA YAPILAN KONUŞMALAR

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g îl, RCD Bakan la r Konseyi açılış otu
rumunda şu konuşm ayı yapm ıştır :

«RCD dokuzuncu B akan la r Konseyinin açılış oturumu için b iraraya gelmiş 
bulunan bu seçkin topluluğa hitap etmekten şeref duym aktayım .

Kıymetli m eslektaşlarım  Pakistan Hariciye Nazırı Ekselans A rşad Hüseyin 
ve İran Devlet Veziri Ekselâns Dr. H. Kazem zadeh ile mümtaz heyetlerinin 
bugün aram ızda bulunm aları bizim için hususî bir memnuniyet vesilesi 
olmuştur. İran ve Pakistan ’ ın Konsey toplantısına böyle kuvvetli bir şekilde iş
tirak le rin i, Türkiye hüküm eti, bu iki ülkenin RCD çalışm alarında hiçbir zam an 
esirgem ediği canlı desteğin bir tezahürü o larak  görmektedir.

Keza , değerli m isafirlerim iz arasın d a , kısa bir süre önce sekreterya görev
lerini uhdesine a la ra k  m uvaffak iyetle  yürüten, RCD'nin yeni Genel Sekreteri Ek
selâns M asarrat Hüzeyin Zuberi ile sekreterya m ensuplarını görmekten kıvanç 
duyuyoruz.
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Yüksek m üsadenizle, konuşmamın burasında, Türk heyeti ve şahsım  na
mına iki kardeş ülkenin muhterem Dışişleri Bakan la rına , Genel Sekreter ve de
ğerli heyet üyelerine en samim i hislerle hoş geld in iz der, Türkiye ’de geçirecek
leri günlerin güzel, yürütecekleri çalışm aların  başarılı olm asını huzurunuzda te
menni ederim.

Burada, hakiki ve ebedî bir dost olan Pakistan'ın sab ık Dışişleri Bakanı 
Şerifuddin P irzade’yi hatırlam ayı uygun buluyorum. RCD'nin am açlarına de
ğerli hizmetleri geçmiş olan Ekselans Pirzade m em leketim izde, Pakistan'ın b a
siretli, vazifeşinas bir tem islicisi o larak  tanınm aktad ır. Yeni görevinde kendisi
ne başarılar temenni ederiz.

21 Temmuz 1964 tarih inde İstanbul’da alınan tarih î bir karar, İran , Pa
kistan, Türkiye arasında yeni ve verim li bir devrenin başlangıcın ı m üjdelem iş
tir. RCD bu tarihte ruh ve şeklini alm ış ve bugüne kadar geçen zam an İçerisinde, 
bölgemizde merkezî bir rol oynam aya başlam ıştır.

RCD'nin doğuşu ile , üç ülke arasındaki müşterek ekonom ik hedeflerin ilk 
defa mem leketlerim iz arasındaki münasebetlerde önde gelen meseleler meya- 
nına girerek gereken ehemmiyet ile ele alınm ası mümkün o lab ilm iştir. Başlı ba 
şına önem taşıyan bu oluşun dört buçuk yıl içinde doğurduğu sonuçlar ise, ka 
naatimce apayrı bir m anâ taşım aktad ır. Z ira , RCD, temel hedefleri olan ticarî, 
sınaî ve sosyal a lan larda müsbet gelişm elere im kân verirken, üç ülkenin s iyasî 
ilişkilerine de yeni ve sağ lam  bir mesnet teşkil etmiştir. Buna hükümetim izin 
büyük önem atfettiğini burada b ilhassa belirtmek isterim.

İs lam abad 'da akdetiğ im iz yedinci Bakan la r Konseyi toplantısı sırasında, 
RCD’nin kuruluş ve yerleşme safhasını tam am layarak  uygulam a dönemine g ir
diğine işaret etmiş bulunduğunuzu hatırlayacağın ızı ümid ederim . Tah ran ’da 
yap ılan  son konsey toplantısından bu yana kaydedilen ilerlem elerin kısa bir 
değerlendirilm esi de bu mesut gelişm eyi teyid edecektir.

Kanaatim ce, RCD faa liyetlerin in  başında bölgesel ticaret gelmekte ve sı
naî çalışm aları ile b irlikte, müşterek gayretlerim izin m ihverini teşkil etmektedir. 
Son bir kaç senedir bu yolda ektiklerim izi biçmeye başladığ ım ızı burada mem
nuniyetle kaydetmek isterim . Pakistan ile olan ticaretim iz dördüncü gelişm e se
nesini idrak ederken İran ile olan ticaretim iz de içinde bulunduğu durgunluktan 
sıy rıla rak  belirli bir artm a yönüne girm iştir. A ncak, bölge sel ticaretin uzun v a 
dede beklenilen vüsata erişebilm esinin, ithalât ve ihracatın dengeli bir şekilde 
büyüm esiyle mümkün o labileceğine inanıyoruz.

Yüksek m alum unuz bulunduğu üzere, ü lkelerim izin ticaret ve ekonomi 
bakan ları geçen Eylül ay ında ilk toplantılarını Tah ran ’da akdetm işler, yürütü
len ça lışm alar m eyanında RCD ticaret an laşm asın ı im za lam ışlar ve gerçekçi ve 
yapıcı o larak m em leketlerim iz arasındaki ticareti gözden geçirm işlerdir. Bu top-
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tahtının, bölgesel ticaretin geleceği bakım ından bir dönüm noktası teşkil edece
ğinden ve sonuçlarını yakın bir gelecekte hissedeceğim izden emin bulunm akta
yım .

Ticaret dalında evvelce durgun bulunan mevcut bazı im kânların daha bü
yük bir vuzuh ile ortaya çıkm aya başladığ ını kayda değer bir başka husus o la
rak zikretm ek isterim . Bölgem izdeki ticarî m übadelelerin artm ası yo luy la  m ev
cut istihsal kapasitelerim izin  daha geniş ve verim li bir şekilde ku llan ılab ilm esi 
üç ülke için kısa sürede mühimsenecek kazançlar vadeylem ektedîr.

Bu im kânlardan müşterek o larak  etkili ve geniş bir şekilde y a ra rla n a b ilir
sek, bölgesel ticaretim ize yeni u fuklar açabilecek yeni ve daha büyük im kân la
ra yönelm ek fırsatını b u lab iliriz .

Şayet ticaret sahasında meselelere eğilişte gerçekçi, gayelere erişme yo 
lunda az im kâr ve herşeyden daha m ühim i, g irişeceğim iz gayretlerde ihm âlkâr 
değ il, sabırlı o lursak, bölgesel ticaretin beklenilen vüsati kazanacağ ından şüp
he etmiyorum.

RCD çerçevesinde ticareti izah ederken, sigortacılığın da ihm al edilm em e
si isabetli o lacaktır. Bu a landa örnek bir işb irliğ i tahakkuk etmiştir. Bölgede fa 
a liyet gösteren sigortacılık şirketlerinin daha büyük sayıda RCD sigortacılık mer
kezlerine iştiraki bu konuda daha ileri bir işb irliğ ine zemin hazırlıyacaktır. Bu 
a lan d ak i RCD am acının gerçekleşme yolunda olduğunu mem nuniyetle ifade et
mek isterim .

Son senelerde turizm mem leketim izde artan bir önem kazanm ıştır. İran 
ve Pak istanda ’da da turizm i teşvik edici im kânların  mevcut olduğunu b iliyor, ken
dine has renk ve cazibesi bulunan bu im kânların  Türkiye'de olduğu g ib i, gelir 
kaynağı haline gelebileceğine sam im iyetle inanıyoruz. Türkiye, bu sahada da 
kardeş ülkelerle verim li bir işb irliğ ine hazır bulunm aktadır. A ncak , d iğer sınaî 
sektörlerinden fark lı o la rak , turizm in kendine mahsus özellikleri olduğu ve bu 
sektörde karşılaşılan  problemlerin realist bir açıdan çözümüne gidileb ileceğinin 
gözönünde bulundurulm ası, bu sahada özlemini duyduğum uz daha olumlu işb ir
liğ inin tahakkukuna ya rarlı o lacaktır. Bu Konsey toplantısın ı, aynı zam anda, 
bölge - İçi turizm i gerçekleştirm eye götürecek bir ham le o larak  görmeyi içten 
arzu ediyoruz.

Günüm üzde sa n ay i, modern ekonomilerin tem elini teşkil etmektedir. Eko
nom ilerim izin kaderi büyük ölçüde bu sektörde tayin o lunacaktır. Bu itibarla , 
üç üye ülke ekonom ilerinin halen süratli bir sanayileşm eye yöneld ik lerin i ve son 
y ılla rd a  bu yo lda takd iri mucip ad ım lar atıld ığını mem nuniyetle görm ekteyiz.

M illî seviyede kaydedilen bu ilerlem enin yan ıs ıra , RCD çerçevesinde böl
gesel değer taşıyan takriben elli tesisin müştereken kurulm asını kararlaştırm ış 
bulunuyoruz. Diğer bazı projeler de etüd sa fhasındad ır. Gelecek y ılla r  içersinde,
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bu tesislerin birbirini takiben gerçekleştirilm esi, bir nisbette İktisad î bünyeleri
m ize birbirini tam am layıcı bir karakter verecek, bu ise bölgede mal m übadelesi
nin kayda değer bir şekilde arttırılm asına yardım cı o la rak , ekonom ilerim izin 
birbirine yak ın laşm aları sağ lanacaktır. Türkiye'de kurulacak olan RCD tesisle
rinden tungsten karpit ve elektrik am pulleri için filam an la r projeleri hakkında 
m ahsullerine bölge içersinde pazar tahsisi esası üzerinden a lâka lı ta ra fla rın  m u
tab ık  kalm ış o lduklarını memnuniyetle ifade etmek isterim.

Burada bir hususu tebarüz ettirmeme m üsaade buyurunuz. Ü lkelerim izin 
iktisad iyatın ın  gelişm esinde özel sektörün payı, hepim izin memnuniyetini mucip 
bir şekilde genişlemektedir. Ancak, özel sektöre a it görevin orada bitmediği k a 
nısını taşıyoruz. Bazı projelerin uygulam a safhasına girdiği şu sırad a , bu Kon
sey toplantısı vesilesiy le  aziz m eslektaşlarım ın huzurunda, Türk özel sektörüne 
bir çağrıda bu lunarak, ortak am açlı teşebbüslere daha faz la  ilgi göstermelerini 
ve katkıda bulunm alarını talep edeceğim. Bu projelerden özel sektörümüz geniş 
fa yd a la r sağ layab ilir . Özel sektörümüz için fayd a lı olabilecek hususların , uzun 
vadede, Türkiye ve bölge için de fayda lı o lacağına kuvvetle inanıyoruz.

Ulaştırm a ve haberleşm enin, ticaret ve sanayin in  kalkınm ası ile yakînen 
ilg ili bulunduğunu kaydetmekte fayd a görüyorum. Bölgesel işb irliğ im izin  g e liş
mesinde köklü tesirleri o lacak bölgeye şam il ulaştırm a ve haberleşm e bağ lantı
larının kurulması yolunda sarfedilen ciddi gayretleri takdirle karşılıyoruz. M illî 
hudutlarla ayrılan  ülke ve halklarım ızı ilelebet b ağ layacak  kara ve dem iryo lları
nın tam am lanacağı günlere yaklaşm anın  sevinci içerisindeyiz.

Te.knik işbirliği ve amme idaresi da larındak i ortak faa liyetle rin  büyüm e
sinde, halktan halka münasebetlerin yapıcı bir örneğini m üşahade ediyoruz. 
Kültürel mübadele ve tanıtm anın da bu şekilde münasebetlerin ihyasında kuv
vetli bir vasıta olduğu takd ir duyurulacaktır. Teknik işb irliğ i ve kültürel m üba
dele program larından memnun bulunm akla beraber, bu program ları daha iyi 
bir şekilde hazırlam ak ve uygulam ak suretile RCD am açlarına daha da y a k la 
şabileceğim izi ümid ediyoruz.

Ayrıca , üç ülke devlet ve hükümet Başkanların ın  geçen yıl akdettiğ i Ram- 
sar zirve toplantısı ile verilen talim at üzerine Ram sar Çalışm a Grubu tarafından 
çok kıymetli ve yapıcı bir rapor hazırlanarak  üye memleketlerin tetkikine sunul
duğunu, sözlerime ilâve etmek isterim. Geçen dört y ıllık  işb irliğ in in  tecrübeleri
ni aksettiren ve müstakbel ortak çabalarım ıza yol gösteren RCD içersinde hazır
lanm ış bu özlü raporun, üye memleketler tarafından zam anında titiz lik le  ince 
leneceğinden şüphem yoktur.

Yukarıda kısaca arzettiğim  değerlendirm e, RCD çalışm aların ın  m u va ffak i
yeti hakkında kafi bilgi verebilecek nitelikte olduğunu sanıyorum . Bu bakım dan, 
bu faa liyetle rim iz hakkında daha fâz la  izahat verm eyi zait buluyorum.
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three countries. If these opportunities can be exploited extensively , newer 
possibilities w ill spontaneously fo llow , enlarging further the scope of potential 
areas in our collaboration.

In the realm of trade if we continue to be pragm atic in our approach, 
tenacious in the pursuit of our objectives and above a ll, patient but never 
negligent in our endeavours, regional trade, I am sure, can grow to its full 
strength.

Insurance is a sector which should not be overlooked in discussing trade. 
Collaboration in this field has been exam plary . W ider participation of insurance 
companies from the Region in RCD insurance pools w ill open the w a y  to a more 
advanced stage of cooperation. H app ily , the goal of RCD in this respect, is on 
the road to realization.

In the last few  years, tourism has acquired a growing importance in 
Turkey. Possibilities conducive to tourism in Iran and Pakistan have their own 
color and charm and these can very w e ll become a source of income for the 
two countries likew ise . Turkey is prepared in this industry as w e ll, for a fru itful 
cooperation w hich , w e feel, can only be insured it w e bear in mind that tourism , 
apart from other industries, has its unique peculiarities and that w e need to 
adopt a realistic approach to the solution of the problems therein. W e would 
very much hope to greet this Council Meeting as a start to intra-regional tourism , 
Mr. Prime M inister.

Industry is the foundation of modern complex economies. By and large, 
it is in this very sector that the fate of our economies w ill be determ ined. I am 
pleased to see that a lready the economies of the three countries have been 
tuned toward rapid industrialization and in recent years, im pressive strides 
have been made in that direction.

Along with this national progress, w e have agreed in RCD to establish 
jointly some fifty  projects of regional sign ificance and more are under 
consideration. Their completion one after another in the coming years w ill, to 
some extent, create com plem entarities, increase notably the exchange of goods 
in the Region and help to bring our economies closer to each other. I am glad 
to indicate here that of the RCD projects to be located in Turkey, agreement 
has been reached among the interested parties on tungsten carbide and filaments 
for electric lam ps on m arket - sharing basis.

There is another point which I need to em phasize here. The share of the 
private sector in the the development of our national economies is expanding 
to the satisfaction of the three member countries. But, in our opinion, Mr. Prime 
M inister, their duty does not end here, Now that the im plementation of some 
projects has started, I would like to take this Council Meeting as an opportunity
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and m ake a ca ll, in the presence of my Honorable Colleagues, on the Turkish 
private sector and request their w ider interest and participation in RCD joint 
purpose enterprises. A  lot of good lies in these projects for the Turkish private 
sector and , w e believe, w hat is good for them is, in the long run, good for Turkey 
and the Region.

It is worth to remember here that transport and communication are closely 
interconnected with the expansion of trade and industry We welcome the vigorous 
efforts made in the establishm ent of region - w ide transportation and 
communication links which w ill have far-reaching im plications in the growth 
of our Regional Cooperation. We are happy to see that the days are fast 
approaching when our countries and peoples, separated by national boundaries, 
w ill be linked by roads and ra ilw ays for good.

In the growth of our activities in technical cooperation and public
adm inistration, w e see a fruitful exam ple of relations from peoples to peoples. 
As w ill be appreciated, cultural exchange and information are . also powerful 
instruments in the cultivation of such relations. W hile satisfied with technical 
cooperation and cultural exchange program s, w e feel that improvement in 
them and in their implementation would bring us closer to the objectives of RCD.

In addition to these accom plishm ents, it gives me great pleasure to inform
you that upon the directives of the Ram sar Summit Conference an inva luab le
report has been prepared by the Ram sar W orking Group and submitted to
the perusal of the member countries. This is the first concise report of its kind in
RCD which reflects the experience of the last four years and is indicative of the 
future course of our concerted endeavours. I have no doubt that it w ill receive 
the careful consideration of this Council.

Mr. Prime M inister,
Excellencies,
Honorable Delegates,

I have presented you with a record which speaks well for itself, I deem it 
unnecessary therefore to make any further comments on our past pertormance.

In a world of baffling problems the mission which has been conferred 
upon us can be traced in the words of our able leaders, His Im perial M ajesty 
Shahanshah Arym ehr, His Excellency Field M arshal Mol am m ad Ayup Khan 
and His Excellency the late President Cernai Gürsel. I quote :

«The heads of states reaffirm ed their belief that regional cooperation is
an essential factor in accelerating the pace of national development and in 
contributing to peace and stab ility .

They expressed their conviction that the strong cultural and historic ties 
which bind the peoples of their countries and have a lready provided them w ith a
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solid basis for collaboration should be strengthened further and developed for 
the common benefit of the people of the entire region.»

Under the guidance of these w ise  and vib rant w ords, let us rededicate 
ourselves to the success of this lofty mission.

Before concluding Mr. Prime M inister, a llo w  me to reiterate unequivocally 
Turkey’s staunch support of RCD collaboration. It is in such forceful spirit that 
my delegation w ill take part in the coming deliberations.

Thank you.»

Rom anya Dışişleri Bakanının İran ’a yaptığı ziyaret do lay ısiy le , RCD Ba
kan lar Konseyi toplantısına ancak 5 Kasım  günü iştirak edebilen İran Dışişleri 
Bakanı Ardsheir Zah id i'n in  konuşm asını, İran Devlet Bakanı Hüseyin Kazem za- 
deh yapm ıştır. Zah id i, bu konuşm asında Türk iye ’nin iktisadi ve sosyal ka lk ın 
m asına değinerek «Türkiye'n in gittikçe güç kazan arak  zam anım ızın durm adan 
artan s iyas î, İk tisad î ve sosyal güçlüklerini başarı ile karşılam asından bizlerin 
büyük bir memnuniyet duym am ız tab iid ir. Gerçekten, Türk iye ’nin sayın Cum 
hurbaşkanı Ekselans Cevdet Sunay'ın ve muktedir ve faa l hüküm etinizin d in a
mik liderliğ i altında etkileyici başarıları A tatü rk ’ün ruhuna ve Türkiye'n in ça lış
kan ve asil halkının gayretlerine bir ithaftır» demiştir.

Zah id i, Pak istan ’ın da etkili bir şekilde m illi ilerleme ve refah gayesine 
yönelm esini derin bir hayran lık  ve saygı ile izlediklerin i de belirterek sözlerine 
şöyle devam  etm iştir :

«İki kardeş ve komşu memleket olan Türkiye ve Pakistan 'da u laşılan  sü
ratli ekonomik kalk ınm a ve refah memleketimde daim i bir mutluluk ve mem nu
niyet kaynağ ıd ır. Z ira , sîzlerin refah ve ilerlem enizde bölgesel istikrar ve kuv
vet unsurları bulm aktayız .

Bu seçkin topluluğun malûmu olduğu üzere, mem leketim , bu ortaklıkta, 
kendine düşeni yapm aktan ve m esuliyetlerini benimsemekten hiç bir zam an 
kaçınm am ıştır. Yak ın  bir zam anda üçünçü kalkınm a plânım ızı tam am lıyarö ’k 
halen dördüncü beş y ıllık  p lân ım ıza başlam ış bulunm aktayız.

Üçüncü kalk ınm a plânının tam am lanm asıy la  ekonomik kalkınmbhnızın 
müşkül bir safhasından b aşarıy la  çıkmış bulunm aktayız. Bu p lân , basiretli hm 
kûmdarın M ajeste İm parator Shahanshah Aryem erh tarafından  baş la tılan , bü
yük ve şum uilü sosyal ve iktisadi devrim lerin icra sorum luluğyla yüküm lüydü. 
P lândaki bütün hedeflere sadakatle  ulaşıld ığ ın ı ve bazı hallerde bunların a ş ıl
dığını burada belirtmek bana büyük mem nuniyet verm ektedir. Reformların dev
rimci Özelliğine sad ık  k a la rak , uygulanan plân halkım ızın s iyas î istikrar, ik tisa
di refah ve sosyal adalet arzu ve istekleriyle ahenkli o larak  İran toplumunun 
yap ısın ı değiştirm iştir.
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Üçüncü plân esnasında atılan sağ lam  temellerle dördüncü plân ha lk ım ı
zın daha İyi ve daha emin bir hayat için gittikçe artan talep lerin i karşılam ak 
üzere büyük ümitlerle başlam ıştır. Bu p lânda, 810 m ilyar rial değerinde (tak
riben 1 1 m ilyar dolar) bir toplam yatırım ı gerektiren % 9 ’un üzerinde bir y ı l
lık kalkınm a hızı öngörülmüştür.»

Sınai bakım dan kalkınm ış memleketler arasında kalkınm a problemlerini 
çözümlemek için bol zam ana sahip olunduğu yolunda tehlikeli bir an lay ış  
mevcut olduğuna işaret eden Zahid i sözlerine şöyle devam etmiştir :

«H içbir devletin sadece başkaların ın cömertliği ile gerçek an lam da re fa
ha kavuşam ıyacağın ı daim a kabul ederek ve bir memleketin sosyal ve İktisadî 
refaha erişm esinin kendi halkının birinci gelen önemli sorumluluğu olduğunu 
müdrik bu lunarak, yine de dünyanın siyasî ve iktisadı meselelerinin b irb iriyle 
ilg ili olduğu ve mecburen her iki cephede de bir ileri hamle yap ılm ası gerekti
ği gerçeği üzerinde durm alıyız. F ilhak ika , İktisadî kalkınm a dünya çapında ger
çekleştirilm esi gereken bir hedef olmuştur.

İşte burada, bölgesel işb irliğ in in memleketlerim izin çabalarında bariz bîr 
rol oynıyacağı öngörülmüştür. RCD'nin kurulm ası, üç memleket halkının kendi 
geleceklerini tayin etmek üzere birlikte çalışm a hususundaki büyük arzu larına , 
Haziran 196-4’teki İstanbul zirve konferansında karşılık veren d irayetli lider
lerim izin uzak görüş ve zekâlarına bir ithaftır. Üç memleketin kaderi kültürel, 
tarih i ve d inî rab ıta larla birbirlerine bağlanm ıştır. O rtaklık  ve dayan ışm am ıza 
olan ihtiyaç, bugün her zam ankinden daha büyüktür.

RCD’nin kuruluşunu teşkil eden yüksek gaye hepim izin üzerinde büyük 
bir sorum luluk yüklem ektedir. Pakistan 'da top lanacak olan RCD zirve konfe
ransından sadece üç hafta önce bu toplantımızı akdetm ekteyiz.

İşb irliğ im izin hemen hemen bütün sahalarında göze çarpan bir ilerleme 
m eydana geldiğ ini memnuniyetle kaydetm ekteyiz. Endüstriyel sahada uz
m anlarım ız arasında artan bir faa liye t mevcuttur. A lüm inyum  ve banknot ka 
ğıdı gibi belli başlı temel ortak projeler sırasıy la 1970 ve 1969 y ıllarında üre
time geçmek üzere program lanm ıştır. Bazıları 1969-1970 ’de faa liye t geçmesi 
beklenen diğer onbeş proje ile ilg ili proje raporları tetkik o lunm aktadır. 
Diğer 30 endüstriye! teşebüsün hazırlık ları memnuniyet verici bir şekilde ilerle
mektedir.

Petrol ve petrokimya sahasında üç memleket arasında yararlı tem aslar y a 
pılmıştır. İran ile Türkiye arasında , İzm ir petrol rafinerisin in geliştirilm esi g ib i, 
temel İşbirliğ i a lan ların ın  teessüs etmiş olduğunu kaydetmekten mutluluk d u y
m aktayım . Hükümetim bu sahadaki işb irliğ ine büyük önem atfetm ektedir.

Bölgesel sınai kalkınm anın önemî bîzler gibi gelişen memleketler İçin a ş i
kârdır. Endüstrileşme ekonomimizin diğer sektörlerinin kalkınm ası için lüzumlu
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desteği temin eder. Bu sebepten endüstriyel kalkınm a plânlarım ızın düzgün ve 
zam anında gerçekleşm esini sağ layacak  mümkün olan bütün tedbirleri alm am ız 
zorunludur.

U laştırm a ve Haberleşm e Komitesi bölgede gerekli haberleşme im kân ları
nı sağ lam ak am acıyla faa liyetle rin i yürütmüştür. M üessir bir haberleşme ağı 
yokluğunun bölgesel işb irliğ in i büyük ölçüde sın ırlayacağ ın ı tebarüz ettirme
me ihtiyaç yoktur. Çok şükür ki üç memleket bu zaruri alt yap ıla rın  gerçekleş
mesinde kendi kalkınm a p lân larında önemli bir yer ayırm ışlard ır. Kara ve de
m iryolu, lim an ve denizcilik  projelerim izin tam am lanm ası turizm i teşvik edecek 
ve bölge içi işb irliğ in i arttıracaktır.

Konseyin son toplantısından beri, İktisat ve Ticaret Bakanlarım ız top lana
rak üç memleket arasında ticaretin genişletilm esi, bu ve diğer ilg ili sahalarda 
işb irliğ in in  arttırılm ası için çok teşvik edici tavsiye ler üzerinde m utabık kalm ış
lard ır.

Karar ve tavsiye leri üç hükümet tara fından  d ikkatli bir şekilde m ütalâa 
o lunm alıd ır. Son toplantım ızdan sonra im zalanan RCD ticaret an laşm ası ile ri
ye doğru kesin bir adım  teşkil etmektedir ve bölgesel ticarette büyük ölçüde 
katkısı o lacaktır.

Sosyal İşler ve Tekn ik İşb irliğ i Komitesinin kararlarım ızı sad ıkane bir şe
kilde icra edip geliştird iğ ini ve ha lk larım ız arasında daha büyük an lay ış  ve 
dostluk ya ra tacak  olan semereli bir işb irliğ i programını yürütmekte olduğunu 
belirtmekten delegasyonum  mem nuniyet duym aktad ır.

Burada halklarım ızı birleştiren yüksek neden ve am açları iletmek bak ı
mından üç memleketteki haberleşm e vasıta larına  düşen önemli sorum luluğa 
d ikkati çekmek isterim.

RCD'nin gerisindeki fe lsefe m uhtelif zam anlarda ve bölgemizin değişik 
kısım larında açık ifadesin i bulm uştur. Bu kürsüden şimdi ve bir kere daha te- 
yîd etmek isterim ki, İran , Pakistan ve Türkiye geçici bir siyasi ihtiyacın zorun- 
luğuyla değil, faka t en yak ın  dostluk ve işb irliğ i bağ ları hususunda liderleri
m izin , hüküm etlerim izin ve halklarım ızın  gerçek a rzu larıy la  b irbirlerine bağ lan
mış bu lunm aktad ırlar.

M em leketlerim iz arasında m ünasebetler m ütalâa olunurken bu gerçeğin 
lây ık ıy le  an laşılm ası çok önem lidir. Sosyal İşler Kom itesi, b ilhassa tanıtm a yö
nüyle, RCD bölgesinin ha lk ları arasında daha büyük bîr an lay ış  ve kardeşlik 
duygusunu teşvik  etmek hususundaki görevlerin i yaparken bu konuya özel bir 
önem affetm elid ir.»

Pakistan Dışişleri Bakanı A rşad  Hüseyin, konuşm asında Pakistan ’ın Türki
ye ve İra n ’la böylesine yakın  bir İşb irliğ inde bulunm aktan dolayı büyük bir 
gurur ve şeref duyduğunu belirtm iş ve « İstikbale  baktığım  zam an , b irb irleriyle
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sıkı bir b irlik  içinde çalışan 180 milyon nüfuslu bir toplumu kapsayan  kuvvetli 
ve müreffeh bir ekonomi görüyorum» dem iştir.

A rşad Hüseyin sözlerine devam lı özetle şöyle konuşmuştur :

«Bu hedeflere doğru durm adan artan bir hızla ile riiyeb ilirsek , bu g e liş
menin m eyvaların ı b izzat görebilme im kanına sahip  o lab iliriz . Bizi s iyas î ve 
İktisad î bakım dan zayıflatm ış ve birbirlerim izden ayırm ış olan em peryalist 
kuvvetlerin ku lland ık ları vas ıta la r neticesinde, Yak ın  Doğu’da ve Müslüman 
dünyasında beliren parça lanm aya karşı çıkan ilk şuurlu ve önemli hareket bel
ki de RCD'dir. Şim di, işb irliğ i ve işbölümü devresine girm iş bulunuyoruz. Bu ge
lişme bizi eri b irbirlerim ize daha da yaklaştırm aktad ır. Bunun neticesinde şüp
hesiz s iyasî gücümüz artacak ve ekonomimiz daha da kuvvetlenecektir.

Her üç ülkede de bizim için bir talih  eseri o larak , hükümetler ciddi bir şe
kilde daha geniş bir sosyal adalet içinde ekonomik ve sosyal kalk ınm ayı hız
land ırm akta , feregat ve çaba sarfetm ektedirler. Plâncılarım ız, RCD'nin sunduğu 
geniş bir pazar içinde azam î istifadeyi sağ lam ak için gerekli çalışm aları yürüt
mektedir. RCD him ayesinde tatb ik ettiğim iz projeler ve program lar m illî p lân
larla  ahenkleştirilm ektedir. Bu, esasında güç bir iş o lm akla beraber, büyük pro
jelere kendilerini teksif etmek babında, çok daha geniş bir pazarı öngören 
p lân lam a teşkilâtların ın çalışm aların ı ko laylaştırm aktad ır. O rtak am açlı teşeb
büsler sahasında kaydedilen gelişm eler karşısında hakikaten takd ir duym ak
tayım . Bu toplantılarda muhtemelen onaylanacağım ız 54 proje içinde 14'ünün 
çeşitli tatb ikat sa fha larında bulunması ve bunlardan bir kaçının m am ullerinin 
önümüzdeki yılın başlarında p iyasaya çıkacağından mem nunluk duym akta
yız . Bu sektördeki gelişmeleri tatm inkâr buluyoruz. O rtak teşebbüslerin m ah
sullerinin satın alınm a garantisi, işb irliğ im izin en d ikkate değer kısm ıdır. RCD 
ortak teşebbüslerinin m am ulleri, m illetlerarası rekabet sahasında cif f iy a t la 
rı İle mübadele edileceğinden ve mam uller m illetlerarası evsafa  ve stand artla
ra uygun o lacağ ından , bunları birbirim izden satın a lm akla  esasen büyük bir fe 
d akarlık  yapm ış olmuyoruz ve ayrıca hem birb irim ize, hem de bölgemize büyük 
bir hizmet görmüş oluyoruz. M illî bir teşebbüse nazaran bölgesel bir sınaî teşeb
büs için, dış m alî ve teknik yardım  etmek bizler için nisbeten daha kolay o la 
caktır. Bu gibi teşebbüsler ekonomik entegrasyonu sür’atlendirir, bölgesel ti
careti çok daha yüksek bir seviyeye çıkarır ve bölgesel ekonomik dayan ışm a 
İçin verim li bir zemin teşkil eder.

İranlı kardeşlerim izin elde ettikleri devam lı ilerlemeden sevinç duym ak
tayız . Türkiye ’deki gelişm eye bakarken, Türkiye hükümeti ve m illetinin sevinç 
verici ekonomik hedefleri sosyal adalet içinde elde etme yo lundaki az im kâr g a y 
retlerini ve kazan ılan  büyük başarıy ı takd ir etmekten başka elden birşey gel
memektedir. Türkiye'ye on yıl sonra yeniden gelen bir ziyaretçi o la rak , bu kı
sa devrede m eydana gelen d ikkate değer gelişm e karşısında büyük takd ir h is
lerim i İfade etmek isterim . Pakistan 'a gelince, ekonomik kalkınm a hızımızı id a
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me ettirilmekle kalınm am ış, faka t bu yıl bütün ekonomide yüzde 8,3 oranında 
bir kalkınm a temposu elde edilerek bütün evvelki başarıların  üzerine çıkılm ış
tır. Z iraat a lan ında bir dar boğazdan çıkılm ış ve hububat yönünden m em leketi
miz hemen hemen kendi kendine yeter hale gelm iştir.

Şahsen bölge için ticareti geliştirici idari tedbirlerin a lınm asından ayrı o la 
rak, şimdi katı gerçeklere inerek, tedricen bu gibi ticaretin hareketini sın ırlayan 
engelleri kald ırm ak zam anının geldiğ ine inanıyorum . Aynı zam and a, RCD u la ş
tırma ve haberleşm e sistemini kara ve dem iryolu, deniz ve hava ulaştırm ası g i
bi bütün saha lard a sür'atle daha müessir ve güvenilir bir hale getirmeye ça
lışm alıyız. Bu, RCD’nin başarısın ın devam lı olabilm esi için m utlak bir zaruret
tir. Birbirlem izi daha da iyi tan ıyab ilm em iz için, kültürel ve teknik işb irliğ i mü
badelesin in de kuvvetlendirilm esi gerektiği kanaatindeyiz .»

RCD Genel Sekreteri M asarrat Hüseyin Zuberi, konuşm asında «RCD'nin 
gayesi, bölgeye yönelm iş bulunan p lân ları tesbit etmek ve bunların tahakkuku 
suretiyle her üç memleketin ekonomik gelişm esini h ız land ıracak bir vasıta o la 
rak hizmet etmektir.» 'dem iştir.

Zuberi konuşm asına özetle şöyle devam  etmiştir :

«2 0 'nci yüzy ıl, en yüksek seviyede hayat seviyesinin ortaya çıkm asını sağ 
lam ış, refahı yayg ın  bir hale getirm iş ve kütle eğitim inin geniş ölçüde y a y ıl
m asına İmkân verm iştir. Bütün bunlar, hızla gelişm ekte olan tarım ın , endüst
ride teknik gelişm elerin yay ılm asın ı, ulaştırm a ve haberleşm e a lan ında İnsan 
yap ısı füzelerin 24 saat zarfında 16 defa yeryüzünü dolaşm ası g ibi dünyayı 
ürküten gelişm elerin bir sonucudur. Gelişm ekte olan ülkeler, tarih i sebepler 
do lay ısıy la  m addî a landa ortaya gelen devrimci değişiklik lerden fa y d a la n a 
m ayan la r ve halen bu seviyeye u laşab ilm ek için insan üstü gayret sarfetm ekte 
olan m em leketlerdir. Gelişm iş memleketlerin büyük bir çoğunluğu tarih içinde 
bu gelişm e safhasın ı idrak etm işlerdir. Bu ülkeler de zahm etli gayretler ve çok 
yavaş şekilde seyreden bîr ink işa fla  bugünkü seviyeye u laşm ışlard ır.

Sadece iki ülke, Japo nya ve Sovyetler Birliği bir veya iki nesilde diğer 
memleketlerin halî hazırda m eydana gelm iş bulunan tecrübelerinden fa y d a la n 
m ak suretiyle bu yo ldan geçm işlerdir.

B iz, gelişm ekte olan m em leketlerde, ayni şeyi ya p ab ilir iz . Bu vesile  ile, 
geçen B akan la r Konseyi toplantıları sırasında bir araştırm a teçhiz fonu kuru l
masını ileri sürmüştüm. Bakan la r Konseyi bu konuda ayrıntılı bir not dağıtıl
masını istedi ve bu da yap ılm ış bulunuyor. Ümüt ederim ki, hükümetler bu ko
nuda en kısa zam anda sür’atli bir karar a lab ileceklerd ir. Bu a ra d a , bir çok 
a lan la rd a  İlm î araştırm anın b ilhassa atom enerjisinin tarım ve sağ lık  a la n la rın 
da ku llan ılm asın ın incelenmesi için işb irliğ in in  temini m aksad ıy la  hükümetler 
İçin başka bîr not dağıtılm asını tek lif ediyorum .
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Plânlam a Konseyini açış konuşm asında bugüne kadar girişilm iş olan müş
terek çabaların  tarım sektörünün, RCD memleketlerinin ekonom ilerinde haiz o l
duğu ve o lm aya devam edeceği önemi yeterli bir şekilde aksettirm ediği için 
tarım sahasındaki RCD işbirliğ i meselesine atıfta bulunmuştum. P lân lam a Kon
seyinin bu teklifi kaydetm iş olm asına ve bu konuda teferruatlı teklifler talep et
miş o lm asına minnettarım.

Ram sar zirve toplantısında, RCD işb irliğ in in şumûlunu genişletme ve kuv
vetlendirme için alınab ilecek kesin tedbirleri incelemek üzere görevlendirilm iş 
olan grup, müzakerelerini tam am lam ış ve raporunu nihai bir şekle sokmuştur. 
Mezkûr rapor üye hükümetlere dağıtılm ış olup, bu ayın sonunda yap ılacak  
olan zirve toplantısında, saygı değer devlet başkanları tarafından ele a lın a 
caktır. Bu kıymetli tavsiyelerin ışığında liderlerin vereceği rehberliğin bu teşk i
lâtı takviye  edeceğine ve teşkilâtın karşılıklı işb irliğ i gayesini geliştireceğine 
inanm aktayım .

Bu Konseyin teklifi üzerine Eylül 1968'de Tahran ’da toplanan RCD mem
leketleri Ticaret ve İktisat Bakan ları bir m illetlerarası teşkilât tarafından bölge 
devletleri arasındaki ticarete set çeken bütün engelleri tesbit etmek ve bu tica 
retin serbestleştirilm esi ve geliştirilm esi için gerekli tavsiyelerde bulunm ak üze
re, bir inceleme yap ılm asın ı kararlaştırm ışlard ı. Bu karara uygun o la rak , ince
lemeyi yapm ak üzere, UNCAD nezdinde teşebbüse geçilm iştir. Ticaret ve İk
tisat Bakan la rı, işb irliğ inin bu yönünün önemini gözönünde bulundurarak, se
nede bir defa toplanm a teklifinde bulunm uşlardır. Bu top lantılara , ticaret po
litikasını' fdrm üle ve idare eden bakan ların  da doğrudan doğruya iştiraklerin in  
teşkilât için büyük fa yd a la r sağ layacağ ı kabul edilm iştir.

Ekonomik ve sosyal hayatın sür'atle değişm esi, kalk ınm akta olan ü lke
lerin daha yakın  münasebetler kurması üzerinde büyük etkiler yapm ıştır. Bölge
sel ekonomik işb irliğ i, m illetlerarası kalkınm a stratejisin in bugün için kabul ed i
len bir kısmı haline gelm iştir. Ancak, bu çeşit işb irliğ in in başlatılab ilm esi için 
gerekli teşebbüsler, son UNCTAD konferansında belirtilm iş olduğu gibi ka lk ın 
m akta olan ülkelerin kendisinden gelm elid ir. RCD bu konuda sadece girişilen 
teşebbüsler bakım ından değil, üye memleketlerin hükümetleri tarafından teş
kilâtın devam lı takviye  edilm esi, ve . bu memleketlerin kamu oyları tarafından 
da kalpten gelen b ir. yak ın lık la  desteklenmiş bakım larınoan da göze çarpan 
bir örnektir. Size ve bütün üye hükümetlere, görevlerim izin fası hususunda gös
termiş olduğunuz sonsuz işb irliğ i, yardım  ve rehberlik için müteşekkirim . Kon
seyin bu seferki toplantısının RCD’nin kalkınm a faa liyetlerine yeni bir hız vere
cek taze kararlar alacağ ın ı b iliyorum .»



B E L G E  4 6 Aralık 1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ RCD DOKUZUNCU BAKANLAR 
KONSEYİNDE YAPTIĞI KAPANIŞ KONUŞMASI

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il, RCD 9. Bakan la r Konseyi ça lış
m alarını şu konuşma ile kapatm ıştır :

«B iraz sonra RCD Dokuzuncu Bakan la r Konseyi Toplantısı hitam a erecek
tir. O rtak gayretlerim izle , Bölgesel İşb irliğ im izin  dokuzuncu dönem içerisinde 
mühimsenecek ilerlem eler kaydetm iş bulunduğunu mem nuniyetle m üşahade 
ediyorum.

Bu dönemde bölgesel ticaret gelecek için cesaret verici bir m ecraya g ir
miştir. Eğer a lışag eld iğ im iz davran ışlarım ızı değişen şartlara  in tibak ettirerek, 
mümkün olan ve ticarî im kânların bulunduğu hallerde, ticaretim izi RCD mem
leketlerine yöneltebilirsek, bölgesel ticaretin daha da büyümesini mümkün kı
lab ilir , bu şekilde gelişen ticaretin m eyvalarından müştereken istifade edebiliriz.

S ınaî d a lında , gelecek sene, hakik î m anâda bîr RCD projesi olan banknot 
kağıdı fabrikasın ın  gerçekleşm esine şahit o lacağ ız. Bunu bölgesel ticarete yeni 
bir kuvvet verecek diğer tesisler tak ip  edecektir.

Uygulam a safhasına g ird iğ im iz cihetle, b ilhassa sanay i sahasındak i ko
nuları ciddî fa ka t gerçekçi bir şekilde ele a lm ak  zorundayız. Sınırlı o lan m alî 
kaynaklarım ızı ku llan ırken , hatalı hareketler sonucunda m eydana gelecek ka 
yıp ların  külfetine zannederim , hiçbirim iz katlanm ak im kânına m âlik  değiliz.

Modern bir ulaştırm a ve haberleşm e sisteminin biran evvel bölgede ger
çekleşmesi yo lundaki çalışm alarım ıza aynı hızla devam  etm eliyiz. Bunu tah ak
kuk ettirem edeğim iz takd irde , her türlü iyi niyetim ize rağm en, RCD’nin bek
lenilen vüsati kazanam ayacağ ın ın  hatırda bulundurulm asını fa yd a lı görüyorum.

1969 y ılın d a , teknik işb irliğ i, am me idaresi ve kültürel m übadele d a lla 
rındaki faa liye tle rim iz  beşinci senesini tam am layacaktır. Takd ir buyuracağınız 
g ib i, ha lk larım ız arasında ebedî dostluğun gerçekleşm esinde büyük bir hissesi 
bulunan bu faa liye tle r, ülkelerim iz için ayrı bir önem taşım aktad ır. Bu itibarla , 
sözünü ettiğim ortak faa liye tle rim iz i islâh etmek için daha müessir yol ve çare
lerin a raştırıla rak , tesbiti zam anının geld iğ ine sam im iyetle inanıyoruz.

Bu top lantılara Başkan lık  etmek benim için bir şeref vesilesi olmuştur. 
Gösterdikleri an lay ış ve İzledikleri yardım cı tutum larıyla Başbakan lık  görevi
mi büyük ölçüde ko laylaştıran  A ziz  M eslektaşlarım a şükran larım ı arzederim . 
Kardeş İran ve Pakistan Heyetleri ile yakın işb irliğ i yapm a fırsatın ı bulan He
yetim izin bundan duyduğu kıvancı izhar etmek isterim . Üç Heyet arasında ça
lışm alar sırasında şahit olunan âhenk, RCD toplantıların ın değişm ez bir vasfı 
haline gelm iştir.
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Bu toplantının m uvaffakiyetinde geniş katkıda bulunan Ekselans Zuberi 
ve Sekretarya M ensuplarına Heyetim ve şahsım  ad ına candan teşekkür ederim .

Bizler hakkında ifade eylem iş bulunduğunuz sam im î ve lûtufkâr sözlerin iz 
için içten teşekkürlerim izi sunmam a m üsaade buyurunuz. Bu güzel ifadelerin izi 
İran , Pakistan ve Türkiye ’yi birbirine kenetleyen kuvvetli bağ ların  bir tezahürü 
o larak  kabul ediyoruz. Bölgem i, sarsılm az bir dostluğun hüküm sürdüğü, ör
nek bir sulhün yaşad ığ ı bir bölgedir. Bölgemizin bu kutsal vas ıfla rın ı, değer
lerine uygun bir şekilde yükseklerde tutarak, bunların m anâ ve ehemm iyetini 
idrak edemeyen çevrelerin lâ fla rına kulak verm eden, İktisad î kalk ınm a yolunda 
ilerlememize devam  edersek, günümüzün nimetlerinden tüm halklarım ızın  y a 
rarlanm alarım  temin edebiliriz.

M emleketlerinize dönüşte hepinize çok iyi seyahatler diler, müşterek 
am açlarım ızın hizmetinde RCD’nin Onuncu Döneminin daha da verim li o lm ası
nı içten dilerim .

Teşekkür ederim.

M üsaadenizle , RCD Dokuzuncu Bakan la r Konseyini kapatıyorum .»

B E L G E 5 6 Aralık 1968

KALKINMA İÇİN BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ BAKANLAR KONSEYİ ORTAK BİLDİRİSİ

Bildirinin metni şöyledir :

«RCD Bakan lar Konseyinin dokuzuncu toplantısı Türkiye D ışişleri Bakanı 
Ekselâns İhsan Sabri Ç ağ layan g il’ in başkan lığ ında, 4 - 6  A ra lık  1968 tarih inde 
A n ka ra ’da akdedilm iştir. İran, Dışişleri Bakanı Ekselâns Ardeshir Zahedi ve 
Devlet Bakanı Ekselâns Dr. Kazem zadeh tara fından  temsil edilm iştir. Pakistan , 
Dışişleri Bakanı Ekselâns Arshad Husain ve Plânlam a Komisyonu Başkan ve 
Plânlam a ve İktisadî işlerle görevli Bakan Ekselâns M. M. Ahm ad tarafından  
temsil olunmuştur. RCD Genel Sekreteri Ekselâns M asarrat Husain Zuberi de 
toplantıya katılm ıştır.

2 —  Konseyi, Türkiye Cum hurbaşkanı Ekselâns Ce' det Su nay ’a , lütufkâr 
ve ilham verici m esajından dolayı ve Türkiye Başbakanı Ekselâns Süleym an 
Dem irel’e, açış konuşm asındaki yapıcı telkin leri için derin şükran ların ı ifade et
miştir.

3 —  Üç ülkenin Devlet Başkan la rı, M ajeste İran Şehinşahı, Türkiye Cum 
hurbaşkanı Ekselâns Cevdet Sunay ve Pakistan Cum hurbaşkanı Ekselâns M a
reşal Eyüp H an’ın kararlı ve basiretli liderlikleri a ltında , RCD bölgesinin d ikkate 
değer bir kalk ınm aya sahne olduğu büyük bir mem nuniyetle kaydedilm iştir.
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4 —  Pakistan 'ın , Cum hurbaşkanı Ekselans M areşal Eyüp H an ’ın muktedir 
ve ilham verici liderliğ i a ltında , on y ıllık  reform lar döneminde gerçekleştirdiği 
büyük ve dengeli İktisad î kalk ınm ası karşısında Konsey takd irlerin i ifade et
miştin

5 —  Müzakereler, sam im iyet, dostluk ve kardeşlik  havası içinde yürüm üş
tür. Delegasyon başkan la rı, hüküm etlerinin, RCD’nin yarattığ ı özel ilişkilerin  ru
hu içinde üç ülkeyi birbirine daha da yak laştırm ak  için bütün gayretleri ile ça
lışm akta kararlı o ldukların ı teyid etm işlerdir.

6 —  Ankara’da 2-3 Aralık 1968 tarih lerinde akdolunan Bölgesel P lân
lam a Konseyi dokuzuncu toplantısına a it rapor müzakere ve tasd ik  olunm uş
tur. Konsey, Bölgesel P lân lam a Konseyi’nin mükemmel çalışm alarından duy
duğu memnuniyeti İfade ile P lân lam a Konseyi Başkan ı, Türkiye Devlet Plânlam a 
Teşkilâtı Müsteşarı Ekselâns Turgut Ö za l'a , Bölgesel P lân lam a Konseyi m üzake
relerine iştirak eden delegasyonların  başkan ları İran Devlet Başkanı Ekselâns Dr. 
Husain Kazem zadeh ’e, ve Pakistan P lânlam a Komisyonu Başkanı ve Plânlam a 
ve İk tisad î İşlerle görevli Bakan Ekselâns M. M. A hm ad ’a takd irlerin i teyid ey
lem işlerdir.

Teşkilâta ilişkin M eseleler

7 —  RCD Sekretaryasının 1969-1970 yılı bütçesi ile RCD Sekretaryasına 
iki Genel Sekreter yardım cısı tayin  edilm esi kabul olunm uştur. Tah ran ’daki RCD 
Sekretaryasına ve sah ib i s ıfatıy la  gösterdiği lütufkâr ko laylık la rdan  dolayı Kon
sey, İran hükümetine derin şükran ların ı sunmuştur.

8 —  Konsey, m üessir çalışm aları ve RCD am açlarına gÖserdikleri candan 
bağ lılık ları d o lay ıs ıy la , RCD Genel Sekreteri Skselâns M asarrat Husain Zuberi 
ile RCD Sekretaryası ve ihtisas organ ları üyelerine takd irlerin i ifade eylem iştir.

O rtak Am açlı Teşebbüsler

9 —  Konsey üç tane daha ortak am açlı teşebbüsü onaylam ıştır : Türk iye ’
de tesis edilecek elektrik am pulleri için f ila m a la r , İran 'da tesis o lunacak döner 
elektrik motorları (1500 rpm ’ye kadar düşük hızlı jeneratörler ve 100 voltun 
üstünde 600 kw  gerilim li motorlar), kuru p iller için karbon çubuklar, Bu suret
le, ortak am açlı teşebbüs o la rak  onaylanan  projelerin sayısı 5 4 'e yükselm iştir.

10 —  O rtak am açlı teşebbüs o larak  onaylanan  ve veya prensip itibariyle 
kabul edilen aşağ ıd ak i projelerle ilg ili gelişm eler gözden geçirilm iştir : a lüm in
yum , banknot kağ ıd ı, lokomotif, linter kağıt ham uru, kraft kağ ıd ı, jüt im alatı, 
teller ve kab lo lar, b ilyalı ya ta k la r , tekstil m akinaları im alâtı, neftol boyalar, 
o rgan ik pigm an bo yalar, bazik  ve kromik boyalar, streptom isin, pas sodyum, 
reaktif boyalar, optik beyazlatıc ılar, ültram arin m avisi, toksafen , diptereks, 
boraks ve borik asit, ACD m üşavirlik  ve teknik çizim m erkezi, paletli hafriyat 
m akina la rı, am ortisörler, m akine tezgâhları (teret ve kopstren tezgâhı), vites 
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kutusu ve deferansiyel sistemi, alüm inyum  levhalar, dam perler, d ik işsiz  çelik 
borular ve tüpler, sodyum tripoliposfat, çay m akinaları im âlatı, lastik  tekeri* 
hafriyat m akina la rı, çimento karıştırıcıları, sert maden uçlar, basınçlı kap la r, 
özel ve santrfijlü süzgeçler, lokomotif dizel motorları, deniz araçları İçin dizel 
motorları, traktör, hafriyat m akinaları ve h a fif ve ağ ır kam yonlar ve otobüs
ler, elektronoik teçhizat (resiztant, kapasitant, yan iletkenler, tv ekranları rf 
transform atörler, ıf taranform atorler.

Elektronik cihaz transform atörleri, hoparlörler, alıcı verici ekipm an lar, filim  
teçhizatı hariç sonik c ihazlar, elektronik ölçme aletleri, İzm ir petrol ra finerisi, 
karbon siyah ı, kapro laktam , poliyester e lya fı, po lyakrilonitriI, polizoprin la s
tiğ i, polibütadien, metanol, üreaform aldehit, g liserin.

11 —  İran 'da tesis edilen alüm inyum , gliserin projeleri, Pak istan ’da te
sis edilen banknot kağ ıd ı, RCD jüt fab rikas ı, vites kutusu ve d ifransiye l sistem i, 
m akina tezgâhları (toret ve kaptan tezgâhlar), üreform aldehit, m etanol, am or
tisörler, g liserin , b ilyalı ya tak la r, Türk iye ’de tesis olunan sert maden uçlar, çay 
m akinaları im âlatı, İzm ir rafinerisi, lokomotif ve boraks ve borik asit projeleri
nin uygulanm a seyri memnuniyetle kaydolunm uştur. Beş projenin an laşm a 
muhtırası im zalanm ış olup, önümüzdeki dört ay  içinde diğerlerinin de m üza
kere edilerek sonuçlandırılm ası beklenmektedir. Konsey, yukardak i ortak am aç
lı teşebbüslerle ilg ili o larak  mal m übadelelerinin gelecek yılın başında baş
layacağ ından duyduğu memnuniyeti belirtm iştir.

12 —  A şağ ıdaki ortak am açlı teşebbüslere ait çalışm aların  tam am lanm ış 
olduğu veya 1969 yılı başlarında üye ülkeler ve RCD Sekretaryası tarafından 
sonuçlandırılacağı kaydedilm iştir :

Statik elekrik teçhizatı, türbo jeneratörler, petrol sondaj, çıkarm a ve ta s
fiye m akina la rı, kazan lar ve tazyik li kap lar, pom palar ve kompresörler, yüksek 
gerilim  izolatörleri, çinko smelter tesisi, özel va lves , taşıyıcı telefon ve te lg raf 
teçhizatı, paslanm az çelik ve demir o lm ayan k im yasal m addeler im alâtı, k im 
ya pom paları, tetrasilin , m alation metil paration, demir ve çelik, kömür, teker
lekler, frenler, büyük santra lla r için kazan lar, özel tip kuru p iller, m ekanik teç
hizat (hidrolik santral ve kapling sistemleri), otomobil parça ları, gemi yap ım ı.

13 —  Evvelce alınm ış olan karar gereğince, üç ülke tem silcilerinden kuru
lu bir uzm anlar grubunun, elektrik ve ağır m ühendislik a lan la rın d ak i bütün 
projeleri teklif olunan RCD ağ ır m ühendiklîk ve elektrik teşekkülü veya benzeri 
m ünasip bir kuruluş çerçevesinde ortak bir program icrası yo luy la gerçekleştir
me im kânlarını gözden geçirmesi kararlaştırılm ıştır.

14 —  Ortak am açlı teşebbüslerin süratle ve etkili bir şekilde tahakkukunu 
sağ lam ak am acıyla özel sektörün bu projelere mümkün olduğu kadar iştira
kinin teminine karar verilm iştir.

59



15 —  Konsey, RCD ortak am açlı teşebbüslerinin en önemli avanta jın ın  
büyük bir pazarın m evcudiyetinde olduğunu kaydetm iştir, üye ülkeler ya üre
tim in belli bir m iktarını a lm ayı veya toplam ithal ihtiyaçların ı RCD teşebbüsle
rinden karşılam ayı kabul etm işlerdir. Tesislerin faa liyete  başlad ık ları dönemde 
üye ülkelerin bu yo lda deruhte ettikleri taahhütler ortak am açlı teşebbüslerin 
en bariz vasfın ı teşkil etmektedir. M ahdut iç taleb muvacehesinde ekonomik 
o lm ayan , ancak büyük bir yatırım  yap ılm adan RCD bölgesine teşmil edilirse ran- 
tabiIite leri önemli ölçüde artab ilecek bazı m illî projeler, ortak am açlı teşebbüs
lere dahil edilm iştir. Konsey, ortak am açlı teşebbüslerin, üye ülkelerin dış öde
me dengelerine yük teşkil etmeyeciğini : z ira , ithal ihtiyaçların ın  ve dış borç 
ödem enin, üye ülkelere aynı projeden yap ıla cak  ihracatla itfa o lunacağı kan ı
sını izhar eylem iştir. N itekim , onaylanan  bütün ortak am açlı teşebbüsler üye 
ülkelerin kalkınm a program larında yüksek bir öncelik taşım aktad ırla r. O rtak 
am açlı teşebbüslerin bünyesi ve yayıld ığ ı geniş a lan  do lay ısiy le  değişik  zam an
larda değişik  uygulam a sa fha ların d a bulunacağından m il'î ekonomi ve bölge
sel ekonomi üzerinde büyük bir yük teşkil etmeyeceği m üşahade olunmuştur.

T İ C A R E T

16 —  Konsey, daha önce a lınan  karar gereğince RCD ülkeleri Ticaret ve 
Ekonomi Bakan la rın ın , İran İktisad î Bakanı Ekselans Dr. A linagh i A likh an i baş
kanlığ ında Tah ran ’da Eylül 1968'de top landıkların ı ve bölgesel ticareti bütünüy
le incelemiş bu lundukların ı, ya p ıla r , tavsiye lerin  üye mem leketler ve RCD Sek- 
retaryasınca tatb ik  m evkiine konm akta olduğunu mem nuniyetle kaydetm iştir.

17 —  RCD ticaret an laşm asın ın  üye hükümetlerce Eylül 1968’de im za lan
mış olm ası mem nuniyetle karşılanm ıştır.

13 —  Vagon ve rafine bakır g ibi ileri sınai m am ullerin bölge içi ticaretini 
geliştirm ek am acıy la  gerekli idari tedbîrlerin üye hükümetlerce a lınm akta oldu
ğu takd irle  kaydedilm iştir.

19 —  Bölge içi ticareti daha serbest k ılm ak, geliştirm ek ve arttırm ak üze
re, bu çeşit ticareti engelleyen unsurları ortadan ka ld ırarak  bölgesel ticaretin 
daha serbest bir şekilde cereyanı ve geliştirilm esi konularında tavsiye lerde bu
lunm ak gayesiy le  m illetlerarası bir teşekkül tara fından  bir inceleme yap ılacağ ı 
m üşahade edilm iştir.

20 —  Pakistan ve Türkiye'n in 1969 da Tah ran ’da düzenlenecek olan ikin
ci A sya  Fuarına katılm aları için gerekli hazırlık ların  sonuçlandırılm akta olduğu 
m em nuniyetle kayded ilm iştir. Bu hazırlık la ra  RCD faa liyetle rin in  sergilenmesi 
de dah il edilm iştir.

60



T U R İ Z M

21 —  Üye ülke m illî turizm kuruluşlarının RCD ortak turistik broşür - kara 
yolu haritasını basmış o ldukları, aynı zam and a, bölge içi ve bölgeler arası tu
rizmi geliştirm ek am acıyla üye ülkelerin gayret sarfettikleri kaydedilm iştir.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

22 —  Konseye bir RCD Bankası kurulması hususunun İncelenmekte olduğu 
m üşahade edilm iştir.

23 •—  K aza , deniz ve yangın o lm ak üzere RCD Reasürans M erkezlerinin 
çalışm aları gözden geçirilm iş ve bu M erkezlerin faa liyetle rin in  çok başarılı o l
duğu takd irle  izlenm iştir.

24 —  Pakistan ’da RCD H avacılık  ve İran 'da RCD M ühendislik Reasürans 
M erkezleri kurulmuştur.

ULAŞTIRMA VE MUHABERE

25 —  Operatör Trunk Dia11ing sisteminin A nkara Tahran - Karaçi arasında 
tesis edilm iş ve üye devletler arasında gece trafiğ i için tenzilâtlı telefon ücretle
rinin tatbiki yo lundaki karar uygulanm aya başlanm ıştır.

26 —  RCD karayolu üzerindeki bazı kısım ların inşaatın ın süratlendirilm e- 
sinin gerektiği m üşahade edilm iştir. RCD karayolu bağ lantıların ın  hedef o larak  
tesbit edilen tarihte veya ona en yakın bir süre içinde tam am lanm asın ın önemi
ni belirtm iştir.

27 —  İran ve Türkiye arasındaki demiryolu inşaatının tesbit edilen tarihe 
uygun o larak  yürütüldüğü memnuniyetle izlenm iştir.

28 —  Denizcilik hizmetleri ile ilg ili faa liye tle rin , gerek bölge içinde gerek 
bölgeler arasında süratle geliştiği memnuniyetle kaydedilm iştir.

29 —  Hava nakliyatı a lan ında daha geniş ve etken bir işb irliğ in in  sağ lan 
ması için gerekli gayretlerin arttırılm ası tebarüz ettirilm işti'.

TEKNİK İŞBİRLİĞİ

30 —  1968 yılı teknik işbirliğ i programı gözden geçirilm iş ve beş seminer 
tanzim i ve 23 uzman teatisini içine a lan  1969 yılı teknik işb irliğ i programı da 
onaylanm ıştır. Söz konusu program , ayrıca İran İçin 84 (69’u Pakistan 'da , 15’ i 
Türkiye ’de), Pakistan için 171, (64 ’ü İran 'da ve 107'si Türk iye ’de) ve Türkiye 
için de 54 (15’ i İran ’da , 3 9 ’u Pakistan ’da) eğitim im kânı öngörmektedir.
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1968 program ından aktarılan  im kân larla  birlikte 1969 program ında 500 
eğitim im kânı sağlanm ıştır.

31 —  Amm e idaresi ve işletm ecilik konusundaki İkinci RCD kursu 6 Ekim 
1968 tarih inden itibaren Lahor’daki Pakistan Yüksek İdarecilik  O kulunda b aşa
rı İle tertiplenm iş, İran ile Türkiye bu kurslara konfederansçı temin etmiştir. A m 
me idaresi ve işletm ecilik konusundaki üçüncü RCD kursunun A ra lık  1969’da Pa
kistan Yüksek İdarecilik  O kulunda tertip edilm esine karar verilm iştir.

RCD ARAŞTIRMA VAKFI

32 —  RCD Araştırm a Vakfın ın  kurulm asıyla ilg ili o la rak  RCD Genel Sek
reterinin haz ırlıya rak  dağıttığı rapor üye memleketler tarafından  İncelenm ek
tedir.

S A Ğ L I  K

33 —  Üye ülkeler karantinaya tâbi ve diğer bulaşıcı hasta lık la r konusun
da m untazam an rapor teatisinde bu lunm aktad ırlar. Konsey, üye mem leketle
rin sağ lık  a lan ında işb irliğ in i geliştirm ek için daha faz la  gayret sarfetm elerin- 
de m utabık kalm ıştır.

AİLE PLANLAMASI

34 —  Pakistan A ile  P lân lam ası Teşkilâtı Başkan ı, uzm anlarla b irlikte , RCD 
teknik işb irliğ i programı çerçevesinde, Ağustos 1968 ayı içinde İran'ı z iyaret et
m iş, İran 'da a ile  p lân lam asın ın  program lanm ası ve uygulanm ası konusunda 
teferruatlı bir rapor hazırlanm ıştır.

Konsey, raporun İran ve a ile  p lân lam ası ile ilg ili m illetlerarası kuru luşlar
ca takd irle  karşılandığ ını kaydetm iştir.

35 —  İran ve Pakistan ’ın a ile  p lân lam ası teşkilâtları başkan ların ın , çeşit
li a ile  p lân lam a usulleri konusundaki tecrübelerini devam lı bir şekilde teati et
mek ve b irb irlerin in tecrübelerinden fayd a lan m ak  üzere bir toplantı yapm aların ı 
karar altına alm ıştır.

T A R I M

36 —  Üye hüküm etlerin tarım ürünleri fa z la la rın ı elden çıkarm aların ı te- 
minen birb irlerine mümkün oian her türlü yard ım ı yapm aları kararlaştırılm ıştır.

37  —  RCD bölgesinde tarım ın önemi tebarüz ettirilm iş ve tarım da işbirliğ i 
sahaların ın  genişletilm esi am acıy la  Genel Sekreterden bîr rapor hazırlanm ası ta 
lep olunm uştur.
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KÜLTÜR İŞBİRLİĞİ

38 —  Kültür a lan ında işbirliğ in in memnuniyet verici bîr şekilde ilerlem ek
te olduğunu ve 1968 de RCD çerçevesine muhtelif kültür mübadeleleri düzen
lendiği kaydedilm iştir. RCD kültür Enstitüsünün faa liyetle ri gözden geçirilm iş ve 
araştırm a, tercüme ve yayım  konularında fayd a lı bir program uygulanm akta o l
duğu memnuniyetle görülmüştür.

39 —  Konsey, sanatçı, profesörler sahalarında tanınmış şah ıslar, gazete
ciler, izciler ve öğrenci gruplarının teatisi ve ortak spor fa liyetlerin in  düzenlen
mesini öngören 1969 kültür teati programını kabul etmiştir.

T A N I T M A

40 —  Üç memlekette mevcut haberleşme vasıta ların ın , RCD bölgesindeki 
ha lk ları yekdiğerine bağ layan mühim sebep ve am açların ulaştırılm ası bakım ın
dan oynadıkları rol önemle kaydedilm iştir. Konsey RCD’nin temel felsefesinin 
ve faaliyetlerin in  üye memleket ha lk larına lâyıkı veçhile intikal ettirileceği yo 
lundaki inancını belirtm iştir. Haberleşme vasıta ların ın  bu görevin ifası sırasında 
RCD bölgesindeki ha lk lar arasındaki kardeşlik  ve an lay ış duygusunu derin leş
tirecekleri hususu teyid edilm iştir.

41 —  1968 yılında İran ve Türkiye'de gazetecilik seminerleri düzenlenm iş
tir. Bu gibi seminer ve tem asların üç ülke arasında mevcut bağ ları kuvvetlendi
receği inancı belirtilm iştir. Bundan sonraki gazetecilik semineri 1969 yılında Pa
kistan'da düzenlenecektir,

KAD1NLARARASI İŞBİRLİĞİ

42 —  «RCD ülkelerinde uygulanan a ile  hukukuna göre kadınların staıü- 
sü» konusunda Türkiye, A n ka ra ’da Kasım 1968’de çok başarılı bir seminer dü
zenlenm iştir. Bölgedeki kadın kuruluşları arasında daha kuvvetli ilişkilerin  tesi
si am acıy la , 1969 y ılında her üye devletin kendi kadın kuruluşlarından ikişer 
tem silciyi diğer iki üye devletin ilg ili teşkilâtlarına gör dermesi kara rlaştırıl
mıştır.

GELECEK TOPLANTILAR

43 —  Bakan la r Konseyi’nin gelecek toplantısının 5-7 Haziran i 969 ta rih 
lerinde İslam abad 'ta yap ılm ası kararlaştırılm ıştır. Bölgesel P lân lam a Konseyi 
3 - 4 Haziran 1969 tarih lerinde İslam abad 'ta toplanacaktır.
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GENEL MÜŞAHADELER

44 —  Konsey, müzakereleri mükemmel bir tarzda yöneten Türkiye Dışiş
leri Bakanı Ekselans İhsan Sabri Ç ağ layang il'e  derin şükran ve takd ir hislerini 
belirtm iştir. İran ve Pakistan delegeleri, Konsey toplantısı vesilesiy le  yap ılan  
mükemmel haz ırlık la r ve Türkiye hükümetince gösterilen cömert m isafirperverlik  
do lay ısıy la Türk hükümetine derin şükran ların ı ifade eylem işlerdir.

45 —  Konsey, RCD faa liyetlerin in  p lanlanm ası ve geliştirilm esinde, üye 
hükümetlerin cömert bir şekilde sağ lad ık la rı devam lı destek ve teşvikle RCD’nin, 
bölgenin ekonomik ve sosyal kalk ınm asında en önemli bir kuvvet halini a lacağ ı 
inancını izhar eylem iştir. Konsey, RCD faa liyetin in  h ızlandırılm ası içîn gerekli 
gayretlerin m illî ve m illetlerarası seviyelerde mem nuniyetle sarfedileceğine olan 
büyük ümid ve inancını ifade etmiştir.

(Esas Metin)

JOINT COMMUNIQUE

The Ninth Session of the RCD Council of M inisters w as held in A nkara 
on December 4-6, 1968, under the Chairm ansh ip  of H.E. Mr. Ihsan Sabri Cag- 
layan g il, M inister of Foreign A ffa irs  of Turkey. Iran w as represented by H.E. 
Mr. A rdeshir Zahed i, M inister of Foreign A ffa irs  and H .E. Dr. Kazem zadeh, 
M inister of State. Pakistan w as represented by H.E. Mr. A rshad Husain , M inister 
of Foreign A ffa irs  and H.E. Mr. M .M . Ahm ad , Deputy Chairm an, Planning 
Commission and M inister in Charge for Planning and Economic A ffa irs . H .E. 
Mr. M assarat Husain Zuberi, Secretary General of RCD participated in the 
meeting.

2. The Council expressed its profound gratitude to the President of Turkey 
His Excellency Mr. Cevdet Sunay for his gracious and inspiring message. The 
Council expressed to the Prime M inister o f Turkey, H.E. Mr. Süleym an Demirel, 
its deep gratitude for the w ise  counsels he had been pleased to give in his 
inaugural address.

3. The Council noted with deep satisfaction that the RCD Region continued to 
m ake rem arkable progress under the determined and sagacious leadership of 
the Heads of State of the three countries, His Im perial M ajesty the Shahanshah 
A ryam ehr of Iran, His Excellency Mr. Cevdet Sunay, President of the Republic 
of Turkey and His Excellency Field M arshal M oham m ad Ayup Khan , President 
of Pakistan .

4 . The Council expressed its profound gratification at the unprecedented and 
balanced progress made by Pakistan during its Decade of Reforms under the
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wise and inspiring leadership of His Excellency Field M arshal M oham m ad Ayup 
Khan, President of Pakistan.

5. The deliberations of the Council were held in an atm osphere of 
cordialty, friendship and fraternity. The leaders of the Delegations reaffirm ed 
the determination of their respective Governments to further, w ith full v igour, 
the aim s and objectives of Regional Cooperation for Development for bringing 
the three countries ever closer to each other in the spirit of the special 
relationship which had been created through RCD.

6 . The Council considered and approved the Report of he Ninth Session 
of the Regional Planning Council held at A nkara on December 2-3, 1968. The 
Council expressed its appreciation of the excellent work done by the Regional 
Planning Council and complimented its Chairm an H.E. Mr. Turgut O za l, 
Secretary to the Prime Minister for the State Planning O rganisation , Government 
of Turkey, H.E. Dr. Husain Kazem zadeh, M inister of State, Im perial Government 
of Iran, and H.E. Mr. M .M. Ahm ad, Deputy Chairm an, Planning Commission 
and M inister in Charge for Planning and Economic A ffa irs , Government of 
Pakistan who participated in the deliberations of the Regional Planning Council 
as leaders of their respective delegations.

ORGANISATIONAL MATTERS

7. The Council approved the budged of the RCD Secretariat for the year 
1969-70 and also approved the appointment of two Deputy Secretaries General 
in the RCD Secretariat. It expressed its deep appreciation of the generous host 
facilities provided by the Imperial Government of Iran to the RCD Secretariat 
at Tehran.

8 . The Council complimented the Secretary General of RCD, His Excellency 
Mr. M assarat Husain Zuberi, Members of the RCD Secretariat and of its 
specialised organs for the hard w ork they had put in and for their devotion 
to the cause of RCD.

JOINT PURPOSE ENTERPRISES

9. The Council approved three more joint purpose enterprises; Filaments 
for Electric Lamps located in Turkey; Rotating Electrical M achinery {low speed 
generators upto 1500 RPM and 600 KW high tension motors above 1000 volts); 
and Carbon Rods for Dry Cells located in Iran. This brings the total of projects 
approved as Joint Purpose Enterprises to 54.

10. The Council reviwed the progress of the fo llow ing 51 joint purpose 
projects which had been approved an d /o r approved in principle at its earlier 
sessions :

65



Alum inium ; Bank Note Paper; Locomotives; Cotton Linter Pulp; Kraft 
Paper; Jute M anufactures; W ires and Cables; Ball Bearing; Textile 
M achinery; Streptomycin; PAS Sodium; Nephthol Dyes; O rganic Pigment 
Dyes; Basic & Chrome Dyes; Reactive Dyes; Optical Bleaches,- U ltram arine 
Blue; Toxaphene,- Dipterex, Borax and Boric Acid ; RCD Advisory and Desing 
Centre; C raw ler Type Earth M oving Equipment; Shock Absorbers; M achine 
Tools (Turrets and Capstan Lathes); G ear Boxes and Differential System; 
A lum inium  Sheets; Dumpers, Seamless Steel pipes and Tubes; Sodium
Tripolyphosphate; M achinery for Tea Industry; Rubber Tyred Earth AAoving 
Equipment; Concrete M ixers and Concrete Preparation Equipment; Tungten 
Carbide; Pressure Vessels; Centrifugal and Special Filters for Chemical 
Industry,- Locomotive Diesel Engines,- Diesel Engines required for use in 
M arine Craft; Tractors,- Earth Moving Equipment and Ligth and Heavy 
Trucks and Buses; Electronics (Resistors, Capacitors, Semi-conductors, TV 
picture Tubes, RF Transform ers, IF Transform ers, Audio Transform ers, 
Speakers, M obile Radio Equipment, Sound Equipment excluding M ovie 
Equipment, and Test and M easuring Equipment); Izm ir Oil Refinery; 
Carbon Black; Caprolactam ; Polyester Fibre; Po lyacrylonitrile Fibre;
Polyisoprene Rubber; Polybutadiene Rubber; M ethanol; Urea Form aldehyde; 
and G lycerine.

11. The Council noted w ith deep satisfaction that the Alm uninium  and 
G lycerine Projects located in Iran, Bank Note Paper, RCD Jute M ills , G ear Boxes 
and D ifferential System , M achine Tools (Turret and Capstan Lathes), Urea For- 
m aldeyhde, M ethanol, Shock Absorbers, G lycerine and Ball Bearing projects 
located in Pakistan , and Tungsten Carb ide, M achinery for Tea Industry, Izm ir 
Oil Refinery, Locomotives and Borax and Boric Acid projects located in Turkey 
were being implemented satisfactorily , Memorandum of Understanding had 
a lready been signed for five  projects and some more w ere expected to be 
negotiated and fina lised  w ith in  the next four months or so. The Council w as  
gratified to note that exchanges in respect of some of these joint purpose
enterprises w ould  commence early  next year.

1 2 . The Council noted that studies on the fo llow ing contemplated joint 
purpose enterprises had either been completed or would be completed by Member 
Governments and the RCD Secretariat by early 1969 : Static Electrical Equipment; 
Turbo Generators; Oil Drilling , Extracting and Refining Equipment; Boilers; 
Pressure Vessels and Steam Heating App liances; Pumps and Compressors; H.T. 
Insulators; Zinc Smelter Plant; Special V a lves ; Carrier Telephone and Telegraph 
Equipment; Fabrication of Stainless Steel and Non-Ferrous Chemical Equipment; 
Chem ical Pumps; Tetracycline; M alath ion and Methyl Pci rath ion; Iron and Steel; 
Coal; W heels; Brakes; Boilers (large size for Grid Power Stations); Special Type 
o f Dry Cells ; M echanical Equipment (Hydraulic Turbines and Coupling System, 
etc.); Autom obile Instruments; and Ship Build ing .
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13. In pursuance of its earlier decision, the Council decided that an Experts 
Working Group composed of the representatives of three Member Governments 
should review  the entire production plans in the heavy engineering and electrical 
fields with a v iew  to exam ining the feasib ility  of undertaking an integrated 
programme through the proposed RCD Heavy Engineering and Electrical 
Corporation or Corporations or other suitable institutional fram ew ork.

14. The Council decided that for the expeditious and efficient implementation 
of joint purpose enterprises the private sector in the member countries should be 
more actively associated, as fa r as practicable.

15. The Council noted that the greatest advantage of RCD Joint Purpose 
Enterprises w as the assured market. The participating countries either agreed 
to lift a particular quantity of the output or to meet the total import requirements 
from the RCD enterprises. Guarantees regarding off take were, in the v iew  of the 
Council, the most significant characteristic of joint purpose enterprises. Some 
of the national projects which would not be economic on the basis of national 
requirements alone or whose economics would improve very substantia lly if 
they were expanded on an RCD basis w ithout substantial increase in investment, 
had been included as joint purpose enterprises. The Council noted that Joint 
Purpose Enterprises did not generally involve any strain on a member country's 
balance of payments position since the import requirements of the project and 
the servicing of the foreign debt w as by and large counter - balanced by the 
exports of that project to the other participating countries. In fact, a ll the joint 
purpose enterprises which have been approved merited high priority in the 
development programmes of member countries. The Council observed that in 
v iew  of the nature and the magnitude of the joint purpose enterprises involved, 
during a particular period of time different projects will be in different stages of 
implementation and there w as no real danger of their posing an unbearable 
burden either on the national economy of a member country or on the economy 
of the region as a whole.

T R A D E

16. The Council noted w ith deep appreciation that in pursuance of its 
earlier decision the Commerce and Economy Ministers of RCD countries met at 
Tehran in September 1968 under the Chairm anship of His Excellency Dr. A linagh i 
A likh an i, M inister of Economy of the Im perial Government of Iran and considered 
the entire field of regional trade. The Council noted that their recommendations 
were now under implementation by the Member Governments and the RCD 
Secretariat.

17. The Council noted w ith satisfaction that the RCD Agreement on Trade 
w as signed b/ the Member Governments in September 1968.
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1 8 . The Council w as  gratified to note that member governments w ere taking 
adm in istrative action to promote intra-regional trade in sophisticated goods 
like ra ilw ay  carriages- and refined copper.

19. The Council noted that in order to libera lise , promote and expand 
intra-regional trade a study would be undertaken by an international organisation 
with a v iew  to identifying all barriers impeding intra-regional trade and m aking 
recommendations for the liberalisation and expansion of such trade.

20. The Council noted w ith satisfaction that arrangem ents w ere being 
fina lised  for the participation of Pakistan and Turkey at the Second Asian  Fair 
to be held in Tehran in 1969. These arrangem ents included facilities for 
d isp laying  RCD activ ity and exhib its.

T O U R I S M

21. The Council noted w ith satisfaction that the N ational Tourist O rgan i
sations of the Member Countries had printed the RCD Jo in t Brochure-cum-Road 
M ap. The Council also  noted the efforts which were being made by Member 
Countries to promote intra - regional tourism and inter - regional tourism .

BANKING AND INSURANCE

22. The Council noted that the question of establishing a RCD Bank w as 
under active consideration.

23. The Council reviewed the working of the RCD Re-insurance Pools 
nam ely, Accident, M arine (Hull & Cargo) and Fire and noted w ith satisfaction 
that the operations of the Pools had been highly successful.

24. The Council noted w ith satisfaction that the two new RCD Pools, 
nam ely, Aviation and Engineering had been established in Pakistan and Iran, 
respectively.

TRANSPORT AND COMMUNICATIONS

25 . The Council noted that Sim ple Operator Trunk D ialling  System had 
been introduced between A n ka ra , Tehran and Karachi and that the decision to 
introduce reduced night ta riff rates for telephone tra ffic  among the regional 
countries had been implemented.

26 . The Council noted that the construction of road links needed to be 
expedited on certain parts of the RCD H ighw ay. The Council once ag a in  stressed 
the urgency for the early  completion of the RCD road links by the target dates 
or soon thereafter.
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27. The Council w as pleased to note that w ork w as progressing according 
to schedule on RCD ra ilw ay  links in Iran and Turkey.

28. The Council noted with deep satisfaction the increasing activities of 
the RCD Shipping Services, both on the intra-regional as w ell as the inter-regional 
routes.

29. The Council suggested that serious efforts should be made to foster 
w ider and deeper collaboration in the field of a ir transportation.

TECHNICAL COOPERATION

30. The Council reiewed the 1968 Programme of Technical Cooperation 
and approved the Programme of Technical Cooperation for 1969 which included 
the holding of five Seminars and the exchange of 23 experts. The Programme 
a lso  covered 84 training facilities for Iran (69 in Pakistan and 15 in Turkey), 
171 for Pakistan (64 in Iran and 107 in Turkey), and 54 for Turkey (15 in Iran 
and 39 in Pakistan). The Council w as gratified to note that together w ith facilities 
carried over from 1968 Programme there would be altogether about 500 training 
facilities provided under the RCD Programme of Technical Cooperation during 
1969.

PUBLIC ADMINISTRATION

31. The Council noted with satisfaction that the Second RCD Course on 
Public Adm inistration and M anagement w as successfully arranged from 
October 6 , 1968 at the Pakistan Adm in istrative Staff College, Lahore in which 
Iran and Turkey also provided lecturers. The Council approved arrangem ents 
fo r holding the Third RCD Course on Public Adm inistration and M anagem ent at 
the Pakistan Adm inistrative Staff College in December 1969.

RCD RESEARCH ENDOWMENT

32. The Council noted with appreciation that the Secretary General of RCD 
had prepared and circulated a paper regarding the establishm ent of RCD 
Research Endowment which w as under consideration of the A‘\ember Governments.

H E A L T H

33. The Council noted that Member Governments w ere exchanging regularly 
reports on quarantineable and other communicable diseases. The Council agreed 
that the Member Governments should intensify their cooperation in the field 
o f Health.
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FAMILY PLANNING

34. The Council noted w ith appreciation that the Secretary to the Government 
of Pakistan in the Fam ily Planning D ivision, along w ith his expert ad visers, 
visited Iran under the RCD Programme of Technical Cooperation during August 
1968 and had prepared a detailed report on the planning and implementation 
of the Fam ily Planning Programme in Iran. The Council w as pleased to note that 
the report had been very w e ll received in Iran and by international organisations 
dealing w ith Fam ily Planning.

35. The Council noted that the Heads of the Fam ily Planning O rganisations 
of Iran and Pakistan would meet in order to exchange on a regular basis their 
experience in the use of various fam ily  planning techniques and thereby profit 
from one another’s experience.

AGRICULTURE

36. The Council agreed that the Member Governments should assist one 
another to the m axim um  extent possible in the disposal of their agricu ltural 
surpluses.

37. The Council em phasised the sign ificance of agriculture in the RCD 
Region and requested the Secretary General to prepare a paper outlining 
proposals for increasing the areas of cooperation in the fie ld  of Agriculture.

CULTURAL COOPERATION

38. The Council noted w ith satisfaction that cooperation in the cultural 
fie ld  w as progressing satisfactorily  and that several cultural exchanges had 
taken place during 1968 under the aeg is of RCD. The Council reviewed the 
activities o f the RCD Cultural Institute and noted w ith satisfaction that it w a s  
carrying out useful programme of research, translations and publications.

39. The Council approved the Cultural Exchange Programme for 1969 
which provided for exchange or artists, eminent personalities including scholars 
and professors, journalists, sports team s, boy scouts, girl guides and groups of 
students.

INFORMATION

40. The Council em phasized the important role of inform ation media in 
three countries in transm itting the high motives and purposes that bind the
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peoples of the RCD region. The Council expressed the hope that the public 
expression of the philosophy behing RCD and its activities would be presented 
to the public w ith the emphasis they deserved. The Council agreed that in 
performing this duty the information media should promote greater understanding 
and foster a feeling of brotherhood amongst the peoples of the RCD region.

41. The Council noted that Seminars of Journalists have been organised 
in Iran and Turkey during 1968 and agreed that such sem inars or contacts w ere 
useful in promoting greater understanding and aw areness of the existing ties 
amongst the three countries. The Council decided that the next Sem inar of 
Journalists be organised in Pakistan during 1969.

WOMEN’S COOPERATION

42. The Council noted that Turkey had organised a very successful Sem inar 
on «The Status of Women w ith Special Reference to Fam ily Laws prevalent in 
the RCD countries» at Ankara in November, 1968. It decided that, w ith a w ¡ev  
to promoting greater contacts amongst the W omen's Organisations in the 
region, each member country should send two representatives of its W om en’s 
O rganisations to each of the other two member countries during 1969.

FUTURE MEETINGS

43. The Council decided to hold its next session at Islam abad on June 
5-7, 1969. The Regional Planning Council would meet at Islam abad on June 
2-3, 1969.

GENERAL REMARKS

44. The Council expressed its deep appreciation of the adm irab le manner 
in which H.E. Mr. Ihsan Sabri Ç ag layang il, Foreign M inister of Turkey conducted 
the proceedings of the Council. The leaders of the delegations from Iran and 
Pakistan expressed their deep appreciation for the excellent arrangem ents which 
had been made for the Council session and for the w arm  hospitality which had 
been so generously extended by the Government of Turkey.

45. The Council w as confident that w ith the continued support and 
stimulation so generously provided by the member Governments in the 
planning and promotion of RCD activity , there w as every reason to be confident 
that RCD would be a m ajor force in the economic and social development of the 
region. The Council expressed the sanguine hope that the requisite efforts for 
accelerating RCD activity would be read ily forthcoming at all national and 
international levels.



B E L G E  6 6 Aralık 1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ AVUSTURYA DIŞİŞLERİ BAKANI ŞEREFİNE 
VERDİĞİ YEMEKTE YAPILAN KONUŞMALAR

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layan g il, Avusturya Dışişleri Bakanı Dr. 
Kurt VValdheîım şerefine verd iğ i yemekte bir konuşma ya p ara k  konuk Avusturya 
Bakanın ı Türk iye ’de görmekten duyduğu memnunluğu belirtm iş ve daha son
ra özetle şunları söylem iştir :

«Bu ziyaretin  Türk - Avusturya ilişkileri akışında önemli bîr yeri o lacağ ın
dan ve iki memleket arasındak i m ünasebetlerin m üm eyyiz vasfı olan karşılıklı 
an lay ış  ve sam îm i dostluk bağların ın takviyesine mes'ut bir katkıda bu lunaca
ğından eminim .

Türkiye ve A vusturya , kendi bölgelerinde ve bütün dünyada aynı ideal 
ve refah gayelerine bağ lılık  h isleriyle m eşbudurlar. Her İki memleket, büyük- 
küçük bütün ülkelerin m illetlerarası hayatta barış, düzen ve istikrarın hüküm 
sürdüğünü görmeyi ümit etmekte ve İlerleme ve refah yo lundaki meşru em elle
rini gerçekleştirm enin ancak bu şekilde mümkün olabileceğine inanm akta
d ırlar.

Bu düzen ve istikrar herşeyden Önce m illetlerarası taahhütlere sayg ı, kar
şılıklı o la rak  başka devletlerin içişlerine m üdahale etmemek ve ih tilâ fla rın  b a
rış yo luyla ha lli prensiplerine dayan ır. prensipler Türkiye hükümetinin po
litikasın ın  başlıca özellik lerid ir.

Ö zellik le  içinde bulunduğum uz A vru p a 'ya  gelince, dünya barışı bak ı
mından tam am en istisnaî bir önem kazanm akta olan Avrupa düzenini takviye  
m aksad ıy la ya p ıla ca k  teşebbüslere, ülkem iz büyük bir önem atfetm ektedir. Bu 
münasebetle Avrupa m îlletlerinin b irbirlerine yak laşm ası konusunda Avustur
ya 'n ın  övgüye değer gayretlerin i Türk hükümetinin pek yakından ve büyük bir 
sempati ile izlediğ ini belirtmeme m üsaade buyurunuz.

İk ili m ünasebetlerim iz konusunda herhangi bir an laşm azlığ ın  m ünasebet
lerim ize gölge düşürm ediğini m üşahade etmekle bahtiyarız  ve yarınk i görüş
lerim izin de, bu m ünasebetlerin ilerisi için mes'ut bir gelişm e vaadettik lerin î or
taya koyacağından eminim ,

İlişk ilerim izin  m illetlerarası teşekküllerde verim li bîr işb irliğ i ile tam am 
lanm akta olduğuna işaret etmeden sözlerim i bitirm ek istem iyorum .»

/2



Bakan Dr. Kurt W aldheim  ise şu konuşmayı yapm ıştır :

«Bu ziyaretim in ülkelerim izi birleştiren bağları daha da kuvvetlendirece
ğine inanıyorum . Büyük bir memnunlukla belirtebilirim  ki, Türkiye ve A vustur
ya Cumhuriyetleri arasında çözüm bekleyen hiçbir mesele yoktur ve iki ülke a ra 
sındaki ilişkiler gittikçe daha elverişli şekilde gelişm ektedir.

Günümüzün en önemli meselelerinden biri de, hiç şüphesiz dünya barı
şının kurulm ası ve korunmasıdır. Bunun için de, güven ve an lay ışa  dayanan 
bir genel atmosferin tesis edilmesi lüzumludur. Nüfuz bölgelerinin uç nokta la
rında bulunan ü lkelerim iz, değişik sistem ve s iyasî felsefelerin çarpıştığı bu ke
sim de, s iyasî havayı daha elverişli bir halde tutabilm ek için im kânları nisbe- 
tinde gayret göstermektedirler.

U luslararası a landa güvenliğin sağ lanm asın ın , ancak ülkelerin hüküm ran
lık ve toprak bütünlüğüne saygı göstermek şartı ile gerçekleşebileceği husu
sunda tam am iyle şuurluyuz. Ayrıca bu hususun gerçekleşebilm esi İçin Birleş
miş M illetler yasasına da harfiyen riayet etmenin lüzumlu olduğuna İnanm ak
tayız.

Bu yo ldan hareket eden Türkiye ve A vusturya, dış siyasetlerin in esasım , 
Doğu ile Batı arasındaki gerginliğin aza ltılm ası esası üzerine bina etm işlerdir. 
Bunun gerçekleşmesinin ise, Doğu ve Batı arasında doğrudan doğruya ilişki 
kurm ak suretiyle, u luslararası atmosferde elverişli bir gelişm enin m eydana ge
tirilm esine ve gerginliğin aza ltılm asına bağlı olduğunu bilmekteyiz.

Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişk ile r sadece s iyas î alanda kalmamak
ta ve İktisad î a landa da kendini göstermektedir. Gerçekten, iki ülkenin de dış 
ticaretlerinin önemli bir kısmı, Avrupa İktisadî Topluluğuna yönelm iş durum 
dadır. A ncak, bunun yanı sıra , Doğulu ülkeler ve diğer dünya ülkeleri ile olan 
ticaretin değerini de takd ir etmiyor değiliz.

Türkiye ile Avusturya arasındaki ticarî ilişkiler a lan ında çok tatm inkâr 
bir gelişm enin m eydana geldiğ ini görmekteyiz. Yakın  bir gelecekte, ticarî mü
badelelerim izin daha hızlı bir tempo ile gerçekleşmesini ümit etmekteyiz. A vu s
tu rya ’nın Türkiye ile olan İktisadî ilişkisi b iraz da , A vustu rya ’nın OECD çer
çevesi içinde, Türkiye'ye yardım  konsorsiyumu üyesi o lm asından İleri gelm ek
tedir.»

Türk ve Avusturya hey’etleri arasında yap ılacak  görüşmelerin verim li o la 
cağından emin bulunduğunu kaydeden Avusturya Dışişleri Bakanı sözlerini, 
A n k a ra ’dan sonra ziyaret edeceği İstanbul, İzm ir ve Efes'i görmekten duyacağı 
memnunluğu belirterek tam am lam ıştır.
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B E L G E  7 7 Aralık 1968

Avusturya Dışişleri Bakanı Dr. Kurt W aldheim , Anadolu A jansı m uhabiri 
ile bir m ülakat yapm ıştır. Dr. W aldheim , bir soru üzerine, A vusturya'n ın  nötr 
bir ülke olduğunu ifade ederek, «1955'de an laşm ay ı im za lıyan la r Avusturya'n ın  
toprak bütünlüğüne ve hüküm ranlığ ına saygı göstermeyi yüklenm işlerd ir» demiş 
ve Am erika Dışişleri Bakanı Dean Rusk’un bir konuşması üzerine verdiği beya
natında bu hususu belirttiğini söylem iştir.

Konuk Bakan daha sonra son Çekoslovakya o lay ları ile ilg ili bir soruya 
karşılık  o larak  «yazın  cereyan eden o lay lardan  sonra, halen normal bir politi
kaya , bir detente (yum uşam a) politikasına dönüşü gayret edilm ektedir» demiş 
ve sözlerine şöyle devam  etm iştir :

«G ayet tab ii o la rak , ya z  o lay ları do lay ıs iy la  bu detente politikasına dön
mek kolay bir iş değ ild ir. Am a biz, başka bir a lternatif olm adığı için gene de 
detente politikasına dönmek gerektiğini düşünüyoruz.

Bu konuda alte rnatif, o lsa olsa soğuk harp o lab ilir k i, sanırım  kimse bu 
po litikaya girişm ek istemez. Bu durum da ya p ıla ca k  şey, detente politikasına 
devam a gayrettir. Buradaki tem aslarım da ve özellik le  D ışişleri Bakan ın ızla ya p 
tığım görüşm ede, Türk şahsiyetlerin in  de aynı kanıda oldukları intibaını edin
dim . Bununla beraber, söz konusu politikayı yürütebilm ek için tara fla rın  iş
b irliğ ine ihtiyaç olduğu m uhakkaktır. Ta ra fla rd an  birinin çaba göstermesi ye 
terli o lm az.»

Avusturya Dışişleri Bakan ı, Orta - Doğu konusunda da , bu bölgede du
rumun çok önemli ve vahim  olduğunu belirtm iş ve şöyle konuşmuştur :

«D iyebilirim  ki bu konu çok önem li. Çok vahim  ve hata şu an için, karşı
mızda bulunan en vah im  meseleyi teşkil etmektedir. A ncak , konuya çabuk bir 
çözüm yolu bulunabileceğini gösteren bir emare henüz ortada yoktur. New 
Yo rk ’da edindiğim  intibaya göre, sanırım  kİ bir ümit ışığı va rd ı. O rada bulu
nan Dışişleri Bakan ların ın  gayretleri ile G unnar Ja rr in g ’în çaba larına  yeni bir 
im kân verileb ileceği um ulurdu. A ncak , bugüne kadar, bu intihadan başka bîr- 
şey tahakkuk  etmedi. G ayet tab ii ki, şu anda konu çok kaygu uyand ırm akta
dır. Am a geçen Kasım  ayında Birleşm iş M illetlerde a lınan karara uygun bir hal 
yolunun bulunm ası gerektiğine inanıyoruz. Kanatim ce Birleşm iş M illetlerde ka 
bul edilm iş olan karar tasarıs ı, Orta - Doğu sorununun barışçı bir yönden halli 
için im kân sağ layan  iyi bir tasarısıd ır. Um arız ki B irleşm iş AAilletlerin ve diğer 
ü lkelerin gayretleri ile barışçı bir çözüm yolu bulunab ilsin . Gene de durum gö- 
zönüne a lın ırsa , bu işin oldukça güç olacağı be lirlid ir.»
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Dr. W aldheim  daha sonra, her iki tarafın  da Birleşmiş M illetler kararını 
kabul ettikleri kanısında o ldukların ı, ancak her ikisinin de bunu fark lı şekillerde 
yorum ladıkların ı ifade ederek, «asıl sorun da zaten bu noktada. Karar m ev
cut, am a fa rk lı yorum lar va r. M eseleler ister sın ırlar konusunda olsun, ister 
mülteciler ve diğer konularda olsun, karar tasarısında yer a lm ış. Am a prob
lem, karar tasarısın ın bu yorum unda ortaya çıkıyor» demiştir.

Kıbrıs konusunda sorulan bir soruya karşılık  o larak , bu konu ile Birleşm iş 
M illetlerde iken yakından bilgi sahibi olduğunu söylemiş ve şöyle devam  et
miştir :

«Bu soruna tatm inkâr bir çözüm yolu bulunabileceğini um arım . B iliyorsu
nuz Avusturya barış gücüne bir sıhhiye birliği ve polis kadrosu İle katılm akta
dır. Bu bakım dan konu ile doğrudan doğruya da ilg ili bulunuyoruz ve soruna 
s iyasî bir çözüm yolu bulunacağını ümit ediyoruz. Zira ortada s iyasî bir sorun 
vard ır. Halen iki topluluk arasında yap ılan  görüşmelerden ümitlenmekte ve 
bunların bir çözüm yolu bulunmasına yararlı olacağını um m aktayız.»

Avusturya Dışişleri Bakanı daha sonra ikili münasebetler konusuna da 
değinm iş, Türkiye ile Avusturya arasında mesele teşkil edecek ciddî b îr husus 
bulunmadığını söyleyerek, bu konuda da şöyle konuşmuştur :

«Türkiye ile ilişkilerim iz çok iyi ve dostane bir yöndedir. A nkara 'd a ya p 
tığımız m üzakerelerde sadece bu ilişkilerim izi daha da geliştirm ek im kân ları
nı gözden geçirdik. Bu arada - turizm gibi - işbirliğ in i daha da geliştireceğim iz 
konuları ele a ld ık  ve bu a landa bir işbirliği için m utabakata vard ık .

Turizm konusunda Türkiye'de kurulacak olan O telcilik Enstitüsü için A vu s
turya île işb irliğ i yap ılm ası fikri tarafım ızdan çok müsbet bir şekilde karş ılan 
mış ve bunun tahakkukuna çok yakın bir durum dayız.»

Diğer bir k o n u n u n  da genç d ip lom atlar ve öğrencilerin V îy a n a ’daki Aka- 
demİ'de kurs görebilmesi İm kânının sağlanm ası teklifi olduğunu ve bunu da 
çok müsbet karşılad ık ların ı söyleyen Avusturya Dışişleri Bakan ı, kültür a n la ş
ması yap ılm ası içîn müzakerelere başlanm ası konusunda m utabakata va rıld ı
ğını ve bu hususta teknisyenler seviyesinde ilk çalışm aların yap ılacağ ın ı sözlerine 
ekleyerek şöyle devam etmiştir :

«Biri Hopa’da kurulacak olan iki elektrifikasyon projesi ile de ilg ilenm ek
teyiz. Ülkem izde bu konu île ilgilenebilecek firm alarım ız mevcuttur. Görüşm ele
rim izde, bu konuda gelecek tekliflerin İnceleneceği bana b Id irild i.

Bu arada A vustu rya ’nın konsorsiyum çerçevesinde Türkiye'ye olan ilgisi 
devam  edecektir. Ayrıca bir hususu da belirtmek isterim . Türkiye ’nin Avustur
ya ile olan İthalat ve ihracat bilânçosuna bakılacak olursa burada Avusturya 
lehine bir fa rk  olduğu görülüyor. Kanım odur kİ bu istatistikler pek doğru de

75



ğild ir. Çünkü Avusturya Türk iye ’den endirekt yo lla  ithalat yapm aktad ır. Bunun 
sebebi A vustu rya ’nın Türk iye ’nin ihraç ettiği m alla ra  büyük m iktarlarda ihti
yacı bulunm am asıdır. Bu durumda Türk iye ’nin ihraç ettiği m a lla r için, iki ülke 
arasında doğrudan doğruya ticaret an laşm aları yap ılm ası yo luna gidilm em ekte ve 
Avusturya bu ihtiyacını üçüncü bir ülkeden, mesele İsviçreden Türk m alları a lm ak 
suretiyle karşılam aktad ır.»

Konuk Bakan son o la rak  Avusturya 'da çalışan Türk işçileri konusuna da 
değinm iş ve çalışan 6 bin Türk işçisinden hükümet o larak  son derece memnun 
o ldukların ı belirtm iştir.

B E L G E 8 9 Aralık 1968

TÜRKİYE - AVUSTURYA ORTAK BİLDİRİSİ

Bild irin in metni şöyled ir :

«Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabrî Ç a ğ la yan g il’ in daveti üzerine, A vus
turya Dışişleri Bakanı Kurt W aldheim , eşi ile birlikte, 6 ilâ 9 A ra lık  1968 tarih 
lerinde Türk iye ’ye resmî bir z iyaret yapm ıştır.

AvusturyalI m isafir A n kara 'd a  Türkiye Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay ve 
Başbakan Süleym an Demirel tara fından  kabul edilm iştir.

Kurt W aldheim  ve kendisine refaket eden heyetin üyeleri, İstanbul ve İzm ir 
şehirlerini de z iyaret etm işlerdir.

İki ülke arasın dak i ilişkilerin  haraketlî havası içinde geçenbu ziyaret s ıra
sında, İhsan Sabri Ç ağ layang il ve Kurt W aldheim , anânevi dostluk zihniyetin in 
hâkim olduğu görüşm elerde bulunm uşlardır. Bu görüşm eler sırasında, iki Ba
kan, m illetlerarası durumu gözden geçirm işler ve ik ili ilişkiler üzerinde durm uş
lardır.

M illetlerarası durumu gözden geçirirken, Bakan la r, ülkelerinin m illetler
arası an lay ış ve işb irliğ in i geliştirm eye m âtuf gayretlerine devam  etmek ve bu 
suretle, e llerindeki bütün im kân la rla , dünyada barış davasına  katkıda bulun
m ak hususundaki azim lerin i b ilhassa teyîd etm işlerdir. B akan la r ayn i zam and a , 
Birleşm iş M illetler Yasasın d a kayded ilm iş bulunan egem enlik, bağ ım sızlık , top
rak bütünlüğü, eşitlik  ve içişlerine karışm am a prensiplerine olan bağ lılık ların ı 
tekrarlam ışlard ır.

B akan la r, silâhsız lanm a meselesine değinm işler ve nükleer silâh ların  y a 
yılm asın ın  önlenmesi konusunda bir an laşm an ın  gerçekleşm iş o lm asından duy
dukları m em nuniyeti belirterek, m illetlerarası m üessir bir kontrol tathtında ge
nel ve tam bir s ilâhsız lanm anın , bu a land a  n ihaî hedefi teşkil etmeye devam 
ettiğine işaret etm işlerdir.
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İki Bakan , Vietnam  konusundaki Paris görüşm elerinin, ih tilâ fa , Vietnam  
halkının kendi kaderini kendisinin tayin etmesine im kân verecek şekilde , 1954 
Cenevre A n laşm alarına  müstenîd barışçı bir hal çaresi sağ lam ası üm idini izhar 
eylem işlerdir.

Bakan la r, Orta - Doğu buhranının devam etmesindeki tehlikeleri müşaha- 
de etm işlerdir. G üvenlik  Konseyinin 22 Kasım  1967 tarih li Kararı gereğince sar- 
fedilen gayretlerin , bu ihtilâ fa gecikmeden barışçı bir çözüm şekli bulunması ile 
neticelenmesi ve böylece bölgede hakkâniyete müstenîd ve âdil bir barışa yol 
açılm asının kabil olması d ileğini ifade eylem işlerdir.

B akan la r Kıbrıs meselesine de değinm işlerdir. İhsan Sabri Çağ layang i! 
son gelişm eler hakkında bilgi verm iş ve Türk Hükümetinin, A vusturya'n ın , K ıb
rıs'taki Birleşmiş M illetler faa liyetine sağlad ığ ı katkı için duyduğu takd iri ifade 
etmiştir. Bakan la r, ilg ili bütün tarafla rın  meşru h a k 'v e  m enfaatlerini tan ıyacak  
hakkâniyete müstenîd bir hal çaresi bulunması zaruretini belirtm işler ve Actadcrkl-^ 
iki cem aatin temsilcileri arasındaki istikşâfi görüşm elerin, böyle bir hal çare
sinin gerçekleşmesine yardım cı olmasını temenni etmişlerdir.

İki Bakan , her iki milletin karşılıklı arzu larına uygun o la rak , çeşitli a la n 
larda olumlu bir şekilde gelişm eye devam etmekte olan ik ili ilişkilerin gayet 
tatm inkâr olan durumundan memnuniyet duydukların ı ifade etmişlerdir.

Bakan la r, ekonomik ve ticarî İlişkilerin gelişm esini mem nuniyetle kaydet
m işler ve bu hususta istikbal için muhtelif işbirliği im kânları mevcut olduğunu 
m üşahade etmişlerdir.

Bakan la r, Türkiye ile Avusturya arasında kültürel a landa kaydedilen g e liş
melere de memnuniyetle değinm işler ve iki ülkenin karşılıklı m enfaatine uygun 
o la rak , bu işb irliğ ine devam  olunm asına karar verm işlerdir.

Görüşmeleri çok tatm inkâr bulan Bakan lar, iki ülkenin idarecileri arasında 
z iyaret teatisinin fa idesin i belirtm işler ve ara la rındaki yakın temasın devam  et
mesi hususundaki arzuların ı ifade etmişlerdir.

Avusturya Dışişleri Bakan ı, Türkiye Dışişleri Bakanını A vustu rya ’ya resmî 
ve ziyaret yapm ağa davet etmiştir. Bu davet memnuniyetle kabul olunmuştur.
Z iyaretin tarih i daha sonra tesbit o lunacaktır.»

(Esas Metin)

COMMUNIQUE CONJOINT TURCO - AUTRICHIEN

«Sur l ’ invitation de M. İhsan Sabri Ç ağ layang i!, M inistre des A ffa ires
Etrangères de Turquie, M. Kurt W aldheim , Ministre des A ffa ires Etrangères 
d ’Autriche, accom pagné de M adam e W aldheim , a effectué une visite officie lle 
en Turquie du 6 au 9 décembre 1968.
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L'hôte autrichien a été reçu à A nkara par M. Cevdet Sunay, Président de 
la République de Turquie et par M. Süleym an Demirel, Premier M inistre.

M. Kurt W aldheim  et les membres de la délégation qui l'accom pagnaient 
ont égalem ent visité les v illes d 'Istanbul et et d ’ Izmir.

A  l'occasion de cette visite qui s'est déroulée dans le clim at chaleureux 
des relations entre les deux pays, M. Ihsan Sabri Ç ag layang il et M. Kurt 
W aldheim  ont eu des entretiens qui ont été marqués par l ’esprit de traditionnelle 
am itié. Lors de ces entretiens, les deux M inistres ont passé en revue la situation 
internationale et ont fa it le point des relations b ilatéra les.

Au cours de l’exam en de la situation inernationale , les Ministres ont 
réaffirm é tout particulièrem ent la détermination de leurs pays de poursuivre 
leurs efforts destinés à promouvoir la compréhension et la copération 
internationales et de contribuer ainsi avec tous les moyens dont ils disposent 
à la cause de lu paix  dans le monde. Ils ont égalem ent réitéré leur attachement 
au x principes de la so uvera ineté , de l ’indépendance, de l'intégrité territoria le , 
de l ’égalité et de la non - ingérence dans les affa ires intérieures qui se trouvent 
inscrits dans la Charte des Nations - Unies.

Les M inistres ont évoqué le problème du désarm em ent. Notant avec 
satisfaction la réalisation d'un traité sur la non - prolifération des armes 
nucléaires, les Ministres ont souligné l’objectif ultime qui continue d ’être le 
désarmement général et complet sous un contrôle international efficace.

Les deux M inistres ont exprim é l'espoir que les pourparlers de Paris 
au sujet du V ietnam  assurent un règlement pacifique du conflit sur la base 
des Accords de Genève de 1954 permettant au peuple vietnam ien de disposer 
de son propre destin.

Les M inistres ont constaté les dangers inhérents à la continuation de la 
crise au Moyen - Orient. Ils ont formulé le voeu que les efforts déployés sur 
la base de la résolution du Conseil de Sécurité du 22  Novembre 1967 aboutiront 
sans tarder à un règlement pacifique de ce conflit et q u ’il sera ainsi possible 
d ’am ener une paix juste et équitable dans la région .

Les M inistres ont évoqué égalem ent la question de Chypre. M. Ihsan S a b ^  
Ç ag layang il a fa it un exposé des derniers développements et a exprim é 
l ’appréciation du Gouvernem ent turc pour la participation,^!«^ l'Autriche aux 
activités des Nations - Unies à Chypre. Les deux M inistres ont souligné q u ’une 
solution équitable sau veg a rd an t'fes  droits et intérêts légitim es de toutes les 
parties intéressées soit trouvée. Ils ont formulé le souhait que les entretiens 
exploratoires entre les représentants des deux communautés de l'île  contribuent 
à la réalisation d'une telle solution.
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Les deux Ministres se sont félicités de l ’état entièrement satisfa isant des 
rapports b ilatéraux qui continuent à évoluer favorablem ent dans divers 
dom aines, conformément aux désirs mutuels des deux peuple.

Les M inistres ont noté avec satisfaction le développement des relations 
économiques et commerciales et ont constaté à cet égard l'existence de diverses 
possibilités de coopération pour l’avenir.

Les Ministres ont également évoqué avec appréciation les progrès 
enregistrés dans le domaine culturel entre la Turquie et l'Autriche et ont décidé 
de poursuivre cette coopération dans l ’intérêt mutuel des deux pays. __

Très satisfaits de leurs entretiens, les Ministres ont souligné l ’utilité des 
échanges de visites entre les dirigeants des deux pays et ont exprimé leur volonté 
de maintenir leurs contacts étroits.

Le M inistre des A ffa ires Etrangères d'Autriche a invité le M inistre des 
A ffa ires Etrangères de Turquie à se rendre en Autriche en visite offic ie lle . Cette 
invitation a été acceptée avec p la isir. La date de cette visite sera fixée 
ultérieurement.

B E L G E 9 6 Aralık 1968

PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRKİYE - İRAN - PAKİSTAN İLİŞKİLERİ
KONUSUNDAKİ DEMECİ

RCD Bakan la r Konseyi toplantısı do layısıy la A n ka ra ’ya gelen Pakistan Dış
işleri Bakanı Arşad Hüseyin, Türkiye'den ayrılm adan önce verdiği demeçte 
şunları söylem iştir :

«Bu toplantılarda dünya meseleleri ile bölgenin meseleleri hakkında fik ir 
teatisinde bulunduk. Ayrıca Ortadoğu sorununu derinliğine inceledik. İran-lür- 
kiye ve Pakistan arasındak i ilişkiler ve RCD'nin geleceği hakkında tem aslar ya p 
tık. Ortadoğu sorunu hakkında hepim ize G üvenlik  Konseyi kararının O rtado
ğu ’da barışı sağ lıyacağ ına inanıyoruz. A rap  memleketleri ile olan tem asları
m ızdan, bu ülkelerin bu tasarının şartlarını yerine getirmeye hazır o lduklarını 
b iliyoruz. Tem ennim iz odur ki, Birleşmiş M illetler, İsrail nezdinde de bu kararı
nın tatb iki hususunda ağ ırlığ ın ı koysun. Büyükelçi Ja rr in g ’İn görevi çok sorum
luluk isteyen önemli bir görevdir. Büiün devletlerin ona yardım cı olması gerekir. 
O rtadoğu’da durum « in filâk»  edebilecek bir mahiyet arzetmekte ve do lay ısîy le  
dünya barışını da tehdit etmektedir.

Türkiye - İran - Pakistan arasında gayet tab iid ir ki hiçbir an laşm azlık  yok
tur. A ld ığ ım ız kararla  üç ülke arasındaki işbirliğ i daha da gelişecektir. Üç mem
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leket arasındak i bu İşb irliğ in in  devlet ve hükümet başkan ların ın  m em leketim iz
de yap acak la rı zirve toplantısı İle daha da kuvvetleneceğine inanıyoruz. Bu 
toplantı do lay ısiy le  sayın Şehinşahı ile sayın Başbakan Dem irel’ i m em leketim iz
de karşılam aktan büyük sevinç duyacağ ız. Beni kabul etmek lütfunda bulunan 
Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay ile yaptığ ım  görüşm ede, hem bölgenin ve hem de 
Türk iye ’nin meseleleri hakkında ifade buyurdukları fik ir  ve an lay ış  beni müte
hassis etti. Sayın Başbakan Dem irel'in ise RCD’nin meseleleri hakkında göster
diği a lâkad an  mütehassıs oldum. Bu kısa ziyaretim  sırasında benî en faz la  et
kileyen, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal a land a  sağ lad ığ ı kalkınm a olmuştur. 
Türk kardeşlerim in hayat seviyelerin i yükseltm ek yolunda gösterdikleri gayret 
v e  b a sa r ı beni son derece sevindirm iştir. Bunun devam ını d ilerim .»

B E L G E 10 9 Aralık 1968

TÜRKİYE - AET ORTAKLIK KONSEYİ TOPLANTISINDA YAPILAN KONUŞMALAR

9 A ra lık  1968 tarih inde Brüksel’de akdedilen Türkiye - Avrupa Ekonomik 
Topluluğu O rtak lık  Konseyinin 9. toplantısında Türkiye'n in ikinci döneme ge
çişiyle ilg ili o la rak  yaptığ ı konuşm asında Konsey Başkanı ve İta lya Dışişleri Ba
kanı AAedici, özetle şunları söylem iştir :

«O rtak lık  an laşm asın ın  yürürlüğe girm esinden bu yana Türk ekonomisi 
büyük gelişm eler kaydetm iştir. Geçiş döneminde kendisine düşecek vecibeleri 
yerine getirmek üzere Türk ekonom isinde kalk ınm a p lân ları çerçevesinde, tedri
cen dış rekabeti arttırm a, modernleşme ve kalk ınm a gayretlerin in arttırılm ası 
gerekecektir. O rtaklığ ın temel hedefleri olan güm rük birliğ in in gerçekleştirilm esi 
büyük gayretler isteyen önemli bir m erhaledir. Birinci plân döneminde kayde
dilen müsbet gelişm eler ve Türk merciler tara fından  ik tisad î-m alî sahada g iri
şilen reform hareketleri Türk ekonom isinin hızlı bir gelişm e arefesînde olduğunu 
gösterm ektedir.

Geçiş dönemi Türk ekonomisine yeni bir d inam izm  kazand ırm ak için ilâ 
ve im kân lara sahip  o lacaktır. Bütün bu gerçekler m uvacehesinde Topluluk, esa
sen geçici bir m ahiyette olan hazırlık  dönemini uzatm ayı düşünmem ektedir. Bu iti
b arla , geçiş döneminin muhtevasını tesbit edecek olan katm a protokolü hazır
lam ak üzere m üzakerelere derhal başlanab ilecektir. Bu m üzakerelerin başarı ile 
sonuçlanacağından emin bu lunm aktayım .»

İta lya  Dışişleri Bakanı konuşm asının sonunda, girişeceği kalkınm a ham le
lerinde Türk ekonom isine yardım cı o lm ak üzere Topluluğun Türk iye ’ye 1 A ra lık  
1969’da b aş layacak  geçiş döneminde de m alî yard ım a devam  edeceğini beyan 
etmiştir.

80



Konsey başkanı O rtak Pazar ülkeleri ad ına yaptığ ı bu konuşm adan sonra 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il, O rtaklık  Konseyine Türk ekonomisinin 
son senelerde kaydettiği gelişm eler hakkında kısaca bilgi verm iş, geçiş döne
minin Türk iye ’nin Toplulukla olan ortaklığının önemli bir merhalesi o lduğunu, 
Topluluğun Türk ekonomisinin kaydettiği gelişm eleri yakından takip  etm esin
den memnunluk duyduğunu, bu ekonomik durumun Türkiye ’ye geçiş dönemi 
m üzakerelerine başlam ak im kânı verd iğini belirtmiştir.

Geçiş döneminin şartları tesbit edilirken ta ra fla r arasında İktisadî gelişm e 
farklılığ ın ın  d ikkat nazarına alınm ası konusu üzerinde önemle duran Ç a ğ la yan 
g il, ayrıca , Türkiye'nin ekonomisini sanayi temeline dayand ırm ak hedefini gü
den kalkınm a gayretleri içinde olduğunu, yeni dönemin bu gayretlerin ve eko
nominin sanayileşm e .hızını yavaşlatm am ası gerektiğini, sanayileşm e ham lem i
zin herhangi bir şekilde sekteye uğram am ası gayesiyle  katma protokolün tes- 
biti sırasında gerekli bütün koruma tedbirlerinin öngörülmesi gerektiğini belirt
miştir.

Çağ layang il daha sonra geçiş döneminde tara fla rın  yüklenecekleri vec i
belerin dengeli olması hükmünün, bu vecibelerin aritm etik bir eşitliğe sahip o l
masını gerektirm ediğini, tara fla rın  hükümlerinin ekonomik güçleriyle orantılı o la 
cağını söylem iş, ve Türk ekonomisi İçin büyük im kânlar ya ra tacak  o lan geçiş 
döneminde ekonominin kalkınm a gayretlerinin bundan zarar görmemesi, yine 
geçiş döneminde bu a landa ilave bir katgıda bulunabilm esi için Türk ekono
misinin içinde bulunduğu şartların özellikle gözönünde tutulmasının önemini 
tekrarlam ıştır.

O rtak Pazar Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanım ızın bu konuşm aların
dan sonra geçiş döneminin muhtevasını tesbit edecek katma protokolün hazır
lanm ası için O rtaklık  A n laşm asına ek geçici protokolün birinci maddesi uyarın
ca müzakerelere derhal başlanm asını öngören bir karar kabul edilm iştir.

B E L G E 11 10 Aralık 1968

CUMHURBAŞKANININ İNSAN HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLE BİRLEŞMİŞ
MİLLETLERE MESAJI

Cum hurbaşkanı Sunay ’ın, Birleşmiş M illetler 2 3 ’üncü Genel Kurul Başkanı- 
na gönderdiği mesaj şöyledir :

«Sayın Başkan ,

İnsan hakları evrensel beyannam esİ'n in , Birleşmiş M illetler T eş k İ! âtı G e
nel Kurulu tarafından kabul ve ilân edilişin in 20 nci yıldönümünü, bu m aksat 
için nitelediğim iz 1968 yılını da İdrak etmiş o larak , kutlam akla bahtiyarız.
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Bu münasebetle, 2 3 ’üncü Genel Kurul'un değerli Başkanı o lan Ekselansı
nıza , Türk m illetinin en sam im i tebriklerin i sunarım . Ve ayrıca , m illetim in, bu 
müstesna gün hakkındakî büyük sevinci ile ha lisane duygularına Genel Kuru l’da 
tercüman olm anızı rica ederim.

10 A ra lık  1948'den bu y a n a , insan hakların ı ve ana hürriyetlerin i, beyan
namedeki esaslara göre sağ lam ak  ve korum ak için, m illetlerarası a landa ve 
Türkiye'de kayda değer gelişm eler olmuştur.

İnsanın şeref ve haysiyetin i yücelten, kişiyi ve toplumu mutlu k ılan , m il
letleri güçlendiren ve m illetlerarası münasebetleri sık ılaştıran bu gelişm eleri kuv
vetlendirip dünyanın her köşesine yaym ak  için 20  y ıldan  beri ortaklaşa sarfe- 
dilm ekte olan gayretler ve 1968 İnsan hakları y ılı, bu u lv î davan ın  am açlarına 
hizmet etmiştir.

Türkiye, bu uğurdaki bütün ça lışm a la ra , başlang ıcından itibaren fa a l bir 
şekilde katılm ış ve müsbet örnekler verm iştir. Bunun en beliğ ve en büyük ese
rin i, uzun tarih im izin  son yüzy ılındaki gelişm eleri ve m illetlerarası tecrübeleri 
m uhtevasında meczetmiş olan an ayasam ız  ve bu konudaki tutum ve d avran ış
larım ız teşkil etmektedir.

İnsan hakları evrensel beyannam esiyle  bunun icap ların ı yerine getirmek 
üzere yap ılan  m illetlerarası an laşm alard an  da ilham  a lın a rak  hazırlanm ış olan 
1961 tarih li an ayasam ız ın , bu konuda gerçek ve yüksek bîr değeri ha iz en mü
tekâm il an aya sa la rd a n  biri olduğunu belirtm ek, benim için çok yönlü ve şerefli 
bir vaz ifed ir.

Geçen 20 y ılın , insanın dokunulm az, vazgeçilm ez ve devredilm ez temel 
hak ve ana hürriyetlerine sayg ı gösterilmesi ilkesine , dünyanın her yerinde ge
niş bir an lay ış  ve sarsılm az bir itibar kazandırd ığ ına ve bu ilkenin uygulanm ası 
ve  korunm ası için şumül ve önemi gittikçe artan azim li ve ortak gayretler sağ 
ladığ ına inanıyorum .

Bu inançla sayg ıla rım ı tazeler, Birleşm iş M illetler Teşkilâtın ın çalışm aların  
da da im a başarılı olm asını d ilerim .»

B E L G E 12 12 Aralık 1968

MALİYE BAKANININ BÜTÇEYİ TAKDİM KONUŞMASI

M aliye  Bakanı C ihat B ilgehan, T .B .M .M . Bütçe ve Plan Karm a Kom isyo
nunda yaptığ ı 1969 bütçesini takdim  konuşm asında, Türk ekonom isinin dış iliş
kileri konusunda özetle şun ları söylem iştir :

82



«Son bir yıl içinde açık bir bunalım m anzarası arz etmeye başlayan  ulus
lararası moneter ilişk ile r a lan ındaki gelişm eleri hükümetimiz yakından izlem ek
tedir. Gelişm elerin bugünkü safhasında param ızın değerinde her hangi bîr de
ğ işikliğ i gerektirecek zorunlu şartların bulunmadığını yüksek hey'etinizin önün
de açıkça arz ve ifade etmek isterim ......

Şimdi A vrupa Ekonomik Topluluğu ile olan son bir y ıllık  ilişkilerim ize kı
saca temas etmek isterim . Bilindiği gibi 1 A ra lık  1964 tarih inde yürürlüğe giren 
Ankara an laşm asında derpiş edildiği üzere an laşm anın 4 . uygulam a yılın ın so
nu olan 1 A ra lık  1968' tarih inde Avrupa Ekonomik Topluluğu ile olan ortaklığ ı
mızın ikinci ve en mühim m erhalesini teşkil eden geçiş döneminin muhtevasını 
tesbit çalışm aların ın  başlam ası gerekmektedir. Bu yönde yap ılan  ça lışm alar 
ilerlem iş ve Topluluk, ile münasebetlerin an ılan tarihte başlam ası kara rlaştırıl
mıştır. M üzakereler b itirild iğ inde 5. uygulam a yılının sonunda geçiş dönemini 
düzenleyecek katma protokolün yürürlüğe girmesi sağ lanacaktır.

Karşılık lı ve dengeli yüküm ler esasından hareketle geçiş döneminin muh
tevası, yap ıla cak  m üzakereler sonunda belli o lacak esaslara göre, liberasyon, 
gümrük indirim leri, ortak dış tarifeye uyum, tarım ürünlerim iz için tan ınacak 
sistem, elemeği ve ekonomik politikaların yaklaştırılm ası konularını kap sa ya
caktır.»

Maliye bakanı 1968 yılı içinde özel yabancı serm aye g irişinde ve yatırım 
lara m atuf ithalâtta gelişm eler olduğunu bild irerek, dem iştir ki :

«1968 yılı O cak - Eylül devresinde fiilen yurdum uza giren özel yabancı 
serm aye 1967 yılın ın aynı devresine nazaran , nakid o larak  44 milyon liradan 
67 milyon lira ya , ayn î o larak  da 101 milyon liradan 133 milyon liraya yükse l
miştir.

Bundan başka , yatırım a m atuf ithalâtda da artış lar m eydana gelmiş ve 
elde mevcut en son bilg ilere göre, 1968 yılı yatırım  m alları ithalâtı 1967 senesi
nin aynı devresine nazaran 34 milyon do larlık  bir fa z la lık la  274 milyon dolara 
yükselm iştir.

Dış talep yönünden ihracat durumuna gelince : 1968 yılın ın 10 ay lık  dev
resi içinde geçen yılın  aynı devresindeki 370 milyon do larlık  ihracata karşılık 
368 milyon do lar tutarında ihracat yap ılm ış, bu sebeple İhracatın toplam talep 
üzerinde önemli bir tesiri olm am ıştır.»

M aliye  Bakanı, dış ödemeler dengesi konusunda da geniş aç ık lam alarda 
bu lunarak, 1967 yılı O cak - Ekim devresinde 936 milyon dolar olan dış ticaret 
hacm im izin 1968’ in aynı devresinde 999 milyon dolara yükseld iğ in i, 1967 y ı
lındaki 566 milyon do larlık  İthalâta karşılık 1968 yılı İthalâtının halen 630 m il
yon do lar olduğunu ve bunun yıl sonuna kadar 780 milyon dolara yükselm esi
nin beklendiğini b ild irerek dem iştir ki :

83



«İhracatım ızın yıl içinde tak ip  ettiği gelişm e seyrine gelince : 1967 yılı 
O cak - Ekim devresinde 370 m ilyon do lar olan ihracat bu yılın aynı devresinde 
de hemen hemen aynı m iktar üzerinden 368 m ilyon do lar o la rak  gerçekleşmiş 
bulunm aktadır. Ayrıca 1968 program ında 540 milyon do lar o larak  tesbit edilen 
ve 1967 de 522 m ilyon do lar olan ihracatım ızın 1968 sonunda 530 milyon dolar 
c ivarında gerçekleşeceği tahm in edilm ektedir.»

B ilgehan, altın ve döviz rezervleri konusunda da şunları söylem iştir :

«Bunları m iktarı 1967 yılı O cak - Eylül devresinde, bir sene öncesinin aynı 
devresine nazaran 6 m ilyon do larlık  bir artış , 1968’in aynı devresinde de 10 
milyon do larlık  bir aza lm a kaydetm iştir.»

B E L G E  13 16 Aralık 1968

DIŞİŞLERİ BAKANININ TÜRKİYE - AET VE AVRUPA KONSEYİ 
TOPLANTILARI HAKKINDA VERDİĞİ DEMEÇ

Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Ç ağ layang il Brüksel ve Paris ’te yap ılan  top
lan tıla r hakkında şu b ilg iy i verm iştir :

«Türkiye - A vrupa Ekonomik Topluluğu O rtak lık  Konseyinin Brüksel’de ve 
A vrupa Konseyi’nin Pa ris ’te yap ılan  top lantılarına katıld ıktan sonra yurda dön
müş bulunuyorum .

Brüksel’de O rtak  Pazarla  ilg ili ve b akan la r seviyesinde yap ılan  Konsey 
toplantısına İta lya Dışişleri Bakanı b aşkan lık  etti, Belçika, Fransa , Lüksemburg, 
Hollanda Dışişleri Bakan ları da hazır bulundular. A lm an ya 'y ı bakan yard ım cı
sı temsil etti. Bu toplantı Türkiye'n in  hazırlık  devresini kapay ıp , geçiş dönemine 
in tika li ile ilg ili olduğu için m em leketim izle O rtak Pazar arasın dak i ilişk ile r ba
kım ından çok önemli bir sa fha arzetm ekte id i.

A ld ığ ım ız ka ra rla r yay ın lad ığ ım ız ortak b ild iride teferruatı ile açık landığ ı 
g ib i, basın ım ıza da bu konuda etraflı b ilg ile r verilm iştir. Ben sadece alm an 
kararların  ifade ettiği m ana ve bunların önemi üzerinde kısaca durm ak isti
yorum .

İki önemli husus O rtak lık  Konseyinde aç ık land ı. Bunlardan ilk i, o rtaklık  
an laşm asın ın  yürürlüğe g irişinden bu yan a  geçen dört yıl içinde Türk iye ’nin kay
dettiği belirli ekonom ik gelişm e m uvacehesinde geçiş dönemine intikal için iki 
ta ra f arasında yap ılm ası gereken m üzakerelere baş lam aya  Topluluğun hazır 
o lduğudur.

İk incisi de Türk iye ’ye sağ lanan  m âli im kânların  kesintisiz bir şekilde d eva
mının arzettiğ i önem karşıs ında Topluluğun yeni b ir m âli protokolün h az ırlık la
rına derhal başlanm asın ı arzu eylediğ i ve bu hususda kararlı bulunduğunun 
ifade  edilm iş o lm asıd ır.
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Bu kararların  ortaklık an laşm am ızın müsbet bir şekilde gelişmesi bakım ın
dan taşıdığı değerin dışında bizim için çok önemli bir başka manası daha v a r
dır. Z ira Topluluk bu kanaatleri izhar suretiyle Türkiye ’nin ekonomik kalkınm a 
alan ında sağ lad ığ ı m üşahhas başarıyı uygulam a ve tasvip le  karşılam akta ve 
bu kalkınm anın müsbet bir ink işaf göstererek devam etmesine destek o lacak 
mâli im kânları sağ lam aya hazır bulunduğunu da ifade etmektedir.

Kanaatim ce mem leketim izin ekonomik istikbaline karşı Batı cam iasında 
teessüs eden itimat ve inanç bu şekilde açık ve kesin o larak ilân edilm iş bu
lunm aktadır.

İktidara geldiğim izden bu yana hükümetim izin her vesile ile ifade etmiş 
olduğu üzere ekonomomizi herhangi bir sarsıntıya uğratm adan, kalkınm a ham 
lesini hedef ve gayelerinden uzaklaştırm adan Türkiye ile O rtak Pazar a ras ın 
daki ilişkilerin  en kısa sürelerle geliştirilm esi ve bu şekilde sağlanacak imkânlarla 
kalkınm a gayretlerim izin yeni destekler kazanm ası bizim için büyük önem ka
zanm aktad ır. İşte biz şimdi bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Topluluğun bize 
olan itim adına dayanan müzakerelere başlam ak teklifin i de bu inançlarla ka
bul ettik.

Bir y ıllık  süre içinde tam am lanm ası gereken müşterek çalışm a sonunda b i
raz evvel zikrettiğim  şartlara  ve m enfaatlerim ize uygun bir hal şekli üzerinde 
O rtaklarım ızla m utabakata varacağ ım ıza emin bulunuyoruz. Bu suretle a n la ş
mamızın ikinci devresi olan geçiş dönemine girm em iz, gerçekleşecektir.

Eşiğinde bulunduğum uz geçiş döneminin başarıya ulaşabilm esi heryeş- 
den önce sanayicis i ile iş adam ı İle, özel sektörürümüzün hükümetimiz ile el 
ele çalışm ası ve ona destek olması ile sağ lanab ilir.

Türk iye ’nin O rtak Pazar içinde lâyık  olduğu yeri alm ası fert ve millet o la
rak bizim  için ulusal bir am açtır. Bu hedefe varm ak yolunda hepim ize düşen 
vazife lerin  büyüklüğü ve önemi ortaya çıkmıştır. Herbirim iz bunun idraki için
deyiz. H azırlıklarım ızın  sü ra tle  gözden geçirilmesinden sonra çok yakında mü
zakerelere başlıyacağ ız . Ça lışm aların  başarılı ve m illetim ize yararlı olmasını 
candan temenni ederim .»

Dışişleri Bakanı konuşmasının ikinci kısmını şöyle yapm ıştır :

«Avrupa Konseyi Bakan la r Komitesinin 4 3 ’üncü toplantına gelince, b ilin
diğ i g ibi Avrupa Konseyi Batı an lay ışı ve hürriyet prensipleri çerçevesinde A v 
rupa'daki son gelişm elerden sonra Doğu memleketleri ile ilişkilerin durumu ve 
teknolojik işb irliğ i g ibi konular bulunmakta idi.

Yay ın lan an  ortak bild iride Çekoslovakya’daki müdahalenin hiçbir şekilde 
tasv ip  edilm ediği de görüldüğü gibi Komite, Çekoslovakya'ya vaki m üdahale
nin hiçbir şekilde tasv ip  edilem iyeceğini kaydetm iştir. Ayrıca Avrupa Konseyi
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üyesi memleketlerin Doğu memleketleri ile ilişkilerinde «detente» politikasına ve 
teknik a lan la rd ak i işb irliğ ine devam a tara ftar olduğu, ancak onun karşılık lı men
faatlerin  realist bir şekilde gözönünde bulundurulm ası ve detente politikası 
için gerekli fikrin  korunması ile mümkün bulunduğu de belirtilm iştir.

İdeoloji ve sistem fa rk la rı ne olursa olsun, bütün m em leketlerle ve ö ze llik
le kom şularım ızla hüküm ranlık haklarına karşılık lı sayg ı, eşitlik  ve içişlerine 
adem i m üdahale prensipleri dahilinde dostluk ve işb irliğ in in  geliştirilm esi dış 
politikam ızın esas unsurlarından olduğu için, detente politikası bizim de üzerin
de hassasiyetle durduğum uz konudur. Bu itibarla gündem in, bu m addesin in 
görüşülmesi sırasında biz de söz a la ra k  bu istikâm etteki görüş ve tem ayülleri 
destekliyecek nitelikte bir konuşma yaptık . Bu m eyanda karşılık lı gayretlerle 
kuvvetlendirilm esini m em nuniyetle arzu ettiğim iz detente siyasetin in  tatb ikatı 
yönünde Orta - Doğu’da müzminleşen ve tehlikeli bîr sa fha gösteren buhranın 
olumsuz bir surette d ikkati çekerek bu buhranın bir an evvel ad il bir çözüm -yo
luna kavuşturulm ası şekline, zaruretin i kaydettik.

Teknolojik İşb irliğ in in  görüşülmesi sırasında da söz a la ra k  böyle işb ir
liğ inin sadece Am erika ile A vrupa arasın dak i teknolo jik fa rk la r değ il, Avrupo  
m em leketlerinin kendi ara la rın d ak i teknolo jik boşluklar da nazarı itibare alındığı 
takd irde , verim li bir şekilde, tahakkuk ettirilebileceğine değindim .

Bu konuda, A vrupa Konseyi Genel Sekreterinin öteki Avrupa kuruluşları 
genel sekreterleri ile tem aslarına devam  ederek A vrupa Konseyi çerçevesinde y a p ı
lab ilecek işlerin bir envanterini hazırlam ası Bakan la r Komitesince kara rlaştırıl
mıştır.

A vrupa Konseyinin bu defaki top lantıları, A vrupa Konseyi parlem enterleri 
ile B akan la r Kom itesinin b irlikte yap tık ları ve konusu yine ortak b ild irin in  ışığı a l
tında Doğu - Batı ilişk ile ri o lan bîr «colloque» ile sona erm iştir.»

B E L G E  14 22 Aralık 1968

BAŞBAKANIN ANKARA BAYRAM GAZETESİNİN SORUNLARINA CEVABI

Başbakan  Süleym an Dem irel, sorulan sua ller arasında Orta - Doğu ve 
Kıbrıs sorunları konularında şun ları söylem iştir :

«Orta - Doğu, dünya politikası bakım ından asırla rdan  beri özel bir önem 
taşır. Çağım ızda İk tisad î ve stratejik faktörler de gözönünde tutulursa bu önemin 
bölgeyi hassas bir m ihrak haline getirdiği ko lay lık la  söylenebilir.

Orta - Doğu meselesi bîr A rap  - İsrail meselesi o lm aktan ötede m ana ta
şır, Dünyanın bugünkü s iyas î panarom ası, İk tisad î ve aşkerî bakım dan büyük 
im kân lara sahip devletlerin b irb irleriyle  çatışm aktan azam î derecede çekinm e

86



lerine rağmen çeşitli faktörlerin tesiri altında çatışma ihtim ali halinde ken
dilerince ve kendi p lânlarınca uygun görebildikleri bir takım  çare ve tedbirlere 
tevessül etmekten sa rfınazar edem ediklerini göstermektedir.

Akdeniz m eselesi, Orta - Doğu meselesinden ve Avrupa emniyeti m esele
sinden ayrılam az. Sorunuzda Orta - Doğu’da yak laşan  savaş tehlikesinden bah- 
solunm aktadır. Bundan m aksadın ız mevzii bir çatışma ise, bu çatışma vuku- 
bulmuş ve neticeleri de m eydandadır.

Eğer yeniden böyle bir çatışm ayı kastediyor iseniz, buna yakın  istikbalde 
pek ihtimal verilem ez. Eğer büyük devletlerin ve bunu mûtakiben de blokların 
çatışm asını kastediyor iseniz, bu bir Orta - Doğu meselesi değil dünya meselesi 
olur.

İkinci dünya harbinin hitam ından kısa bir müddet sonra galip  devletler 
arasında m eydana gelen ideolojik ih tilâ f yirm i seneyi aşan bir devre içinde 
çeşitli şekiller alm ıştır.

Bugünkü durumu yirm i senedir devam  eden gerginliğin içinde m ütalâa 
etmek gerekir. Neye müncer olacağını kestirmek imkânı yoktur.

A ncak bu durumun termonükleer çağda savaşa müncer olm am ası İçin 
gayretler sarfedilm ektedir.

Türkiye bir taraftan sulhun devamı için elinden geleni yaparken diğer 
taraftan da kendi emniyeti İçin gerekli tedbirleri alm ış ve a lm aya devam et
mektedir.

K ıbrıs meselesi 1963 senesinin kanlı hadiseleri ile tam beş sene evvel bir kriz 
o larak  ortaya çıkmış idi. Geçirdiği sa fha la r herkesin malûm udur. Sulh yolu ile 
b ir an laşm aya va rm aya çalışm aktayız . Karşılıklı iy¡niyetler hakim olm aya de
vam eder tara fla rın  müşterek menfatını kollayan bir hal şekli bulunabileceğini 
ümit etmek yan lış bir şey o lm ayacaktır.»

B E L G E  15 25 Aralık 1968

RCD ZİRVE TOPLANTISI DOLAYISİYLE MARAŞEL EYÜP HAN’IN VERDİĞİ 
YEMEKTE BAŞBAKAN DEMİREL’İN YAPTIĞI KONUŞMA

Pakistan Cum hurbaşkanı M areşal Eyüp Han’ın, RCD zirve toplantısı do- 
lay ıs iy le  İran Şehinşahı Muhammed Rıza Pehlevi ve Türkiye Başbakanı Süleyman 
Demire! şerefine verdiği yem ekte, Başbakan Demirel şu konuşmayı yapm ıştır :

«Sayın Başkan , M ajeste hazretleri, Ekselânslar, Bayan la r, Baylar,

Ben de, Ekselânların ın veciz konuşması için, en derin şükranlarım ı ve mem
leketim hakkında izhar buyurduğunuz çok nazik hisler ve sıccık beyanların ız için
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samim i teşekkürlerim i sunarım . M ajestelerinin nazik  sözlerine de m üteşekki
rim. Büyük ve güzel ülkenizde, bize gösterilen müstesna m isafirperverlik  ve 
hüsnükabul, kalp lerim izi şükran hisleri ile doldurm uştur. Pakistan toprağına 
a y a k  bastığım ız andan itibaren, şahit olduğum uz içten dostluk tezahüratı, ü l
kelerim izi b irbirine bağ lıyan bağların kuvvetin i, bir kerre daha büyük bir aç ık
lık la hissetm em ize vesile  teşkil etmiştir. Türk m illeti az iz  Pakistan ’lı kardeşleri
nin, kendisine derin m uhabbet hisleri beslediğini bilm ekte ve Pakistan m îlle ti
ne karşı bütün kalb i ile ayn i hislerle meşbu bulunm aktadır. Gerçekten Tür
kiye, Pakistan ve İran arasında mevcut hakik i dostluk daim a kıskançlık ve has
sasiyetle m uhafaza edilecek bir kıymet teşkil etmektedir.

Toplantım ızın, Pakistan ’ın kurucusu «a id i Azam 'ın  doğum günü törenlerinin 
yap ıld ığ ı, aynı tarihe isabet etmiş o lm asından do lay ı, duyduğum bahtiyarlığ ı 
ifade etmek isterim . Bu toplantın ın , Kaid i A za m ’ın doğduğu yer olan K a ra ç i’de 
tertiplenmiş o lm asın ı, ça lışm alarım ızın  başarısı ve ü lkelerim iz arasındak i iliş 
kilerin geleceği için iyi bir işaret sayıyorum .

Burada, K a raç i’nin ilham  verici havası içerisinde yaptığ ım ız bu top lan
tının m anâ ve değeri konusunda, Ekselânsların ın  ve M ajestelerin in görüşlerini 
paylaşıyorum . Ü lkelerim iz arasın d ak i mevcut işb irliğ i ve  o rtaklık  ruhunun, sa 
dece coğrafî yak ın lıktan  ileri gelm eyip , çeşitli müşterek m enfaatlere d ayan an , 
köklü ilişkilerden ileri geld iğ ine şüphe yoktur. Bunu tam am en müdrik bulunan 
hüküm etlerim iz seneler boyunca devam lı ve azim li gayretler neticesinde, çe
şitli a lan la rd a  böyle bir işb irliğ i ruhunu, birçok değerli eserlerle gerçekleştir
meğe m u va ffak  o lm uşlard ır. Bu suretle, temel politika konularında, takd ire şa 
yan derecede bir ahengi tahakkuk ettirmeyi başarm ış bulunuyoruz.

Sadece dört yıl gibi kısa bir süre önce kurulmuş bulunan, Kalk ınm a için 
Bölgesel İşbirliğ i teşkilâ tı, ü lkelerim izin her birinin kalk ınm a gayretleri g ib i, ha
yati bir konuda sağ lıyacağ ı katkının önemî ve vüsatin i îsbat etmiş bulunuyor. 
Bu şartlar altında top lanm ak ve ülkelerim izi ilg ilendiren bütün konu lan , be
raberce incelemek ve değerlendirm ek dünyanın bugünkü nazik  devresinde, 
şüphesiz son derecede değerli bir vesile  teşkil etmektedir.

Orta A vrupada son zam an lard a cereyan eden o lay la r , şüphesiz m illet
lerarası ilişk ileri gölgelendirm iştir. Orta - Doğu’daki patlam aya m üsait duru
mun devam ıda, ü lkelerim iz için büyük bir endişe kaynağı o lm aktad ır. Böyle 
bir durum un, bölgem iz için taşıd ığı tehlikeler aş ikârd ır.

Bugün öğleden sonra, gündemdeki konular üzerinde çok fa yd a lı bir gö
rüş teatisine baş lad ık . Bu top lantılarım ız sırasında varacağ ım ız neticelerin, sa 
dece aram ızda mevcut an lay ışın  derecesini gösterecek yeni bir m isal o lm akla 
ka lm ayıp , fa ka t aynı zam and a , ülkelerim izin barışsever gayretlerine de ta 
mamen uygun o lacağ ına em inim .»



B E L G E 16 2 7Ara!ık 1968

RCD ZİRVE TOPLANTISI ORTAK BİLDİRİSİ

Bild irin in metni şöyledir :

— Temmuz 1967 tarih inde Ram sar’da yaptıkları toplantıda alm ış 
o ldukları karara uygun o la rak , Şehinşah Aryam ehr Majeste Muhammed Rıza 
Pehlevi, Pakistan Cum hurbaşkanı M areşal Muhammed Eyüp Han ve Türkiye 
Başbakanı Süleym an Demirel 25-27 A ra lık  1968 tarihleri arasında Karaçi'de 
toplanm ışlard ır. Top lantıya, aynı zam anda, İran Başbakanı Emir Abbas Hu- 
veyda , İran Dışişleri Bakanı A rdeşir Zah id i, Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sab- 
ri Ç ağ layan g il, Pakistan Dışişleri Bakanı Arshad Husain ve üç ülkenin yüksek 
dereceli resmî zevatı katılm ışlard ır.

2 —  Görüşmeleri sırasında üç Devlet ve Hükümet Başkanı, m illetlerarası 
durumu, bölgedeki gelişm eleri ve bölgede üç ülkeyi ilgilendiren ve işb irliğ ine 
konu teşkil eden d iğer meseleleri gözden geçirm işlerdir. Görüşmeler, bu top lan
tılara her zam an hâkim  olan sam im iyet, itimat ve tam bir an layış havası İçin
de geçmiştir.

3 —  Uç Devlet ve Hükümet Başkanı, Birleşmiş M illetler Yasası prensipleri
ne olan kesin inançların ı teyid etmişlerdir. Başkanlar, bağım sızlık, toprak bü
tünlüğü ve bütün devletlerin egemen eşitliği ve başka ülkelerin iç işlerine karış
mama prensiplerine, memleketlerinin beslediği derîn bağlılığı tekrarlam ışlard ır. 
M illetlerarası an laşm azlık la rın  Birleşmiş M illetler Yasasında belirtildiği üzere, 
barışçı yo lla rla  halli gerektiği hususunda m utabakatların ı ifade etmişlerdir.

4  —  Dünya durumunu gözden geçiren üç Devlet ve Hükümet Başkan ı, son 
gelişm elerin Doğu - Batı ilişkilerindeki yum uşam a cereyanı üzerindeki olumsuz 
etkilerini esefle kaydetm işler ve yum uşam a cereyanının devam edebileceği üm i
dini ifade eylem işlerd ir.

5 —  M illetlerarası müessir bir kontrol altında genel ve tam bir silâhsız
lanm aya u laşılm asın ın lüzum ve önemini belirtm işler ve bu gayeye erişmek 
için sarfedilen gayretlerin devam lı bir barış için bütün insanlığın beslediği a r
zuya uygun o la rak  artan bir başarı sağ layacağ ı ümidin; izhar etm işlerdir.

Paris görüşm elerinin esasa m üteallik konulara geçmesini ve Vietnam uyuş
m azlığına bir an önce son verilm esine yol açması ümidini sam im iyetle temenni 
etmişlerdir.

6 —  Üç Devlet ve Hükümet Başkanı, aynı zam anda, Orta Doğu daki pat
lam aya müsait durumun devam  etmesi karşısında duydukları endişeyi ifade et
mişlerdir. Ram sar Ortak Bild irisinde yer alan  görüşlerini teyid etmişler ve



samîm i teşekkürlerim i sunarım . M ajestelerinin nazik  sözlerine de m üteşekki
rim. Büyük ve güzel ülkenizde, bize gösterilen müstesna m isafirperverlik  ve 
hüsnükabul, kalp lerim izi şükran hisleri ile doldurm uştur. Pakistan toprağına 
a yak  bastığım ız andan itibaren , şahit olduğum uz İçten dostluk tezahüratı, ü l
kelerim izi b irbirine bağ lıyan bağların kuvvetin i, bir kerre daha büyük bir aç ık
lık la hissetmemize vesile  teşkil etmiştir. Türk milleti az iz  Pakistan ’Iı kardeşleri
nin, kendisine derin muhabbet hisleri beslediğini bilmekte ve Pakistan m ille ti
ne karşı bütün kalb i ile ayn i h islerle meşbu bulunm aktadır. Gerçekten Tür
kiye, Pakistan ve İran arasında mevcut hakik i dostluk daim a k ıskançlık  ve has
sasiyetle m uhafaza edilecek bir kıymet teşkil etmektedir.

Toplantım ızın, Pak istan ’ın kurucusu Kaid i A zam ’ın doğum günü törenlerinin 
yap ıld ığ ı, aynı tarihe isabet etmiş o lm asından do lay ı, duyduğum bahtiyarlığ ı 
ifade etmek isterim . Bu toplantının, Kaid i A zam ’ın doğduğu yer olan Karaçi'de 
tertiplenm iş o lm asın ı, ça lışm alarım ızın  başarısı ve ülkelerim iz arasındak i iliş 
kilerin geleceği için iyi bir işaret sayıyorum .

Burada, K a ra ç i’nin ilham  verici havası içerisinde yaptığ ım ız bu top lan
tının m anâ ve değeri konusunda, Ekselânsların ın  ve M ajestelerin in görüşlerini 
paylaşıyorum . Ü lkelerim iz arasın dak i mevcut işb irliğ i ve o rtaklık  ruhunun, sa 
dece coğrafî yakın lıktan  ileri gelm eyip , çeşitli müşterek m enfaatlere d ayan an , 
köklü ilişkilerden ileri geld iğ ine şüphe yoktur. Bunu tam am en m üdrik bulunan 
hüküm etlerim iz seneler boyunca devam lı ve azim li gayretler neticesinde, çe
şitli a lan la rd a  böyle bir işb irliğ i ruhunu, birçok değerli eserlerle gerçekleştir
meğe m uvaffak  o lm uşlard ır. Bu suretle, temel politika konu larında, takd ire şa 
yan derecede bir ahengi tahakkuk  ettirmeyi başarm ış bulunuyoruz.

Sadece dört yıl gibi kısa bir süre önce kurulmuş bulunan, Kalk ınm a için 
Bölgesel İşb irliğ i teşkilâtı, ü lkelerim izin her birinin kalk ınm a gayretleri g İb î, ha
yati bir konuda sağ lıyacağ ı katkının önemi ve vüsatin i isbat etmiş bulunuyor. 
Bu şa rtla r altında top lanm ak ve ülkelerim izi ilg ilendiren bütün konuları, be
raberce incelemek ve değerlendirm ek dünyanın bugünkü nazik  devresinde, 
şüphesiz son derecede değerli bîr vesile  teşkil etmektedir.

Orta A vrupada son zam an larda cereyan eden o lay la r , şüphesiz m illet
lerarası ilişk ile ri gö lgelendirm iştir. Orta - Doğu'daki patlam aya m üsait duru
mun devam ıda, ü lkelerim iz için büyük bir endişe kaynağı o lm aktad ır. Böyle 
bir durum un, bölgem iz için taşıd ığı tehlikeler aş ikârd ır.

Bugün öğleden sonra, gündem deki konular üzerinde çok fa yd a lı bîr gö
rüş teatisine başlad ık . Bu top lantılarım ız sırasında varacağ ım ız neticelerin, sa 
dece aram ızda mevcut an lay ışın  derecesini gösterecek yeni bir m isal o lm akla 
ka lm ayıp , fa ka t aynı zam and a , ü lkelerim izin barışsever gayretlerine de ta
mamen uygun o lacağ ına em inim .»



RCD ZİRVE TOPLANTISI ORTAK BİLDİRİSİ

Bild irin in metni şöyledir :

«1 — Temmuz 1967 tarih inde Ram sar’da yaptıkları toplantıda alm ış
o ldukları karara uygun o la rak , Şehinşah Aryam ehr Majeste Muhammed Rıza 
Pehlevi, Pakistan Cum hurbaşkanı M areşal Muhammed Eyüp Han ve Türkiye 
Başbakanı Süleym an Demirel 25-27 A ra lık  1968 tarihleri arasında Karaç i’de 
toplanm ışlard ır. Top lantıya, aynı zam anda, İran Başbakanı Emir A bbas Hu- 
veyda, İran Dışişleri Bakanı A rdeşir Zah id i, Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sab- 
ri Ç ağ layan g il, Pakistan Dışişleri Bakanı Arshad Husain ve üç ülkenin yüksek 
dereceli resmî zevatı katılm ışlard ır.

2 —  Görüşmeleri sırasında üç Devlet ve Hükümet Başkanı, m illetlerarası 
durumu, bölgedeki gelişm eleri ve bölgede üç ülkeyi ilgilendiren ve işb irliğ ine 
konu teşkil eden diğer meseleleri gözden geçirmişlerdir. Görüşmeler, bu top lan
tılara her zam an hâkim  olan sam im iyet, itimat ve tam bir an layış havası için
de geçmiştir.

3 —  Uç Devlet ve Hükümet Başkanı, Birleşmiş M illetler Yasası prensipleri
ne olan kesin inançların ı teyid etmişlerdir. Başkanlar, bağım sızlık, toprak bü
tünlüğü ve bütün devletlerin egemen eşitliği ve başka ülkelerin iç işlerine karış
mama prensiplerine, memleketlerinin beslediği derin bağlılığı tekrarlam ışlard ır. 
M illetlerarası an laşm azlık la rın  Birleşmiş M illetler Yasasında belirtildiği üzere, 
barışçı yo lla rla  halli gerektiği hususunda m utabakatlarını ifade etmişlerdir.

4 —  Dünya durumunu gözden geçiren üç Devlet ve Hükümet Başkanı, son 
gelişm elerin Doğu - Batı ilişkilerindeki yum uşam a cereyanı üzerindeki olumsuz 
etkilerini esefle kaydetm işler ve yum uşam a cereyanının devam edebileceği üm i
dini ifade eylem işlerd ir.

5 —  Milletlerarası müessir bir kontrol altında genel ve tam bir silâhsız
lanmaya ulaşılmasının lüzum ve önemini belirtmişler ve bu gayeye erişmek 
içîn sarfedilen gayretlerin devamlı bir barış için bütün ir sanlığın beslediği ar
zuya uygun olarak artan bir başarı sağlayacağı ümidini izhar etmişlerdir.

Paris görüşm elerinin esasa m üteallik konulara geçmesini ve Vietnam  uyuş
m azlığına bir an  önce son verilm esine yol açması ümidini sam im iyetle temenni 
etmişlerdir.

6 -—  Üç Devlet ve Hükümet Başkan ı, aynı zam anda, Orta Doğu dakî pat
lam aya m üsait durumun devam  etmesi karşısında duydukları endişeyi ifade et
m işlerdir. Ram sar Ortak Bild irisinde yer a lan  görüşlerini teyid etmişler ve
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kuvvet ku llan ılm ası suretiyle toprak kazancı sağ lanm asına karşı o lduklarını 
tekrarlam ışlard ır. U yuşm azlığa, âdil ve devam lı barış ya rarına  o la rak , G üvenlik  
Konseyinin 22 Kasım  tarih li kararı dairesinde bir an önce bir hal çaresi bulun
ması lüzumunu belirtm işlerdir.

7 —  Üç Devlet ve  Hükümet Başkan ı, Pers Körfezindeki barış ve istikrarın 
m uhafazası m esuliyetinin sadece sah ild a r devletlere a it olduğunu teyid etm iş
lerdir.

8 —  Pakistan Cum hurbaşkanı, Hint - Pakistan İlişkilerin in  ha lihazır du
rumu konusunda izahat verm iş ve iki ülke arasındak i belli - başlı uyuşm az
lık la rda hâ lâ  bir gelişm e kaydedilm em iş olduğunu belirtm iştir. Cum hurbaş- 
kan , Jam m u ve Keşm ir ile ilg ili uyuşm azlığa âd il ve barışçı bir çaresi bulun
ması hususundaki gayretlere Türkiye ve İran ’ın gösterdiği devam lı destek için 
derin şükran ların ı ifade etm iştir. Şehinşah ve B aşbakan , bu uyuşm azlığa , Bir
leşmiş Milletler kararlarına uygun olarak bir an önce bu lunacak hal çaresinin 
bölgede barış ve istikrara büyük bir katkı sağ layacağ ı hususunda m utabık k a l
m ışlard ır.

9 —  Üç Devlet ve Hükümet Başkan ı, Kıbrıs m eselesini de görüşm üşlerdir. 
Türkiye Başbakan ı bu mesele ile ilg ili son gelişm eleri izah etmiştir. Milletler
arası an laşm aların  bağ layıcı n iteliğ ini teyid eden üç Devlet ve Hükümet Başkan ı, 
bu meseleye Türk Cem aatin in barış ve güvenlik  içinde yaşam asın ı mümkün k ıla 
cak ve meşru hak ve menfaatlerini koruyacak bir hal şeklinin bir an evvel bu
lunması lüzumunu belitm işlerdir. Türk ve Rum Cem aatleri tem silcileri arasında 
halen cereyan etmekte olan görüşm elerin bütün ilg ili ta ra fla r arasında nihaî 
bir hal çaresine u laşılm asın ı ko laylaştırılacağ ı üm idini izhar eylem işlerd ir.

10 — Pakistan Cum hurbaşkanı ve Türkiye Başbakan ı, kalk ınm a için bir 
gönüllü teşkilâtı kurulm ası hususunda M ajeste Şehinşah A rym ehr tarafından  
ortaya atılan  teklifi ve Birleşm iş M illetlerin bu teklifin  incelenmesi yolunda ittifak
la a ld ığ ı kararı mem nuniyetle karşılam ışlard ır.

11 —  Üç Devlet ve Hükümet Başkanı, gerginlik ve ayrılıklarla dolu millet
lerarası bir atmosferde üç ülke arasında s iyas î güvenlik , ekonom ik ve kültürel 
a lan la rd a  artan İşb irliğ in i ve dayan ışm a ruhunu memnuniyetle kaydetmişler
dir.

12 —  Devlet ve Hükümet Başkan ları son dört buçuk y ılda RCD fa a liye t
lerinde kaydedilen gelişm e do lay ısiy le  mem nuniyetlerini ifade etm işlerd ir. M ad
d î ve kültürel hedeflerin gerçekleşm esi için devam lı bir çaba o la rak  gördükleri 
RCD çerçevesinde artan işb irliğ in i gözden geçirm işlerdir. Ram sar toplantısında 
teşkil edilm iş bulunan Çalışm a Grubu tarafından  sunulan ve üç ülke arasında 
ortak am açlı teşebbüsler, ticaret, n ak liye , u laştırm a ve kültürel a lan la rın d ak i iş
b irliğ in in  şümulünün genişletilm esi ve takviyesi ile ilg ili tavsiye leri ihtiva eden 
raporu incelem işler ve tasv ip  etm işlerdr.
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13 —  Üç Devlet ve Hükümet Başkanı, çok verim li görüş teatisi için böyle 
bir vesile bulmuş o lm aktan duydukları derin memnuniyetlerini ifade etmişler 
ve uygun bir tarihte tekrar top lanm ak hususunda mutabık kalm ışlard ır.

14 —  M ajeste Şehinşah Arym ehr ve Süleyman Demirel bu münasebetle 
Pakistan 'a bir defa daha gelmekten duydukları büyük memnuniyetlerini ifade 
ve Pakistan Cum hurbaşkanına sıcak ve samim i m isafirperverliğ i için derin te
şekkürlerini beyan etm işlerdir.

(Esas Metin) 

JOINT COMMUNIQUE

«İn accordance w ith the decision taken at their meeting at Ram sar in 
Ju ly  1967, His Im perial M ajesty M ohammad Reza Pah lavi, Shahanshah 
Arym ehr, His Excellency Field M arshal M ohammad Ayup Khan, President of 
Pakistan and His Excellency Mr. Süleyman Demirel, Prime Minister of Turkey, 
met in Karachi from 25th to 27 th December, 1968. The meeting w as also 
atended by His Excellency Mr. Am ir A bbas Hoveyda, Prime Minister of Iran, 
His Excellency Mr. A rdeshir Zahed i, Foreign Minister of Iran, His Excellency Mr. 
Ihsan Sabri Ç a g layan g il, Foreign M inister of Turkey, His Excellency Mr. M. 
Arshad Husain , Foreign M inister of Pokistan and high officials of the three 
countries.

2. During the ta lks the three Heads of State/Goverm ent reviewed the 
international situation, development in the region and other matters in the 
areas of interest and cooperation among the three countries. The talks were held 
in an atm osphere marked by cord iality, confidence and complete understanding 
which have a lw ays  characterised their meetings.

3. The three Heads of State/Governm ent reaffirmed their strong faith in 
the principles of the United Nations Charter. They reiterated their country's 
profound attachment to the principle of independence, territoriat integrity, and 
sovereign equality o f a ll states and non - intervention in the internal a ffa irs 
of the other countries. They agreed that international disputes should be 
resolved by peaceful means as laid down in the U.N. Charter.

4. Review ing the world situation the three Heads ef State/Government 
noted with regret the adverse affects of recent development on the process 
of East - W est détente and expressed the hope that the process of détente w ill 
continue.

5 . They em phasised the need and importance of achieving general and 
comprehensive d isarm am ent in effective international control and expressed 
the hope that efforts to attain this goal w ill meet increasing success in consonance
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with the universal human aspiration for lasting peace. They sincerely hoped 
that the Paris Ta lk  would move on to matters of substance and soon lead to an 
early termination of the conflict in Viet Nam.

6 . The three Heads of State/Governm ent also expressed their concern 
over the continuation of the exp losive situation in the M iddle - East. Restating 
the v iew s contained in the Ram sar Com m uniqué, they reiterated their opposition 
to the use of force to secure territorial ga ins. They called for an early solution 
of the conflict on the basis of the Security Council Resolution of 22nd November 
1967, in the interest of just and lasting peace.

7 . The three Heads of State/Governm ent affirm ed that the responsibilty 
for the preservation of peace and stab ility in the Persian G u lf rested only w ith 
the littoral states.'

8 . The President of Pakistan described the present state of Indo - Pakistan 
relations and the continued lack of p rogress.on  the m ajor disputes between 
the two countries. He expressed deep appreciation of Iran and Turkey's consistent 
support in the efforts 'to seek a just ;and peaceful settlement 
of the dispute over Jam m u and Kashm ir. The Shahanshah and the Prime M inister 
agreed that an early  settlement of this dispute in accordance w ith the United 
Nations Resolution w ill prove to be m ajor contribution to the peace and stab ility 
of the region.

9. The three Heads of State/Governm ent also  discussed the Cyprus 
problem. The Prime Minister of Turkey gave an account of recent developments 
in this question. Reiterationg the binding effects of international agreements 
the three Heads of State/Governm ent called for an early  solution of this problem 
which would permit the Turkish Community to live in peace and security and 
safeguard their legitim ate rights and interests. They expressed the hope that 
current talks between representatives of the Turkish and Greek Communities 
would facilita te  the achievem ent of a fin a l solution among a ll the parties 
concerned.

10. The President of Pakistan and Turkish Prime M inister welcomed the 
proposal outlined by His Im perial M ajesty the Shahanshah A ryam ehr for the 
creation of a Corps of Volunteers for Development and the unaim ous decision 
by the United Nations to approve it for further study.

11. In an international atm osphere fraught w ith tension and d iv is ions, the 
three Heads of State/Governm ent noted w ith satisfaction the grow ing cooperation 
and sp irit o f so lidarity  among the three countries in the po litica l, security, 
economic and cultural fie ld s.

12. The Heads of State/Governm ent expressed their satisfaction ever 
the progrès of the RCD activities during the past four and a ha lf years. They
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reviewed the growing cooperation within the RCD which they consider as a 
continuous search for the realisation of material and cultural goals. They also 
exam ined and approved the report submitted by the Working Group which 
w as set up at the Ram sar Meeting containing recommandations on steps to 
w iden and strengthen the scope of collaboration among the three countries in 
the fie lds of joint - purpose enterprises, trade, transport, communication and 
culture.

13. The three Heads of State/Governm ent expressed their gratification 
at having this opportunity for a most fruitful exchange of views and agreed 
to meet again  at an appropriate date.

14. His Im perial M ajesty the Shahanshah Arym ehr and His Excellency 
Mr. Süleym an Demirel expressed great pleasure at coming to Pakistan again 
on their v is it and deeply thanked the President of Pakistan for his w arm  and 
cordial hospitality.

B E L G E 17 27 Aralık 1963

BAŞBAKANIN RCD ZİRVE TOPLANTISI DÖNÜŞÜ VERDİĞİ DEMEÇ

25 - 27 A ra lık  tarih leri arasında Karaçi'de Türkiye - İran - Pakistan devlet 
ve  hükümet başkan ları arasında yap ılan  2. zirve toplantısına katılmış olan Baş
bakan Süleym an Demirel, yurda dönüşünde basına şu demeci vermiştir :

«Türkiye, Pakistan ve İran arasında Karaç i’de yap ılan  zirve toplantısın
dan dönüyorum . Bilindiğ i g ib i, b irb iriyle her a landa pek yakın ve özel ilişkiler 
idame ettiren üç ülke arasındak i bu toplantı, geçen yıl Ram sar’daki toplantının 
bir devam ıd ır. Ram sar'da a lınan neticeler bu toplantıların değer ve önemini 
ortaya koymuş bulunuyordu. Bu sefer Karaşi'de yaptığ ım ız toplantı, bu gerçeği 
takv iye  etmiştir. Büyük bir açık ka lb lilik  ve sam im iyet havası içinde geçen gö
rüşm elerim iz cidden fa i d e I i ve verim li oldu. Toplantıya hakim olan ruh ve zih
niyet, bugün neşrolunan ortak bild iride açık bir şekilde belirtilm iştir. Belli - baş
lı m illetlerarası m eseleler, bölgemizi ilgilendiren konular üzerinde geniş görüş 
teatisi yap tık . Üç ülke arasında siyaset, güvenlik , ekonomi ve kültür a lan la rın 
da mevcut işb irliğ in in  arttırılm ası yo lların ı beraberce araa ık . Görüşlerim iz a ra 
sında büyük bir benzerlik olduğunu memnuniyetle müşahade ettik. Ramsar 
toplantısında verd iğ im iz kara rla , plâncılarım ız arasında teşkil edilmiş bulunan 
çalışma grubunun, Bölgesel İşb irliğ i teşkilâtı içindeki işbirliğinin geliştirilmesi 
İçin, tavsiye lerin i ihtiva eden raporunu da inceledik. Bu tavsiyeler, RCD içindeki 
işb irliğ im izin , müşterek m enfaalerim izle ahenkli o larak, hangi sahalara ve ne 
gibi hedeflere doğru yöneleceğini m üşahhas bir şekilde tesbit etmektedir.
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Türkiye, Pakistan ve İran arasındak i yakın  işb irliğ in in  gittikçe güçlenm esi
nin ve gelişm esinin , ü lkelerim izin yararına  olduğu kadar, bölgem izin barış ve 
istikrarı için de tâşıd ığı önem ve m ana, gün geçtikçe daha iyi an laşılm akta ve 
takd ir o lunm aktadır. Bugüne kadar hiç de küçümsenmeyecek bir m esafe kate- 
d ilm iştir, istikbale çok daha büyük üm itlerle bakm ayı mümkün kılan bir ortam a 
gelm iş bulunuyoruz.

Burada en önemli nokta, dünyanın buhran larla dolu olduğu bir devrede, 
üç ülke ve m illet a rasında tem ellerini karşılık lı saygı ve sevgiden a lan  d ayan ış
m anın devam ıdır. Karaçi toplantısı mem leketlerim iz arasındak i dayan ışm a h is
sinin ne kadar kuvvetli olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Gelişen işb ir
liğ im izin  zam an lar, her b irim izin kalkınm asın ı daha olumlu şekilde etkileyeceği
ne ve h ızland ırılacağ ına kan iy iz . Bu görüşlerin üç ülke tarafından  inançla p ay
laşıld ığ ını görmekten duyduğum  mem nuniyetle memleketime dönüyorum .»

B E L G E  18 25 Aralık 1968

MİLLÎ SAVUNMA BAKANININ PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA  
YAPTIĞI KONUŞMA

M illi Savunm a Bakanı Ahm et Topaloğlu , Plân ve Bütçe Karm a Kom isyo
nunda yaptığ ı konuşm ada, Türk iye ’nin m illî güvenlik politikası ile ilg ili o larak  
özetle şunları söylem iştir :

«Nükleer s ilâh la rın  korkunç tahrip  gücünün Doğu - Batı münasebetlerinde 
m eydana getirdiği detente havas ı, son Çekoslovakya o lay larından  sonra bir 
sarsıntı geçirm ektedir. Dünya sulhunun devam ı için, Doğu - Batı a rasında te
sisine çalışılan  itim at havasın ın , nasıl, ne şekilde ve ne zam an tesis edilebileceği 
bugün b ilinm ektedir. Diğer taraftan  bu detente havası, s ilâhsız lanm a yarışına 
mani o lam am akta ve silâh lanm a hızından hiçbir şey kaybetm eden devam  
etmektedir. Çekoslovak o lay larından  sonra ya p ılan  Nato Savunm a Bakan ları 
top lantısında, Nato and laşm asına dahil ülkelerin savunm a gücünü artırıcı ted
b irler a lm a ları gerektiği hususunda görüş birliğ ine varılm ıştır.

İçinde bulunduğum uz Ortadoğu bölgesi ve bu bölgede yaşıyan  m illetler 
m ünasebetlerinde sık sık ih tilâ fla ra  ve krizlere şah it o lm aktay ız .

Türkiye'n in güvenliğ i, O rtadoğuda teessüsünü arzu lad ığ ım ız bölge sulhü 
İle yak ından  ilg ilid ir.

K ısaca tem as ettiğim iz dünya ve bölge şartları içerisinde ve özel jeopo
litik durumu itibarile  en küçük politik ve taktik  ikaz im kân larına sah ip  olm ayan 
Türkiye, da im a iyi eğitim görmüş iyi teçhiz edilm iş memleket güvenliğ i için ye
terli bîr kuvvet hazır bulundurm aya mecburdur.
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Devamlı sulhun kurulm ası çarelerinin bulunam adığı, tehdit ve tehlikelerin de 
devam  ettiği bu dünyada , Türkiye, sulhün korunmasına hizmet ettiğine inandığı 
kollektif savunm a paktların ın faydasına  ve A tlantik andlaşm asının da devam ı
nın, yirm i yıldanberi olduğu g ib i, bundan sonra da sulha hizmet edeceğine ka
ni bulunm aktadır. M isakı m illî hudutları içerisinde taarruzî hiç bir emeli bu- 
lunmıyan Türkiye, bir savunm a paktı olan Nato’nun üyesidir. Ekonominin ge
lişmesi ve halkının refahını temin etmek için Türkiye’nin sulha ihtiyacı vard ır. 
Sulha hizmet ettiğine inandığı Nato ittifakının devam ından fayda um maktadır.

M illî Savunm a Bakanlığ ı bütçesi raportörleri, raporlarında açıkladığına 
göre, 1947 y ılından beri devam  eden Am erikan askerî yardım dan sağ lanan 
m iktar, 1968 sonu itibariy le  2 m ilyar 517 milyon dolara ulaşmıştır. Bunun y ıl
lık ortalam ası 114 m ilyor do lar civarında olm aktadır. Bu a rad a , Nato çerçe
vesi içerisinde ya p ıla n , ik ili an laşm alarla  A lm an ya ’dan son 4 yılda 200 m il
yon mark ve İta ly a ’dan da 1968 y ılında 750 milyon liretlik bir askerî yardım 
sağlanm ıştır.

1968 yılı rakam larına göre, s ilâh lı kuvvetlerim izin ihtiyaçlarının yüzde 
75.07'si m illî bütçeden, yüzde 2 4 ,9 3 ’ü dış yard ım larla karşılanm aktadır.»
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